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ΔΗΑΓΧΓΖ
αο παξνπζηάδνπκε ηελ εηήζηα Έθζεζε Γηαθάλεηαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο «DFK PD AUDIT
ΑΝΧΝΤΜΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΟΡΚΧΣΧΝ

ΔΛΔΓΚΣΧΝ-ΛΟΓΗΣΧΝ

ΚΑΗ

ΤΜΒΟΤΛΧΝ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ», (εθεμήο ε «DFK» ή ε «Δηαηξεία») ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) 537/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4449/2017 πνπ αθνξά ην νηθνλνκηθφ έηνο απφ
1/7/2016 έσο 30/6/2017.
ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαθάλεηαο έρνπλ απνηππσζεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο
Δηαηξείαο, ηε δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο, ηηο δηαξζξσηηθέο ηεο ζρέζεηο
κε ην δίθηπν ζην νπνίν αλήθεη, ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, ηελ
παξαθνινχζεζε ζεκάησλ εμαζθάιηζεο αλεμαξηεζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ, ηελ
πνιηηηθή ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη
ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.
Ζ παξνχζα Έθζεζε Γηαθάλεηαο επηβεβαηψλεη ηελ δέζκεπζε καο γηα πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε
άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ καο δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθφηεξα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηηθνχ
ζεζκνχ.
Αζήλα, 31 Ηαλνπαξίνπ 2018

Γηα ηελ
DFK PD AUDIT A.E.

Νηθφιανο Σζηκπνχθαο
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Πξφεδξνο ηνπ Γ..
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1.1. Ζ Δηαιπεία μαρ
Ζ εηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία «DFK PD AUDIT ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΧΣΧΝ
ΔΛΔΓΚΣΧΝ-ΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
«DFK PD AUDIT Α.», (ζην εμήο: ε “Δηαηξεία” ή “DFK”) ζπζηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, θαη έρεη
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ, ινγηζηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Οη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (Γ.Π.Δ.) επί
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα
(Ν.4308/2014) ή κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.).
Ζ Δηαηξεία έρεη θαηαρσξεζεί ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη έρεη ιάβεη Αξηζκφ
Μεηξψνπ 119392801000. Δίλαη κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) κε
Αξηζκφ Μεηξψνπ 163 θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεκφζην Μεηξψν ησλ Διεγθηηθψλ Δηαηξεηψλ ηεο
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.) κε Αξηζκφ Μεηξψνπ 031.
Έδξα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Ννκνχ Αηηηθήο θαη ηα γξαθεία ηεο ζηεγάδνληαη
ζε θηίξην επί ηεο νδνχ Πξεκεηήο 3, ΣΚ 15125, ελψ δελ ηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ή ην
εμσηεξηθφ.
Ζ θηινζνθία ηεο DFK αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ειεγθηηθψλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ,
ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο – πειάηεο θαη ζηελ
αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο.
Αξρή θαη δέζκεπζή καο είλαη λα πξνζζέηνπκε ζπλερή αμία (added value) ζηελ θάζε αλαηηζέκελε ζε
εκάο εξγαζία, παξακέλνληαο πξνζεισκέλνη ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε ζπλερή
βάζε.
1.2. Τπηπεζίερ – Γπαζηηπιόηηηερ
Ζ Δηαηξεία καο δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά θπξίσο ζην πεδίν ηεο δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθψλ θαη
πξναηξεηηθψλ ειέγρσλ, ζε ππεξεζίεο θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εξγαζηψλ
πξαγκαηνγλσκνζχλεο, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ επί ζεκάησλ ινγηζηηθήο νξγάλσζεο θαη
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ.
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Ζ Δηαηξεία αζθεί ελ γέλεη θάζε ππεξεζία θαη δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή. Δηδηθφηεξα νη παξερφκελεο ππεξεζίεο καο αλαιχνληαη σο
εμήο:
Τπηπεζίερ Δλέγσος


Σαθηηθνί έιεγρνη αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ



Έιεγρνη θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (Φνξνινγηθφ Πηζηνπνηεηηθφ)



Οηθνλνκηθνί έιεγρνη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (Limited Reviews)



Οηθνλνκηθνί έιεγρνη πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηψλ (Agreed Upon Procedures)



Δηδηθνί Γηαρεηξηζηηθνί έιεγρνη (Due Diligences)



Έιεγρνη γηα ζθνπνχο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ (Purchase investigations)



Έιεγρνη γηα ηελ επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ

ςμβοςλεςηικέρ Τπηπεζίερ


Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ, Απφζρηζε θιάδσλ - χληαμε εθζέζεσλ κε βάζε ην
ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην Ν.2166/1993, Ν.1297/1972, Ν.4172/2013



χληαμε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα
(ΔΛΠ) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)



Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ δηαθνξψλ απφ πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα (Gap Analysis)



πκβνπιέο επί πνιχπινθσλ ινγηζηηθψλ ζεκάησλ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ



ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Controls)



Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα (Business Plans)



Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηρεηξήζεσλ θαη Μειέηεο βησζηκφηεηαο νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ
(Visibility Studies)

Τπηπεζίερ Δκπαίδεςζηρ
Σα έκπεηξα ζηειέρε ηεο DFK δηνξγαλψλνπλ εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα γηα ηνπο θξίζηκνπο ηνκείο ησλ
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζεκηλάξηα απηά δηνξγαλψλνληαη θαη ζην ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ εμεηδηθεχνληαο πεξηζζφηεξν ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Δηδηθφηεξα νη ππεξεζίεο
εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη ζε:


Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ
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Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (I.F.R.S.)



Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ



Αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ



Φνξνινγηθά ζεκηλάξηα ζε φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα φπσο : Φνξνινγία εηζνδήκαηνο,
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), Λνηπνί έκκεζνη θφξνη, Δλδννκηιηθέο πλαιιαγέο
(Transfer Pricing), Φνξνινγία Πινίσλ, Φφξνη Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θιπ.



