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ΞΟΝΙΝΓΝΠ
Ν Λφκνο 3693/2008, «Δναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Νδηγία 2006/43/ΔΘ

πεπί ςποσπευηικών ελέγσυν ηυν εηήζιυν και ηυν ενοποιημένυν λογαπιαζμών, για ηην
ηποποποίηζη ηυν Νδηγιών 78/660/ΔΝΘ και 83/349/ΔΝΘ ηος Πςμβοςλίος και για ηην
καηάπγηζη ηηρ Νδηγίαρ 84/253/ΔΝΘ ηος Πςμβοςλίος και άλλερ διαηάξειρ», απαηηεί απφ ηα
ειεγθηηθά γξαθεία, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, λα ππνβάιινπλ ζηελ
Δ.Ι.Ρ.Δ θαη λα δεκνζηνπνηνχλ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, εηήζηα έθζεζε δηαθάλεηαο.
Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 36 ηνπ Λ. 3693/2008, νξίδνληαη ηα εμήο :

« 'Άπθπο

36 - Έκθεζη διαθάνειαρ
1. Νη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην δεκφζην κεηξψν,
θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 13, 14 θαη 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ππνρξέσζε,
εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΙΡΔ θαη λα
δεκνζηνπνηνχλ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, εηήζηα έθζεζε δηαθάλεηαο ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη
ηνπιάρηζηνλ
ηα
παξαθάησ
πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία:
Α) Λνκηθή κνξθή θαη πιήξε ζηνηρεία ησλ πξαγκαηηθψλ κεηφρσλ, εηαίξσλ ή ηδηνθηεηψλ, κέρξη
ηειηθνχ
θπζηθνχ
πξνζψπνπ.
Β) Ξιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ λνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ δηθηχνπ ζην νπνίν
ηπρφλ
αλήθεη
ν
λφκηκνο
ειεγθηήο
ή
ην
ειεγθηηθφ
γξαθείν.
Γ) Ξεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ θαη πιήξε ζηνηρεία
ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη είλαη δηαρεηξηζηέο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ.
Γ) Ξιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ
αθνινπζεί ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν θαη δήισζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ή
νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, γηα ηνλ ηξφπν
ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηνλ έιεγρν απηφλ.
Δ) Ζκεξνκελία πνπ έγηλε ν ηειεπηαίνο πνηνηηθφο έιεγρνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 'Άξζξν
27 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο θχζεο θαη έθηαζεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ
ηνπ
δηελεξγεζέληνο
πνηνηηθνχ
ειέγρνπ.
ΠΡ) Θαηάινγνο θαη πιήξε ζηνηρεία ησλ νληνηήησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη πεξηγξαθή
ηεο θχζεο θαη έθηαζεο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε νληφηεηα δεκνζίνπ
ελδηαθέξνληνο
θαηά
ην
έηνο
ζην
νπνίν
αλαθέξεηαη
ε
έθζεζε
δηαθάλεηαο.
Ε) Γήισζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο
αλεμαξηεζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη
ζηνλ ηνκέα απηφλ, θαζψο θαη δήισζή ηνπ φηη δηελεξγήζεθε ηέηνηνο έιεγρνο γηα φιεο ηηο
αλαιεθζείζεο
εξγαζίεο.
Ζ) Ξιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζε ζέκαηα ζπλερνχο
εθπαίδεπζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 'Άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη πιήξεο αλαθνξά
γηα
ην
βαζκφ
εθαξκνγήο
ηεο
πνιηηηθήο
απηήο.
Θ) Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή ή
ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, φπσο ελδεηθηηθά, ν θχθινο εξγαζηψλ κε αλάιπζε ησλ ακνηβψλ ζε ακνηβέο
απφ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, απφ ινηπέο ειεγθηηθνινγηζηηθήο θχζεο εξγαζίεο, απφ ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα, απφ παξνρή ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απφ παξνρή ινηπψλ
ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Η) Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ
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κεηφρσλ

ή

εηαίξσλ

ή

ηδηνθηεηψλ.

2. Ζ Έθζεζε δηαθάλεηαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν σο έλδεημε
ηεο
αθξίβεηαο
θαη
πιεξφηεηαο
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
ηεο.
3. Ζ ΔΙΡΔ έρεη δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο
δηαθάλεηαο. Ζ κε ππνβνιή ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο ή κε πιήξνπο έθζεζεο δηαθάλεηαο ζπληζηά
πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη, πέξαλ ησλ ινηπψλ θπξψζεσλ, ηελ απνβνιή ηνπ λφκηκνπ
ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ απφ ην ζχζηεκα δεκφζηαο επνπηείαο θαη νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή
εξγαζία
δηελεξγείηαη
απφ
απηνχο
δελ
παξάγεη
έλλνκα
απνηειέζκαηα.
»

Ζ παξνχζα, είλαη ε 2ε «ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ», πνπ ππνβάιιεη θαη δεκνζηνπνηεί, ε εηαηξεία "
ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ, ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ", ( εθεμήο «
Δηαηξεία » ) πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε λνκηθή κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
Δηαηξείαο καο, ηε ζρέζε κε ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ AGN International , ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε,
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζνχκε, ηελ πνιηηηθή ζε ζέκαηα αλεμαξηεζίαο θαη
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξείαο καο.
Πηφρνη ηεο Δηαηξείαο καο είλαη :
α) ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο,
β) ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο,
γ) ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία γηα ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο,
δ) ε ζπλερήο επέλδπζε θαη δηάζεζε πφξσλ ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, αλεμαξηεζίαο θαη πνηνηηθνχ
ειέγρνπ.
Αζήλα , 30 Καξηίνπ 2010
Λιθοπόποςλορ Θυνζηανηίνορ
Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.
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1. ΛΝΚΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ.

«ΛΝΚΗΘΖ ΚΝΟΦΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΖ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ,
ΔΡΑΗΟΥΛ Ζ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ, ΚΔΣΟΗ ΡΔΙΗΘΝ ΦΠΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΝ».
ΛΝΚΗΘΖ ΚΝΟΦΖ
ΓΔΛΗΘΑ
Ζ εηαηξεία " ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ, ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΔΓΘΡΥΛ "
κε δηαθξηηηθφ ηίηιν: " ΥΟΗΥΛ
Α.Δ.Ν.Δ.Ι " (γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ αιινδαπή
ρξεζηκνπνηείηαη ε επσλπκία ζε πηζηή κεηάθξαζε « ORION CERTIFIED AUDITORS S.A »),
ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2003, θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή
ειεγθηηθψλ θαη
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε επηρεηξήζεηο.
Έρεη αξηζκφ κεηξψνπ (ΑΟ.Κ.Α.Δ) 54144/01/Β/03/188 θαη είλαη, κέινο ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ
Διεγθηψλ Ινγηζηψλ (Π.Ν.Δ.Ι ) , κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 146.
Ιεηηνπξγεί σο Αλψλπκε Δηαηξεία θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, κεηαμχ ησλ άιισλ, νξίδεηαη φηη : « Ρν

Θαηαζηαηηθφ πεξηνξίδεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αμηψλεη ην άξζξν 2 ηνπ Θ.Λ. 2190/20.
Γηα φια ηα ππφινηπα ζέκαηα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/20 σο ηζρχεη. Δπίζεο γηα
νπνηαδήπνηε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ ηζρχνπλ θαη νη εθάζηνηε εηδηθέο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δηαηξεηψλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ
θαη ηνπ Διεγθηηθνχ επαγγέικαηνο γεληθφηεξα.»
ΔΓΟΑ
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ 3εο Πεπηεκβξίνπ 76.
Πεκεηψλεηαη φηη , ε Δηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ.

ΠΘΝΞΝΠ – ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ
Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη:
1. Ζ ζε θάζε πεξίπησζε, ππνθείκελε ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή,
άζθεζε ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο δεκνζίσλ θαη
ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπο
κνξθήο, απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή, ζχκθσλα κε
ηελ εθάζηνηε θείκελε λνκνζεζία, θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ ησλ δηελεξγνπκέλσλ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο
αλεγλσξηζκέλα Διεγθηηθά Ξξφηππα θαη ηνπο φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε θαη
εθαξκνζηέα λνκνζεζία.
2. Ζ ζε θάζε πεξίπησζε, ππνθείκελε ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή,
δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ απαηηεί ινγηζηηθέο γλψζεηο, πάλσ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο
δηαρεηξίζεσο ή θαηαζηάζεσο νπνηνπδήπνηε λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θνηλνπξαμίαο θαζψο θαη εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή νκάδσλ πεξηνπζίαο.
3. Ν έιεγρνο θαη ζεψξεζε εκπνξηθψλ βηβιίσλ θαηφπηλ δηθαζηηθήο δηαηαγήο.
4. Ζ δηελέξγεηα ειέγρνπ επί ζπγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ, αληηθεηκέλσλ ή ζεκάησλ θαζψο θαη ε
δηελέξγεηα γεληθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ζε νπνηεζδήπνηε επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο ή
νξγαληζκνχο, κε ππνθείκελνπο ζε ππνρξεσηηθφ έιεγρν.
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5. Ζ κειέηε ηεο ινγηζηηθήο νξγαλψζεσο νπνησλδήπνηε επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ ή
νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθψλ.
6. Ζ άζθεζε έξγσλ εθθαζαξηζηνχ, πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ θαη ζπλδίθνπ πησρεχζεσο.
7. Ζ άζθεζε παληφο έξγνπ, ην νπνίν δελ είλαη αζπκβίβαζην πξνο ην ιεηηνχξγεκα ηνπ Νξθσηνχ
Διεγθηή Ινγηζηή.
8. Ζ πξναγσγή ηεο Ινγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο Δπηζηήκεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν ή ηξφπν.
Ξξνο εθπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ , ε εηαηξεία κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο, λα ζπκκεηέρεη ζε
θνηλνπξαμίεο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα λα ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε κνξθή, ζε νπνηεζδήπνηε
επηρεηξήζεηο ή λα ζπλεηαηξίδεηαη κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πνπ
επηδηψθνπλ ζθνπνχο φκνηνπο κε ηνλ επηδησθφκελν απφ ηελ ίδηα ζθνπφ θαζψο θαη λα ελεξγεί θάζε ηη
αλαγθαίν ή ρξήζηκν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο .
Απηνί νη ζθνπνί κπνξεί λα δηεπξπλζνχλ θαη λα επεθηαζνχλ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο κε
ηήξεζε ηεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο.
Πεκεηψλεηαη φηη , ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπλδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο είηε ζηελ Διιάδα, είηε ζην
Δμσηεξηθφ.
Ζ Δηαιπεία, δπαζηηπιοποιείηαι ζηα εξήρ ανηικείμενα :
 ΔΙΔΓΘΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ
Αθνξά :
α) Ραθηηθνχο Έιεγρνπο θαη επηζθνπήζεηο Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Δηήζησλ, Δλνπνηεκέλσλ θαη
Βξαρπρξφλησλ) δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία
β)
Δηδηθνχ ζθνπνχ έιεγρνπο, φπσο : Έιεγρνη εηδηθψλ Νηθνλνκηθψλ αληηθεηκέλσλ,
Ξξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα επηδίθαζε Νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ, Έιεγρνη επί νξηζκέλσλ ζεκάησλ ή
ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο, Έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε πεξηπηψζεηο
Κεηαηξνπήο, Ππγρψλεπζεο , απνξξφθεζεο Δηαηξεηψλ, Έιεγρνη επηδνηνχκελσλ Δπξσπατθψλ
Ξξνγξακκάησλ.
γ) Δηδηθέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο θαη πξνζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο.
 ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ
Αθνξά :
α) Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ κεηαηξνπή θαη ζχληαμε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ,
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα
β) Νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ηκεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ.
γ) Ππκκεηνρή ζηελ παξακεηξνπνίεζε & εγθαηάζηαζε ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.
δ) Ινγηζηηθή νξγάλσζε Απνζεθψλ θαη Θνζηνιφγεζε.
ε) Ινγηζηηθέο αλαιχζεηο.


ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΑΜΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ



ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΡΖ



ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΓΗΑΟΘΔΗΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη πελήληα (50) έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην νηθείν
Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα
ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (δει. ιήγεη ζηηο 29-4-2053)
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. Κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ηξνπνπνηεί ην παξφλ άξζξν, κε ηελ
απαξηία θαη πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 29 παξ. 3 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Θ.Λ 2190/20
δχλαηαη λα παξαηαζεί ή ζπληκεζεί ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο.

ΞΙΖΟΖ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ, ΔΡΑΗΟΥΛ Ζ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ, ΚΔΣΟΗ
ΡΔΙΗΘΝ
ΦΠΗΘΝ
ΞΟΝΠΥΞΝ.
Νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, ζην ζχλνιφ ηνπο θαη αλέξρνληαη ζε 60.000 ηεκάρηα, κε
νλνκαζηηθή αμία έλα επξψ έθαζηε.
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο είλαη νη θάησζη Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο :

Α/Α Όνομα
1

Γεκήηξηνο

Δπώνςμο
Κανδηλαπάρ

Ξέηξνο

13851

Ησάλλεο

16541

Πακκήρ

Εαραξίαο

14601

Γευπγιάδηρ

Πσηήξηνο

10321

2

Θσλζηαληίλνο Λιθοπόποςλορ

3

Θσλζηαληίλνο

4

Ξξφδξνκνο

Ξαηπώνςμο ΑΟ.Κ. Π.Ν.Δ.Ι

Πεκεηψλεηαη φηη , δελ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία, άιινη λφκηκνη ειεγθηέο , πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ππνγξαθήο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη δελ είλαη κέηνρνη.
ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΔ ΓΖΚΝΠΗΑ ΚΖΡΟΥΑ ΛΝΚΗΚΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΗ ΠΡΝ
ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ
Πηελ Διιάδα , ε Δηαηξεία έρεη εγγξαθεί ζην Κεηξψν ηνπ Πψκαηνο Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ (
Π.Ν.Δ.Ι ), κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 146. Νη Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη
έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο είλαη επίζεο εγγεγξακκέλνη ζην ίδην Κεηξψν θαη έρνπλ αξηζκφ, φπσο
απηφο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα.
Δπίζεο ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ηεο Δηαηξείαο Γεκήηξηνο Καλδειαξάο, έρεη εγγξαθεί θαη ζην
Κεηξψν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ ηεο Ονπκαλίαο ( CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMANIA), κε Αξηζκφ Κεηξψνπ 1551.

2. ΠΣΔΠΔΗΠ ΡΖΠ
INTERNATIONAL.

ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ

ΚΔ

ΡΝΛ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ

AGN

«ΞΙΖΟΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΥΛ
ΠΣΔΠΔΥΛ ΡΝ ΓΗΘΡΝ ΠΡΝ ΝΞΝΗΝ ΡΣΝΛ ΑΛΖΘΔΗ Ν ΛΝΚΗΚΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ Ζ
ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ».
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ΓΔΛΗΘΑ
Ζ ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΔ, είλαη αλεμάξηεην κέινο ηνπ δηεζλή κε θεξδνζθνπηθνχ
νξγαληζκνχ AGN International απφ ην 2004 θαη έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε απηή.
1

Ζ πιήξεο επσλπκία είλαη « AGN International LTD » (είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε
έδξα ην Ινλδίλν. Δίλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο - έλσζε (association) αλεμάξηεησλ
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ειεγθηηθνινγηζηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.
Νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη αλεμάξηεηα κέιε θαη φρη απφ ηελ AGN
International απεπζείαο.
Ζ AGN International είλαη κηα νληφηεηα κε δηθφ ηεο πξνζσπηθφ. Ρα έμνδά ηεο θαιχπηνληαη απφ
εηζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ-αλεμαξηήησλ κειψλ.
Ζ AGN International κε ηε ζπλερή επαθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, κε ηα
ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα, κε ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ, θαζψο επίζεο θαη κε ην θεληξηθφ site (intranet)
έρεη ζαλ ηειηθφ ζθνπφ λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ κειψλ
ηεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.
Όξγαλν δηνίθεζεο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο AGN International είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
(Board of Directors) ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε-εηαηξείεο.
Ξέξαλ απηνχ, ππάξρνπλ ηνπηθά Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα αλά πεξηνρή.
α) Δπξψπε, β) Θεληξηθή θαη Λφηηα Ακεξηθή, γ) Βφξεηα Ακεξηθή, δ) Αλαηνιηθή Αζία θαη
ε) Γπηηθή Αζία-Αθξηθή.
Ρα σο άλσ φξγαλα δελ έρνπλ θακία αλάκημε ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ αλεμαξηήησλ κειψλεηαηξεηψλ.

ΒΑΠΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΖΠ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΡΖΠ « ΥΟΗΥΛ Α.Δ »
INTERNATIONAL

ΚΔ ΡΖΛ AGN

Όζεο εηαηξείεο, φπσο ε « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ » είλαη αλεμάξηεηα κέιε ηεο
AGN International είλαη λνκηθέο νληφηεηεο, κε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη
ηηο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ είλαη πιήξσο ππεχζπλεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο.
Ζ εηαηξεία κέινο δελ κπνξεί λα ππνγξάθεη ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ γηα ινγαξηαζκφ ηεο AGN
International φκσο επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο φηη είλαη αλεμάξηεην κέινο ηεο έλσζεο
AGN International.
Πηε ζπλέρεηα νη εηαηξείεο κέιε, εθηφο ηεο θαηαβνιήο εηήζηαο εηζθνξάο, έρνπλ ηηο θαησηέξσ
ππνρξεψζεηο.
α) Ρξνθνδφηεζε ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε θνξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ ζηελ εθάζηνηε
ρψξα.
β) Απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ AGN International πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία κέινο,
θαζψο επίζεο απνηειεζκάησλ απφ πνηνηηθνχο ειέγρνπο πνπ πθίζηαληαη.
Δπίζεο νη εηαηξείεο κέιε έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο :
α) Λα ζπκκεηέρνπλ ζε εηήζηα ζπλέδξηα (παγθφζκηα θαη επξσπατθά)
β) Λα επηκνξθψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, κε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα
γ) Λα απνζηέιινπλ επαγγεικαηηθά άξζξα γηα ηε ζχληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο AGN
International
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Νη εηαηξείεο-αλεμάξηεηα κέιε δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα ππάγνληαη ζε θνηλέο πνιηηηθέο θαη
κεζνδνινγίεο θαη έρνπλ πιήξε αλεμαξηεζία ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο.
Θάζε εηαηξεία είλαη ππεχζπλε, ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε λνκνζεζίαο, γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξφνδν
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο πξνζιήςεηο, θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπ θαη ηελ
ελ γέλεη παξαθνινχζεζή ηνπ.
Γηα ηελ είζνδν ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ νξγαληζκφ (association) ηεο AGN International είλαη απαξαίηεηνο
εληαηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο. Όκσο ζηε ζπλέρεηα δελ δηελεξγνχληαη πεξηνδηθνί πνηνηηθνί έιεγρνη
ζηελ εηαηξία κέινο.
Νη εηαηξείεο-αλεμάξηεηα κέιε είλαη πιήξσο απηνδηνηθνχκελεο νληφηεηεο θαη ε AGN International δελ
έρεη θακία απνιχησο αλάκημε ζηε δηνίθεζή ηνπο. Ιεηηνπξγνχλ θαη δξνπλ κε πιήξε αλεμαξηεζία.

(1 Ξεξηζζφηεξεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ απηφ, κπνξεί ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο λα βξεη ζηελ ηζηνζειίδα : www. agn.org ).

3. ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ
«ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΓΝΚΖΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ
ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΖ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ ΞΝ ΓΗΝΗΘΝΛ ΘΑΗ ΔΗΛΑΗ
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΔΠ
ΡΝ
ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ
ΓΟΑΦΔΗΝ».
Γιοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ

Ρα αλψηεξα φξγαλα Γηνίθεζεο, ηεο Δηαηξείαο είλαη:
 ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ
 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
Νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηήο θαη είλαη επηθνξηηζκέλα
κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο, εθηειεζηηθέο θαη επνπηηθέο ιεηηνπξγίεο δηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη φηη :

« Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη λα
απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. »

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν Θ.Λ 2190/20,
απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία. Νη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ :
 ζηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο,
 ζηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο,
 ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ,
 ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, εθηφο
εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ,
 ζηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6
ηνπ 'Άξζξνπ 16 ηνπ Θ.Λ 2190/20,
 ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ,
 ζηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο
εηαηξείαο,
 παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 'Άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ 2190/20, θαη
 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν,
ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα
(2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.

Γιοικηηικό Πςμβούλιο

Απαξηίδεηαη ζην ζχλνιφ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο.
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Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν δηνηθεί ηελ Δηαηξεία θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ζηηο 30-6-2011,
απνηειείηαη απφ ηνπο :
1. Ξξφεδξν
:
Θσλζηαληίλν Ληθνξφπνπιν
2. Αληηπξφεδξν
:
Θσλζηαληίλν Παθθή
3. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
:
Γεκήηξην
Καλδειαξά
4. Κέινο
:
Ξξφδξνκν
Γεσξγηάδε.
Ρελ εηαηξεία εθπξνζσπνχλ:
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θσλζηαληίλνο Ληθνξφπνπινο θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο
απηνχ ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θσλζηαληίλνο Παθθήο θαη ζε πεξίπησζε
θσιχκαηνο απηνχ ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Γεκήηξηνο Καλδειαξάο.
Ξαξέρεηαη δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηνπο:
 Θσλζηαληίλν Ληθνξφπνπιν ,
Ξξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
 Θσλζηαληίλν Παθθή ,
Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
 Γεκήηξην
Καλδειαξά,
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν
Πηνπο αλσηέξσ παξέρεηαη ην δηθαίσκα φπσο κε ηελ εηαηξηθή ππνγξαθή πνπ απνηειείηαη απφ ηελ
ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κία απφ
ηηο άλσ ηξείο (3) ππνγξαθέο, ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηξίηνπο, αλαιακβάλνπλ ρξήκαηα,
ρξεκαηφγξαθα, κεξηζκαηαπνδείμεηο, εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα, εθδίδνπλ, απνδέρνληαη θαη
νπηζζνγξαθνχλ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα, εθδίδνπλ θαη νπηζζνγξαθνχλ επηηαγέο,
παξαιακβάλνπλ επηηαγέο, παξαιακβάλνπλ θνξησηηθέο, ζπκβάιινληαη κε ηηο ηξάπεδεο γηα ην
άλνηγκα ινγαξηαζκψλ θαηαζέζεσλ φςεσο, ελέγγπσλ πηζηψζεσλ θαη ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ, δίδνπλ εληνιέο πιεξσκήο γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο θαη ζπλνκνινγνχλ δάλεηα θαη
πηζηψζεηο ζε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ.
Δμαηξεηηθά απαηηνχληαη :
α) δχν (2 ) απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο (3) ππνγξαθέο φηαλ πξφθεηηαη λα απνδερζνχλ
ζπλαιιαγκαηηθέο, εθδνζνχλ επηηαγέο θαη αλαιεθζνχλ ρξήκαηα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ
ην χςνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ θαη κεδέλ ιεπηά (30.000,00), θαη
β) Νη ηξεηο (3) παξαπάλσ ππνγξαθέο φηαλ πξφθεηηαη γηα, ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, θαη λα
ζπλνκνινγεζνχλ δάλεηα, ην χςνο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο επξψ θαη κεδέλ ιεπηά
(10.000,00).
Δηδηθφηεξα ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη φηη :

