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ΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Νόμοσ 3693/2008, «Εναρμόνιςη τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί
υποχρεωτικϊν ελζγχων των ετήςιων και των ενοποιημζνων λογαριαςμϊν, για την τροποποίηςη των
Οδηγιϊν 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του υμβουλίου και για την κατάργηςη τησ Οδηγίασ 84/253/ΕΟΚ
του υμβουλίου και άλλεσ διατάξεισ», απαιτεί από τα ελεγκτικά γραφεία, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ λιξθ
του θμερολογιακοφ ζτουσ, να υποβάλλουν ςτθν Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων ( Ε.Λ.Τ.Ε )
και να δθμοςιοποιοφν από το διαδικτυακό τουσ τόπο, ετιςια ζκκεςθ διαφάνειασ.
Ειδικότερα, ςτο άρκρο 36 του Ν. 3693/2008, ορίηονται τα εξισ :
« 'Άρθρο 36 - Ζκθεςη διαφάνειασ
1. Οι νόμιμοι ελεγκτζσ και τα ελεγκτικά γραφεία οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο δθμόςιο μθτρϊο,
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 13, 14 και 15 του παρόντοσ νόμου, ζχουν υποχρζωςθ,
εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ, να υποβάλλουν ςτθν ΕΛΣΕ και να
δθμοςιοποιοφν από το διαδικτυακό τουσ τόπο, ετιςια ζκκεςθ διαφάνειασ ςτθν οποία
περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα παρακάτω πλθροφοριακά ςτοιχεία:
Α) Νομικι μορφι και πλιρθ ςτοιχεία των πραγματικϊν μετόχων, εταίρων ι ιδιοκτθτϊν, μζχρι
τελικοφ φυςικοφ προςϊπου.
Β) Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι των νομικϊν και διαρκρωτικϊν ςχζςεων του δικτφου ςτο
οποίο τυχόν ανικει ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το ελεγκτικό γραφείο.
Γ) Περιγραφι τθσ δομισ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ του ελεγκτικοφ γραφείου και πλιρθ ςτοιχεία
των προςϊπων που διοικοφν και είναι διαχειριςτζσ του ελεγκτικοφ γραφείου.
Δ) Πλιρθ και αναλυτικι περιγραφι του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ που
ακολουκεί ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το ελεγκτικό γραφείο και διλωςθ του αρμόδιου προςϊπου ι
οργάνου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ αυτοφ, για τον τρόπο
ελζγχου τθσ ορκισ εφαρμογισ του και τα ςυμπεράςματα από τον ζλεγχο αυτόν.
Ε) Θμερομθνία που ζγινε ο τελευταίοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 'Άρκρο
27 του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και αναλυτικι περιγραφι τθσ φφςθσ και ζκταςθσ και των
αποτελεςμάτων του διενεργθκζντοσ ποιοτικοφ ελζγχου.
Σ) Κατάλογοσ και πλιρθ ςτοιχεία των οντοτιτων δθμοςίου ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και περιγραφι
τθσ φφςθσ και ζκταςθσ των υποχρεωτικϊν ελζγχων, που διενεργικθκαν ςε κάκε οντότθτα
δθμοςίου ενδιαφζροντοσ κατά το ζτοσ ςτο οποίο αναφζρεται θ ζκκεςθ διαφάνειασ.
Η) Διλωςθ του αρμόδιου προςϊπου ι οργάνου για τθν παρακολοφκθςθ κεμάτων εξαςφάλιςθσ τθσ
ανεξαρτθςίασ κατά τθ διενζργεια υποχρεωτικϊν ελζγχων, για τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται
ςτον τομζα αυτόν, κακϊσ και διλωςι του ότι διενεργικθκε τζτοιοσ ζλεγχοσ για όλεσ τισ
αναλθφκείςεσ εργαςίεσ.
Θ) Πλιρθσ και αναλυτικι περιγραφι τθσ πολιτικισ που ακολουκείται ςε κζματα ςυνεχοφσ
εκπαίδευςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 'Άρκρο 11 του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και πλιρθσ αναφορά
για το βακμό εφαρμογισ τθσ πολιτικισ αυτισ.
Θ) Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ του νόμιμου ελεγκτι ι
του ελεγκτικοφ γραφείου, όπωσ ενδεικτικά, ο κφκλοσ εργαςιϊν με ανάλυςθ των αμοιβϊν ςε
αμοιβζσ από υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ, από λοιπζσ ελεγκτικολογιςτικισ φφςθσ εργαςίεσ, από
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ φορολογικοφ χαρακτιρα, από παροχι λογιςτικϊν υπθρεςιϊν και από
παροχι λοιπϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Ι) Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο κακοριςμοφ τθσ αμοιβισ των νόμιμων ελεγκτϊν και των
μετόχων ι εταίρων ι ιδιοκτθτϊν.
2. Θ Ζκκεςθ διαφάνειασ υπογράφεται από τον νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο ωσ ζνδειξθ τθσ
ακρίβειασ και πλθρότθτασ του περιεχομζνου τθσ.
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3. Θ ΕΛΣΕ ζχει δικαίωμα ελζγχου τθσ πλθρότθτασ και ακρίβειασ του περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ
διαφάνειασ. Θ μθ υποβολι ι θ υποβολι ανακριβοφσ ι μθ πλιρουσ ζκκεςθσ διαφάνειασ ςυνιςτά
πεικαρχικό παράπτωμα και ςυνεπάγεται, πζραν των λοιπϊν κυρϊςεων, τθν αποβολι του νόμιμου
ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ γραφείου από το ςφςτθμα δθμόςιασ εποπτείασ και οποιαδιποτε
ελεγκτικι εργαςία διενεργείται από αυτοφσ δεν παράγει ζννομα αποτελζςματα. »
Θ παροφςα, είναι θ 3θ «ΕΚΘΕΣΘ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», που υποβάλλει και δθμοςιοποιεί με ιδιαίτερθ
ευχαρίςτθςθ, θ εταιρεία " ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ", ( εφεξισ
« Εταιρεία » ) και αφορά τθν περίοδο 1/1 ζωσ 31/12/2010.
Οι εποπτικζσ αρχζσ και οι χριςτεσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων προςβλζπουν ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ πλθροφόρθςθσ που λαμβάνουν, τόςο από τισ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ όςο και από εμάσ
τουσ ελεγκτζσ τουσ. Συμμεριηόμαςτε τθν προςπάκεια των εποπτικϊν αρχϊν για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
τθσ πλθροφόρθςθσ και αναγνωρίηουμε τθν υποχρζωςθ μασ, να ανταποκρικοφμε ωσ επαγγελματίεσ και ωσ
εταιρεία ςτθν προςπάκεια αυτι. Με τθν ζκκεςθ αυτι, ςτοχεφουμε να δϊςουμε μια ξεκάκαρθ εικόνα των
δραςτθριοτιτων μασ και του τρόπου που εργαηόμαςτε, περιγράφοντασ τισ διαδικαςίεσ και τθ μεκοδολογία
που ακολουκοφμε.
Στόχοι τθσ Εταιρείασ μασ είναι :
α) θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ,
β) θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ,
γ) θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία για τισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ,
δ) θ ςυνεχισ επζνδυςθ και διάκεςθ πόρων ςτα κζματα εκπαίδευςθσ, ανεξαρτθςίασ και ποιοτικοφ ελζγχου.

Ακινα , 31 Μαρτίου 2011

Νιφορόπουλοσ Κωνςταντίνοσ
Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ
Ρρόεδροσ του Δ.Σ.
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1. ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΦΘ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
«ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΦΘ ΚΑΙ ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΩΝ
Θ ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ, ΜΕΧΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ».
ΝΟΜΙΚΘ ΜΟΦΘ
ΓΕΝΙΚΑ
Θ εταιρεία " ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ " με διακριτικό τίτλο:
" ΩΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ " (για τισ ςυναλλαγζσ τθσ με τθν αλλοδαπι χρθςιμοποιείται θ επωνυμία ςε πιςτι
μετάφραςθ « ORION CERTIFIED AUDITORS S.A »), ιδρφκθκε τον Απρίλιο του 2003, και δραςτθριοποιείται
ςτθν παροχι ελεγκτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ.
Ζχει αρικμό μθτρϊου (Α.Μ.Α.Ε) 54144/01/Β/03/188 και είναι, μζλοσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν
Λογιςτϊν (Σ.Ο.Ε.Λ ) , με Αρικμό Μθτρϊου 146.
Λειτουργεί ωσ Ανϊνυμθ Εταιρεία και ςτο καταςτατικό τθσ, μεταξφ των άλλων, ορίηεται ότι : « Σο
Καταςτατικό περιορίηεται ςτθ ρφκμιςθ των αντικειμζνων που αξιϊνει το άρκρο 2 του Κ.Ν. 2190/20. Για όλα
τα υπόλοιπα κζματα ιςχφουν οι ρυκμίςεισ του Κ.Ν. 2190/20 ωσ ιςχφει. Επίςθσ για οποιαδιποτε κζματα που
περιλαμβάνονται ςτο παρόν καταςτατικό ιςχφουν και οι εκάςτοτε ειδικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που
αφοροφν τθν λειτουργία των Εταιρειϊν Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν και του Ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ
γενικότερα.»

ΕΔΑ
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςτθν Ακινα, επί τθσ οδοφ 3θσ Σεπτεμβρίου 76.
Σθμειϊνεται ότι , θ Εταιρεία δεν διατθρεί υποκαταςτιματα ςτθν Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό.

ΣΚΟΡΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ
Σκοπόσ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ είναι:
1. Θ ςε κάκε περίπτωςθ, υποκείμενθ ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι,
άςκθςθ του τακτικοφ ελζγχου τθσ οικονομικισ διαχειρίςεωσ των πάςθσ φφςεωσ δθμοςίων και
ιδιωτικϊν οργανιςμϊν και επιχειριςεων ι εκμεταλλεφςεων, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ τουσ μορφισ,
από πρόςωπα που ζχουν τα προςόντα του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
κείμενθ νομοκεςία, κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εγκυρότθτα και αξιοπιςτία των ποριςμάτων
των διενεργουμζνων ελζγχων, ςφμφωνα με τα διεκνϊσ ανεγνωριςμζνα Ελεγκτικά Ρρότυπα και τουσ
όρουσ που τίκενται από τθν κείμενθ και εφαρμοςτζα νομοκεςία.
2. Θ ςε κάκε περίπτωςθ, υποκείμενθ ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι,
διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ που απαιτεί λογιςτικζσ γνϊςεισ, πάνω ςε κζματα οικονομικισ
διαχειρίςεωσ ι καταςτάςεωσ οποιουδιποτε νομικοφ ι φυςικοφ προςϊπου, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου, κοινοπραξίασ κακϊσ και ειδικϊν λογαριαςμϊν ι ομάδων περιουςίασ.
3. Ο ζλεγχοσ και κεϊρθςθ εμπορικϊν βιβλίων κατόπιν δικαςτικισ διαταγισ.
4. Θ διενζργεια ελζγχου επί ςυγκεκριμζνων λογαριαςμϊν, αντικειμζνων ι κεμάτων κακϊσ και θ
διενζργεια γενικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου ςε οποιεςδιποτε επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ ι
οργανιςμοφσ, μθ υποκείμενουσ ςε υποχρεωτικό ζλεγχο.
5. Θ μελζτθ τθσ λογιςτικισ οργανϊςεωσ οποιωνδιποτε επιχειριςεων, εκμεταλλεφςεων ι οργανιςμϊν
του δθμοςίου ι ιδιωτικϊν.
6. Θ άςκθςθ ζργων εκκακαριςτοφ, προςωρινοφ επιτρόπου και ςυνδίκου πτωχεφςεωσ.
7. Θ άςκθςθ παντόσ ζργου, το οποίο δεν είναι αςυμβίβαςτο προσ το λειτοφργθμα του Ορκωτοφ Ελεγκτι
Λογιςτι.
8. Θ προαγωγι τθσ Λογιςτικισ και Ελεγκτικισ Επιςτιμθσ με κάκε πρόςφορο μζςο ι τρόπο.
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Ρροσ εκπλιρωςθ του εν λόγω ςκοποφ , θ εταιρεία μπορεί να ςυνάπτει ςυμβάςεισ, να ςυμμετζχει ςε
κοινοπραξίεσ με φυςικά ι νομικά πρόςωπα να ςυμμετζχει με οποιαδιποτε μορφι, ςε οποιεςδιποτε
επιχειριςεισ ι να ςυνεταιρίηεται με φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ που
επιδιϊκουν ςκοποφσ όμοιουσ με τον επιδιωκόμενο από τθν ίδια ςκοπό κακϊσ και να ενεργεί κάκε τι
αναγκαίο ι χριςιμο για τθν πραγματοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ .
Αυτοί οι ςκοποί μπορεί να διευρυνκοφν και να επεκτακοφν με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ με τιρθςθ
τθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ.
Σθμειϊνεται ότι , θ Εταιρεία δεν ζχει ςυνδεμζνεσ με αυτιν εταιρείεσ είτε ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο Εξωτερικό.
Θ Εταιρεία, δραςτηριοποιείται ςτα εξήσ αντικείμενα :

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ
Αφορά :
α) Τακτικοφσ Ζλεγχουσ και επιςκοπιςεισ Οικονομικϊν καταςτάςεων (Ετιςιων, Ενοποιθμζνων και
Βραχυχρόνιων) διαφόρων εταιρειϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία
β) Ειδικοφ ςκοποφ ζλεγχουσ, όπωσ : Ζλεγχοι ειδικϊν Οικονομικϊν αντικειμζνων, Ρραγματογνωμοςφνεσ για
επιδίκαςθ Οικονομικϊν υποκζςεων, Ζλεγχοι επί οριςμζνων κεμάτων ι τμθμάτων μιασ επιχείρθςθσ,
Ζλεγχοι που προβλζπονται από τθν νομοκεςία ςε περιπτϊςεισ Μετατροπισ, Συγχϊνευςθσ , απορρόφθςθσ
Εταιρειϊν, Ζλεγχοι επιδοτοφμενων Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων.
γ) Ειδικζσ ελεγκτικζσ εργαςίεσ και προςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Αφορά :
α) Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν μετατροπι και ςφνταξθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα
Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα .
β) Οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ τμθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου των επιχειριςεων.
γ) Συμμετοχι ςτθν παραμετροποίθςθ & εγκατάςταςθ λογιςτικϊν προγραμμάτων.
δ) Λογιςτικι οργάνωςθ Αποκθκϊν και Κοςτολόγθςθ.
ε) Λογιςτικζσ αναλφςεισ.

ΕΚΤΙΜΘΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ
ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΙΣΤΘ
ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΚΕΙΑ
Θ διάρκεια τθσ εταιρείασ ορίηεται πενιντα (50) ζτθ και αρχίηει από τθν καταχϊρθςθ ςτο οικείο Μθτρϊο
Ανωνφμων Εταιρειϊν από τθν αρμόδια εποπτεφουςα Αρχι τθσ διοικθτικισ απόφαςθσ για τθν παροχι
άδειασ ςφςταςθσ τθσ και τθν ζγκριςθ του καταςτατικοφ τθσ (δθλ. λιγει ςτισ 29-4-2053) . Με απόφαςθ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων που κα τροποποιεί το παρόν άρκρο, με τθν απαρτία και πλειοψθφία που
προβλζπουν τα άρκρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20 δφναται να παρατακεί ι ςυντμθκεί ο
χρόνοσ διάρκειασ τθσ εταιρείασ.

ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΤΑΙΩΝ Θ ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ, ΜΕΧΙ ΤΕΛΙΚΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ.
Οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ είναι ονομαςτικζσ, ςτο ςφνολό τουσ και ανζρχονται ςε 60.000 τεμάχια, με
ονομαςτικι αξία ζνα ευρϊ ζκαςτθ.
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Μζτοχοι τθσ Εταιρείασ είναι οι κάτωκι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ ( Νόμιμοι Ελεγκτζσ ) :

Α/Α

Πνομα

Επϊνυμο

Ρατρϊνυμο

Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ

1

Δθμιτριοσ

Μανδηλαράσ

Ρζτροσ

13851

2

Κωνςταντίνοσ

Νιφορόπουλοσ

Ιωάννθσ

16541

3

Κωνςταντίνοσ

Σακκήσ

Ηαχαρίασ

14601

4

Ρρόδρομοσ

Γεωργιάδησ

Σωτιριοσ

10321

Επίςθσ νόμιμοσ ελεγκτισ, με δικαίωμα υπογραφισ για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ,
χωρίσ να είναι μζτοχοσ αυτισ, είναι και ο νόμιμοσ ελεγκτισ, με τα κάτωκι ςτοιχεία :

Α/Α

Πνομα

Επϊνυμο

Ρατρϊνυμο

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

1

Φϊτιοσ

Λϊλασ

Δθμιτριοσ

34011

ΕΓΓΑΦΘ ΣΕ ΔΘΜΟΣΙΑ ΜΘΤΩΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ
Στθν Ελλάδα , θ Εταιρεία ζχει εγγραφεί ςτο Μθτρϊο του Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν ( Σ.Ο.Ε.Λ ),
με Αρικμό Μθτρϊου 146. Οι Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ που ανικουν ςτθν Εταιρεία και ζχουν δικαίωμα
υπογραφισ είναι επίςθσ εγγεγραμμζνοι ςτο ίδιο Μθτρϊο και ζχουν αρικμό, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτον
προθγοφμενο πίνακα.
Επίςθσ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ τθσ Εταιρείασ Δθμιτριοσ Μανδθλαράσ, ζχει εγγραφεί και ςτο
Μθτρϊο των Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ ουμανίασ ( CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN
ROMANIA), με Αρικμό Μθτρϊου 1551.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΑΝΙΣΜΟ AGN INTERNATIONAL.
«ΡΛΘΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΙΟ ΤΥΧΟΝ ΑΝΘΚΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ Θ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ».
ΓΕΝΙΚΑ
Θ ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, είναι ανεξάρτθτο μζλοσ του διεκνι μθ κερδοςκοπικοφ
οργανιςμοφ AGN International από το 2004 και ζχει όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που απορρζουν
από τθ ςχζςθ αυτι.
Θ πλιρθσ επωνυμία είναι « AGN International LTD »1 (είναι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ με ζδρα το
Λονδίνο. Είναι μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ - ζνωςθ (association) ανεξάρτθτων επιχειριςεων παροχισ
ελεγκτικολογιςτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν.
Οι υπθρεςίεσ παρζχονται από τισ εταιρείεσ που είναι ανεξάρτθτα μζλθ και όχι από τθν AGN International
απευκείασ.
Θ AGN International είναι μια οντότθτα με δικό τθσ προςωπικό. Τα ζξοδά τθσ καλφπτονται από ειςφορζσ
των εταιρειϊν-ανεξαρτιτων μελϊν.
Θ AGN International με τθ ςυνεχι επαφι μεταξφ των μελϊν τθσ, με τθν ανταλλαγι απόψεων, με τα
ςυνζδρια και ςεμινάρια, με τθν ζκδοςθ περιοδικοφ, κακϊσ επίςθσ και με το κεντρικό site (intranet) ζχει ςαν
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τελικό ςκοπό να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ το επίπεδο των παρεχομζνων υπθρεςιϊν των μελϊν τθσ ϊςτε να
ικανοποιοφνται οι ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ.
Πργανο διοίκθςθσ και εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ AGN International είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Board
of Directors) το οποίο εκλζγεται από τα ανεξάρτθτα μζλθ-εταιρείεσ.
Ρζραν αυτοφ, υπάρχουν τοπικά Διοικθτικά Συμβοφλια ανά περιοχι.
α) Ευρϊπθ, β) Κεντρικι και Νότια Αμερικι, γ) Βόρεια Αμερικι, δ) Ανατολικι Αςία και
ε) Δυτικι Αςία-Αφρικι.
Τα ωσ άνω όργανα δεν ζχουν καμία ανάμιξθ ςτα όργανα διοίκθςθσ των ανεξαρτιτων μελϊν-εταιρειϊν.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΘΣ « ΩΙΩΝ Α.Ε » ΜΕ ΤΘΝ AGN INTERNATIONAL
Πςεσ εταιρείεσ, όπωσ θ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » είναι ανεξάρτθτα μζλθ τθσ AGN
International είναι νομικζσ οντότθτεσ, με ανεξάρτθτθ λειτουργία, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και τισ αρχζσ
των χωρϊν που δραςτθριοποιοφνται, ενϊ είναι πλιρωσ υπεφκυνεσ για το προςωπικό τουσ.
Θ εταιρεία μζλοσ δεν μπορεί να υπογράφει τισ εκκζςεισ ελζγχου για λογαριαςμό τθσ AGN International
όμωσ επιτρζπεται να γνωςτοποιεί το γεγονόσ ότι είναι ανεξάρτθτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ AGN International.
Στθ ςυνζχεια οι εταιρείεσ μζλθ, εκτόσ τθσ καταβολισ ετιςιασ ειςφοράσ, ζχουν τισ κατωτζρω υποχρεϊςεισ.
α) Τροφοδότθςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν με φορολογικά δεδομζνα που ιςχφουν ςτθν εκάςτοτε χϊρα.
β) Αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν AGN International που αφοροφν τθν εταιρεία μζλοσ, κακϊσ
επίςθσ αποτελεςμάτων από ποιοτικοφσ ελζγχουσ που υφίςτανται.
Επίςθσ οι εταιρείεσ μζλθ ζχουν τισ εξισ δυνατότθτεσ :
α) Να ςυμμετζχουν ςε ετιςια ςυνζδρια (παγκόςμια και ευρωπαϊκά)
β) Να επιμορφϊνουν το προςωπικό τουσ, με ςυμμετοχι ςε διάφορα ςεμινάρια
γ) Να αποςτζλλουν επαγγελματικά άρκρα για τθ ςφνταξθ του περιοδικοφ τθσ AGN
International
Οι εταιρείεσ-ανεξάρτθτα μζλθ δεν ζχουν υποχρζωςθ να υπάγονται ςε κοινζσ πολιτικζσ και μεκοδολογίεσ
και ζχουν πλιρθ ανεξαρτθςία ςτο τρόπο λειτουργίασ και δράςθσ.
Κάκε εταιρεία είναι υπεφκυνθ, ςτα πλαίςια τθσ εκάςτοτε νομοκεςίασ, για τθν επαγγελματικι πρόοδο του
προςωπικοφ τθσ, κακϊσ επίςθσ και για τισ προςλιψεισ, κακοριςμό των αποδοχϊν του και τθν εν γζνει
παρακολοφκθςι του.
Για τθν είςοδο των εταιρειϊν ςτον οργανιςμό (association) τθσ AGN International είναι απαραίτθτοσ
εντατικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Πμωσ ςτθ ςυνζχεια δεν διενεργοφνται περιοδικοί ποιοτικοί ζλεγχοι ςτθν
εταιρία μζλοσ.
Οι εταιρείεσ-ανεξάρτθτα μζλθ είναι πλιρωσ αυτοδιοικοφμενεσ οντότθτεσ και θ AGN International δεν ζχει
καμία απολφτωσ ανάμιξθ ςτθ διοίκθςι τουσ. Λειτουργοφν και δρουν με πλιρθ ανεξαρτθςία.
(1 Περιςςότερεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ για τον οργανιςμό αυτό, μπορεί ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να
βρει ςτθν ιςτοςελίδα : www. agn.org ).

3. ΕΤΑΙΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ
«ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΟΜΘΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΓΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΑΦΕΙΟΥ».
Διοίκηςη τησ Εταιρείασ
Τα ανϊτερα όργανα Διοίκθςθσ, τθσ Εταιρείασ είναι:
θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων
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το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ.
Οι μζτοχοι τθσ Εταιρείασ είναι και μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτισ και είναι επιφορτιςμζνα με τισ
διαχειριςτικζσ, εκτελεςτικζσ και εποπτικζσ λειτουργίεσ διοίκθςθσ.
Ειδικότερα το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπει ότι :
« Θ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ και δικαιοφται να αποφαςίηει
για κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν εταιρεία. »
Θ Γενικι Συνζλευςθ αποφαςίηει με απλι πλειοψθφία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ο Κ.Ν 2190/20,
απαιτεί αυξθμζνθ πλειοψθφία. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αφοροφν :
ςτθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ εταιρείασ,
ςτθ μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ αυτισ,
ςτθν επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων,
ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου που δεν προβλζπεται από το καταςτατικό, εκτόσ εάν
επιβάλλεται από το νόμο ι γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν,
ςτθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, εκτόσ εάν γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
'Άρκρου 16 του Κ.Ν 2190/20,
ςτθ μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν,
ςτθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθ τθσ
εταιρείασ,
παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο για αφξθςθ του μετοχικοφ
κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 'Άρκρου 13 του Κ.Ν 2190/20, και
ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ορίηεται ςτο νόμο,
θ ςυνζλευςθ ευρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν
παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι εκπροςωποφντεσ τα δφο τρίτα (2/3) του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.