Απνηηκήζεηο Δπηρεηξήζεσλ, Μειέηεο Βησζηκφηεηαο



χληαμε Πξνυπνινγηζκψλ θαη Γηαρείξηζε Σακεηαθψλ Ρνψλ
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2. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΔ ΥΔΔΗ
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Ζ Δηαηξεία καο είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Γηθηχνπ DFK International www.dfk.com, ην νπνίν απνηειεί
έλα απφ κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο Γηεζλή Γίθηπα αλεμαξηήησλ εηαηξεηψλ παξνρήο Διεγθηηθψλ,
Φνξνινγηθψλ θαη πκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, - International worldwide association of

independent accounting firms and business advisors - κε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ θιάδν ησλ
επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ζρεδφλ 50 ρξφληα.
Σν Γηεζλέο δίθηπν ηεο DFK International, εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή νκνηφκνξθσλ θαη πςειήο πνηφηεηαο
ππεξεζηψλ, απφ φια ηα γξαθεία ηεο ζηνλ θφζκν, αθνινπζψληαο παξφκνηα ειεγθηηθά θαη πνηνηηθά
πξφηππα.
Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο DFK παγθνζκίσο αλέξρεηαη ζε USD 1,24 Γηο. πεξίπνπ, ελψ ζπλίζηαηαη
απφ 214 εηαηξείεο – κέιε κε 412 γξαθεία ζε 92 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Κάζε κέινο ηεο DFK είλαη Αλεμάξηεηε Ννκηθή Οληφηεηα ζηε ρψξα ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, κε
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο λα αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ.
Οη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα ηεο DFK ζεσξνχληαη σο δίθηπν
εηαηξεηψλ (Association), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο IFAC.
Ζ Δηαηξεία καο σο Μέινο ηεο δηεζλνχο θνηλνπξαμίαο DFK International έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία πξνζρψξεζήο ηεο ζε απηήλ.
Δηδηθφηεξα, ε DFK International έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, είλαη νξγαλσκέλε θαηά ην Οιιαλδηθφ δίθαην, εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη έρεη
ηδξπζεί σο δηεζλήο θνηλνπξαμία πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε επαθή κεγάιεο εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ
ινγηζηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν γηα κηα ζπλερή δηεζλή ζπλεξγαζία κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
1. Να εληζρχεη ηηο Δηαηξείεο – Μέιε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο πειάηεο ηνπο αλά
ηνλ θφζκν.
2. Να εθνδηάζεη ηηο Δηαηξείεο – Μέιε, κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ
λένπο πειάηεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ κηα εηαηξεία κφλν, γηα ην
ζχλνιν ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
3. Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Δηαηξείεο – Μέιε λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν δξάζεο ηνπο δηεζλψο, γηα
ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ.
4. Να παξέρεη ζηηο Δηαηξείεο – Μέιε ηελ επρέξεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία ηεο
δηνίθεζεο, λα αθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα
βειηησζεί απηνηειψο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θάζε Δηαηξείαο – Μέινπο.
5. Να πηνζεηεί δηεζλή πξφηππα θαη κεζφδνπο εξγαζίαο ζηηο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
6. Να πξνάγεη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δηαηξεηψλ – Μειψλ.
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Βάζεη ησλ αλσηέξσ ε Δηαηξεία ππέγξαςε ζρεηηθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ DFK International
αλαιακβάλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, απνθηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ
ηδηφηεηα ηεο Δηαηξείαο – Μέινπο απφ ηελ 15ε Ηνπλίνπ 2012.
Σελ 1ε επηεκβξίνπ 2013, ε Δηαηξεία δηα ηεο ππνγξαθήο λένπ ζπκθσλεηηθνχ πξνζρψξεζεο έγηλε
πιήξεο κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο DFK International θαη απέθηεζε ην δηθαίσκα λα ελζσκαηψζεη ην
πξφζεκα «DFK» ζηελ επσλπκία ηεο θαη απφ κεηνλνκάζζεθε ζε «DFK PD AUDIT A.E.»
εκεηψλεηαη επίζεο φηη κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο DFK International ζηε Διιάδα, είλαη θαη ε αλψλπκε
εηαηξεία «GLOBAL ADVISORY TAX SOLUTIONS Α.Δ.», ε νπνία ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη παξέρεη θνξνινγηθέο, ινγηζηηθέο, θαη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο.
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3. ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3.1. Δηαιπική διακςβέπνηζη
Οη εηαίξνη Οξθσηνί Διεγθηέο αζθνχλ ηελ δηνίθεζε ζηελ εηαηξεία. Οη εηαίξνη απηνί είλαη ππεχζπλνη
ηφζν γηα ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ
DFK International.
Γηθαίσκα ππνγξαθήο Δθζέζεσλ Διέγρνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2017, είραλ νη παξαθάησ
νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο:


Νηθφιανο Σζηκπνχθαο – Α.Μ. 1839



Μαξγαξίηα Παλαγησηνπνχινπ - Α.Μ. 2374



Απφζηνινο πνχηεο – Α.Μ. 1770 (1)



Βαξβάξα αββίδε – Α.Μ. 2379



Μαξηάλλα Μηρειηλάθε – ΑΜ. 2186 (2)



Παλαγηψηα Κσζηάθνπ - ΑΜ. 1447

Όπνπ Α.Μ. αλαθέξεηαη ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή φπσο απηφ ηεξείηαη ζην
δεκφζην κεηξψν ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.
(1) Απνρψξεζε ζηηο 14.2.2017
(2) Απνρψξεζε ζηηο 16.12.2017