« Πύνθεζη και θηηεία Γιοικηηικού Πςμβοςλίος
1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηξία έσο πέληε (3 έσο 5)
ζπκβνχινπο.
2. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο γηα πεληαεηή ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή
Ππλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
3. Υο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ θαη λνκηθά πξφζσπα.
Δξοςζία-Απμοδιόηηηερ Γιοικηηικού Πςμβοςλίος
1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο
Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή απηφ ην Θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.
2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί, απνθιεηζηηθά θαη κφλν εγγξάθσο λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ
ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), θαζψο θαη
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο
ζπγρξφλσο θαη ηελ έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο.
Πύγκληζη Γιοικηηικού Πςμβοςλίος
1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο.

10
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ( ΦΡΗΣΗ 2009 )

2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηειεδηάζθεςε. Πηελ πεξίπησζε απηή ε
πξφζθιεζε πξνο ηνπο Ππκβνχινπο πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή
απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε.
Ανηιπποζώπεςζη μελών-Απαπηία - Ξλειοτηθία
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξαβξίζθνληαη ή
αληηπξνζσπεχνπλ ζ' απηφ ην ήκηζπ πιένλ ηνπ ελφο Ππκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ
παξφλησλ Ππκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξεηο (3). Νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ Ππκβνχισλ πνπ είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ
πνπ αληηπξνζσπεχνληαη.»
Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, πεξηγξάθνληαη ζηνλ :

«ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ " ΥΟΗΥΛ
ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΙΔΓΘΡΥΛ " » .

ΝΟΘΥΡΝΗ

Πθνπφο, ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δηδηθφηεξα, ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεη, ηα θαησηέξσ ζέκαηα:




A) ΓΝΚΖ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ

ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΝΚΖ (ΝΟΓΑΛΝΓΟΑΚΚΑ)
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΥΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ .
ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΠΠΡΑΘΔΗ ( «ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ» ΘΑΗ «ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ») .
ΠΛΓΔΠΖ ΚΔ ΓΗΔΘΛΔΠ ΓΗΘΡΝ









B) « ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ » ( ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ
ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΔΗ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ
ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΝΡΞΝ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ( ISQC 1 ) )



ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΚΔΠΑ ΠΡΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ
ΑΞΝΓΝΣΖ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΠ
ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ.
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ.
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ .
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ

Νπγανυηική Γομή

Ζ Δηαηξεία δηαθξίλεηαη νξγαλσηηθά ζηα εμήο Ρκήκαηα:
 Ρκήκα Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο
 Ρκήκα Ρερληθήο ππνζηήξημεο
 Ρκήκα Δξγαζηψλ

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ζην νξγαλφγξακκα ηεο Δηαηξείαο.
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ΝΟΓΑΛΝΓΟΑΚΚΑ
ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΛΝΚΗΘΝΠ
ΠΚΒΝΙΝΠ

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔ
ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ
Π ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ

ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

ΔΞΗΡΟΝΞΖ
ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ
ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ

ΡΚΖΚΑΡΑ
ΔΟΓΑΠΗΥΛ

ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΝ
ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ

Πχκθσλα, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Λνκνζεζίαο έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ νη εμήο επηηξνπέο :

Δπιηποπή διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ

Ζ Δπηηξνπή Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο (Θσλζηαληίλν Ληθνξφπνπιν
θαη Θσλζηαληίλν Παθθή ) θαη είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαπίζησζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο.

Δπιηποπή εξαζθάλιζηρ ανεξαπηηζίαρ

Ζ Δπηηξνπή εμαζθάιηζεο αλεμαξηεζίαο, απαξηίδεηαη απφ κέιε ηεο Γηνίθεζεο (Γεκήηξην Καλδειαξά
θαη Ξξφδξνκν Γεσξγηάδε ) θαη είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ
εμαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ.
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4. ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ.
«ΞΙΖΟΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΞΝ ΑΘΝΙΝΘΔΗ Ν ΛΝΚΗΚΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ Ζ ΡΝ
ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΑΗ ΓΖΙΥΠΖ ΡΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΞΟΝΠΥΞΝ Ζ ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΑ
ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝ,
ΓΗΑ ΡΝΛ ΡΟΝΞΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΖΠ ΝΟΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΗ ΡΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ
ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΑΡΝΛ».
ΞΙΖΟΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΡΗΘΖ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

ΡΝ

ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρνληαο ππφςε, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνπλ :
α) Ρν Γηεζλέο Ξξφηππν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, «INTERNATIONAL STANDARD ON
QUALITY CONTROL 1 » ( ISQC 1) , αθνξά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δηελεξγνχλ
ειέγρνπο, επηζθνπήζεηο θαη ινηπέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.
β) Ρν ΓΗΔΘΛΔΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΞΟΝΡΞΝ, 220 «ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ» ,
αθνξά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ εξγαζηψλ ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαη
γ) Ρoλ ΘΥΓΗΘΑ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΡΝ INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC)
“Code of Ethics for Professional accountants”.
πξνζπαζεί, λα επηηχρεη ην δπλαηφλ θαιιίηεξν απνηέιεζκα θαη λα θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ
ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκέλν ψζηε λα παξέρεη ηελ εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε Δηαηξεία θαη ην
πξνζσπηθφ ηεο, ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο
απαηηήζεηο.
Νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ ΥΟΗΥΛ Α.Δ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ είλαη :

Α) ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΚΔΠΑ ΠΡΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Ρν ππεχζπλν φξγαλν ηεο εηαηξείαο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηα
ζέκαηα « ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ ΓΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΚΔΠΑ ΠΡΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ », είλαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
απηήο. Ζ Γηνίθεζε ηεο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε
ελφο πςεινχ επηπέδνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο έρεη ζεζπίζεη ηα εμήο :
α) ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ
αα) Απσική Δνημέπυζη Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζιεςεο ή ηεο αξρηθήο ζπλεξγαζίαο
παξαδίδεηαη ζηνλ λενπξνζιακβαλφκελν ηα εμήο, αληίγξαθα :
 « ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΥΟΗΥΛ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. »
 « ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ
ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ »
 ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ΠΣΔΡΗΘΖ ΚΔ ΡΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ ΡΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ (ΛΝΚΝΠ
3148/2003 : Δπηηξνπή Ινγηζηηθήο Ρππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ θαη ΛΝΚΝΠ 3693/2008 :
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 2006/43/ΔΘ πεξί ππνρξεσηηθψλ
ειέγρσλ)
 « ΘΥΓΗΘΑ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ IFAC »
 « ΔΛΡΞΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ ΑΞΔΗΙΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ »
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ πξφζιεςε θάζε αηφκνπ ππνγξάθεηαη απφ απηφλ ζρεηηθή απφδεημε
παξαιαβήο « ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΔΛΡΞΥΛ». Ρν ίδην έληππν
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ππνγξάθεηαη απφ φιν ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ παξάδνζε ζε απηνχο ζε πεξίπησζε
παξάδνζεο αλαλεσκέλσλ πιεξνθνξηθψλ εληχπσλ.
αβ) Δκπαιδεςηικά ζεμινάπια : Θάζε Ρεηξάκελν, δηεμάγεηαη εζσηεξηθφ ζεκηλάξην ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 8 ( νθηψ ) ψξεο νη νπνίεο, πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα πνηφηεηαο. αγ)
Ξεπιοδικέρ ζςνανηήζειρ: Θάζε Κήλα , γίλνληαη ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ Γηνίθεζε νη
νπνίεο, πεξηιακβάλνπλ θαη ζέκαηα πνηφηεηαο. αδ) Δζυηεπικά Ξεπιοδικά Πημειώμαηα : Θάζε
Ρξίκελν , εθδίδεηαη εζσηεξηθφ ζεκείσκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ζέκαηα πνηφηεηαο.
β) ΠΠΡΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΞΝΓΝΠΖΠ
Ρα κέιε ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη ( πνηφηεηα εξγαζίαο, απφδνζε, ζπκπεξηθνξά θ.ι.π.), ζε εηήζηα
βάζε κε ηελ ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εληχπνπ « ΔΛΡΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ » .
γ) ΘΑΘΗΔΟΥΠΖ ΑΟΣΥΛ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΠΔ ΝΙΑ ΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΝΗΝΡΗΘΝ
ΔΙΔΓΣΝ
Ζ Γηνίθεζε ηεο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », πξνζπαζεί αθελφο κε ηηο
θαηάιιειεο νδεγίεο θαη πξαθηηθέο λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ « ΓΗΔΘΛΝΠ ΞΟΝΡΞΝ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ( ISQC 1 ) », ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ θαη
εηδηθφηεξα :
 Δπζχλεο Θαζνδήγεζεο γηα πνηφηεηα κέζα ζηελ Δηαηξία
 Γενληνινγηθέο Απαηηήζεηο
 Απνδνρή θαη Γηαηήξεζε Πρέζεσλ κε ηνπο Ξειάηεο θαη νξηζκέλσλ αλαζέζεσλ
 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ
 Γηεθπεξαίσζε Αλάζεζεο
 Ξαξαθνινχζεζε
θαη αθεηέξνπ έρεη θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ζηελ
παξνρή απνδείμεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
Ζ ηεθκεξίσζε γίλεηαη : Κε « εξσηεκαηνιφγηα » θαη « έληππα », ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ην
πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Δηαηξείαο.
δ) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ ΝΟΘΥΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΘΑΗ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ.
Γίλνληαη Κεληαίεο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ειεγθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ θαη θάζε
ηξίκελν παξνρή εγγξάθσλ νδεγηψλ.