Διοικητικό Συμβοφλιο
Απαρτίηεται ςτο ςφνολό των μετόχων τθσ Εταιρείασ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο διοικεί τθν Εταιρεία και θ κθτεία του λιγει ςτισ 30-6-2011, αποτελείται
από τουσ :
1. Ρρόεδρο
:
Κωνςταντίνο Νιφορόπουλο
2. Αντιπρόεδρο
:
Κωνςταντίνο Σακκι
3. Διευκφνων Σφμβουλοσ
:
Δθμιτριο
Μανδθλαρά
4. Μζλοσ
: Ρρόδρομο
Γεωργιάδθ.
Τθν εταιρεία εκπροςωποφν:
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Κωνςταντίνοσ Νιφορόπουλοσ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ αυτοφ
ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Κωνςταντίνοσ Σακκισ και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ αυτοφ ο
Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμιτριοσ Μανδθλαράσ.
Ραρζχεται δικαίωμα υπογραφισ ςτουσ:
Κωνςταντίνο Νιφορόπουλο ,
Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Κωνςταντίνο Σακκι ,
Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Δθμιτριο Μανδθλαρά,
Διευκφνοντα Σφμβουλο
Στουσ ανωτζρω παρζχεται το δικαίωμα όπωσ με τθν εταιρικι υπογραφι που αποτελείται από τθν ςφραγίδα
τθσ εταιρείασ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ» και μία από τισ άνω τρείσ (3)
υπογραφζσ, υπογράφουν ςυμβάςεισ με τρίτουσ, αναλαμβάνουν χριματα, χρθματόγραφα,
μεριςματαποδείξεισ, ειςπράττουν χριματα, εκδίδουν, αποδζχονται και οπιςκογραφοφν ςυναλλαγματικζσ
και γραμμάτια, εκδίδουν και οπιςκογραφοφν επιταγζσ, παραλαμβάνουν επιταγζσ, παραλαμβάνουν
φορτωτικζσ, ςυμβάλλονται με τισ τράπεηεσ για το άνοιγμα λογαριαςμϊν κατακζςεων όψεωσ, ενζγγυων
πιςτϊςεων και τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, δίδουν εντολζσ πλθρωμισ για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ
και ςυνομολογοφν δάνεια και πιςτϊςεισ ςε ανοικτό λογαριαςμό.
Εξαιρετικά απαιτοφνται :
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α) δφο (2 ) από τισ παραπάνω τρεισ (3) υπογραφζσ όταν πρόκειται να αποδεχκοφν ςυναλλαγματικζσ,
εκδοκοφν επιταγζσ και αναλθφκοφν χριματα από τουσ λογαριαςμοφσ κατακζςεων το φψοσ των οποίων
υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ και μθδζν λεπτά (30.000,00), και
β) Οι τρεισ (3) παραπάνω υπογραφζσ όταν πρόκειται για, τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, και να
ςυνομολογθκοφν δάνεια, το φψοσ των οποίων υπερβαίνει τα δζκα χιλιάδεσ ευρϊ και μθδζν λεπτά
(10.000,00).
Ειδικότερα το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπει ότι :
« φνθεςη και θητεία Διοικητικοφ υμβουλίου
1. Θ Εταιρεία διοικείται από Διοικθτικό υμβοφλιο που αποτελείται από τρία ζωσ πζντε (3 ζωσ 5)
ςυμβοφλουσ.
2. Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου εκλζγονται από τθν Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ
για πενταετι κθτεία, που παρατείνεται αυτόματα μζχρι τθν πρϊτθ τακτικι Γενικι υνζλευςθ που κα
ςυνζλκει μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ.
3. Ωσ μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μποροφν να εκλεγοφν και νομικά πρόςωπα.
Εξουςία-Αρμοδιότητεσ Διοικητικοφ υμβουλίου
1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ζχει τθν Διοίκθςθ τθσ εταιρικισ περιουςίασ και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ.
Αποφαςίηει για όλα γενικά τα ηθτιματα που αφοροφν τθν Εταιρεία μζςα ςτα πλαίςια του εταιρικοφ ςκοποφ,
με εξαίρεςθ εκείνα που ςφμφωνα με τον νόμο ι αυτό το Καταςτατικό ανικουν ςτθν αποκλειςτικι
αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.
2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί, αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ να ανακζτει τθν άςκθςθ όλων των
εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων του (εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια), κακϊσ και τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και
τθν ζκταςθ αυτισ τθσ ανάκεςθσ.
φγκληςη Διοικητικοφ υμβουλίου
1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ.
2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει και με τθλεδιάςκεψθ. τθν περίπτωςθ αυτι θ πρόςκλθςθ
προσ τουσ υμβοφλουσ περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ.
Αντιπροςϊπευςη μελϊν-Απαρτία - Πλειοψηφία
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν παραβρίςκονται ι
αντιπροςωπεφουν ς' αυτό το ιμιςυ πλζον του ενόσ υμβοφλων, ουδζποτε όμωσ ο αρικμόσ των παρόντων
υμβοφλων μπορεί να είναι μικρότεροσ από τρεισ (3). Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των υμβοφλων που είναι παρόντεσ και εκείνων που
αντιπροςωπεφονται.»
Αναλυτικότερα, οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, περιγράφονται ςτον :
«ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ " ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ " » .
Σκοπόσ, του κανονιςμοφ αυτοφ, είναι θ αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία.
Ειδικότερα, ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ προβλζπει, τα κατωτζρω κζματα:
A) ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΟΜΘ (ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ)
ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΩΝ ΚΑΘΘΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ .
ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ( «ΕΡΙΤΟΡΘ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ» ΚΑΙ «ΕΡΙΤΟΡΘ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ») .
ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ
B) « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ » ( ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΟΥ
ΕΦΑΜΟΗΕΙ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΥΡΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ( ISQC 1 ) )
ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘ ΓΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ
ΑΡΟΔΟΧΘ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
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ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ.
ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ .
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επίςθσ, θ Εταιρεία εφαρμόηει κατά τθν αποδοχι και εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ και τουσ εξισ
κανονιςμοφσ και εγχειρίδια :
« ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ »
Το εγχειρίδιο αυτό περιζχει τισ πολιτικζσ που εφαρμόηει θ εταιρεία για να καλφψει τισ ανάγκεσ
ανεξαρτθςίασ τον κϊδικα δεοντολογίασ, ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν.
« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ( ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ) : «ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ( ΞΕΡΛΥΜΑ ΧΘΜΑΤΟΣ / ΞΧ) ΚΑΙ ΑΡΟΤΟΡΘΣ
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ ( ΧΤ ) », ο οποίοσ περιγράφει αναλυτικά τισ πολιτικζσ και
τισ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ για τα κζματα του ν.3691/2008 «Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ» και καλφπτει τα κζματα που αναφζρεται ανωτζρω.
Οργανωτική Δομή
Θ Εταιρεία διακρίνεται οργανωτικά ςτα εξισ Τμιματα:
Τμιμα Διοικθτικισ υποςτιριξθσ
Τμιμα Τεχνικισ υποςτιριξθσ
Τμιμα Εργαςιϊν
Θ διαγραμματικι απεικόνιςθ των ανωτζρω παρατίκεται ςτο οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
 ΤΠΗΡΔΙΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΙΑΦΑΛΙΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΞΑΦΑΛΙΗ
ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ

ΣΜΗΜΑΣΑ
ΔΡΓΑΙΩΝ

ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
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Σφμφωνα, με τισ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ ζχουν ςυςτακεί και λειτουργοφν οι εξισ επιτροπζσ :

Επιτροπή διαςφάλιςησ ποιότητασ
Θ Επιτροπι Ροιοτικοφ Ελζγχου απαρτίηεται από τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (Κωνςταντίνο Νιφορόπουλο και
Κωνςταντίνο
Σακκι ) και είναι επιφορτιςμζνθ με τθ διαπίςτωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και τον ζλεγχο τθσ ορκισ εφαρμογισ.

Επιτροπή εξαςφάλιςησ ανεξαρτηςίασ
Θ Επιτροπι εξαςφάλιςθσ ανεξαρτθςίασ, απαρτίηεται από μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (Δθμιτριο Μανδθλαρά και
Ρρόδρομο Γεωργιάδθ ) και είναι επιφορτιςμζνθ με τθ παρακολοφκθςθ των κεμάτων εξαςφάλιςθσ τθσ
ανεξαρτθςίασ κατά τθν διενζργεια των υποχρεωτικϊν ελζγχων.
Επίςθσ υπάρχει και :

Υπεφθυνοσ κανονιςτικήσ ςυμμόρφωςησ
Θ Εταιρεία με βάςθ τθν από 30/4/2010, απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ, ζχει ορίςει ωσ «
Υπεφκυνο Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ », ςε ςχζςθ με τθν «ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΟ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΟΤΟΡΘΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ»,
τον Μανδθλαρά Δθμιτριο. Ο εκάςτοτε Υπεφκυνοσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ για τθν πρόλθψθ τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ ζχει
τθν ευκφνθ γενικισ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρίασ με τισ υποχρεϊςεισ τθσ για τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τον Ν.3691/2008.

4. ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ.
«ΡΛΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ Θ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΑΦΕΙΟ
ΚΑΙ ΔΘΛΩΣΘ ΤΟΥ ΑΜΟΔΙΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Θ ΟΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ
ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΘΣ ΟΘΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ».
ΡΛΘΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχοντασ υπόψθ, τισ βαςικζσ αρχζσ και τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπουν :
α) Το Διεκνζσ Ρρότυπο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY
CONTROL 1 » ( ISQC 1) , αφορά τον ποιοτικό ζλεγχο των εταιρειϊν οι οποίεσ διενεργοφν ελζγχουσ,
επιςκοπιςεισ και λοιπζσ ελεγκτικζσ εργαςίεσ οικονομικϊν ςτοιχείων.
β) Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΡΟΤΥΡΟ, 220 «ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ» ,
αφορά τον ποιοτικό ζλεγχο των διενεργοφμενων εργαςιϊν ελζγχου οικονομικϊν ςτοιχείων, και
γ) Τoν ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) “Code of Ethics
for Professional accountants”,
προςπακεί, να επιτφχει το δυνατόν καλλίτερο αποτζλεςμα και να κακιερϊςει ζνα ςφςτθμα ελζγχου τθσ
ποιότθτασ ςχεδιαςμζνο ϊςτε να παρζχει τθν εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ Εταιρεία και το προςωπικό τθσ,
ςυμμορφϊνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τισ νομικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ.
Οι διαδικαςίεσ που ακολουθοφνται από την ΩΙΩΝ Α.Ε, για την επίτευξη του ςτόχου τησ διαςφάλιςησ τησ
Ροιότητασ του Ελεγκτικοφ Ζργου είναι :

Α) ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘ ΓΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΘ ΕΤΑΙΕΙΑ
Το υπεφκυνο όργανο τθσ εταιρείασ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τα κζματα «
ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΓΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΘ ΕΤΑΙΕΙΑ », είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτισ. Θ Διοίκθςθ τθσ
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« ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », με ςκοπό τθν απόκτθςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου διαςφάλιςθσ
τθσ ποιότθτασ ζχει κεςπίςει τα εξισ :
α) ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘ
αα) Αρχική Ενημζρωςη : Κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςλθψθσ ι τθσ αρχικισ ςυνεργαςίασ παραδίδεται
ςτον νεοπροςλαμβανόμενο τα εξισ, αντίγραφα :
« ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΩΙΩΝ
ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. »
« ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ »
« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ ) ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡΟ ΕΓΚΛΘΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ( ΞΕΡΛΥΜΑ ΧΘΜΑΤΟΣ / ΞΧ) ΚΑΙΑΡΟΤΟΡΘΣ
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘΣ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ ( ΧΤ )»
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ (ΝΟΜΟΣ 3148/2003 :
Επιτροπι Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων και ΝΟΜΟΣ 3693/2008 : Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικϊν ελζγχων)
« ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘΣ IFAC »
« ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΛΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ »
Για τον ςκοπό αυτό, κατά τθν πρόςλθψθ κάκε ατόμου υπογράφεται από αυτόν ςχετικι απόδειξθ
παραλαβισ « ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΡΩΝ». Το ίδιο ζντυπο υπογράφεται από
όλο το ελεγκτικό προςωπικό κατά τθν παράδοςθ ςε αυτοφσ ςε περίπτωςθ παράδοςθσ ανανεωμζνων
πλθροφορικϊν εντφπων.
αβ) Εκπαιδευτικά ςεμινάρια : Κάκε Τετράμθνο, διεξάγεται εςωτερικό ςεμινάριο το οποίο περιλαμβάνει
τουλάχιςτον 8 ( οκτϊ ) ϊρεσ οι οποίεσ, περιλαμβάνουν κζματα ποιότθτασ.
αγ) Ρεριοδικζσ ςυναντήςεισ: Κάκε Μινα , γίνονται ςυναντιςεισ του προςωπικοφ με τθν Διοίκθςθ οι
οποίεσ, περιλαμβάνουν και κζματα ποιότθτασ.
αδ) Εςωτερικά Ρεριοδικά Σημειϊματα : Κάκε Τρίμθνο , εκδίδεται εςωτερικό ςθμείωμα το οποίο
περιλαμβάνει και κζματα ποιότθτασ.
β) ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ
Τα μζλθ τθσ εταιρείασ αξιολογοφνται ( ποιότθτα εργαςίασ, απόδοςθ, ςυμπεριφορά κ.λ.π.), ςε ετιςια βάςθ
με τθν ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου « ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ » .
γ) ΚΑΘΙΕΩΣΘ ΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θ Διοίκθςθ τθσ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », προςπακεί αφενόσ με τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ
και πρακτικζσ να καλφψει τισ απαιτιςεισ του « ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΥΡΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ( ISQC 1 ) »,
ςε όλουσ τουσ τομείσ που αναφζρονται ςε αυτό και ειδικότερα :
Ευκφνεσ Κακοδιγθςθσ για ποιότθτα μζςα ςτθν Εταιρία
Δεοντολογικζσ Απαιτιςεισ
Αποδοχι και Διατιρθςθ Σχζςεων με τουσ Ρελάτεσ και οριςμζνων ανακζςεων
Ανκρϊπινο Δυναμικό
Διεκπεραίωςθ Ανάκεςθσ
Ραρακολοφκθςθ
και αφετζρου ζχει κακιερϊςει αρχζσ και διαδικαςίεσ που απαιτοφν κατάλλθλθ τεκμθρίωςθ ςτθν παροχι
αποδείξεων τθσ λειτουργίασ κάκε ςτοιχείου του ςυςτιματόσ τθσ ποιοτικοφ ελζγχου.
Θ τεκμθρίωςθ γίνεται : Με « ερωτθματολόγια » και « ζντυπα », τα οποία ςυμπλθρϊνονται από το
προςωπικό και τουσ υπεφκυνουσ τθσ Εταιρείασ.
δ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.
Γίνονται μθνιαίεσ ςυναντιςεισ μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ και του ελεγκτικοφ Ρροςωπικοφ και κάκε τρίμθνο
παροχι εγγράφων οδθγιϊν.