3.2. Οπγανόγπαμμα ηηρ Δηαιπείαρ
Ζ άζθεζε ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ, πνπ άπηνληαη ηεο άζθεζεο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηηθνχ γξαθείνπ, έρεη θαηαλεκεζεί ζηα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ηζνκεξψο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη παξαγσγηθή νξγαληθή δηάξζξσζε ηεο Δηαηξείαο.
πγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία δηαξζξψλεηαη νξγαληθά σο αθνινχζσο:
 Ζθική, Ανεξαπηηζία και Γιασείπιζη Κινδύνος:
Νηθφιανο Σζηκπνχθαο / Μαξγαξίηα Παλαγησηνπνχινπ

 Ποιοηικόρ Έλεγσορ: Νηθφιανο Σζηκπνχθαο
 Γιεθνή Δλεγκηικά Ππόηςπα: Μαξγαξίηα Παλαγησηνπνχινπ

 Γιεθνή Λογιζηικά Ππόηςπα: Νηθφιανο Σζηκπνχθαο / Βαξβάξα αββίδε

 Τπεύθςνη Κανονιζηικήρ ςμμόπθωζηρ: Παλαγηψηα Κσζηάθνπ
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Σα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη:


Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην



Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ

3.3. Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο
ύνθεζη και Θηηεία ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος
1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) έσο
ελλέα (9) ζπκβνχινπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ή κε.
2. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
3. ε θάζε πεξίπησζε ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη θπζηθά
πξφζσπα ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή άδεηα λφκηκνπ ειεγθηή ή/θαη ειεγθηηθά γξαθεία ζηα
νπνία έρεη ρνξεγεζεί επαγγεικαηηθή άδεηα ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξείαο γηα πεληαεηή (5εηή) ζεηεία, πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα πεξάζεη ηελ
εμαεηία (6εηία).
5. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ ή λα αλαθιεζνχλ ειεχζεξα.
Δξοςζία – Απμοδιόηηηα ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ηεο εηαηξηθήο
πεξηνπζίαο θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο. Απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
Δηαηξεία, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα, πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην
παξφλ Καηαζηαηηθφ, αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ θαη
αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηελ εθπξνζψπεζε
ηεο Δηαηξείαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ
έθηαζε απηήο ηεο αλάζεζεο. Πάλησο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεινχλ ππφ ηελ
επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10, 22 θαη 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
Κάζε έγγξαθν, κε ην νπνίν ε Δηαηξεία αλαιακβάλεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο, γηα λα είλαη
δεζκεπηηθφ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ πξφζσπν ή πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο, φπσο θάζε θνξά ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ πνπ
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είλαη παξφληεο θαη εθείλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο
πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή ην ηζρχνλ

Καηαζηαηηθφ απμεκέλε πιεηνςεθία, ή νκφθσλε απφθαζε.

ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ Δηαηξεία ή ηηο εηαηξηθέο
ππνζέζεηο θαη θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ιήςε απνθάζεσο ζην φξγαλν απηφ, ην ζέκα ζα παξαπέκπεηαη ζηε
Γεληθή πλέιεπζε.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017 απαξηηδφηαλ απφ ηνπο εμήο:


Νικόλαο Σζιμπούκα ηνπ Υξήζηνπ,
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο,



Μαπγαπίηα Παναγιωηοπούλος ηνπ Αξγπξίνπ,
Γηεπζχλνπζα χκβνπινο, Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο,



Βαπβάπα αββίδη ηνπ Ζιία,
Μέινο Γ., Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο.

Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 31.1.2022.
Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα χκβνπιν θπξία Μαξγαξίηα
Παλαγησηνπνχινπ ηνπ Αξγπξίνπ θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θ. Νηθφιαν Σζηκπνχθα ηνπ Υξήζηνπ.
Δηδηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε είδνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε
δηαγσληζκνχο εγγξάθνπ ε Γηεπζχλνπζα χκβνπινο θπξία Μαξγαξίηα Παλαγησηνπνχινπ θαη ν
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θχξηνο Νηθφιανο Σζηκπνχθαο δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία δξψληαο
απφ θνηλνχ ή ν θαζέλαο ρσξηζηά.
3.4. Ζ Γενική ςνέλεςζη ηων Μεηόσων
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην
αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε, πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία
θαη νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ ηνπο κεηφρνπο, πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Οη
αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα ηπρφλ εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία.
Καη’ εμαίξεζε θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ε Γεληθή
πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηνχκελεο απαξηίεο θαη πιεηνςεθίεο, ηε λφκηκε ζπλεδξίαζε θαη ηελ έγθπξε ιήςε
απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ινηπά ζέκαηα ηζρχνπλ ηα ηπρφλ εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην
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Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
3.5. Μέηοσοι ηηρ Δηαιπείαρ
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί ζε 90.000,00 επξψ, θαηαβιεηέν νινζρεξψο θαη
θαηαλεκεκέλν ζε 90.000 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ εθάζηεο, εθ ησλ νπνίσλ 42.000
κεηνρέο είλαη θνηλέο θαη 48.000 είλαη πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Αλαιπηηθά, νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2017 είραλ σο εμήο:
Α/Α

ΜΔΣΟΥΟΗ

1. Νηθφιανο Σζηκπνχθαο ηνπ Υξήζηνπ,
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Α.Μ. Δ.Λ.Σ.Δ 1839
2. Μαξγαξίηα Παλαγησηνπνχινπ ηνπ Αξγπξίνπ,
Γηεπζχλνπζα χκβνπινο
Α.Μ. Δ.Λ.Σ.Δ 2374
3. Γεκήηξηνο Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Γεκνζζέλε
4. Γεκνζζέλεο Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
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4. ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
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Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν
ψζηε λα παξέρεη αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηα
επαγγεικαηηθά πξφηππα θαη ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο βαζηδφκελε ηδίσο:
α) ην Γηεζλέο Πξφηππν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, «INTERNATIONAL STANDARD ON
QUALITY CONTROL 1» (ISQC 1), ην νπνίν αθνξά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ πνπ
δηελεξγνχλ ειέγρνπο, επηζθνπήζεηο θαη ινηπέο ειεγθηηθέο εξγαζίεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
κνλάδσλ.
β) ην ΓΗΔΘΝΔ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 220 «ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ»,
ην νπνίν αθνξά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ δηελεξγνχκελσλ εξγαζηψλ ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη
γ)