Β) ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ

Ν
ππεχζπλνο ζηελ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηα
ζέκαηα «
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ
», είλαη ν Γεκήηξηνο
Καλδειαξάο ( Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ).
Ζ εηαηξία έρεη θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκέλεο γηα λα παξέρνπλ ζε απηή εχινγε
δηαζθάιηζε φηη ε εηαηξία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζπκκνξθψλνληαη κε ζρεηηθέο δενληνινγηθέο
απαηηήζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ ζεζπηζηεί ηα εμήο :
α)
Ζ γλσζηνπνίεζε ηηο απαηηήζεσλ αλεμαξηεζίαο ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φζα πξφζσπα
ππφθεηηαη ζε απηέο. Ππγθεθξηκέλα : Θαηά ηελ πξφζιεςε θάζε αηφκνπ παξαδίδεηαη ζε απηφλ, ην «
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ », θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ « ΘΥΓΗΘΑ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ IFAC »
Δπίζεο, ε εηαηξεία ζπληάζζεη θαη θπθινθνξεί ηαθηηθά ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ειεγθηηθνχ ηκήκαηνο θαηάζηαζε κε ηηο κε επηηξεπφκελεο επελδχζεηο.( ΔΛΡΞΝ : «ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΚΔ ΡΗΠ ΚΖ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ» ),
β) Ζ δηαβεβαίσζε, ζε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε, γηα ηελ χπαξμε ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ην ζχλνιν
ηνπ πξνζσπηθνχ. Ππγθεθξηκέλα : πάξρεη ζρεηηθφ έληππν αλαγγειίαο « ΔΛΡΞΝ ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΖΠ
ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ » ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ζε εηήζηα βάζε. Πε πεξηπηψζεηο
αλάιεςεο ζεκαληηθψλ ειεγθηηθψλ έξγσλ ( εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ή εηαηξείεο
κεγάινπ κεγέζνπο ), δεηείηαη, γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ θάζε Διεγθηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
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Διεγθηηθνχ Έξγνπ ζην νπνίν απηφο έρεη επηιεγεί λα ζπκκεηάζρεη ( ΞΝΓΔΗΓΚΑ : ΄΄ ΔΜΔΡΑΠΖ
ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ ΄΄ )
γ) Ζ εμαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε ηπρφλ πεξηπηψζεσλ θαη ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο ζηελ
αλεμαξηεζία θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηελ κείσζε απηψλ ζε έλα
απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή εμαζθαιίζεσλ, ή αλ θξίλεηαη ζσζηφ, ε απνρψξεζε απφ ηελ
αλάζεζε. Ππγθεθξηκέλα : πάξρεη ζρεηηθφ έληππν αλαγγειίαο « ΔΛΡΞΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ ΑΞΔΗΙΖΠ
ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ » ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ζε πεξίπησζε πνπ χπαξμεο
ηέηνηνπ γεγνλφηνο. Κεηά απφ απηφ γίλεηαη ζρεηηθή δηαβνχιεπζε κε ην άηνκν ην νπνίν αλήγγειιε
ηελ απεηιή αλεμαξηεζίαο, ηνλ ππεχζπλν Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ηνλ πεχζπλν αλεμαξηεζίαο
ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
δ) Ζ εηεζία εμαθξίβσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ αλεμαξηεζίαο θαη
δενληνινγίαο ηεο Δηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα : Θάζε έηνο ζπληάζζεηαη απφ ηελ «ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ » ζηελ νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξνληαη
 Δπηζθφπεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηήζησλ δειψζεσλ αλεμαξηεζίαο
 Δληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία ηεο.
Ν ππεχζπλνο Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο, ελαιιάζζεηαη ηνπιάρηζηνλ, κεηά απφ θαζνξηζκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν 3693/2008 (ηνπ θχξηνπ εηαίξνπ θάζε ηέζζεξα ρξφληα
θαη ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή θάζε πέληε ρξφληα).

Γ) ΑΞΝΓΝΣΖ ΘΑΗ
ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ.

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΔΠ

Ν ππεχζπλνο ζηελ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα
απνδνρήο θαη δηαηήξεζεο πειαηψλ, είλαη ν Γεκήηξηνο Καλδειαξάο ( Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ).
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΡΝ ΛΔΝ ΞΝΤΖΦΗΝ ΞΔΙΑΡΖ
Ζ εηαηξία έρεη θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνδνρή θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηεηαθψλ
ζρέζεσλ θαη εηδηθψλ αλαζέζεσλ, ζρεδηαζκέλεο λα παξέρνπλ ζε απηή εχινγε δηαζθάιηζε, φηη ζα
αλαιακβάλεη κφλν ή ζα δηαηεξεί ζρέζεηο θαη αλαζέζεηο, φπνπ: (α) έρεη εμεηάζεη ηελ αθεξαηφηεηα
ηνπ πειάηε θαη δελ έρεη πιεξνθφξεζε πνπ ζα νδεγνχζε απηήλ λα θαηαιήμεη φηη ν πειάηεο ζηεξείηαη
αθεξαηφηεηαο. (β)
είλαη ηθαλή λα εθηειέζεη ηελ αλάζεζε θαη έρεη ηηο δπλάκεηο, ην ρξφλν θαη ηα
κέζα λα πξάμεη έηζη, θαη (γ) κπνξεί λα ζπκκνξθψλεηαη κε δενληνινγηθέο απαηηήζεηο.
Ππγθεθξηκέλα : Ξξηλ ηελ απνδνρή κηαο αλάζεζεο κε έλα λέν πειάηε, ζπληάζζεηαη ην έληππν : «
ΔΛΡΞΝ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΛΔΝ ΞΔΙΑΡΖ », ζην νπνίν εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα φπσο :
 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΔΠ ΚΔ ΡΝΛ ΞΝΤΖΦΗΝ ΞΔΙΑΡΖ
Δίδνο – θχζε εξγαζηψλ, Βαζηθά Νηθνλνκηθά κεγέζε, Διεγρφκελνο ή κε ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν
απφ άιιε ειεγθηηθή Δηαηξεία, θ.ι.π.
 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΔΠ ΚΔ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝ ΘΑ ΞΑΟΑΣΘΝΛ
Ξξνηεηλφκελε Ακνηβή, Σξνληθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θ.ι.π.
 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΞΔΙΑΡΖ
Ππιινγή ζαθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π απηήο , Δμέηαζε πνηνο
πξαγκαηηθά ειέγρεη ηελ εηαηξεία, Κειέηε ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
ρξήζεσλ καδί κε ηηο εθζέζεηο έιεγρνπ ( εάλ ππάξρνπλ ) ησλ πξνεγνχκελσλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ,
Δμέηαζε ησλ ιφγσλ αιιαγήο ησλ πξνεγνχκελσλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ, θ.ι.π.
 ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΥΛ ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
πάξρεη θάπνηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο ;, Δίλαη ζεκαληηθή εηαηξεία
( απφ άπνςε κεγέζνπο ή αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ή ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο ) ;, Αληηζηνηρνχλ νη
πξνηεηλφκελεο ακνηβέο ζε πνζνζηφ 10 % θαη άλσ ηνπ ηδίξνπ καο ;, Ν πξνεγνχκελνο Νξθσηφο
ειεγθηήο αλέθεξε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ;, πάξρνπλ αλεζπρεηηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία, λνκηθά ζέκαηα, θνξνινγηθά εθθξεκή ζέκαηα πνπ
λα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ χπαξμε απάηεο ;, Δλδείμεηο φηη ν πειάηεο κπνξνχζε λα εκπιέθεηαη ζε
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μέπιπκα ρξήκαηνο ή άιιεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Ζ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ Α.Δ », είλαη ηθαλή λα
νινθιεξψζεη ηελ αλάζεζε κέζα ζηελ πξνζεζκία θαηαξηίζεσο ηεο εθζέζεσο ειέγρνπ, θ.ι.π.
Γηα θάζε ρξήζε, ζπληάζζεηαη εξσηεκαηνιφγην απνδνρήο θαη δηαηήξεζεο ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ ηνλ
ππεχζπλν Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Π. ηεο « ΥΟΗΥΛ Α.Δ.».
Ν ππεχζπλνο Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο ελεκεξψλεη ηελ ππνςήθηα γηα έιεγρν νηθνλνκηθή κνλάδα
γηα ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο « ΥΟΗΥΛ Α.Δ.» κε ζρεηηθή «επηζηνιή αλάζεζεο» ή «επηζηνιή
πξνζθνξάο».
ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΣΥΟΖΠΖ ΑΞΝ ΚΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖ
Όηαλ ε « ΥΟΗΥΛ Α.Δ.», απνθηά πιεξνθφξεζε πνπ ζα γηλφηαλ αηηία λα απνθχγεη κία αλάζεζε, αλ
απηή ε πιεξνθφξεζε ήηαλ δηαζέζηκε ελσξίηεξα, ηφηε εμεηάδνληαη ηα εμήο :
(α) Νη επαγγεικαηηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο πνπ αξκφδνπλ ζηηο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο
αλ ππάξρεη κία απαίηεζε γηα ηελ Δηαηξεία λα θαηαξηίζεη έθζεζε πξνο ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα
πνπ έθαλαλ ην δηνξηζκφ ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, πξνο ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, θαη
(β)
Ζ πηζαλφηεηα απνρσξήζεσο απφ ηελ αλάζεζε ή ηφζν απφ ηελ αλάζεζε φζν θαη απφ ηελ
πειαηεηαθή ζρέζε.
(γ) Δπηθνηλσλία κε ηε δηνίθεζε ηνπ πειάηε ζε θαηάιιειν επίπεδν, θαζψο θαη κε ηνπο ππεπζχλνπο
γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο ηεο παξαίηεζεο θαη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο
πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ
Όηαλ ζέκαηα έρνπλ δηαπηζησζεί θαη ε εηαηξεία απνθαζίδεη λα απνδερηεί ή λα ζπλερίζεη ηελ
πειαηεηαθή ζρέζε, ηεθκεξηψλεη πσο ηα ζέκαηα επηιχζεθαλ, κε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ .
ΔΜΔΡΑΠΖ ΠΛΔΣΗΠΖΠ ΡΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΚΔ ΡΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΞΔΙΑΡΔΠ
Ζ απφθαζε γηα ην αλ ζα δηαηεξεζεί κία πειαηεηαθή ζρέζε πεξηιακβάλεη εμέηαζε ζεκαληηθψλ
ζεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελσλ αλαζέζεσλ θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηνπο ζηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ζρέζεσο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε εηδηθνχ
εληχπνπ « ΔΛΡΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ / ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΞΔΙΑΡΖ».

Γ) ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ.