Β) ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ
Ο υπεφκυνοσ ςτθν εταιρεία « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τα κζματα «
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ », είναι ο Δθμιτριοσ Μανδθλαράσ ( Ορκωτόσ
Ελεγκτισ Λογιςτισ και Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ).
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Θ εταιρία ζχει κακιερϊςει αρχζσ και διαδικαςίεσ ςχεδιαςμζνεσ για να παρζχουν ςε αυτι εφλογθ
διαςφάλιςθ ότι θ εταιρία και το προςωπικό τθσ ςυμμορφϊνονται με ςχετικζσ δεοντολογικζσ απαιτιςεισ.
Για τον ςκοπό αυτό ζχουν κεςπιςτεί τα εξισ :
α) Θ γνωςτοποίθςθ τισ απαιτιςεων ανεξαρτθςίασ ςτο προςωπικό και ςε όςα πρόςωπα υπόκειται ςε
αυτζσ. Συγκεκριμζνα : Κατά τθν πρόςλθψθ κάκε ατόμου παραδίδεται ςε αυτόν, το « ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΤΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ », κακϊσ και αντίγραφο του «
ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘΣ IFAC »
Επίςθσ, θ εταιρεία ςυντάςςει και κυκλοφορεί τακτικά ςε όλουσ τουσ εταίρουσ και το προςωπικό του
ελεγκτικοφ τμιματοσ κατάςταςθ με τισ μθ επιτρεπόμενεσ επενδφςεισ.( ΕΝΤΥΡΟ : «ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΜΘ
ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ» ),
β) Θ διαβεβαίωςθ, ςε ετιςια τουλάχιςτον βάςθ, για τθν φπαρξθ τθσ ανεξαρτθςίασ για το ςφνολο του
προςωπικοφ. Συγκεκριμζνα : Υπάρχει ςχετικό ζντυπο αναγγελίασ « ΕΝΤΥΡΟ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ
» το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το προςωπικό, ςε ετιςια βάςθ. Σε περιπτϊςεισ ανάλθψθσ ςθμαντικϊν
ελεγκτικϊν ζργων ( εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο ι εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ ), ηθτείται,
γραπτι διαβεβαίωςθ από κάκε Ελεγκτι πριν τθν ζναρξθ του Ελεγκτικοφ Ζργου ςτο οποίο αυτόσ ζχει
επιλεγεί να ςυμμετάςχει ( ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ : ϋϋ ΕΞΕΤΑΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΓΟ
ϋϋ ) .
γ) Θ εξακρίβωςθ και αξιολόγθςθ τυχόν περιπτϊςεων και ςχζςεων που δθμιουργοφν απειλζσ ςτθν
ανεξαρτθςία και θ λιψθ μζτρων για τθν απάλειψθ τζτοιων απειλϊν ι τθν μείωςθ αυτϊν ςε ζνα αποδεκτό
επίπεδο με τθν εφαρμογι εξαςφαλίςεων, ι αν κρίνεται ςωςτό, θ αποχϊρθςθ από τθν ανάκεςθ.
Συγκεκριμζνα : Υπάρχει ςχετικό ζντυπο αναγγελίασ « ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΛΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ »
το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το προςωπικό, ςε περίπτωςθ που φπαρξθσ τζτοιου γεγονότοσ. Μετά από
αυτό γίνεται ςχετικι διαβοφλευςθ με το άτομο το οποίο ανιγγελλε τθν απειλι ανεξαρτθςίασ, τον υπεφκυνο
Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και τον Υπεφκυνο ανεξαρτθςίασ τθσ Εταιρείασ. Θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ.
δ) Θ ετθςία εξακρίβωςθ και αξιολόγθςθ τθσ τιρθςθσ των αρχϊν και κανόνων ανεξαρτθςίασ και
δεοντολογίασ τθσ Εταιρείασ. Συγκεκριμζνα : Κάκε ζτοσ ςυντάςςεται από τθν «ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ » ςτθν οποία, μεταξφ των άλλων αναφζρονται
Επιςκόπθςθ και τθν αξιολόγθςθ των ετιςιων δθλϊςεων ανεξαρτθςίασ
Εντοπιςμόσ περιπτϊςεων, κατά τισ οποίεσ απειλείται θ ανεξαρτθςία τθσ.
Ο υπεφκυνοσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ, εναλλάςςεται τουλάχιςτον, μετά από κακοριςμζνο χρονικό
διάςτθμα, όπωσ ορίηεται από το νόμο 3693/2008 (του κφριου εταίρου κάκε τζςςερα χρόνια και του
νόμιμου ελεγκτι κάκε πζντε χρόνια).

Γ) ΑΡΟΔΟΧΘ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ.
Ο υπεφκυνοσ ςτθν εταιρεία « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τα κζματα αποδοχισ
και διατιρθςθσ πελατϊν, είναι ο Δθμιτριοσ Μανδθλαράσ ( Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ και Μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΡΕΛΑΤΘ
Θ εταιρία ζχει κακιερϊςει αρχζσ και διαδικαςίεσ για τθν αποδοχι και διατιρθςθ των πελατειακϊν ςχζςεων
και ειδικϊν ανακζςεων, ςχεδιαςμζνεσ να παρζχουν ςε αυτι εφλογθ διαςφάλιςθ, ότι κα αναλαμβάνει μόνο
ι κα διατθρεί ςχζςεισ και ανακζςεισ, όπου: (α) ζχει εξετάςει τθν ακεραιότθτα του πελάτθ και δεν ζχει
πλθροφόρθςθ που κα οδθγοφςε αυτιν να καταλιξει ότι ο πελάτθσ ςτερείται ακεραιότθτασ. (β) είναι ικανι
να εκτελζςει τθν ανάκεςθ και ζχει τισ δυνάμεισ, το χρόνο και τα μζςα να πράξει ζτςι, και (γ)
μπορεί να
ςυμμορφϊνεται με δεοντολογικζσ απαιτιςεισ.
Συγκεκριμζνα : Ρριν τθν αποδοχι μιασ ανάκεςθσ με ζνα νζο πελάτθ, ςυντάςςεται το ζντυπο : « ΕΝΤΥΡΟ
ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΝΕΟΥ ΡΕΛΑΤΘ », ςτο οποίο εξετάηονται τα κζματα όπωσ :
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΡΟΨΘΦΙΟ ΡΕΛΑΤΘ
Είδοσ – φφςθ εργαςιϊν, Βαςικά Οικονομικά μεγζκθ, Ελεγχόμενοσ ι μθ ςε προθγοφμενθ περίοδο από
άλλθ ελεγκτικι Εταιρεία, κ.λ.π.
ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΟΥ ΘΑ ΡΑΑΧΘΟΥΝ
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Ρροτεινόμενθ Αμοιβι, Χρονικι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κ.λ.π.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΕΛΑΤΘ
Συλλογι ςαφϊν πλθροφοριϊν για τθν εταιρεία και τα μζλθ του Δ.Σ αυτισ , Εξζταςθ ποιοσ πραγματικά
ελζγχει τθν εταιρεία, Μελζτθ των Οικονομικϊν καταςτάςεων των τριϊν τελευταίων χριςεων μαηί με τισ
εκκζςεισ ζλεγχου ( εάν υπάρχουν ) των προθγοφμενων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, Εξζταςθ των λόγων αλλαγισ
των προθγοφμενων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν, κ.λ.π.
ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΘΝ ΑΝΑΛΘΨΘ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
Για κάκε χριςθ, ςυντάςςεται ερωτθματολόγιο αποδοχισ και διατιρθςθσ ελεγκτικοφ ζργου από τον
υπεφκυνο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. τθσ « ΩΙΩΝ Α.Ε.».
Ο υπεφκυνοσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ ενθμερϊνει τθν υποψιφια για ζλεγχο οικονομικι μονάδα για τισ
αρχζσ και μεκόδουσ τθσ « ΩΙΩΝ Α.Ε.» με ςχετικι «επιςτολι ανάκεςθσ» ι «επιςτολι προςφοράσ».
Με βάςθ τθν ανωτζρω διαδικαςία γίνεται κατάταξθ του Ρελάτθ ςε ζνα από τα τρία επίπεδα κινδφνου : Χαμηλό, - Μεςαίο, -Υψηλό.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ φπαρξθσ υψθλοφ κινδφνου, το κζμα τθσ ανάλθψθσ ι μθ του ελεγκτικοφ ζργου
να τίκεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ μασ.
ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΧΩΘΣΘ ΑΡΟ ΜΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ
Πταν θ « ΩΙΩΝ Α.Ε.», αποκτά πλθροφόρθςθ που κα γινόταν αιτία να αποφφγει μία ανάκεςθ, αν αυτι θ
πλθροφόρθςθ ιταν διακζςιμθ ενωρίτερα, τότε εξετάηονται τα εξισ :
(α) Οι επαγγελματικζσ και νομικζσ ευκφνεσ που αρμόηουν ςτισ περιςτάςεισ, ςυμπεριλαμβάνοντασ αν
υπάρχει μία απαίτθςθ για τθν Εταιρεία να καταρτίςει ζκκεςθ προσ το πρόςωπο ι τα πρόςωπα που ζκαναν
το διοριςμό ι ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, προσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ, και
(β) Θ πικανότθτα αποχωριςεωσ από τθν ανάκεςθ ι τόςο από τθν ανάκεςθ όςο και από τθν πελατειακι
ςχζςθ.
(γ) Επικοινωνία με τθ διοίκθςθ του πελάτθ ςε κατάλλθλο επίπεδο, κακϊσ και με τουσ υπευκφνουσ για τθν
εταιρικι διακυβζρνθςθ ςχετικά με τουσ λόγουσ τθσ παραίτθςθσ και τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ που πρζπει να
λθφκοφν
Πταν κζματα ζχουν διαπιςτωκεί και θ εταιρεία αποφαςίηει να αποδεχτεί ι να ςυνεχίςει τθν πελατειακι
ςχζςθ, τεκμθριϊνει πωσ τα κζματα επιλφκθκαν, με ςχετικι ςυηιτθςθ και απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου .
ΕΞΕΤΑΣΘ ΣΥΝΕΧΙΣΘΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΡΕΛΑΤΕΣ
Θ απόφαςθ για το αν κα διατθρθκεί μία πελατειακι ςχζςθ περιλαμβάνει εξζταςθ ςθμαντικϊν κεμάτων
που ζχουν ανακφψει κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ ι προθγοφμενων ανακζςεων και των επιπτϊςεων
τουσ ςτθ διατιρθςθ αυτισ τθσ ςχζςεωσ. Αυτό γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ ειδικοφ εντφπου « ΕΝΤΥΡΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ / ΑΝΑΘΕΩΘΣΘΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΕΛΑΤΘ».