ηνλ

ΚΧΓΗΚΑ

ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ

ΣΟΤ

INTERNATIONAL

FEDERATION

OF

ACCOUNTANTS (IFAC) “Code of Ethics for Professional Accountants”.
Δηδηθφηεξα, νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ δηαξζξψλνληαη σο εμήο:
4.1. ΔΝΓΟΔΣΑΗΡΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σν φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο εληφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θ. Νηθφιανο Σζηκπνχθαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ
επηπέδνπ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο αθνινπζεί ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:
4.1.1. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ
Ζ Δηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ αλειιηπή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηφζν θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην ειεγθηηθφ έξγν φζν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο απηνχ,
αθνινπζψληαο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ αλαιπηηθή παξνπζίαζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ
ζην θεθάιαην 8 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο κε ηίηιν “πλερήο Δθπαίδεπζε- Δπηκφξθσζε”.
4.1.2. ΚΑΘΗΔΡΧΖ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΟΤ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επηρεηξεί αθελφο κε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο θαη πξαθηηθέο λα θαιχςεη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ «ΓΗΔΘΝΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ISQC 1)» ζε φινπο ηνπο
ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα παξαθάησ:







Καζνδήγεζε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εξγαζίαο
Γενληνινγηθέο Απαηηήζεηο
Απνδνρή θαη Γηαηήξεζε ρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο
Αλζξψπηλν Γπλακηθφ
Γηεθπεξαίσζε Αλάζεζεο
Παξαθνινχζεζε
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Αθεηέξνπ, έρεη θαζηεξψζεη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ζηελ
παξνρή απνδείμεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ
αθνινπζεί.
Ζ ηεθκεξίσζε γίλεηαη κε εξσηεκαηνιφγηα θαη έληππα, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ
θαη ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Δηαηξείαο.
4.2. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ
Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη ηα θάησζη:
α. Γλσζηνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φζα πξφζσπα ππφθεηηαη ζε
απηέο.
β. Παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηαβεβαηψζεηο ζε εηήζηα ηνπιάρηζηνλ βάζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ αλεμαξηεζίαο εθ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζρεηηθφ
έληππν αλαγγειίαο «ΔΝΣΤΠΟ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ» ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη
απφ ην πξνζσπηθφ, ζε εηήζηα βάζε. ε πεξηπηψζεηο αλάιεςεο ζεκαληηθψλ ειεγθηηθψλ έξγσλ
(εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ή δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο),
δεηείηαη γξαπηή δηαβεβαίσζε απφ θάζε Διεγθηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Διεγθηηθνχ Έξγνπ ζην
νπνίν απηφο έρεη επηιεγεί λα ζπκκεηάζρεη.
γ. Δμαθξηβψλεη ηπρφλ πεξηπηψζεηο θαη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιέο ζηελ αλεμαξηεζία θαη
ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απάιεηςε ηέηνησλ απεηιψλ ή ηελ κείσζε απηψλ ζε έλα
απνδεθηφ επίπεδν. Δάλ δε θξηζεί απαξαίηεην κπνξεί λα απνθαζηζζεί ε απνρψξεζε απφ ηελ αλάζεζε.
Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο έρεη ζπληαρζεί εηδηθφ «ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΠΔΗΛΖ ΣΖ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ», ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηνπ
γεγνλφηνο.
4.3. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
Ζ Δηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ην εζσηεξηθφ
ζχζηεκα ειέγρνπ πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, θξνληίδεη γηα ηελ πξφζιεςε απνιχησο θαηαξηηζκέλσλ θαη
εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ:


Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν λνκίκσο αλαγλσξηζκέλν ηίηιν
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο, θαηά πξνηίκεζε θαηεχζπλζεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο ή Διεγθηηθήο.



Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (γηα ηνπο άξξελεο) θαη ιεπθφ Πνηληθφ Μεηξψν.



Πνιχ θαιή γλψζε κίαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο.



Πνιχ θαιή γλψζε ζηνλ ρεηξηζκφ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ.
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Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο

ησλ αλσηέξσ ηππηθψλ πξνζφλησλ ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο

εμεηάδεηαη ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, θαηά ηελ νπνία αμηνινγνχληαη νη επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηέο ηνπ, αιιά θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
Ο θάζε ηειηθψο επηιεγείο εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε δηαξθή επηκφξθσζε. Δπίζεο, ηα κέιε ηεο Δηαηξείαο
αμηνινγνχληαη (πνηφηεηα εξγαζίαο, απφδνζε, ζπκπεξηθνξά θ.ι.π.) ζε εηήζηα βάζε κε ηελ ζπκπιήξσζε
ζρεηηθνχ εληχπνπ «ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ».
4.4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ.
Ζ Δηαηξεία θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη έγθαηξα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο
αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξηλ ηελ αλάιεςε
ειεγθηηθνχ έξγνπ, έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο νξθσηφο ειεγθηήο δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηα ζέκαηα
αλεμαξηεζίαο. Δηδηθφηεξα, αμηνινγνχληαη νη πηζαλφηεηεο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία ζέκα
αλεμαξηεζίαο ζε πηζαλή αλάιεςε ειεγθηηθνχ έξγνπ, εμεηάδεηαη ε αθεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο
ππνςήθηαο γηα έιεγρν νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο επίζεο φηη δελ ζα ππάξμεη νπνηαδήπνηε απεηιή
θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο απηήο θαη ηνπ ειεγθηή ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ειεγθηηθνχ έξγνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ειέγρεη θπξίσο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο, ππνςήθηνπ πειάηε, ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί, ην ελδερφκελν λα
εκπιέθεηαη ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ
ηαπηφηεηα ηπρφλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ. Αθφκα, ηα εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηνπ Γ.. ηεο
Δηαηξείαο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη ησλ
ηπρφλ δπζκελψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε.
Σέινο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο πειάηεο ειεγρφηαλ ζην παξειζφλ απφ πξνεγνχκελν ειεγθηή ε
Δηαηξεία δεηά λα παξαζέζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ δηαθσλία πξνέθπςε
θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη εάλ ππάξρνπλ επαγγεικαηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
δελ ζα πξέπεη ε Δηαηξεία λα απνδερζεί ηνλ έιεγρν.
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4.5. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ζ Δηαηξεία θαηαλέκεη ην ειεγθηηθφ έξγν, πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί, βάζεη θξηηεξίσλ πνπ άπηνληαη ηεο
πξνηίκεζεο ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ηεο εμεηδίθεπζεο ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή ζην
αληηθείκελν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ πειάηε ή ηεο δηελέξγεηαο πξνεγνχκελνπ
ειέγρνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλέθπςαλ παξεκθεξή δεηήκαηα, αθνχ βεβαίσο πξνεγνπκέλσο απνθιείζεη
ην ελδερφκελν χπαξμεο αζπκβίβαζηνπ ζην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ πξνεγνχληαη πάληνηε ν ζρεδηαζκφο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε
θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο απφ ηνλ επηθεθαιήο ειεγθηή. Δπίζεο,
θαηαξηίδεηαη πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα θάζε ειεγρφκελε επηρείξεζε, ψζηε λα πθίζηαηαη ζαθήο
πξνγξακκαηηζκφο, λα ηίζεληαη πινπνηήζηκνη ζηφρνη θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ.
Ο επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο νθείιεη λα ειέγρεη θαη λα δηαζθαιίδεη πάληνηε φηη ν έιεγρνο
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά θαη θαλνληζηηθά πξφηππα, φηη ε εξγαζία είλαη
αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε, λα ζπλδξάκεη ζην ειεγθηηθφ έξγν θαη λα ελεκεξψλεη εθφζνλ θξίλεη
ζθφπηκν ακέζσο ζην Γ.. ηεο Δηαηξείαο γηα νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ζέκα πξνέθπςε θαηά ηνλ
έιεγρν.
Δπίζεο, ν επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ
νκάδα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ άξηζηεο πνηφηεηαο. Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επίζεο
πξνβαίλεη ζε αλαθεθαιαησηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ ειεγθηηθή νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα
ζπδεηνχληαη δηεμνδηθά ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα ππνβάιινληαη ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη
ππνδείμεηο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ.
Σέινο, βάζεη ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ν επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ζπληάζζεη ηελ Έθζεζε
Διέγρνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηε Γηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
4.6. ΔΠΗΚΟΠΖΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΔΝΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ
Καηά ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ γίλεηαη επηζθφπεζε (αμηνιφγεζε) ησλ
δηθιείδσλ ηεο πνηφηεηαο ηεο δηελεξγεζείζαο ειεγθηηθήο εξγαζίαο θαη απφ άιινλ Οξθσηφ Διεγθηή
Λνγηζηή, πέξαλ απηνχ πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο Έθζεζεο
Διέγρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ.
Ζ επηζθφπεζε

γίλεηαη γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην Δηαηξείεο θαζψο θαη γηα

εηαηξείεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ζεκαληηθνχ κεγέζνπο Καηά ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο
εμεηάδεηαη, εθηφο ησλ άιισλ θξηηεξίσλ, αλ ε ζπγθεθξηκέλε ειεγθηηθή εξγαζία δηελεξγείηαη γηα
πξψηε θνξά απφ ηελ Δηαηξεία θαη αλ ζπληξέρνπλ ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ.
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Ο ειεγθηήο πνπ επηζθνπεί ηηο εξγαζίεο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ εμεηάδεη ελδειερψο αλ ππήξμε
αλεμαξηεζία ζηελ ειεγθηηθή νκάδα, αλ έρεη ηεξεζεί ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ηα ηεθκήξηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαζψο θαη θαηά πφζν ε
Έθζεζε είλαη ε ελδεδεηγκέλε.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο, ν δηελεξγψλ ηνλ έιεγρν Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
δηελεξγεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ φιε ο νη ππάξρνπζεο
ειιείςεηο.
4.7. ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΖΘΔΝΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ζ Δηαηξεία ηεξεί αξρείν κε ηνπο θαθέινπο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρζεθαλ.
Οη ζρεηηθνί θάθεινη κπνξεί λα είλαη ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ
ζπιιέγνληνο πιηθνχ. Ζ Δηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
θχιαμε ησλ θαθέισλ εξγαζίαο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη.
Ζ νινθιήξσζε ησλ θαθέισλ δελ κπνξεί λα απέρεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ.
Κάζε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ θαθέισλ πξέπεη λα θέξεη ηελ εκεξνκελία
ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ Τπεπζχλνπ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ.
4.8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηνλ Τπεχζπλν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, παξαθνινπζεί
ελδειερψο ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα
δχν κέξε βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία γηα ηελ πξφνδν ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ
ή γηα ηα πνξίζκαηα απηνχ.
Σν Γ.. αμηνινγεί θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τπεχζπλν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ππνβάιιεη ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο ηνπ ζηνλ δηελεξγνχληα ηνλ έιεγρν Τπεχζπλν Οξθσηφ Διεγθηή
Λνγηζηή.
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5. ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ
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Οη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο θαη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο, πνπ δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο
ζηελ Διιάδα, ππφθεηληαη ζε ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (πνηνηηθφο έιεγρνο). Σν ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ
ηνπο επηζεσξνχκελνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ειεγθηηθέο εηαηξείεο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηα πξφζσπα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε
ηνπο ειέγρνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
πείξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη
εηδηθή θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
1.