Ν ππεχζπλνο ζηελ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα
ηνπ Αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, είλαη ν Θσλζηαληίλνο Παθθήο. ( Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θαη Κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ).
ΑΛΑΓΘΔΠ ΠΔ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ – ΞΟΝΠΙΖΤΔΗΠ
Πε Δηήζηα βάζε, θαηά ηνπο κήλεο Πεπηέκβξην – Νθηψβξην γίλεηαη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ
εμαζθάιηζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηελ κειέηε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε
πξνζσπηθφ, ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο πξνζφλησλ. Ζ εηαηξεία πξνζπαζεί λα
δηαζέηεη πξνζσπηθφ ζε πνζνζηφ 10% ( πεξίπνπ ) επηπιένλ εθείλνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο
αλαγθαίν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ λέσλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί.
Ππγθεθξηκέλα : Γίλεηαη κηα αξρηθή θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο εξγαζίεο,
ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη εθιεγεί σο Διεγθηήο ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζεη ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ πειαηψλ ( Γεληθέο Ππλειεχζεηο ) . Πε πεξίπησζε, πνπ
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο, ηφηε ε Δηαηξεία πξνβαίλεη, ζηηο
αλαγθαίεο πξνζιήςεηο . Έρνπλ ζεζπηζηεί ηα εμήο πξνζφληα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ
γηα πξφζιεςε ζε θάζε επαγγεικαηηθή βαζκίδα.
- Δπζηξνθία, Αθεξαηφηεηα, Ρηκηφηεηα, Θίλεηξα θαη Θιίζε γηα ην επάγγεικα.
- Δπηηεχγκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ είλαη επηζπκεηέο γηα ηελ πξφζιεςε πεπεηξακέλνπ πξνζσπηθνχ.
- Ρα ειάρηζηα ηππηθά πξνζφληα ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχληαη είλαη :
 Αθαδεκατθή εκπεηξία
: Ξηπρίν Αλψηαηεο Νηθνλνκηθήο Πρνιήο.
 Γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο Γιψζζαο
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία
: Ξξνυπεξεζία ( εθφζνλ δεηείηαη άηνκν κε εκπεηξία )
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 Ζιηθία έσο 32 εηψλ.
Ν Δληνπηζκφο ησλ πηζαλψλ ππνςήθησλ γηα πξφζιεςε γίλεηαη θπξίσο κέζσ ζρεηηθψλ αγγειηψλ ζε
εμεηδηθεπκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ εθεκεξίδεο . Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ γηα
ζπλέληεπμε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ εληχπνπ αμηνιφγεζεο . ( ΞΝΓΔΗΓΚΑ : « ΔΞΗΙΝΓΖ
ΞΝΤΖΦΗΥΛ» ) . Πην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο ζηνηρεία :
 Δίδνο θαη ηκήκα ζρνιήο
 Βαζκφο πηπρίνπ.
 Γλψζεηο Μέλσλ γισζζψλ.
 Γλψζεηο Ζ/.
 Ξξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ινγηζηηθέο θαη ειεγθηηθέο εξγαζίεο .
 Δηδηθέο επηκνξθψζεηο – κεηαπηπρηαθνί ηίηινη.
 Ζιηθία (αληίζηξνθε αμηνιφγεζε).
Γίλνληαη ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςήθησλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο νη θαιχηεξνη, κε δχν ηνπιάρηζηνλ
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ ηεο Δηαηξείαο.
Νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη πξνθνξηθά θαη βαζκνινγνχληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο βάζεη
πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ:
 Ινγηζηηθή
 Μέλεο γιψζζεο.
 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
 Ξξνζσπηθφηεηα-παξνπζία.
Ν ππνςήθηνο γηα πξφζιεςε ελεκεξψλεηαη γηα ηελ Δηαηξία θαη ην Δπάγγεικα ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή
Ινγηζηή . Θαηά ηελ εκέξα ηεο πξφζιεςεο, γίλεηαη ζηνπο λενπξνζιεθζέληεο παξνπζίαζε ηεο
εηαηξείαο, ελεκέξσζε γηα ην Δπάγγεικα ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ηνπο δηαλέκνληαη έληππα
( εγρεηξίδηα θαη λνκνζεζία ) ( Έληππν : ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ
ΔΛΡΞΥΛ ).
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ
Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κέζσ : Δξυηεπικήρ εκπαίδεςζηρ ( Ξάγηα αξρή
ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ζην δηεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ηνπ Η.Δ.Π.Ν.Δ.Ι. ), Ξεπιοδικών εηαιπικών εκπαιδεύζευν ( Θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ,
ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε ηξίκελν , φινη νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ), Ξπόζβαζη ζε βάζειρ δεδομένυν και
πληποθοπιών (
Ζιεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, Ινγηζηηθά – θνξνινγηθά πεξηνδηθά & εθεκεξίδεο θαη Δζσηεξηθή
πεξηνδηθή ελεκέξσζε ).
Ρν λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ εληάζζεηαη ζε ειεγθηηθή νκάδα ηεο Δηαηξείαο θαη, θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζνδεγείηαη ζε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή βάζε απφ πην έκπεηξν
πξνζσπηθφ ηεο ηδίαο Νκάδνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γίλνληαη πεπιοδικέρ ζςνανηήζειρ νπνχ κεηαμχ
ησλ άιισλ :
 Γίδεηαη ζε έληππε κνξθή πεξηιήςεηο θαη επηζεκάλζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα,
 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πάλσ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο επαγγεικαηηθά ηερληθά πξφηππα,
κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο
 Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα αζρνιείηαη κε αηνκηθέο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε απφδνζε θαη ηηο
δενληνινγηθέο αξρέο.
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΔΞΗΓΝΠΔΥΛ –ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ
Ρα κέιε ηεο εηαηξείαο αμηνινγνχληαη ( πνηφηεηα εξγαζίαο, απφδνζε, ζπκπεξηθνξά θ.ι.π.), ζε εηήζηα
βάζε κε ηελ ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ εληχπνπ « ΔΛΡΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ » πνπ
ζπληάζζνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο, ηνλ Πεπηέκβξην θάζε έηνπο. Ρα
θχιια πνηφηεηαο, επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο
ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε. Ξξφζζεηεο παξνρέο ηεο Γηνίθεζεο θαη bonus ησλ κειψλ απφ ηα
γξαθεία ησλ ΝΔΙ, δηαλέκνληαη αλάινγα κε ηα κφξηα ησλ θχιισλ πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ζρεηηθνχο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ.
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ΞΟΝΑΓΥΓΖ
Ρα κέιε πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θαη εγγξάθνληαη ζην ηεξνχκελν
δεκφζην κεηξψν, εθφζνλ:
 Κε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, έρνπλ επηηχρεη
ζηα καζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, θαη
 Έρνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν πξνυπεξεζία.
Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο εμεηάζεηο απηέο
κε ηελ παξνρή ζ΄ απηνχο εηδηθψλ αδεηψλ εμεηάζεσλ θαη ηελ θάιπςε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο.

Δ) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ .

Ν ππεχζπλνο ζηελ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη ν Θσλζηαληίλνο Ληθνξφπνπινο. ( Νξθσηφο
Διεγθηήο Ινγηζηήο θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ).
ΑΟΣΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΥΛ ΝΚΑΓΥΛ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ
ΔΟΓΑΠΗΑΠ.
Ξξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζπληάζζεηαη ην έληππν, ζην νπνίν εμεηάδνληαη νη παξαθάησ
ελφηεηεο :
α. ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ και ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΙΔΓΣΝ
β. ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Γ.
ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
γ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
δ. ΑΟΣΔΗΑ ΡΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ.
, ζηηο νπνίεο εμεηάδνληαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηα εμήο ζέκαηα :
 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ
 ΘΑΡΑΛΝΖΠΖ ΡΖΠ ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ
 ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ
 ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ
 ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ
 ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΘΟΗΠΗΚΥΛ ΘΘΙΥΛ ΘΑΗ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΞΗΒΙΔΤΖΠ ΘΑΘΝΓΖΓΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ.
Ρν ειεγθηηθφ έξγν επνπηεχεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ πνπ είλαη
ν εληνινδφρνο ( ππεχζπλνο ) Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο.
Θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο εμεηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα εμήο :
 Νπζηψδε ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζέζεσο, κειέηε ηεο ζεκαζίαο
ηνπο θαη ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ .
 Γηαπίζησζε ζεκάησλ γηα δηαβνχιεπζε ή εμέηαζε απφ πην έκπεηξα κέιε νκάδαο αλαζέζεσο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζέζεσο.
Ν επηθεθαιήο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ νθείιεη:
 Λα δηαπηζηψζεη φηη ε εξγαζία έρεη εθηειεζηεί ζχκθσλα κε επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη
δηνηθεηηθέο θαη λνκηθέο απαηηήζεηο.
 Λα δηαπηζηψζεη φηη ε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε ππνζηεξίδεη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη
είλαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε.
 Λα δηαπηζηψζεη φηη ε ηεθκεξίσζε πνπ εμαζθαιίζηεθε είλαη επαξθήο θαη θαηάιιειε γηα λα
ζηεξίμεη ηελ έθζεζε
 Λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αμηνινγεηή ( reviewer ), ζε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία απηή
ππφθεηηαη ζε επηζθφπεζε.
 Λα ζέηεη, ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο « ΥΟΗΥΛ Α.Δ » ηα δχζθνια θαη επίκαρα ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο.
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, θαηάιιεια ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην :
«ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΑΞΌ ΡΝN ΞΔΘΛΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΝΟΘΥΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ».
ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ
ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΗΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΡΖΠ « ΔΘΘΔΠΔΥΠ
ΔΙΔΓΣΝ ».
Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη επηζθφπεζε ( αμηνιφγεζε ) ησλ δηθιείδσλ
πνηφηεηαο ηεο αλάζεζεο θαη απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ( αμηνινγεηή / reviewer ), κε
βάζε ηα εμήο θξηηήξηα επηινγήο :
( α) Γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Δηαηξείεο
(β ) Κε επηινγή δείγκαηνο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα :
- Κέγεζνο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο,
- Αλ ε ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή εξγαζία δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Δηαηξία καο θαη
- Ύπαξμε ηπρφλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν, ( δει. εάλ πθίζηαληαη
ζεκαληηθνί ειεγθηηθνί θίλδπλνη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, εάλ απαηηείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο
απφ λφκν ή θαλνληζκφ, ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, αζπλήζηζηεο πεξηπηψζεηο ή θίλδπλνη,
ζέκαηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θ.ι.π )
 Ζ αμηνιφγεζε , απηή γίλεηαη πάληα πξηλ ηελ έθδνζε ηεο « Έθζεζεο Διέγρνπ »
 Γηα θάζε ηέηνηα εξγαζία ζπληάζζεηαη « ΔΛΡΞΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ –
ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΔΙΔΓΣΝ»
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη θαη ε ιήςε δεχηεξεο γλψκεο :
(α ) Ξεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαπηζηψλνληαη ζέκαηα ηα νπνία είλαη δχζθνια ή κε ζπλήζε.
(β ) Ξεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ν εληνινδφρνο Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο εθηηκά φηη
ελδερνκέλσο πξέπεη λα ρνξεγήζεη έθζεζε ειέγρνπ κε άξλεζε γλψκεο ή αξλεηηθή γλψκε.
Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν εληνινδφρνο Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο νθείιεη λα κε ρνξεγεί ηελ
έθζεζή ηνπ, πξηλ ηε ιήςε ζρεηηθήο ζπκβνπιήο θαη απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ή θαη ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην αλάινγα ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο.
 Νη ηειηθνί θάθεινη ειέγρνπ θπιάζζνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε ( 5) εηψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο « έθζεζεο ειέγρνπ». Νη θάθεινη απηνί (ηεθκεξίσζε ) είλαη
ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο « ΥΟΗΥΛ Α.Δ » .
ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ
Ζ « ΥΟΗΥΛ Α.Δ », γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρξεζηκνπνηεί ηα αθφινπζα
εγρεηξίδηα θαη εξγαιεία ειέγρνπ :
 « ΒΑΠΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΙΔΓΣΝ » ( ην πξφγξακκα απηφ πξνζαξκφδεηαη θάζε
θνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ).
 « ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ¨IDEA¨ » ( είλαη ινγηζκηθφ πξφγξακκα ,
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν γηα ηελ
κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ
δεδνκέλσλ ).
 « ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ » ( γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο).
 « ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΙΙΝ ΔΙΔΓΘΡΖ » ( γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο άιινπ ειεγθηή, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε
εξγαζία απηή / πεξηπηψζεηο Δλνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ).
 «ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ» ( αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο Δλνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ).
 «ΔΜΔΡΑΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΝΞΗΠΡΗΑΠ ΡΥΛ ΚΖΣΑΛΝΓΟΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ » (γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ).
 «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΗΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖΠ
» ( ην πξφγξακκα απηφ
πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο επηζθφπεζεο ).
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«ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝ ΡΔΣΛΗΘΥΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ » ( ην πξφγξακκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε «ΒΑΠΗΘΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΙΔΓΣΝ», ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ επηρεηξήζεσλ ηερληθψλ έξγσλ ).

ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ / ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΓΛΥΚΖΠ
Ζ εηαηξία έρεη θαζηεξψζεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο γηα ζρνιηαζκφ θαη επίιπζε δηαθνξψλ γλψκεο :
 Έγγξαθε αλαθνξά , ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξεηηθήο γλψκεο κεηαμχ
ππεχζπλνπ Νξθσηνχ ειεγθηή θαη αμηνινγεηή ( reviewer ) ή πξαγκαηνγλψκνλα ή θαη
Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο.
 Κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο « ΥΟΗΥΛ Α.Δ ».
 Ζ έθζεζε δελ εθδίδεηαη κέρξηο φηνπ ην ζέκα ηεο δηαθσλίαο επηιπζεί.
 Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο γλψκεο πξέπεη λα
θπιάζζνληαη ηα πξαθηηθά ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζηνλ θάθειν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο.

ΠΡ) ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ
ΞΔΘΛΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
Ν
ππεχζπλνο ζηελ εηαηξεία « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζρεηηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ, είλαη ν Θσλζηαληίλνο
Ληθνξφπνπινο (
Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θαη Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ).
Πεκεηψλνπκε επίζεο φηη, ε « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ » έρεη ππνγξάςεη
ζχκβαζε κε άιιν Λφκηκν Διεγθηή, (ν νπνίνο δελ είλαη κέινο ηεο Δηαηξείαο καο ), βάζεη ηεο νπνίαο
ηα δχν κέξε, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ν έλαο ζηνλ άιιν ππεξεζίεο πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, επί ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ζα εθδνζνχλ Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη Δθζέζεηο Δπηζθφπεζεο
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ( 6/7/2009 – 30/6/2010 ).
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ
 Θάζε ειεγθηηθή εξγαζία, γηα ηελ νπνία εθδίδεηαη « Έθζεζε Διέγρνπ » θσδηθνπνηείηαη
(αλάινγα κε ηνλ ππνγξάθνληα Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ) θαη
θαηαρσξείηαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε.
 Ν Ξνηνηηθφο έιεγρνο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, αζθείηαη απφ ηνπο :
Όνομα
Θσλζηαληίλνο Ληθνξφπνπινο

Θσλζηαληίλνο Παθθήο

Φψηεο Ιψιαο

Θέζη
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π
(Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηνηηθνχ
Διέγρνπ )
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π
(Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηνηηθνχ
Διέγρνπ )
Δπίθνπξνο Νξθσηφο Διεγθηήο

Ζ επηινγή απηή έγηλε κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
( α) Ρελ κεγάιε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζην επάγγεικα, φζνλ αθνξά ηα ειεγθηηθά πξφηππα,
θαη ηηο ειεγθηηθέο .
(β) Ρηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο , εηδηθά ζηα ζέκαηα ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ.
(γ) Ρν θχξνο θαη ηελ αλεμαξηεζία έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ.
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 Πε πεξίπησζε, πνπ ε πξνο πνηνηηθφ έιεγρν ειεγθηηθή εξγαζία έρεη ππνγξαθεί απφ Νξθσηφ
Διεγθηή Ινγηζηή/κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ, ηφηε ν έιεγρνο γίλεηαη απφ άιινλ
Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή.
 Ρα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζπλδπαζκφο ηπραίνπ θαη επηιεγκέλνπ δείγκαηνο.
Δηδηθφηεξα γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο θξηηήξηα : α) Κέγεζνο ηεο
ειεγρφκελεο εηαηξείαο, β) Αλ ε ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή εξγαζία δηελεξγείηαη γηα πξψηε
θνξά απφ ηελ Δηαηξία καο θαη γ) Ύπαξμε ηπρφλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν
ειεγθηηθφ έξγν ( δει. εάλ πθίζηαληαη ζεκαληηθνί ειεγθηηθνί θίλδπλνη ζηελ νηθνλνκηθή
κνλάδα, εάλ απαηηείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο απφ λφκν ή θαλνληζκφ, ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο
ειέγρνπ, θ.ι.π ) , ελψ ην ηπραίν δείγκα πξνθχπηεη κεηά απφ θιήξσζε κεηαμχ ησλ
ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν
 Θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη : Λα δηαπηζησζεί, εάλ έρνπλ ηεξεζεί ηα
Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, ν Θψδηθαο Γενληνινγίαο – Αλεμαξηεζίαο θαη ην Πχζηεκα
Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ ».
 Πην ηέινο θάζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη
« Έκθεζη αξιολόγηζηρ ηος
Πςζηήμαηορ Ξοιόηηηαρ ηηρ ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ» ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ » ζηελ
νπνία εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξνληαη :

Νη ειεγθηηθέο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο δηελεξγήζεθε πνηνηηθφο έιεγρνο ,

Νη βαζηθέο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ θαη ησλ βειηηψζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
 Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο.
 Δπηβεβαίσζε ζπκκνξθψζεσο κε αξρέο θαη δηαδηθαζίεο αλεμαξηεζίαο
 Απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνδνρή θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ
Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ, ζηελ ππνβαιιφκελε απφ
απηνχο Έθζεζε, θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ηνπ θαζελφο.

Ρα νξηδφκελα ζην Γηεζλέο Ξξφηππν Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ 1 «Ξνηνηηθφο έιεγρνο γηα εηαηξείεο

πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ηζηνξηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη
άιιεο αλαζέζεηο δηαζθαιηζηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ » θαη ζην Ξξφηππν 220 «Ξνηνηηθφο
έιεγρνο γηα ειέγρνπο ηζηνξηθήο Σξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο» ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ
Ξξνηχπσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα φζα δελ θαιχπηεη ην παξφλ ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ.

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΖΤΖΠ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΥΛ ΚΔΡΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΒΝΙΖΠ ΘΟΥΠΔΥΛ.
 Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο νπνηαζδήπνηε αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ
γίλνληαη νη αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνχιηνπ ηεο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ ».
 Δπίζεο γίλεηαη ζρεηηθή « Αλαθνίλσζε», ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο ηεο αδπλακίαο πνπ
δηαπηζηψζεθε ζην ζχζηεκα, ζην επίπεδν γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζπκκνξθψζεσο κε απηφ θαη
γλσζηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζε απηνχο ζηνλ ππεχζπλν γηα εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε
 Πε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ζνβαξψλ παξαιείςεσλ θαη παξαβάζεσλ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «
ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ » θαηά πεξίπησζε, πξνβαίλεη ζε αλάινγεο θπξψζεηο
θαηά ησλ ειεγρφκελσλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο παξαβάζεσο,
επηβάιινληαη νη αθφινπζεο πνηλέο ή κέηξα.
- Δπίπιεμε.
Σξεκαηηθή πνηλή.
- Απφιπζε (γηα ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ), απφ ηελ Δηαηξεία.
- Θαηαγγειία ζηελ Δ.Ι.Ρ.Δ θαη ζην Π.Ν.Δ.Ι
- Γηθαζηηθέο ελέξγεηεο,
θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν θξηζεί ζθφπηκν απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο « ΥΟΗΥΛ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ »
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Ρπρφλ παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο πειαηψλ, ηξίησλ ή θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο « ΥΟΗΥΛ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », πεξί κε ηεξήζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ
ειέγρνπ αμηνινγνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ
ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ » θαη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα. Ζ εηαηξία εξεπλά ηέηνηα
παξάπνλα θαη ηζρπξηζκνχο ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο.

ΓΖΙΥΠΖ
ΡΝ
ΑΟΚΝΓΗΝ
ΝΟΓΑΛΝ
ΓΗΑ
ΡΖΛ
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
ΡΖΠ
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝ, ΓΗΑ ΡΝΛ ΡΟΝΞΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΖΠ
ΝΟΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΝ ΘΑΗ ΡΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΑΡΝΛ.

« Υο κέιε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ γηα ηελ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, δειψλνπκε φηη, θαηά

ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2009, δηελεξγήζακε έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί :
α) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ εθαξκφδεη ε «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ
ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. θαη
β) Ζ πνηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ.
Ρν βαζηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηνλ έιεγρν καο είλαη φηη :
Ζ «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.» εθαξκφδεη, ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο
θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί, νη νπνίεο θξίλνληαη επαξθείο απφ
νπζηψδε άπνςε θαη νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «Έθζεζε» πξέπεη λα ιεθζνχλ
ππφςε απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. »
Ρα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Ξοιοηικού ελέγσος
Λιθοπόποςλορ Θυνζηανηίνορ

Πακκήρ Θυνζηανηίνορ

Δηδηθφηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηεο « ΔΡΖΠΗΑΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΝ ΠΠΡΖMΑΡΝΠ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ», ε νπνία εθδφζεθε ηελ 4ε Λνεκβξίνπ 2009, έρνπλ σο εμήο :

α) Δπιθεώπηζη ολοκληπυμένυν ελεγκηικών έπγυν.

Έγηλε επηινγή πξνο επηζεψξεζε πέληε ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ ρξήζε 2008 .
Ζ απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ειήθζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο « ΥΟΗΥΛ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ, ηεο 30/9/2009.
Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο θξηηήξηα :
α) Κέγεζνο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο,
β) Αλ ε ειεγθηηθή εξγαζία δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Δηαηξία καο θαη
γ) Ύπαξμε ηπρφλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθφ έξγν ( δει. εάλ πθίζηαληαη
ζεκαληηθνί ειεγθηηθνί θίλδπλνη ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, εάλ απαηηείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο απφ λφκν
ή θαλνληζκφ, ε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ, θ.ι.π ) .
Ρα επξήκαηα θαη ηα ζρφιηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζεψξεζε απηή, ηέζεθαλ ππφςε ησλ
αξκνδίσλ πξνζψπσλ θαη νξγάλσλ θαη επηζεκάλζεθε ε αλάγθε εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ λα ιεθζνχλ
ηα αλαγθαία κέηξα.

β) Αξιολόγηζη ηος ζςζηήμαηορ διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ

Έγηλε αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ην « ΓΗΔΘΛΔΠ ΞΟΝΡΞΝ
ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ( ISQC 1 ) » θαη εηδηθφηεξα :
 Θαθοδήγηζηρ για ποιόηηηα μέζα ζηην Δηαιπία.
πάξρεη, ε αλαγθαία θαζνδήγεζε θαη επαξθήο ηεθκεξίσζε απηήο .
 Δπαγγελμαηική δεονηολογία και ανεξαπηηζία
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Γηα ην ζέκα απηφ έρεη γίλεη, ζρεηηθή αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή εμαζθάιηζεο ζεκάησλ
αλεμαξηεζίαο ( εκεξνκελία έθζεζεο 8 Ηαλνπαξίνπ 2009 ), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε
Δηαηξεία εθάξκνζε επαξθψο ηηο νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο, ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηεο.
 Αποδοσή και Γιαηήπηζη Πσέζευν με ηοςρ Ξελάηερ και οπιζμένυν αναθέζευν
πάξρνπλ νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε απηψλ .
 Ανθπώπινο Γςναμικό
πάξρνπλ νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε απηψλ .
 Γιεκπεπαίυζη Ανάθεζηρ
πάξρνπλ νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη ε επαξθήο ηεθκεξίσζε απηψλ .
Ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαιχπηεη φινπο ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο ηεο Δηαηξείαο καο,
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε πεξίνδν ηξηψλ εηψλ .

5. ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΘΑΡΑ ΡΑ ΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΠΡΝ 'ΑΟΘΟΝ 27 ΡΝ
ΛΝΚΝ 3693/2008.
«ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝ ΔΓΗΛΔ Ν ΡΔΙΔΡΑΗΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΘΑΡΑ ΡΑ
ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ ΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΠΡΝ 'AΟΘΟΝ 27 ΡΝ ΛΝΚΝ 3693/2008, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ
ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΦΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ
ΡΝ
ΓΗΔΛΔΟΓΖΘΔΛΡΝΠ
ΞΝΗΝΡΗΘΝ
ΔΙΔΓΣΝ
».

Ξνηνηηθφο έιεγρνο απφ ηελ ΔΙΡΔ,
ζηελ «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.»,
δηελεξγήζεθε ην Ηαλνπάξην ηνπ 2010 θαη θάιπςε ππφ κνξθή επηζθφπεζεο ηηο πνιηηηθέο θαη
δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Δηαηξεία καο .
Κέρξη ζήκεξα, δελ καο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα νξηζηηθά πνξίζκαηα ηεο επηζθφπεζεο απηήο.

6. ΝΛΡΝΡΖΡΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ.
«ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ
ΘΑΗ
ΞΙΖΟΖ
ΠΡΝΗΣΔΗΑ
ΡΥΛ
ΝΛΡΝΡΖΡΥΛ
ΓΖΚΝΠΗΝ
ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΦΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΡΑΠΖΠ ΡΥΛ
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ, ΞΝ ΓΗΔΛΔΟΓΖΘΖΘΑΛ ΠΔ ΘΑΘΔ ΝΛΡΝΡΖΡΑ
ΓΖΚΝΠΗΝ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΔΡΝΠ ΠΡΝ ΝΞΝΗΝ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ Ζ
ΔΘΘΔΠΖ
ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ.»
Ξειάηεο Γεκφζηνπ Δλδηαθέξνληνο είλαη εηαηξείεο, πνπ νη ηίηινη ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλεο αγνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο επίζεο Ρξάπεδεο θαη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ « ΝΓΖΓΗΑ 2006/43/ΔΘ ΡΝ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΝΒΝΙΗΝ
ΘΑΗ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ηηρ 17ηρ Καΐος 2006 », «νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο»:

νληφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ελφο θξάηνπο κέινπο ησλ νπνίσλ νη κεηαβηβάζηκνη ηίηινη
είλαη εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1 ζεκείν 14 ηεο νδεγίαο2004/39/ΔΘ, πηζησηηθά ηδξχκαηα
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ζεκείν 1 ηεο νδεγίαο 2000/12/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Καξηίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (1) θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2
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παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 91/674/ΔΝΘ. Ρα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα νξίδνπλ άιιεο νληφηεηεο
σο νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ι.ρ. νληφηεηεο πνπ έρνπλ νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηνπ κεγέζνπο ηνπο ήην π αξηζκνχ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο.»
Δπίζεο ζχκθσλα κε ην Λ. 3693/2008, « Κε Θαλνληζηηθή Ξξάμε ηεο ΔΙΡΔ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη
άιιεο νληφηεηεο σο νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε
γλψκνλα ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ην κέγεζφο ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ
ζε απηέο θαη άιια παξεκθεξή θξηηήξηα. »
Νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο ε « ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ », παξέρεη ππεξεζίεο
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο είλαη νη θάησζη :

Α/Α

ΔΞΥΛΚΗΑ

ΔΙΔΓΣΝΗ
ΣΟΖΠΖΠ
2008

ΔΙΔΓΣΝΗ
ΣΟΖΠΖΠ
2009

1

ΗΘΡΗΛΝΠ HELLAS Α.Δ

Σ

--------------

2

ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΗΣΘΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΔΠ
Α.Δ

Σ

--------------

3

ΘΟΖΡΥΛ ΑΟΡΝΠ Α.Δ.Β.Δ ( 1 )

Σ

Σ

ΔΞΔΜΖΓΖΠH :
(1) ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΠ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ( ΔΛ.Α)

Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, έρνπλ σο αληηθείκελν :
α) Γηα ηηο Δηαηξείεο κε α/α 1 θαη 2, ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
2008, γηα ηηο νπνίεο εθδψζακε έθζεζε ειέγρνπ ην έηνο 2009 .
β) Γηα ηελ Δηαηξεία κε α/α 3 ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2008,
γηα ηηο νπνίεο εθδψζακε έθζεζε ειέγρνπ ην έηνο 2009 θαη ηεο ρξήζεο 2009 γηα ηηο νπνίεο εθδψζακε
έθζεζε ειέγρνπ ην έηνο 2010.

7. ΓΖΙΥΠΖ ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ.
«ΓΖΙΥΠΖ ΡΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΞΟΝΠΥΞΝ Ζ ΝΟΓΑΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ
ΘΔΚΑΡΥΛ ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ
ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ, ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΞΝ ΑΘΝΙΝΘΝΛΡΑΗ ΠΡΝΛ
ΡΝΚΔΑ ΑΡΝΛ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΓΖΙΥΠΖ ΡΝ ΝΡΗ ΓΗΔΛΔΟΓΖΘΖΘΔ ΡΔΡΝΗΝΠ
ΔΙΔΓΣΝΠ
ΓΗΑ
ΝΙΔΠ
ΡΗΠ
ΑΛΑΙΖΦΘΔΗΠΔΠ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ».
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ( ΦΡΗΣΗ 2009 )

Ζ «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.» αθνινπζεί ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο θαη ηηο
αληίζηνηρεο πνιηηηθέο αλεμαξηεζίαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην αλεμαξηεζίαο.
1) Ζ γλσζηνπνίεζε ηηο απαηηήζεσλ αλεμαξηεζίαο ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φζα πξφζσπα
ππφθεηηαη ζε απηέο. Ππγθεθξηκέλα : Θαηά ηελ πξφζιεςε θάζε αηφκνπ παξαδίδεηαη ζε απηφλ, ην «
ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ
ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ », θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ « ΘΥΓΗΘΑ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ IFAC »
2) Γηαλέκεηαη εηεζίσο ζηνπο εηαίξνπο θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαηάζηαζε κε
ηηο επελδχζεηο πνπ απαγνξεχνληαη κε ην έληππν «ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΡΗΠ ΚΖ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΔΠ
ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ».
3) πνγξάθνληαη εηεζίσο νη δειψζεηο αλεμαξηεζίεο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ην ειεγθηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο κε ην έληππν «ΔΛΡΞΝ ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ».
4) Θαηά ηελ απνδνρή λένπ ειεγθηηθνχ πειάηε εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηηθνχ
πξνζσπηθνχ.
5) Θαηά ηελ απνδνρή ζεκαληηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ (εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην
ή εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο) εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία γηα θάζε ειεγθηή κε ην ζρεηηθφ έληππν
«ΔΜΔΡΑΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ». Κε βάζε απηφ
ζρεκαηίδεη ν εηαίξνο αλάζεζεο ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ ε νκάδα ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε
απφ ηνλ ειεγρφκελν πειάηε. Δπίζεο ν εηαίξνο αλάζεζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα πνπ
αλαιακβάλεη πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη θαη ε
εηαηξεία αμηνινγεί ηηο ζπλνιηθέο επηπηψζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηηο απαηηήζεηο πεξί αλεμαξηεζίαο
6) Δμαθξηβψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηπρφλ πεξηπηψζεηο θαη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο
ζηελ αλεμαξηεζία θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηελ κείσζε απηψλ ζε
έλα απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή εμαζθαιίζεσλ, ή αλ θξίλεηαη ζσζηφ, ε απνρψξεζε απφ ηελ
αλάζεζε. Ππγθεθξηκέλα : πάξρεη ζρεηηθφ έληππν αλαγγειίαο « ΔΛΡΞΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ ΑΞΔΗΙΖΠ
ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ » ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ζε πεξίπησζε χπαξμεο
ηέηνηνπ γεγνλφηνο. Πηε ζπλέρεηα αλαγγέιιεη ην γεγνλφο ζηνλ αξκφδην νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη
ζηνλ ππεχζπλν αλεμαξηεζίαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο εηαηξείαο.
7) Ν θχξηνο εηαίξνο θαη ν εηαίξνο επηζθφπεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο
ελαιιάζζεηαη κεηά απφ θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν 3693/2008
8) Έρνπλ θαζνξηζζεί ηα φξηα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ειεγθηηθνχο
πειάηεο, σο εμήο. Γελ κπνξεί ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε θάζε
πειάηε λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο .
9) Γηεμάγνληαη εηεζίσο ζεκηλάξηα κε αληηθείκελν ηε δενληνινγία ή ην μέπιπκα καχξνπ
ρξήκαηνο.
10) Δηεζίσο εμαθξηβψλεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ αλεμαξηεζίαο
θαη δενληνινγίαο ηεο εηαηξείαο. Ππγθεθξηκέλα : Θάζε έηνο ζπληάζζεηαη απφ ηελ «ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ
ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ » ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ ηεξεζεί νη πνιηηηθέο
ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αλεμαξηεζία, θαζψο επίζεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πνιηηηθψλ
ηεο εηαηξείαο ζην ζέκα απηφ.

ΓΖΙΥΠΖ ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ.
«Υο κέιε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεκάησλ αλεμαξηεζίαο, δειψλνπκε φηη,
θαηά ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2009, ε ΄΄ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.΄΄, εθάξκνζε
επαξθψο ηηο νξηδφκελεο δηαδηθαζίεο, ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ εμαζθάιηζεο ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηεο, θαηά ηελ δηελέξγεηα ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ
αλαιεθζεηζψλ απφ απηή εξγαζηψλ.»
Ρα μέλη ηηρ επιηποπήρ θεμάηυν Δξαζθάλιζηρ ηηρ Ανεξαπηηζίαρ.
Κανδηλαπάρ Γημήηπιορ

Γευπγιάδηρ

Ξπόδπομορ
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ( ΦΡΗΣΗ 2009 )