Δ) ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.
Ο υπεφκυνοσ ςτθν εταιρεία « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τα κζματα του
Ανκρωπίνου δυναμικοφ, είναι ο Κωνςταντίνοσ Σακκισ. ( Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ και Μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ).
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΡΟΣΩΡΙΚΟ – ΡΟΣΛΘΨΕΙΣ
Σε Ετιςια βάςθ, κατά τουσ μινεσ Σεπτζμβριο – Οκτϊβριο γίνεται προγραμματιςμόσ για τθν εξαςφάλιςθ
κατάλλθλου προςωπικοφ με βάςθ τθν μελζτθ των αναγκϊν τθσ Εταιρείασ ςε προςωπικό, του κακοριςμοφ
ςτόχων, κακϊσ και κζςπιςθσ προςόντων. Θ εταιρεία προςπακεί να διακζτει προςωπικό ςε ποςοςτό 10% (
περίπου ) επιπλζον εκείνου που ζχει προςδιοριςτεί ωσ αναγκαίο, για τθν αντιμετϊπιςθ τυχόν νζων
ελεγκτικϊν εργαςιϊν που δεν ζχουν προβλεφκεί.
Συγκεκριμζνα : Γίνεται μια αρχικι κατανομι του υπάρχοντοσ ελεγκτικοφ προςωπικοφ, ςτισ εργαςίεσ, ςτισ
οποίεσ θ Εταιρεία ζχει εκλεγεί ωσ Ελεγκτισ των Οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ
των αρμοδίων οργάνων των πελατϊν ( Γενικζσ Συνελεφςεισ ) . Σε περίπτωςθ, που υπάρχουν ελλείψεισ ςε
ςχζςθ με τισ αναλθφκείςεσ εργαςίεσ, τότε θ Εταιρεία προβαίνει, ςτισ αναγκαίεσ προςλιψεισ .
Ζχουν κεςπιςτεί τα εξισ προςόντα για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων για πρόςλθψθ ςε κάκε
επαγγελματικι βακμίδα.
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- Ευςτροφία, Ακεραιότθτα, Τιμιότθτα, Κίνθτρα και Κλίςθ για το επάγγελμα.
- Επιτεφγματα και εμπειρίεσ που είναι επικυμθτζσ για τθν πρόςλθψθ πεπειραμζνου προςωπικοφ.
- Τα ελάχιςτα τυπικά προςόντα των ατόμων που αναηθτοφνται είναι :
Ακαδθμαϊκι εμπειρία : Ρτυχίο Ανϊτατθσ Οικονομικισ Σχολισ.
Γνϊςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ Γλϊςςασ
Επαγγελματικι εμπειρία : Ρροχπθρεςία ( εφόςον ηθτείται άτομο με εμπειρία )
Θλικία ζωσ 32 ετϊν.
Ο Εντοπιςμόσ των πικανϊν υποψιφιων για πρόςλθψθ γίνεται κυρίωσ μζςω ςχετικϊν αγγελιϊν ςε
εξειδικευμζνεσ για το ςκοπό αυτό εφθμερίδεσ . Θ επιλογι των υποψθφίων που κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ
γίνεται με τθν χριςθ ειδικοφ εντφπου αξιολόγθςθσ . ( ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ : « ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ» ) . Στο οποίο
λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ ςτοιχεία :
Είδοσ και τμιμα ςχολισ
Βακμόσ πτυχίου.
Γνϊςεισ Ξζνων γλωςςϊν.
Γνϊςεισ Θ/Υ.
Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςε λογιςτικζσ και ελεγκτικζσ εργαςίεσ .
Ειδικζσ επιμορφϊςεισ – μεταπτυχιακοί τίτλοι.
Θλικία (αντίςτροφθ αξιολόγθςθ).
Γίνονται ςυνεντεφξεισ των υποψιφιων που ζχουν αξιολογθκεί ωσ οι καλφτεροι, με δφο τουλάχιςτον μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου τθσ Εταιρείασ.
Οι υποψιφιοι εξετάηονται προφορικά και βακμολογοφνται ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ βάςει
προκακοριςμζνων ςυντελεςτϊν:
Λογιςτικι
Ξζνεσ γλϊςςεσ.
Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ
Ρροςωπικότθτα-παρουςία.
Ο υποψιφιοσ για πρόςλθψθ ενθμερϊνεται για τθν Εταιρία και το Επάγγελμα του Ορκωτοφ Ελεγκτι
Λογιςτι . Κατά τθν θμζρα τθσ πρόςλθψθσ, γίνεται ςτουσ νεοπροςλθφκζντεσ παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ,
ενθμζρωςθ για το Επάγγελμα του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι και τουσ διανζμονται ζντυπα ( εγχειρίδια και
νομοκεςία ) ( Ζντυπο : ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΡΩΝ ).
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ
Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ επιτυγχάνεται μζςω :
Εξωτερικήσ εκπαίδευςησ ( Ράγια αρχι τθσ Εταιρείασ είναι θ εκπαίδευςθ όλων των
νεοπροςλθφκζντων ςτο διετζσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ),
Ρεριοδικϊν εταιρικϊν εκπαιδεφςεων ( Κατά τακτά χρονικά διαςτιματα , τουλάχιςτον ςε κάκε
τρίμθνο , όλοι οι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςε ενδοεπιχειρθςιακά προγράμματα εκπαίδευςθσ ),
Ρρόςβαςη ςε βάςεισ δεδομζνων και πληροφοριϊν ( Θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, Λογιςτικά –
φορολογικά περιοδικά & εφθμερίδεσ και Εςωτερικι περιοδικι ενθμζρωςθ ).
Το νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό εντάςςεται ςε ελεγκτικι ομάδα τθσ Εταιρείασ και, κατά τθν εκτζλεςθ
των κακθκόντων του, κακοδθγείται ςε ςυνεχι και ςυςτθματικι βάςθ από πιο ζμπειρο προςωπικό τθσ ιδίασ
Ομάδοσ. Για τον ςκοπό αυτό γίνονται περιοδικζσ ςυναντήςεισ οποφ μεταξφ των άλλων :
Δίδεται ςε ζντυπθ μορφι περιλιψεισ και επιςθμάνςεισ για διάφορα κζματα,
Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ πάνω ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ επαγγελματικά τεχνικά πρότυπα,
μεκόδουσ και διαδικαςίεσ τθσ εταιρίασ
Ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ να αςχολείται με ατομικζσ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ.
Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για τισ προςδοκίεσ τθσ εταιρίασ ςχετικά με τθ απόδοςθ και τισ
δεοντολογικζσ αρχζσ.
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΕΡΙΔΟΣΕΩΝ –ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ
Τα μζλθ τθσ εταιρείασ αξιολογοφνται ( ποιότθτα εργαςίασ, απόδοςθ, ςυμπεριφορά κ.λ.π.), ςε ετιςια βάςθ
με τθν ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου « ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥ » και « ΕΝΤΥΡΟ
ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ » , που ςυντάςςονται από τουσ υπεφκυνουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ, τον
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Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ. Στα ζντυπα αυτά να υπάρχουν αφενόσ εξειδίκευςθ ανά βακμίδα του προςωπικοφ
τθσ εταιρείασ και αφετζρου μετριςιμοι ποιοτικοί ςτόχοι.
Τα φφλλα ποιότθτασ, επεξεργάηονται από τον υπεφκυνο του προςωπικοφ και τα πορίςματά τουσ
υποβάλλονται ςτθ Διοίκθςθ. Ρρόςκετεσ παροχζσ τθσ Διοίκθςθσ και bonus των μελϊν από τα γραφεία των
ΟΕΛ, διανζμονται ανάλογα με τα μόρια των φφλλων ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ όρουσ του
καταςτατικοφ και των εςωτερικϊν κανονιςμϊν.
ΡΟΑΓΩΓΘ
Τα μζλθ προάγονται ςτο βακμό του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι και εγγράφονται ςτο τθροφμενο δθμόςιο
μθτρϊο, εφόςον:
Με γραπτζσ εξετάςεισ που τελοφν υπό τθν εποπτεία των αρμοδίων οργάνων, ζχουν επιτφχει ςτα
μακιματα των αντίςτοιχων γνωςτικϊν αντικειμζνων, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ
νομοκεςία, και
Ζχουν τθν απαιτοφμενθ από το νόμο προχπθρεςία.
Θ πολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να ενκαρρφνει τθν ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ με τθν
παροχι ςϋ αυτοφσ ειδικϊν αδειϊν εξετάςεων και τθν κάλυψθ του ςχετικοφ κόςτουσ.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΙΤΙΚΘ
Θ μιςκολογικι πολιτικι τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνει :
Μθνιαίο μιςκό
Bonus
Ρρόςκετεσ παροχζσ.
Αναλυτικότερα :
Κάκε ςτζλεχοσ τθσ Εταιρείασ, με τθν προαγωγι του ςε κάκε ανϊτερθ βακμίδα δικαιοφται ζνα
πρόςκετο ποςό ςτο μθνιαίο μιςκό του.
Κάκε ςτζλεχοσ τθσ Εταιρείασ, μετά τθν επιτυχι εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων, που ζχουν
τεκεί, και βάςθ τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ δικαιοφται ζνα πρόςκετο ποςό ωσ bonus.
Θ Εταιρεία παρζχει ςτο προςωπικό τθσ πρόςκετθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κακϊσ και αποηθμίωςθ για
οδοιπορικά και δαπάνεσ μετακίνθςθσ.