Αξκφδην γηα ηελ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ

ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ..
2.

Ζ δηνηθεηηθή κέξηκλα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ

ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ αλαηίζεηαη ζην πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (.Π.Δ.) ηεο
Δ.Λ.Σ.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 3148/2003 (Α΄ 136).
3.

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ππνζηεξίδεηαη κε επαξθείο δνθηκαζίεο επηιεγκέλσλ θαθέισλ ειέγρνπ θαη

πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα εθαξκνζηέα πξφηππα ειέγρνπ θαη ηηο απαηηήζεηο
αλεμαξηεζίαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δαπαλεζέλησλ πφξσλ, ησλ ακνηβψλ πνπ
θαηαβιήζεθαλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο.
Γηα ην δηελεξγεζέληα πνηνηηθφ έιεγρν, ζπληάζζεηαη έθζεζε κε ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
ειέγρνπ. Οη πνηνηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ «εληεηαικέλνπο ειεγθηέο» ηεο Δ.Λ.Σ.Δ., βάζεη
αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη, ζηελ πεξίπησζε νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο, ηνπιάρηζηνλ αλά έμη (6) έηε.
Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία ζπκκνξθψλνληαη εληφο εχινγνπ ρξφλνπ πξνο ηηο
ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, δηαθνξεηηθά ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο.
Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δεκνζηεχνληαη θάζε ρξφλν. Οη
πνηνηηθνί έιεγρνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη θαη αλαινγηθνί ζε ζρέζε κε ηελ θιίκαθα θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο.
4.

Όηαλ ην .Π.Δ., ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, δεηεί έγγξαθα ή ζηνηρεία, νη νξθσηνί

ειεγθηέο ινγηζηέο ή νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ φια ηα ζρεηηθά δεηνχκελα
έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν. Με πξνζθφκηζή ηνπο εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη επηζχξεη θπξψζεηο.
Ζ Δηαηξεία εληφο ηνπ 2015 ππνβιήζεθε ζε πνηνηηθφ έιεγρν απφ ηελ Δ.Λ.Σ.Δ., ηφζν γηα ιεηηνπξγηθέο
δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο (εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο - ISQ1), φζν
θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηελεξγεζέληα έιεγρν κέζσ ηεο
επηζθφπεζεο ησλ θαθέισλ εξγαζίαο.
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Ζ Δηαηξεία εμέηαζε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. θαη ππέβαιε ζρεηηθφ ππφκλεκα κε
δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Σα νξηζηηθά πνξίζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ,
θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Δηαηξεία εληφο ηνπ 2016, καδί κε ζρεηηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο.
Σνλ Μάην ηνπ 2017, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθφο έιεγρνο θαη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ
Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ.) ζηα πιαίζηα ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ., γηα
ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαζψο θαη ζρεηηθνχ
άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ.
Δηδηθφηεξα ππνβιήζεθαλ ζε πνηνηηθφ έιεγρν νη θάθεινη εξγαζίαο δχν εηαηξεηψλ γηα ηηο νπνίεο ε DFK
είρε εθδψζεη εθζέζεηο ειέγρνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015.
Ζ Δηαηξεία εμέηαζε ηα πξνζρέδηα ησλ εθζέζεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ. θαη ππέβαιε ζρεηηθά
ππνκλήκαηα κε δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Σα νξηζηηθά πνξίζκαηα ησλ
αλσηέξσ ειέγρσλ, θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Δηαηξεία καο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ρσξίο λα ππάξρνπλ
ζέκαηα κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καο.
ε θάζε πεξίπησζε επσθεινχκαζηε απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αμηνινγνχκε ηα
ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ηνπο εληεηαικέλνπο ειεγθηέο θαη πξνζαξκφδνπκε, φπνπ απηφ ρξεηαζηεί
αλαγθαίν, ηηο δηαδηθαζίεο καο θαη ελεκεξψλνπκε ζρεηηθά ην ειεγθηηθφ καο πξνζσπηθφ, κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ καο.
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Πειάηεο Γεκφζηνπ Δλδηαθέξνληνο είλαη εηαηξείεο, πνπ νη ηίηινη ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλεο αγνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο επίζεο Σξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο θαη
ινηπέο εηαηξείεο βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4449/2017 «Οληφηεηεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο» νξίδνληαη νη εμήο:
α) νληόηεηεο πνπ δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην ή ην δίθαην άιινπ θξάηνπ - κέινπο, ηωλ νπνίωλ νη
κεηαβηβάζηκνη ηίηινη είλαη εηζεγκέλνη πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλωκέλε αγνξά ζηελ Ειιάδα θαηά ηελ
έλλνηα ηεο πεξίπηωζεο 10 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3606/2007 (Α΄195) ή ζε νξγαλωκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε
θξάηνπο - κέινπο θαηά ην ζεκείν 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2004/39/ΕΚ,
β) πηζηωηηθά ηδξύκαηα όπωο νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4261/2014 πιελ όζωλ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ελ ιόγω λόκνπ.
γ) αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4364/2016 (Α΄ 13), κε έδξα ζηελ Ειιάδα
εμαηξνπκέλωλ ηωλ αιιειαζθαιηζηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ. 4364/2016, αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ζηελ Ειιάδα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4364/2016, ππνθαηαζηήκαηα αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ ηξίηεο ρώξαο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4364/2016 ζηελ Ειιάδα θαη ππνθαηαζηήκαηα αληαζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεωλ ηξίηεο ρώξαο ηεο παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4364/2016 ζηελ Ειιάδα.
δ) νληόηεηεο πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ωο νληόηεηεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο κε γλώκνλα ηε θύζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, ην αξηζκό ηωλ
απαζρνινπκέλωλ ζε απηέο θιπ.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο νπνίεο
εθδφζεθε έθζεζε ειέγρνπ ή έθζεζε επηζθφπεζεο απφ ηελ DFK PD AUDIT A.E. εληφο ηεο ρξήζεο πνπ
έιεμε ζηηο 30.6.2017.
Δηαιπεία Γημοζίος Δνδιαθέπονηορ