Δηδηθφηεξα ηα θχξηα ζεκεία ηεο « ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΥΛ ΔΡΖΠΗΥΛ
ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΔΥΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΡΖΠΗΑΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΔΚΑΡΥΛ
ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ », ε νπνία εθδφζεθε ηελ 9ε Καξηίνπ 2010, έρνπλ σο εμήο :
α) ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1) Έγηλε ε γλσζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ αλεμαξηεζίαο ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φζα πξφζσπα
ππφθεηληαη ζε απηέο. Ππγθεθξηκέλα νη λενπξνζιεθζέληεο ζην 2009 έρνπλ ππνγξάςεη θαηά ηελ
έληαμή ηνπο ζην ειεγθηηθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο φηη παξέιαβαλ ην «ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ
ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ ΘΑΗ ΡΖ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ» θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ
«ΘΥΓΗΘΑ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠ ΡΖΠ IFAC».
2) Δπηβεβαηψζεθε φηη έρεη δηαλεκεζεί ζηνπο εηαίξνπο θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
εηαηξείαο θαηάζηαζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ απαγνξεχνληαη ην ζρεηηθφ έληππν «ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔ ΚΖ
ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ»
3) Δπηβεβαηψζεθε φηη έρνπλ ππνγξαθεί φιεο νη εηήζηεο δειψζεηο αλεμαξηεζίεο απφ ηνπο
εηαίξνπο θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο.
4) Θαηά ηελ απνδνρή έξγνπ επηβεβαηψζεθε φηη έγηλε ε εμέηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ζηηο
πξσηνειεγρφκελεο απφ ηελ Δηαηξεία καο, εηαηξείεο.
5) Δπηβεβαηψζεθε, γηα ζπγθεθξηκέλα ειεγθηηθά έξγα, φηη χπαξμε γξαπηήο δηαβεβαίσζεο απφ
θάζε ειεγθηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ζην νπνίν απηφο έρεη επηιεγεί λα ζπκκεηάζρεη
κε ην ζρεηηθφ έληππν «ΔΜΔΡΑΠΖ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ» .
6) Γελ ζπκπιεξψζεθε απφ ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ην «ΔΛΡΞΝ ΑΛΑΓΓΔΙΗΑΠ
ΑΞΔΗΙΖΠ ΡΖΠ ΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑΠ», δηφηη δελ ππήξμε πεξίπησζε απεηιήο ηεο αλεμαξηεζίαο γηα ην
ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο.
7) Δπηβεβαηψζεθε ε ελαιιαγή ηνπ θχξηνπ εηαίξνπ θαη ηνπ εηαίξνπ επηζθφπεζεο ηεο πνηφηεηαο
ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο κεηά απφ θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν
3693/2008 (ηνπ θχξηνπ εηαίξνπ θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή θάζε πέληε ρξφληα).
8) Δπηβεβαηψζεθε φηη δελ ππήξμαλ ππεξβάζεηο ζηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε παξνρή
ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ειεγθηηθνχο πειάηεο.
9) Έρνπλ δηεμαρζεί εζσηεξηθά ζεκηλάξηα κε αληηθείκελν «ΘΥΓΗΘΑΠ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑΠΑΛΔΜΑΟΡΖΠΗΑ-ΜΔΞΙΚΑ ΣΟΖΚΑΡΝΠ».
β) ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ
Ρα επξήκαηα θαη ηα ζρφιηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζεψξεζε απηή, ηέζεθαλ ππφςε ησλ
αξκνδίσλ πξνζψπσλ θαη νξγάλσλ θαη επηζεκάλζεθε ε αλάγθε εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ λα ιεθζνχλ
ηα αλαγθαία κέηξα.

8. ΘΔΚΑΡΑ ΠΛΔΣΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ.
«ΞΙΖΟΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΝ ΑΘΝΙΝΘΔΗΡΑΗ ΠΔ
ΘΔΚΑΡΑ ΠΛΔΣΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, ΘΑΡΑ ΡΑ ΝΟΗΕΝΚΔΛΑ ΠΡΝ 'AΟΘΟΝ 11 ΡΝ
ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΛΝΚΝ, ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝ ΒΑΘΚΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ
ΡΖΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ
ΑΡΖΠ».
Ζ πνιηηηθή ηεο «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.» , γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε
πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ( ΦΡΗΣΗ 2009 )

1) Δξυηεπική εκπαίδεςζη ( Ξάγηα αξρή ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ
λενπξνζιεθζέλησλ ζην δηεηέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Η.Δ.Π.Ν.Ι. )
2) Ξεπιοδική ενδοεηαιπική εκπαίδεςζη ( Θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα , ηνπιάρηζηνλ
ζε θάζε ηξίκελν , φινη νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο )
3) Ξπόζβαζη ζε βάζειρ δεδομένυν και πληποθοπιών
( Ζιεθηξνληθέο βάζεηο
δεδνκέλσλ, Ινγηζηηθά – θνξνινγηθά πεξηνδηθά & εθεκεξίδεο θαη Δζσηεξηθή πεξηνδηθή
ελεκέξσζε ).
Ρν λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ εληάζζεηαη ζε ειεγθηηθή νκάδα ηεο Δηαηξείαο θαη, θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζνδεγείηαη ζε ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή βάζε απφ πην έκπεηξν
πξνζσπηθφ ηεο ηδίαο Νκάδνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γίλνληαη πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο νπνχ κεηαμχ ησλ
άιισλ : Γίδεηαη ζε έληππε κνξθή πεξηιήςεηο θαη επηζεκάλζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Δλεκέξσζε
ηνπ πξνζσπηθνχ πάλσ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο επαγγεικαηηθά ηερληθά πξφηππα, κεζφδνπο θαη
δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα αζρνιείηαη κε
αηνκηθέο αλαπηπμηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε
απφδνζε θαη ηηο δενληνινγηθέο αξρέο.

9. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ.
«ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΝ ΛΝΚΗΚΝ ΔΙΔΓΘΡΖ Ζ ΡΝ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ, ΝΞΥΠ
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΑ, Ν ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΔ ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΑΚΝΗΒΥΛ ΠΔ ΑΚΝΗΒΔΠ
ΑΞΝ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΑΞΝ ΙΝΗΞΔΠ ΔΙΔΓΘΡΗΘΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΦΠΖΠ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ, ΑΞΝ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΣΑΟΑΘΡΖΟΑ, ΑΞΝ
ΞΑΟΝΣΖ
ΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΘΑΗ
ΑΞΝ
ΞΑΟΝΣΖ
ΙΝΗΞΥΛ
ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ».

α) ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ.
Ζ «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.», έρεη δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ηελ
πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηελ 31ε Γεθέκβξηνπ θάζε έηνπο .
Θαηά ηελ 6ε εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009,ε Δηαηξεία παξνπζίαζε :

ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ
Ίδηα Θεθάιαηα
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ
ΣΟΖΠΔΥΠ
Θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)
Θέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ

ΣΟΖΠΖ
2009

ΣΟΖΠΖ
2008

783.880,86
80.000,00

558.783,04
80.000,00

1.259.214,73

1.308.244,68

249.496,63

173.115,71
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β) ΑΛΑΙΠΖ ΘΘΙΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΑΛΑ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2009, θαζψο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2008, ηεο Δηαηξείαο
αλαιχεηαη ζε :

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝ ΘΘΙΝ ΔΟΓΑΠΗΥΛ

ΣΟΖΠΖ 2009

ΔΠΝΓΑ ΑΞΌ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ
ΔΙΔΓΣΥΛ ( Α )
ΔΠΝΓΑ ΑΞΌ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΖ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ
ΔΙΔΓΣΥΛ ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ ΔΣΝΛ ΞΑΟΑΠΣΔΘΔΗ ΠΔ
ΝΛΡΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΠ ΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΞΑΟΔΣΝΛΡΑΗ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ ( Β )
Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
Δηδηθέο Διεγθηηθέο ππεξεζίεο
Πύνολο ( Β)
ΔΠΝΓΑ ΑΞΌ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΖ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ
ΔΙΔΓΣΥΛ ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ ΔΣΝΛ ΞΑΟΑΠΣΔΘΔΗ ΠΔ
ΝΛΡΝΡΖΡΔΠ ΞΟΝΠ ΡΗΠ ΝΞΝΗΔΠ ΓΔΛ
ΞΑΟΔΣΝΛΡΑΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΥΛ
ΔΙΔΓΣΥΛ ( Γ )
Δηδηθέο Διεγθηηθέο θαη Ξξνζπκθσλεκέλεο
δηαδηθαζίεο
Ππκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
Απνηηκήζεηο επηρεηξήζεσλ
Ακνηβέο εθθαζαξηζηψλ
Φνξνινγηθέο ππεξεζίεο
Πύνολο ( Γ)
ΙΝΗΞΑ ΔΠΝΓΑ ( Γ )

ΠΛΝΙΑ ( Α+Β+Γ +Γ )

ΣΟΖΠΖ 2008

818.282,63

821.232,23

2.200,00
29.740,00

4.800,00
9.600,00

31.940,00

14.400,00

163.882,00
96.506,00
54.000,00
56.804,10
9.000,00
380.192,10

223.168,81
33.700,00
97.910,00
62.633,64
23.000,00
440.412,45

28.800,00

32.200,00

1.259.214,73

1.308.244,68

γ) ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ
Ζ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 3693/2008, έρεη αζθαιηζηεί γηα
επαγγεικαηηθή επζχλε κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αξ. P8/06451/ CATLIN SYNDICATE AT
LLOYD’S – Γ. ΘΝΡΗΛΑΠ Α.Δ.
Ρα θχξηα ζεκεία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ απηνχ είλαη :
ΝΟΗΑ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΔΥΛ

EUR 1,500,000 αλά απαίηεζε θαη
EUR 3,000,000 ζπλνιηθά αλά έηνο
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ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΘΑΙΤΖΠ
ΑΛΑΓΟΝΚΗΘΖ ΗΠΣΠ ΘΑΙΤΖΠ
ΑΞΝ
ΓΗΘΑΗΝΓΝΠΗΑ (ΑΟΚΝΓΗΑ
ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ)

Απφ : 27 Λνεκβξίνπ 2009 ( Έλαξμε)
Έσο : 27 Λνεκβξίνπ 2010 (Ιήμε)
22 Απξηιίνπ 2003
Διιάδα ( Γηθαζηήξηα Αζελψλ )

10. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΚΝΗΒΖΠ ΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ
ΚΔΡΝΣΥΛ.
«ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝΛ ΡΟΝΞΝ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΚΝΗΒΖΠ ΡΥΛ
ΛΝΚΗΚΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ Ζ ΔΡΑΗΟΥΛ Ζ ΗΓΗΝΘΡΖΡΥΛ».
ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ
Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πξνβιέπεη γηα ην ζέκα απηφ ηα εμήο :

« Γιάθεζη Θεπδών
1. Θαζαξά θέξδε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα
πξαγκαηνπνηεζέληα αθαζάξηζηα έζνδα θάζε εμφδνπ, θάζε δεκίαο, ησλ ζχκθσλα κε ην λφκν
απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο.
2. Ρα θαζαξά θέξδε δηαλέκνληαη θαηά ηελ εμήο ζεηξά :
α) Αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ λφκν θξάηεζε γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θ.Λ
2190/20.
β) Γηαηίζεηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ 2190/20.
γ) Ρν ππφινηπν ησλ θεξδψλ δηαηίζεηαη ειεχζεξα, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.»
ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ
Νη ακνηβέο θαζνξίδνληαη σο εμήο :
α) Έρεη νξηζηεί κεληαία ζηαζεξή ακνηβή θαη
β) Κεηαβιεηή ακνηβή πνπ νξίδεηαη βάζεη ησλ εμήο παξακέηξσλ :
 Βάζεη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ ,
 Βάζεη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ «ΥΟΗΥΛ ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.»
θαη ζηηο νπνίεο ελεξγεί σο «Θχξηνο εηαίξνο»,
 Βάζεη ησλ εξγαζηψλ, γηα ηηο νπνίεο ελήξγεζε, ψζηε απηέο λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ «ΥΟΗΥΛ
ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ.».
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3εο Πεπηεκβξίνπ 76
Ρ.Θ. 104 33 , Αζήλα
Ρει.
210 8846374 & 210 8843773
Fax.
210 8846375
E-Mail
: orionsa@otenet.gr
Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν : www.orion-audit.gr
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