Ε) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ .
Ο
υπεφκυνοσ ςτθν εταιρεία « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τα κζματα
διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν, είναι ο Κωνςταντίνοσ
Νιφορόπουλοσ. ( Ορκωτόσ
Ελεγκτισ Λογιςτισ και Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ).
ΑΧΙΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ.
Ρριν τθν ζναρξθ του ελεγκτικοφ ζργου ςυντάςςεται το ζντυπο, ςτο οποίο εξετάηονται οι παρακάτω
ενότθτεσ :
α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
β. ΕΡΙΒΛΕΨΘ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ ΤΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
γ. ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
δ. ΑΧΕΙΑ ΤΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ.
, ςτισ οποίεσ εξετάηονται μεταξφ των άλλων και τα εξισ κζματα :
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΘΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ
ΕΡΙΛΟΓΘ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΣΙΜΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΨΘΣ ΚΑΘΟΔΘΓΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ.
Το ελεγκτικό ζργο εποπτεφεται και κακοδθγείται από τον επικεφαλισ του ελεγκτικοφ ζργου που είναι ο
εντολοδόχοσ ( υπεφκυνοσ ) Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ.
Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ εξετάηονται και ςχολιάηονται τα εξισ :
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Ουςιϊδθ κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια τθσ ανακζςεωσ, μελζτθ τθσ ςθμαςίασ τουσ και
ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ ςχεδιαςμοφ του ελεγκτικοφ ζργου .
Διαπίςτωςθ κεμάτων για διαβοφλευςθ ι εξζταςθ από πιο ζμπειρα μζλθ ομάδασ ανακζςεωσ κατά
τθ διάρκεια τθσ ανακζςεωσ.
Ο επικεφαλισ του ελεγκτικοφ ζργου οφείλει:
Να διαπιςτϊςει ότι θ εργαςία ζχει εκτελεςτεί ςφμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα και διοικθτικζσ
και νομικζσ απαιτιςεισ.
Να διαπιςτϊςει ότι θ εργαςία που εκτελζςτθκε υποςτθρίηει τα τελικά ςυμπεράςματα και είναι
κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ.
Να διαπιςτϊςει ότι θ τεκμθρίωςθ που εξαςφαλίςτθκε είναι επαρκισ και κατάλλθλθ για να ςτθρίξει
τθν ζκκεςθ
Να ςυνεργάηεται με τον αξιολογθτι ( reviewer ), ςε περίπτωςθ που θ εργαςία αυτι υπόκειται ςε
επιςκόπθςθ.
Να κζτει, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ « ΩΙΩΝ Α.Ε » τα δφςκολα και επίμαχα κζματα που
προκφπτουν κατά τθν διενζργεια τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ.
Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω πρζπει να ςυμπλθρϊνεται, κατάλλθλα το ςχετικό ερωτθματολόγιο :
«ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ ΑΡΠ ΤΟN ΥΡΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΘ ».
ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ « ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ».
Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ελεγκτικϊν εργαςιϊν γίνεται επιςκόπθςθ ( αξιολόγθςθ ) των δικλείδων
ποιότθτασ τθσ ανάκεςθσ και από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι ( αξιολογθτι / reviewer ), με βάςθ τα εξισ
κριτιρια επιλογισ :
( α) Για όλεσ τισ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Εταιρείεσ
(β ) Με επιλογι δείγματοσ ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται τα εξισ κριτιρια :
- Μζγεκοσ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ,
- Αν θ ςυγκεκριμζνθ ελεγκτικι εργαςία διενεργείται για πρϊτθ φορά από τθν Εταιρία μασ και
- Φπαρξθ τυχόν ειδικϊν ςυνκθκϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ελεγκτικό ζργο, ( δθλ. εάν υφίςτανται
ςθμαντικοί ελεγκτικοί κίνδυνοι ςτθν οικονομικι μονάδα, εάν απαιτείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ από
νόμο ι κανονιςμό, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ελζγχου, αςυνικιςτεσ περιπτϊςεισ ι κίνδυνοι, κζματα
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κ.λ.π )
Θ αξιολόγθςθ , αυτι γίνεται πάντα πριν τθν ζκδοςθ τθσ « Ζκκεςθσ Ελζγχου » και ο υπεφκυνοσ
επιςκόπθςθσ ςυμμετζχει ςτθν διαδικαςία επιςκόπθςθσ από τθν φάςθ του ςχεδιαςμοφ του
ελεγκτικοφ ζργου.
Για κάκε τζτοια εργαςία ςυντάςςεται « ΕΝΤΥΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΓΟΥ – ΡΙΝ ΤΘΝ
ΣΥΝΤΑΞΘ ΤΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ»
Στα άτομα που αςχολοφνται με τθν διαδικαςία επιςκόπθςθσ τθσ ποιότθτασ ανάκεςθσ (hot review), γίνεται
ςχετικι εςωτερικι εκπαίδευςθ.
Ειδικζσ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται και θ λιψθ δεφτερθσ γνϊμθσ :
(α ) Ρεριπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διαπιςτϊνονται κζματα τα οποία είναι δφςκολα ι μθ ςυνικθ.
(β ) Ρεριπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ, ο εντολοδόχοσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ εκτιμά ότι ενδεχομζνωσ
πρζπει να χορθγιςει ζκκεςθ ελζγχου με άρνθςθ γνϊμθσ ι αρνθτικι γνϊμθ.
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο εντολοδόχοσ Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ οφείλει να μθ χορθγεί τθν ζκκεςι
του, πριν τθ λιψθ ςχετικισ ςυμβουλισ και από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι ι και το Διοικθτικό
Συμβοφλιο ανάλογα τθσ ςθμαντικότθτασ του κζματοσ.
Οι τελικοί φάκελοι ελζγχου φυλάςςονται για χρονικό διάςτθμα πζντε ( 5) ετϊν, από τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ « ζκκεςθσ ελζγχου». Οι φάκελοι αυτοί (τεκμθρίωςθσ) είναι ιδιοκτθςία
τθσ εταιρείασ « ΩΙΩΝ Α.Ε » .
ΕΛΕΓΚΤΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Θ « ΩΙΩΝ Α.Ε », για τθν εκτζλεςθ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν χρθςιμοποιεί τα ακόλουκα εγχειρίδια και
εργαλεία ελζγχου :
« ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ » ( το πρόγραμμα αυτό προςαρμόηεται κάκε φορά ςτισ
ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ελεγκτικοφ ζργου ).
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« ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ¨IDEA¨ » ( είναι λογιςμικό πρόγραμμα , διεκνϊσ
αναγνωριςμζνο για τθν μθχανογραφικι επεξεργαςία των λογιςτικϊν δεδομζνων ).
« ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ » ( για τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ
εςωτερικοφ ελζγχου τθσ ελεγχόμενθσ μονάδασ).
« ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ » ( για τθν αξιολόγθςθ
τθσ εργαςίασ άλλου ελεγκτι, ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται θ εργαςία αυτι /
περιπτϊςεισ Ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ).
«ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ( αναφζρεται ςε ειδικζσ ελεγκτικζσ
διαδικαςίεσ που πρζπει να γίνονται ςτισ περιπτϊςεισ Ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων ).
«ΕΞΕΤΑΣΘ ΤΘΣ ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ » (για τθν αξιολόγθςθ
του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ τθσ ελεγχόμενθσ μονάδασ ).
«ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘΣ » ( το πρόγραμμα αυτό προςαρμόηεται κάκε
φορά ςτισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου τθσ επιςκόπθςθσ ).
«ΒΟΘΘΘΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ » ( το
πρόγραμμα αυτό χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με «ΒΑΣΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ», ςτισ
περιπτϊςεισ ελζγχου επιχειριςεων τεχνικϊν ζργων ).
Σθμειϊνεται ότι θ Εταιρεία ςυμμετζχει ιδθ, ςτθν προςπάκεια τουσ Σ.Ο.Ε.Λ για τθν χρθςιμοποίθςθ του
διεκνοφσ θλεκτρονικοφ ελεγκτικοφ προγράμματοσ CCH, το οποίο καλφπτει τισ απαιτιςεισ των Δ.Ε.Ρ. Στόχοσ
μασ είναι, θ χρθςιμοποίθςθ του θλεκτρονικοφ αυτοφ προγράμματοσ από τθν επόμενθ ελεγκτικι χριςθ ςτα
ςθμαντικά ελεγκτικά ζργα.
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΘ / ΔΙΑΦΟΕΣ ΓΝΩΜΘΣ
Θ εταιρία ζχει κακιερϊςει τισ εξισ διαδικαςίεσ για ςχολιαςμό και επίλυςθ διαφορϊν γνϊμθσ :
i)
Να γίνεται διαβοφλευςθ όταν υπάρχουν τα εξισ κζματα :
Επικείμενθ ζκδοςθ ζκκεςθσ ελζγχου, με κζματα παρατιρθςθσ ι ζμφαςθσ.
Οποιαδιποτε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορετικισ γνϊμθσ μεταξφ υπεφκυνου Ορκωτοφ ελεγκτι και
αξιολογθτι ( reviewer ) ι πραγματογνϊμονα ι και Διοίκθςθσ τθσ ελεγχόμενθσ μονάδασ.
Ανάκεςθ Ελεγκτικοφ ζργου με μεςαίο ι υψθλό κίνδυνο.
Σχεδιαςμόσ ελζγχου που αφοροφν οντότθτεσ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο.
Για κάκε ςθμαντικό λογιςτικό ι ελεγκτικό κζμα.
ii)
Οριςμόσ υπευκφνου διαβοφλευςθσ ( κοσ Ρρόδρομοσ Γεωργιάδθσ , Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ /
Μζλοσ του Δ.Σ ) ςτον οποίο κα αποςτζλλονται όλεσ οι διαβουλεφςεισ και αυτόσ κα αποφαςίηει
βάςει τθσ φφςθσ τθσ κάκε διαβοφλευςθσ ςε ποιόν υπάλλθλο τθσ Εταιρείασ κα ανατεκεί θ
αντίςτοιχθ διαβοφλευςθ. Επίςθσ κα επιςκοπεί τθν επίλυςθ κοινϊν κεμάτων και κα κατευκφνει τισ
ομάδεσ ελζγχου ςτθν εφαρμογι ςυμπεραςμάτων διαβοφλευςθσ που ενδεχομζνωσ είχαν
χρθςιμοποιθκεί από άλλεσ ομάδεσ ελζγχου για κοινά λογιςτικά ι ελεγκτικά κζματα.
iii)
Τιρθςθ πρακτικϊν για κάκε περίπτωςθ διαβοφλευςθσ.

ΣΤ) ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ
Ο υπεφκυνοσ ςτθν εταιρεία « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ
του ςυςτιματοσ Ροιοτικοφ Ελζγχου, είναι ο Κωνςταντίνοσ Νιφορόπουλοσ ( Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ και
Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ).
Σθμειϊνουμε επίςθσ ότι, θ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » ζχει υπογράψει ςφμβαςθ
ςυνεργαςίασ με άλλο Νόμιμο Ελεγκτι, (ο οποίοσ δεν είναι μζλοσ τθσ Εταιρείασ μασ ), βάςει τθσ οποίασ τα
δφο μζρθ, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να παρζχει ο ζνασ ςτον άλλο υπθρεςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ
Ο Ροιοτικόσ ζλεγχοσ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν, αςκείται από τουσ :
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Πνομα

Θζςη

Κωνςταντίνοσ Νιφορόπουλοσ

Ρρόεδροσ του Δ.Σ
(Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ροιοτικοφ
Ελζγχου )
Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ
(Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ροιοτικοφ
Ελζγχου )
Ορκωτόσ Ελεγκτισ Ελεγκτισ

Κωνςταντίνοσ Σακκισ

Φϊτθσ Λϊλασ

Θ επιλογι αυτι ζγινε με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
( α) Τθν μεγάλθ εμπειρία και ικανότθτα ςτο επάγγελμα, όςον αφορά τα ελεγκτικά πρότυπα, και τισ
ελεγκτικζσ .
(β) Τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ , ειδικά ςτα κζματα των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων.
(γ) Το κφροσ και τθν ανεξαρτθςία ζναντι των ελεγχόμενων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν.
ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ
Κάκε ελεγκτικι εργαςία, για τθν οποία εκδίδεται « Ζκκεςθ Ελζγχου » κωδικοποιείται (ανάλογα με
τον υπογράφοντα Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι και το είδοσ τθσ εργαςίασ ) και καταχωρείται ςε ειδικι
κατάςταςθ.
Σε περίπτωςθ, που θ προσ ποιοτικό ζλεγχο ελεγκτικι εργαςία ζχει υπογραφεί από Ορκωτό Ελεγκτι
Λογιςτι/μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ροιοτικοφ Ελζγχου, τότε ο ζλεγχοσ γίνεται από άλλον Ορκωτό Ελεγκτι
Λογιςτι.
Τα κριτιρια επιλογισ του δείγματοσ είναι ςυνδυαςμόσ τυχαίου και επιλεγμζνου δείγματοσ.
Ειδικότερα για το επιλεγμζνο δείγμα χρθςιμοποιοφνται τα εξισ κριτιρια :
α) Μζγεκοσ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ,
β) Αν θ ςυγκεκριμζνθ ελεγκτικι εργαςία διενεργείται για πρϊτθ φορά από τθν Εταιρία μασ και
γ) Φπαρξθ τυχόν ειδικϊν ςυνκθκϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ελεγκτικό ζργο ( δθλ. εάν υφίςτανται
ςθμαντικοί ελεγκτικοί κίνδυνοι ςτθν οικονομικι μονάδα, εάν απαιτείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ από
νόμο ι κανονιςμό, θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ελζγχου, κ.λ.π ) , ενϊ το τυχαίο δείγμα προκφπτει
μετά από κλιρωςθ μεταξφ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν που διενεργικθκαν κατά τθν ελεγχόμενθ
περίοδο .
Ειδικότερα δίδεται ζμφαςθ ςτα εξισ :
Να υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ των αποτελεςμάτων του ποιοτικοφ ελζγχου ενόσ
ελεγκτικοφ ζργου με τθν αξιολόγθςθ του εμπλεκόμενου εταίρου ςτο ςυγκεκριμζνο
ζργο.
Να πραγματοποιείται ςυγκεντρωτικι ανάλυςθ των ποριςμάτων των επιμζρουσ ποιοτικϊν
ελζγχων και αξιολόγθςθ τθσ ςοβαρότθτασ και ςυχνότθτασ τουσ.
Tα πορίςματα του ποιοτικοφ ελζγχου να κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ,
εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζκδοςθ τουσ.
Να ςυντάςςεται ςχζδιο δράςθσ, εντόσ δφο μθνϊν από τθν ζκδοςθ των ποριςμάτων, για
τθν αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν που εντοπίηονται, ωσ αποτζλεςμα του ποιοτικοφ
ελζγχου.
Σθμειϊνεται ότι ποιοτικόσ ζλεγχοσ καλφπτει όλουσ τουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ τθσ Εταιρείασ μασ,
τουλάχιςτον μια φορά ςε περίοδο τριϊν ετϊν .
ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΡΔΡ-1
Θ Επιτροπι Ελζγχει τθν εφαρμογι ςτθν Εταιρεία του Διεκνοφσ Ρρότυπου Ροιοτικοφ Ελζγχου 1 «Ποιοτικόσ
ζλεγχοσ για εταιρείεσ που διεκπεραιϊνουν ελζγχουσ και επιςκοπιςεισ ιςτορικισ χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ και άλλεσ ανακζςεισ διαςφαλιςτικϊν και ςυναφϊν υπθρεςιϊν» .
Ειδικότερα :
i) Ραρακολουκεί τον τρόπο λειτουργίασ και εφαρμογισ των διαδικαςιϊν και πολιτικϊν του ΔΡΔΡ-1,
ςε κάκε τομζα και να προτείνει ςτθν Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ςυγκεκριμζνεσ βελτιϊςεισ
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ii) Τα αποτελζςματα τθσ ετιςιασ επιςκόπθςθσ να κοινοποιοφνται ςτο ςφνολο του προςωπικοφ τθσ
Εταιρείασ, μζςα ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ.
iii) Το Δ.Σ τθσ Εταιρείασ ςυντάςςει κατάλλθλο ςχζδιο δράςθσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ
προκφπτουν αδυναμίεσ από τθν εν λόγω επιςκόπθςθ, εντόσ δφο μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ Ετιςιασ
Ζκκεςθσ.
Στο τζλοσ κάκε ποιοτικοφ ελζγχου ςυντάςςεται « Ζκθεςη αξιολόγηςησ του Συςτήματοσ Ροιότητασ τησ
ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» θ οποία υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ « ΩΙΩΝ
ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » ςτθν οποία εκτόσ των άλλων αναφζρονται :
Οι ελεγκτικζσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ διενεργικθκε ποιοτικόσ ζλεγχοσ ,
Οι βαςικζσ παρατθριςεισ και υποδείξεισ τθσ και προςδιοριςμόσ των διορκωτικϊν ενεργειϊν
και των βελτιϊςεων που πρζπει να γίνουν.
Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου τθσ εταιρείασ.
Επιβεβαίωςθ ςυμμορφϊςεωσ με αρχζσ και διαδικαςίεσ ανεξαρτθςίασ
Αποφάςεων που αφοροφν ςτθν αποδοχι και ςτθ διατιρθςθ των πελατειακϊν ςχζςεων
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ροιοτικοφ Ελζγχου, ςτθν υποβαλλόμενθ από αυτοφσ
Ζκκεςθ, καταγράφεται θ άποψθ του κακενόσ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΘΨΘΣ ΔΙΟΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΒΟΛΘΣ ΚΥΩΣΕΩΝ.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ οποιαςδιποτε ανεπάρκειασ του ςυςτιματοσ ι άλλων δυςλειτουργιϊν
γίνονται οι αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ μετά από ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβοφλιου
τθσ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε ».
Επίςθσ γίνεται ςχετικι « Ανακοίνωςθ», ςτο αρμόδιο προςωπικό τθσ εταιρίασ τθσ αδυναμίασ που
διαπιςτϊκθκε ςτο ςφςτθμα, ςτο επίπεδο γνϊςθσ του ςυςτιματοσ ι ςυμμορφϊςεωσ με αυτό και
γνωςτοποίθςθ των ευρθμάτων ςε αυτοφσ ςτον υπεφκυνο για εκπαίδευςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςοβαρϊν παραλείψεων και παραβάςεων Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «
ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » κατά περίπτωςθ, προβαίνει ςε ανάλογεσ κυρϊςεισ κατά των
ελεγχόμενων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν. Ανάλογα με το βακμό τθσ παραβάςεωσ, επιβάλλονται οι
ακόλουκεσ ποινζσ ι μζτρα.
- Επίπλθξθ.
Χρθματικι ποινι.
- Απόλυςθ (για το ελεγκτικό προςωπικό), από τθν Εταιρεία.
- Καταγγελία ςτθν Ε.Λ.Τ.Ε και ςτο Σ.Ο.Ε.Λ
- Δικαςτικζσ ενζργειεσ,
και οποιοδιποτε άλλο μζτρο κρικεί ςκόπιμο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε »
Τυχόν παράπονα και καταγγελίεσ πελατϊν, τρίτων ι και από το προςωπικό τθσ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », περί μθ τθριςεωσ του ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου αξιολογοφνται από
το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε » και λαμβάνονται τα
κατάλλθλα μζτρα. Θ εταιρία ερευνά τζτοια παράπονα και ιςχυριςμοφσ ςφμφωνα με τισ
κακιερωμζνεσ αρχζσ και διαδικαςίεσ.