Έκθεζη Δλέγσος

Έκθεζη Δπιζκόπηζηρ

ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Α.Α.Δ.

31.12.2016

-

ΗΓΔΡΖ Γ. ΑΦΑΛΔΗΔ ΑΔΓΑ

31.12.2016

-

ARDU PRIME A.E.Π.Δ.Τ.

31.12.2016

30.6.2017

(Πξψελ MAGNA TRUST A.E.Π.Δ.Τ.)
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7. ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΖ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
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Ζ Δηαηξεία δεηά απφ ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ, έγγξαθε δήισζε ζε εηήζηα βάζε πεξί κε χπαξμεο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ εθάζηνηε αλαηηζέκελν έιεγρν θαη πεξί κε χπαξμεο
ζπγγεληθψλ ή ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο ειεγρφκελεο
επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη απνιακβάλνπλ αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο.
Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί ηελ θαησηέξσ πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο
ηήξεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο.
πγθεθξηκέλα:
1. Καηά ηελ πξφζιεςε θάζε εξγαδνκέλνπ παξαδίδεηαη ζε απηφλ αληίγξαθν ηνπ «ΚΧΓΗΚΑ
ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ IFAC».
2. Τπνγξάθνληαη εηεζίσο νη δειψζεηο αλεμαξηεζίαο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ
ηεο Δηαηξείαο κε ην έληππν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ».
3. Καηά ηελ απνδνρή λένπ πειάηε γηα έιεγρν, εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν.
4. Καηά ηελ απνδνρή ζεκαληηθνχ ειεγθηηθνχ έξγνπ (εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ή
εηαηξείεο κεγάινπ κεγέζνπο ή νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο) εμεηάδεηαη ε αλεμαξηεζία γηα θάζε
ειεγθηή κε ην ζρεηηθφ έληππν «ΔΝΣΤΠΟ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ».
Με βάζε απηφ ν Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ ηνπ αλαηίζεηαη ην έξγν, ζρεκαηίδεη ζπκπέξαζκα ζρεηηθά
κε ην αλ ε επηιερζείζα νκάδα ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.
Δπίζεο, ν Οξθσηφο Διεγθηήο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη πεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεη θαη ν Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
αμηνινγεί ηηο ζπλνιηθέο επηπηψζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ζηηο απαηηήζεηο πεξί αλεμαξηεζίαο.
5. 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. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρεη ζρεηηθφ έληππν «ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΑΠΔΗΛΖ ΣΖ
ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ», ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ, ζε πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηνπ
γεγνλφηνο. ηε ζπλέρεηα αλαγγέιιεηαη ην γεγνλφο ζηνλ αξκφδην νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή θαη ζηνλ
ππεχζπλν αλεμαξηεζίαο ηεο Δηαηξείαο.
6. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ή ν Κχξηνο Δηαίξνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ ελαιιάζζεηαη κεηά απφ
θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο νξίδεηαη ζην αξ. 42 § 4 ηνπ Ν. 4449/2017, δειαδή κπνξεί λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πένηε (5) ζπλερή
ρξφληα θαη ν νξηζκφο ηνπ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δύο (2) ζπλερψλ ρξφλσλ.
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7. Έρνπλ θαζνξηζζεί ηα φξηα γηα παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εηαηξείεο πνπ δηελεξγείηαη
ππνρξεσηηθφο έιεγρνο, σο εμήο :
i) ε πεξίπησζε, πνπ ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε
πθηζηάκελνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ήδε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, δελ ππεξβαίλεη ην 3%
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη επίζεο δελ ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο
ακνηβήο γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο, ηφηε ε αμηνιφγεζε ηεο ηήξεζεο ησλ
θαλφλσλ αλεμαξηεζίαο γίλεηαη απφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν.
ii) ε πεξίπησζε, πνπ ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε
πθηζηάκελνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ήδε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, είηε ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο, ηεο

πξνεγνχκελεο

ρξήζεο

είηε

ππεξβαίλεη

ην

χςνο

ηεο

ακνηβήο γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηνχο, ηφηε ε αμηνιφγεζε ηεο
ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ αλεμαξηεζίαο γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.
8. Γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε αληηθείκελν ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα δενληνινγίαο
ή πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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8. ΤΝΔΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
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Ζ πνιηηηθή ηεο DFK γηα ηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο έρεη σο
εμήο:


Δξωηεπική

εκπαίδεςζη: Tα νεοπποζλαμβανόμενα κέιε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ,

δειαδή ρσξίο πξνεγνχκελε ειεγθηηθή εκπεηξία, εγγξάθνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
εθπαίδεπζε ζην Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
(Η.Δ..Ο.Δ.Λ.) ή ζε άιιν ηζφηηκν Ηλζηηηνχην, φπνπ επηκνξθψλνληαη ζε φια ηα ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ην επάγγεικα.
Γηα ηα ςπόλοιπα μέλη ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ αθνινπζείηαη πηζηά ε θαλνληζηηθή πξάμε
001/2015 ηεο ΔΛΣΔ γηα ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, φπνπ
νξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη αλά Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή, ε ζπλερήο

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ αλά ηξηεηία
κε ειάρηζην είθνζη (20) ψξεο θαη’ έηνο.