ΔΘΛΩΣΘ ΤΟΥ ΑΜΟΔΙΟΥ ΟΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΘΣ ΟΘΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΝ.
« Ωσ μζλθ του αρμοδίου οργάνου για τθν για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, δθλϊνουμε ότι, κατά το
θμερολογιακό ζτοσ 2010, διενεργιςαμε ζλεγχο για να διαπιςτωκεί :
α) Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ ποιοτικοφ ελζγχου, που εφαρμόηει θ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και
β) Θ ποιότθτα ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν εργαςιϊν.
Το βαςικό ςυμπζραςμα από τον ζλεγχο μασ είναι ότι :
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Θ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» εφαρμόηει, τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ κατά τθν διενζργεια
των ελζγχων που πραγματοποιεί, οι οποίεσ κρίνονται επαρκείσ από ουςιϊδθ άποψθ και οι επιςθμάνςεισ
που αναφζρονται ςτθν «Ζκκεςθ» πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ για τθν
βελτίωςθ των διαδικαςιϊν. »

Τα μζλη τησ Επιτροπήσ Ροιοτικοφ ελζγχου
Νιφορόπουλοσ Κωνςταντίνοσ

Σακκήσ Κωνςταντίνοσ

5. ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΗΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'ΑΘΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
3693/2008.
«ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΡΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ ΟΙΗΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΘΟ 27 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3693/2008, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΦΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΕΝΕΓΘΘΕΝΤΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ».
Θ Ε.Λ.Τ.Ε εποπτεφει τον Λογιςτικό Θεςμό μζςω του Συμβουλίου Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ, τον Ελεγκτικό
Θεςμό μζςω του Συμβουλίου Ροιοτικοφ Ελζγχου και το επάγγελμα ςτο ςφνολο του μζςω τθσ Επιτροπισ
Επαγγελματικϊν Εξετάςεων και του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου.
Το Συμβοφλιο Ροιοτικοφ Ελζγχου εποπτεφει τον Ελεγκτικό Θεςμό. Είναι αρμόδιο για τθ κζςπιςθ των
Ελεγκτικϊν Ρροτφπων, των Κωδίκων Δεοντολογίασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ελεγκτικϊν
υπθρεςιϊν.
Σφμφωνα με το Άρκρο 39 « Ροιοτικόσ ζλεγχοσ », του Ν. 3693/2008, ιςχφουν τα εξισ :
« Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ, που προβλζπεται από το 'Aρκρο 27, διενεργείται τουλάχιςτον κάκε τρία χρόνια για
τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ ι τα ελεγκτικά γραφεία και τισ ελεγκτικζσ οντότθτεσ τρίτων χωρϊν, που διενεργοφν
υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ και τουλάχιςτον κάκε ζξι χρόνια, εφόςον
τα παραπάνω πρόςωπα δεν διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ.»
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ από τθν Ε.Λ.Τ.Ε, ςτθν «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», διενεργικθκε το
Ιανουάριο του 2010 και κάλυψε υπό μορφι επιςκόπθςθσ τισ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, που ζχει αναπτφξει θ Εταιρεία μασ, αναφορικά με τθν εφαρμογι του «
Διεκνοφσ Ρροτφπου Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ – ΔΡΔΡ 1 » . Θ επιςκόπθςθ αυτι βαςίςτθκε ςε ςυνεντεφξεισ
με τουσ υπευκφνουσ τθσ Εταιρείασ μασ και ςε ςτοιχεία που ηθτικθκαν και ετζκθςαν ςτθ διάκεςθ τθσ
ομάδασ του Ροιοτικοφ Ελζγχου.
Βάςει των ανωτζρω, εκδόκθκε « Ζκκεςθ Ροριςμάτων Ροιοτικοφ Ελζγχου ΕΛΤΕ » από το Συμβοφλιο
Ροιοτικοφ Ελζγχου ( Σ.Ρ.Ε ), θ οποία κοινοποιικθκε ςτθν Εταιρεία μασ, ςτισ 30 Μαρτίου 2010.
Τα ςθμαντικότερα ευριματα που περιείχε θ Ζκκεςθ Ροριςμάτων Ροιοτικοφ Ελζγχου αναφζρονταν ςτθ
βελτίωςθ διαδικαςιϊν και μεκοδολογίασ. Θ Εταιρεία μασ, με βάςθ τα πορίςματα του Ροιοτικοφ Ελζγχου,
ςυνζταξε « ςχζδιο δράςθσ » προσ αντιμετϊπιςθ των κεμάτων, που αναφζρονται ςτθν « Ζκκεςθ
Ροριςμάτων Ροιοτικοφ Ελζγχου ΕΛΤΕ ».
Επίςθσ, τον Νοζμβριο του 2010, διενεργικθκε Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα, από το
Σϊμα Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν ( Σ.Ο.Ε.Λ ), ςε φακζλουσ ελεγκτικϊν εργαςιϊν. Τα πορίςματα του
ελζγχου αυτοφ, μασ κοινοποιικθκαν με επιςτολι τθσ 17/1/2011 και εςτάλθ ςχετικι απαντθτικι επιςτολι.
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Θ Εταιρεία μασ, ζλαβε ςοβαρά υπόψθ τα κζματα, που προζκυψαν από τουσ προαναφερκζντεσ ελζγχουσ
και δεςμεφτθκε για τθν λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αναφορικά με οποιεςδιποτε διορκϊςεισ ι
βελτιϊςεισ ςτα ςθμεία που εντοπίςτθκαν από τουσ ελζγχουσ αυτοφσ.

6. ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ.
«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΘΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΦΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΘΣ ΤΩΝ
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΘΘΘΚΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΝΤΟΤΘΤΑ ΔΘΜΟΣΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ ΟΡΟΙΟ ΑΝΑΦΕΕΤΑΙ Θ ΕΚΘΕΣΘ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.»
Ρελάτεσ Δθμόςιου Ενδιαφζροντοσ είναι εταιρείεσ, που οι τίτλοι τουσ διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ
αγορζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ επίςθσ Τράπεηεσ και Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν « ΟΔΘΓΙΑ 2006/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τησ 17ησ Μαΐου 2006 », «οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ»: οντότθτεσ που διζπονται από
το δίκαιο ενόσ κράτουσ μζλουσ των οποίων οι μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι προσ διαπραγμάτευςθ
ςε οργανωμζνθ αγορά οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςθμείο
14 τθσ οδθγίασ2004/39/ΕΚ, πιςτωτικά ιδρφματα κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 ςθμείο 1 τθσ οδθγίασ
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαρτίου 2000, ςχετικά με τθν
ανάλθψθ και άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (1) και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 91/674/ΕΟΚ. Σα κράτθ μζλθ μποροφν επίςθσ να
ορίηουν άλλεσ οντότθτεσ ωσ οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, λ.χ. οντότθτεσ που ζχουν ουςιαςτικό
χαρακτιρα δθμοςίου ςυμφζροντοσ λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, του μεγζκουσ τουσ ιτο υ
αρικμοφ του προςωπικοφ τουσ.»
Επίςθσ ςφμφωνα με το Ν. 3693/2008, « Με Κανονιςτικι Πράξθ τθσ ΕΛΣΕ μποροφν να οριςκοφν και άλλεσ
οντότθτεσ ωσ οντότθτεσ δθμοςίου ενδιαφζροντοσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, με γνϊμονα τθ
φφςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τον αρικμό των απαςχολουμζνων ςε αυτζσ και άλλα
παρεμφερι κριτιρια. »
Ο μοναδικόσ πελάτθσ, ςτον οποίο θ « ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε », παρείχε υπθρεςίεσ
υποχρεωτικοφ ελζγχου και ανικει ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ είναι :

Α/Α

1

ΕΡΩΝΥΜΙΑ

ΚΘΤΩΝ ΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΧΘΣΘΣ
2009

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΧΘΣΘΣ
2010

Χ

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

Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, είχαν ωσ αντικείμενο τον ζλεγχο των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ
χριςθσ 2009, για τισ οποίεσ εκδϊςαμε ζκκεςθ ελζγχου το ζτοσ 2010.

7. ΔΘΛΩΣΘ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ.
«ΔΘΛΩΣΘ ΤΟΥ ΑΜΟΔΙΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ Θ ΟΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΔΘΛΩΣΘ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙΕΝΕΓΘΘΘΚΕ ΤΕΤΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΑΛΘΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ».
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Θ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ακολουκεί τισ παρακάτω διαδικαςίεσ και τισ αντίςτοιχεσ
πολιτικζσ ανεξαρτθςίασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο ςχετικό εγχειρίδιο ανεξαρτθςίασ.
1) Θ γνωςτοποίθςθ τισ απαιτιςεων ανεξαρτθςίασ ςτο προςωπικό και ςε όςα πρόςωπα υπόκειται
ςε αυτζσ. Συγκεκριμζνα : Κατά τθν πρόςλθψθ κάκε ατόμου παραδίδεται ςε αυτόν, το « ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΤΩΝ
ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑ ΚΑΙ ΤΘΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ », κακϊσ και αντίγραφο του «
ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΘΣ IFAC »
2) Διανζμεται ετθςίωσ ςτουσ εταίρουσ και το ελεγκτικό προςωπικό τθσ εταιρείασ κατάςταςθ με τισ
επενδφςεισ που απαγορεφονται με το ζντυπο « ΜΘ ΕΡΙΤΕΡΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΡΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ».
3) Υπογράφονται ετθςίωσ οι δθλϊςεισ ανεξαρτθςίεσ από τουσ εταίρουσ και το ελεγκτικό προςωπικό
τθσ εταιρείασ με το ζντυπο «ΕΝΤΥΡΟ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ».
4) Κατά τθν αποδοχι νζου ελεγκτικοφ πελάτθ εξετάηεται θ ανεξαρτθςία του ελεγκτικοφ προςωπικοφ.
5) Κατά τθν αποδοχι ςθμαντικοφ ελεγκτικοφ ζργου (εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο ι
εταιρείεσ μεγάλου μεγζκουσ) εξετάηεται θ ανεξαρτθςία για κάκε ελεγκτι με το ςχετικό ζντυπο «ΕΞΕΤΑΣΘ
ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΓΟ». Με βάςθ αυτό ςχθματίηει ο εταίροσ ανάκεςθσ
ςυμπζραςμα ςχετικά με το αν θ ομάδα ελζγχου είναι ανεξάρτθτθ από τον ελεγχόμενο πελάτθ. Επίςθσ ο
εταίροσ ανάκεςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για τα ζργα που αναλαμβάνει περιλαμβανομζνθσ και τθσ
περιγραφισ του είδουσ τθσ υπθρεςίασ που παρζχει και θ εταιρεία αξιολογεί τισ ςυνολικζσ επιπτϊςεισ,
εφόςον υπάρχουν, ςτισ απαιτιςεισ περί ανεξαρτθςίασ
6) Εξακριβϊνονται και αξιολογοφνται τυχόν περιπτϊςεισ και ςχζςεισ που δθμιουργοφν απειλζσ ςτθν
ανεξαρτθςία και θ λιψθ μζτρων για τθν απάλειψθ τζτοιων απειλϊν ι τθν μείωςθ αυτϊν ςε ζνα αποδεκτό
επίπεδο με τθν εφαρμογι εξαςφαλίςεων, ι αν κρίνεται ςωςτό, θ αποχϊρθςθ από τθν ανάκεςθ.
Συγκεκριμζνα : Υπάρχει ςχετικό ζντυπο αναγγελίασ « ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΛΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ »
το οποίο ςυμπλθρϊνεται από το προςωπικό, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ τζτοιου γεγονότοσ. Στθ ςυνζχεια
αναγγζλλει το γεγονόσ ςτον αρμόδιο ορκωτό ελεγκτι λογιςτι και ςτον υπεφκυνο ανεξαρτθςίασ τθσ
εταιρείασ. Θ τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ.
7) Ο κφριοσ εταίροσ και ο εταίροσ επιςκόπθςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ εναλλάςςεται
μετά από κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, όπωσ ορίηεται από το νόμο 3693/2008
8) Ζχουν κακοριςκεί τα όρια για παροχι ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν ςε ελεγκτικοφσ πελάτεσ, ωσ
εξισ : i ) Σε περίπτωςθ, που το φψοσ τθσ αμοιβισ των ςυμπλθρωματικϊν μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν ςε
υφιςτάμενουσ πελάτεσ ςτουσ οποίουσ παρζχονται ιδθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, δεν υπερβαίνει το 3% του
κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ, τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ και επίςθσ δεν υπερβαίνει το φψοσ τθσ αμοιβισ
για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςϋ αυτοφσ, τότε θ αξιολόγθςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων
ανεξαρτθςίασ γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι που κα αναλάβει το ζργο. ii) Σε περίπτωςθ, που το
φψοσ τθσ αμοιβισ των ςυμπλθρωματικϊν μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν ςε υφιςτάμενουσ πελάτεσ ςτουσ
οποίουσ παρζχονται ιδθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, είτε υπερβαίνει το 3% του κφκλου εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ,
τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ είτε υπερβαίνει το φψοσ τθσ αμοιβισ για τισ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ που
παρζχονται ςϋ αυτοφσ, τότε θ αξιολόγθςθ τθσ τιρθςθσ των κανόνων ανεξαρτθςίασ γίνεται από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ.
9) Διεξάγονται ετθςίωσ ςεμινάρια με αντικείμενο τθ δεοντολογία ι το ξζπλυμα μαφρου χριματοσ.
10) Ετθςίωσ εξακριβϊνεται και αξιολογείται θ τιρθςθ των αρχϊν και κανόνων ανεξαρτθςίασ και
δεοντολογίασ τθσ εταιρείασ. Συγκεκριμζνα : Κάκε ζτοσ ςυντάςςεται από τθν «ΕΤΘΣΙΑ ΕΚΘΕΣΘ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ » ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι ζχουν τθρθκεί οι πολιτικζσ τθσ εταιρείασ
για τθν ανεξαρτθςία, κακϊσ επίςθσ και επιςθμάνςεισ για τθ βελτίωςθ των πολιτικϊν τθσ εταιρείασ ςτο
κζμα αυτό.
ΔΘΛΩΣΘ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΣΙΑΣ.
«Ωσ μζλθ του αρμοδίου οργάνου, για τθν εξαςφάλιςθ κεμάτων ανεξαρτθςίασ, δθλϊνουμε ότι, κατά
το θμερολογιακό ζτοσ 2010, θ ϋϋΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.ϋϋ, εφάρμοςε επαρκϊσ τισ
οριηόμενεσ διαδικαςίεσ, ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των κεμάτων εξαςφάλιςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ των
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μελϊν τθσ, κατά τθν διενζργεια υποχρεωτικϊν ελζγχων, για το ςφνολο των αναλθφκειςϊν από αυτι
εργαςιϊν.»
Τα μζλη τησ επιτροπήσ θεμάτων Εξαςφάλιςησ τησ Ανεξαρτηςίασ.
Μανδηλαράσ Δημήτριοσ

Γεωργιάδησ Ρρόδρομοσ

8. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ.
«ΡΛΘΘΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΙΗΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 'AΘΟ 11 ΤΟΥ
ΡΑΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΛΘΘΣ ΑΝΑΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ
ΤΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΑΥΤΘΣ».
Θ πολιτικι τθσ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» , για τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ περιλαμβάνει
τα εξισ :
1) Εξωτερική εκπαίδευςη ( Ράγια αρχι τθσ Εταιρείασ είναι θ εκπαίδευςθ όλων των
νεοπροςλθφκζντων ςτο διετζσ εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Σ.Ο.Λ. )
2) Ρεριοδική ενδοεταιρική εκπαίδευςη ( Κατά τακτά χρονικά διαςτιματα , τουλάχιςτον ςε κάκε
τρίμθνο , όλοι οι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςε ενδοεπιχειρθςιακά προγράμματα εκπαίδευςθσ )
3) Ρρόςβαςη ςε βάςεισ δεδομζνων και πληροφοριϊν ( Θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων,
Λογιςτικά – φορολογικά περιοδικά & εφθμερίδεσ και Εςωτερικι περιοδικι ενθμζρωςθ ).
Το νεοπροςλαμβανόμενο προςωπικό εντάςςεται ςε ελεγκτικι ομάδα τθσ Εταιρείασ και, κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων του, κακοδθγείται ςε ςυνεχι και ςυςτθματικι βάςθ από πιο ζμπειρο προςωπικό
τθσ ιδίασ Ομάδοσ. Για τον ςκοπό αυτό γίνονται περιοδικζσ ςυναντιςεισ οποφ μεταξφ των άλλων : Δίδεται
ςε ζντυπθ μορφι περιλιψεισ και επιςθμάνςεισ για διάφορα κζματα. Ενθμζρωςθ του προςωπικοφ πάνω
ςτισ τρζχουςεσ εξελίξεισ επαγγελματικά τεχνικά πρότυπα, μεκόδουσ και διαδικαςίεσ τθσ εταιρίασ
Ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ να αςχολείται με ατομικζσ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ. Ενθμζρωςθ του
προςωπικοφ για τισ προςδοκίεσ τθσ εταιρίασ ςχετικά με τθ απόδοςθ και τισ δεοντολογικζσ αρχζσ.
4) Θ παρακολοφκθςθ ( καταγραφι ) τθσ εκπαίδευςθσ ανά ελεγκτι, ( ανά ςεμινάριο και ϊρεσ
παρακολοφκθςθσ.
5) Ρρογραμματιςμό ςεμιναρίων ϊςτε να καλφπτεται για κάκε νόμιμο ελεγκτι εκπαίδευςθ
τουλάχιςτον, 120 ϊρεσ τθν τριετία και 20 ϊρεσ για κάκε ζτοσ.

9. ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ.
«ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ Θ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΑΦΕΙΟΥ, ΟΡΩΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΟ
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΑΡΟ ΛΟΙΡΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΦΥΣΘΣ ΕΓΑΣΙΕΣ,
ΑΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ, ΑΡΟ ΡΑΟΧΘ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟ ΡΑΟΧΘ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΡΘΕΣΙΩΝ».
α) ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ.
Θ «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ζχει διαχειριςτικι περίοδο που καλφπτει τθν περίοδο από 1θ
Ιανουαρίου ζωσ τθν 31θ Δεκζμβριου κάκε ζτουσ .
Κατά τθν 7θ εταιρικι χριςθ που ζλθξε τθν 31/12/2010,θ Εταιρεία παρουςίαςε :
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ΧΘΣΘ 2010
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σφνολο Ενεργθτικοφ
Κδια Κεφάλαια
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΕΩΣ
Κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ)
Κζρδθ χριςεωσ προ φόρων

ΧΘΣΘ 2009

631.637,73 .(1)
177.794,48 .(1)
1.255.658,43
217.512,22

783.880,86
80.000,00
1.259.214,73
249.496,63

( 1 ) ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

β) ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΥΚΛΟΥ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΙΑ
Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ χριςθσ 2010, κακϊσ και τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2009, τθσ Εταιρείασ αναλφεται
ςε :

ΧΘΣΘ
2010

ΧΘΣΘ
2009

ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ( Α )

667.621,06

818.282,63

ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΘ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΙ
ΟΡΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΡΑΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΡΟΙΕΣ ΡΑΕΧΟΝΤΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ( Β )
Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
Ειδικζσ Ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ
Σφνολο ( Β)

0,00
16.400,00
16.400,00

2.200,00
29.740,00
31.940,00

215.094,00
124.196,00
68.000,00
150.461,37
7.300,00
565.051,37

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

6.850,00

28.800,00

1.255.922,43

1.259.214,73

ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΓΑΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΘ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΙ
ΟΡΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΡΑΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΡΟΙΕΣ ΔΕΝ ΡΑΕΧΟΝΤΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ( Γ )
Ειδικζσ Ελεγκτικζσ και Ρροςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ
Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
Αποτιμιςεισ επιχειριςεων
Αμοιβζσ εκκακαριςτϊν
Φορολογικζσ υπθρεςίεσ
Σφνολο ( Γ)
ΛΟΙΡΑ ΕΣΟΔΑ ( Δ )
ΣΥΝΟΛΑ ( Α+Β+Γ +Δ )

γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ
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Θ Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 29 του Ν. 3693/2008, ζχει αςφαλιςτεί για
επαγγελματικι ευκφνθ με βάςθ το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αρ. P8/06451/ CATLIN SYNDICATE AT LLOYD’S
– Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε.
Τα κφρια ςθμεία του αςφαλιςτθρίου αυτοφ είναι :
ΟΡΙΑ ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΛΤΨΘ

EUR 1,500,000 ανά απαίτθςθ και
EUR 3,000,000 ςυνολικά ανά ζτοσ
Από : 27 Νοεμβρίου 2010 ( Ζναρξθ)
Ζωσ : 27 Νοεμβρίου 2011 (Λιξθ)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΘ ΙΧΤ ΚΑΛΤΨΘ 22 Απριλίου 2003
ΑΠΟ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ (ΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΚΑΣΘΡΙΑ)

Ελλάδα ( Δικαςτιρια Ακθνϊν )

10. ΤΟΡΟΣ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
«ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Θ ΕΤΑΙΩΝ Θ ΙΔΙΟΚΤΘΤΩΝ».
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Το καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπει για το κζμα αυτό τα εξισ :
« Διάθεςη Κερδϊν
1. Κακαρά κζρδθ κάκε εταιρικισ χριςθσ είναι αυτά που προκφπτουν μετά τθν αφαίρεςθ από τα
πραγματοποιθκζντα ακακάριςτα ζςοδα κάκε εξόδου, κάκε ηθμίασ, των ςφμφωνα με το νόμο αποςβζςεων
και κάκε άλλου εταιρικοφ βάρουσ.
2. Σα κακαρά κζρδθ διανζμονται κατά τθν εξισ ςειρά :
α) Αφαιρείται θ κατά τον νόμο κράτθςθ για τακτικό αποκεματικό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κ.Ν
2190/20.
β) Διατίκεται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι του ελάχιςτου μερίςματοσ που προβλζπεται από το
άρκρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και τισ διατάξεισ του Κ.Ν 2190/20.
γ) Σο υπόλοιπο των κερδϊν διατίκεται ελεφκερα, με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.»

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
Οι αμοιβζσ κακορίηονται ωσ εξισ :
α) Ζχει οριςτεί μθνιαία ςτακερι αμοιβι και
β) Μεταβλθτι αμοιβι που ορίηεται βάςει των εξισ παραμζτρων :
Βάςει του χρόνου απαςχόλθςθσ των ,
Βάςει των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τθν «ΩΙΩΝ ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και ςτισ
οποίεσ ενεργεί ωσ «Κφριοσ εταίροσ»,
Βάςει των εργαςιϊν, για τισ οποίεσ ενιργθςε, ϊςτε αυτζσ να αναλθφκοφν από τθν «ΩΙΩΝ
ΟΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».
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3ησ Σεπτεμβρίου 76
Τ.Κ. 104 33 , Αθήνα

Τθλ.
210 8846374 & 210 8843773
Fax.
210 8846375
E-Mail
: orionsa@otenet.gr
Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο : www.orion-audit.gr
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