Πεπιοδική ενδοεηαιπική εκπαίδεςζη (ενδοεηαιπικά ππογπάμμαηα ζεμιναπίων)



Ππόζβαζη ζε βάζειρ δεδομένων και πληποθοπιών (ηλεκηπονικέρ βάζειρ δεδομένων,
λογιζηικά – θοπολογικά πεπιοδικά)

Ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ Δηαηξεία θαηέρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ
πξνζσπηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζιεςεο ή ηεο αξρηθήο ζπλεξγαζίαο
παξαδίδνληαη ζην λέν ζπλεξγάηε ηεο Δηαηξείαο ηα αθφινπζα έγγξαθα:


ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΣΗΚΖ ΜΔ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ ΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
ΝΟΜΟ 4449/2017: Τπνρξεσηηθφο Έιεγρνο ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δεκφζηα επνπηεία επί ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ.



«ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ IFAC»



«ISQC 1»



«ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ
ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΚΑΗ

ΣΖ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΣΖ

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ»
Κάζε λενπξνζιακβαλφκελνο ππνγξάθεη ζρεηηθή απφδεημε παξαιαβήο ηνπ αλσηέξσ πιηθνχ. ε
πεξίπησζε παξάδνζεο λεφηεξνπ ελεκεξσκέλνπ πιηθνχ ην ίδην έληππν ππνγξάθεηαη απφ φιν ην
ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ.
Δπίζεο, ην λενπξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ εληάζζεηαη ζε ειεγθηηθή νκάδα ηεο Δηαηξείαο θαη, θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαζνδεγείηαη απφ πην έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο ηδίαο νκάδαο. Γηα ην
ζθνπφ απηφ νξγαλψλνληαη πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο:
1. Δλεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην αληηθείκελν ησλ ειεγθηηθψλ
ππεξεζηψλ.
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2. Δλζαξξχλεηαη ην πξνζσπηθφ λα αζρνιείηαη κε αηνκηθέο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
3. Δλεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη ηηο
δενληνινγηθέο αξρέο.
Δπίζεο, ε Δηαηξεία κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη
ειεγθηηθήο, θπξίσο κε ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. Δηδηθφηεξα, ε
Δηαηξεία δηνξγαλψλεη εζσηεξηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα κε ζθνπφ λα επηκνξθψζεη ην πξνζσπηθφ
ζρεηηθά κε ηξέρνληα ζέκαηα θαη εμειίμεηο ζην αληηθείκελν ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ.
Δηδηθφηεξα ε DFK International, έρεη αλαπηχμεη ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ ζχκβνπιν,
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (I.F.R.S.) θαη ηα Γηεζλή Διεγθηηθά
Πξφηππα (I.S.A.) ηα νπνία παξέρνληαη on line ζε φιν ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ δηθηχνπ ηεο DFK,
κέζσ εηδηθήο εθαξκνγήο πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.
H Δηαηξεία καο ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο DFK International, θαη φιν ην
ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαθνινπζήζεη απηά ηα ζεκηλάξηα γηα ηα νπνία
εθδίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο.
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9. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
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Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο έρεη σο εμήο:
Α. ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

1.7.2016

1.7.2015

30.6.2017

30.6.2016

Ποζά ζε Δςπώ
Έζνδα απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νληνηήησλ δεκνζίνπ
ελδηαθέξνληνο.

101.700

118.200

Έζνδα απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ άιισλ νληνηήησλ
Έζνδα απφ επηηξεπφκελεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ
παξαζρέζεθαλ ζε ειεγρφκελεο νληφηεηεο
Έζνδα απφ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζε άιιεο
νληφηεηεο

163.032

244.416

147.848

92.257

179.935

114.786

ΤΝΟΛΟ

592.515

569.659

Β. ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ
Ζ Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4449/2017, έρεη αζθαιηζηεί
γηα επαγγεικαηηθή επζχλε κε βάζε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην P2301010349 ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο AIG ΔΛΛΑ Α.Δ.
Σα θχξηα ζεκεία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ απηνχ είλαη:

ΟΡΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ
ΠΔΡΗΟΓΟ ΚΑΛΤΦΖ
ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ (ΑΡΜΟΓΗΑ
ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ)

€ 1.500.000 αλά δεκηνγφλν γεγνλφο θαη
€ 1.500.000 γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο
Απφ : 19 Ννεκβξίνπ 2017 ( Έλαξμε)
Έσο : 19 Ννεκβξίνπ 2018 (Λήμε)
Διιάδα ( Γηθαζηήξηα Αζελψλ )

DFK PD AUDIT Α.Ε. Aνώνςμη εηαιπεία Οπκωηών Ελεγκηών Λογιζηών και Σςμβούλων επισειπήζεων,
πλήπερ μέλορ ηος δικηύος ηηρ DFK International,ενόρ ζςνεηαιπιζμού ανεξάπηηηων
ελεγκηικών, λογιζηικών και ζςμβοςλεςηικών εηαιπειών.

34

DFK PD AUDIT A.E.
Έκθεση Διαφάνειας 2017

10. ΣΡΟΠΟ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΖ
ΑΜΟΗΒΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ
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Οη ακνηβέο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο αλάινγα κε ηα πξνζφληα – εκπεηξία θαη βάζεη ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαη αξκνδηνηήησλ
πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη ζηφρνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο πειαηείαο θαη ελ γέλεη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Οη ακνηβέο ησλ λφκηκσλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλνπλ έλα ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ θαη κία πξφζζεηε παξνρή
ζπζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε.
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