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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Ο νόμος 3693/2008 προς εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 

2006/43 ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ελεγκτές την  

υιοθέτηση ενιαίων κανονισμών κατά την άσκηση των καθηκόντων και εφεξής τη 

σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας. Αντίστοιχα και ο νέος νόμος 

4449/2017 περιλαμβάνει σχετικό άρθρο για την υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης 

Διαφάνειας (άρθρο 45 «Διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 537/2014»). 

  Η εταιρεία AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  παρουσιάζει την  Ετήσια 

Έκθεση Διαφάνειας, για την περίοδο 31/10/2016 - 31/12/2016 η οποία παρέχει μεταξύ 

άλλων πληροφορίες για την δραστηριότητα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, 

καθώς και πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, τις διαδικασίες 

διασφάλισης ανεξαρτησίας, θέματα  εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

  Σημειώνεται ότι η ανωτέρω περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία που η εταιρεία έλαβε αριθμό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Α.Φ.Μ 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31.12.2016. Η εταιρεία αδειοδοτήθηκε από την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων με την απόφαση με αριθμό 127/2ο/19-

12-2016 και εγγράφει στο Δημόσιο Μητρώο με αριθμό μητρώου 50.  

 

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Η εταιρεία AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ έχει την νομική μορφή 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε). Η Ελληνική επωνυμία της εταιρείας είναι  

«AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και η 

αντίστοιχη λατινική «AUDIRE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Private 

Company». Ο Διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ» και ο αντίστοιχος λατινικός «AUDIRE CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS». 

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2016 (31.10.2016 ανακοίνωση σύστασης στο Γ.Ε.ΜΗ) και 

έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 140392201000. Η εταιρεία αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και έλαβε  αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 50. Η εταιρεία 

είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του  Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  με αριθμό 

μητρώου ΣΟΕΛ 178. 

 Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και τα γραφεία της είναι επί της  

Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 35, και ο ταχυδρομικός κώδικας είναι 16345. Το τηλέφωνο 

επικοινωνίας είναι 210-9922333 και ο ιστότοπος της εταιρείας είναι www.audire.gr.  

 Μέλη της εταιρείας είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Αναστάσιος Μπέγιογλου 

του Δημητρίου (διαχειριστής εταίρος) και Ηλίας Γεωργούλας του Δημητρίου (εταίρος). Η 

εταιρεία δεν είναι μέλος  δικτύου.  

 

 



  
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

3.1 Ελεγκτικές υπηρεσίες 

α) Τακτικοί έλεγχοι και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων.  

β) Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.   

γ) Διενέργεια ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 

4174/2013.  

3.2 Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  

α) Συμβουλευτικές  υπηρεσίες για τη μετατροπή και σύνταξη Οικονομικών 

Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, μετατροπές, 

απορροφήσεις εταιριών καθώς και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.  

γ) Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε λογιστικά αντικείμενα . 

δ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προσαρμογή ασφαλιστικών εταιρειών στο εποπτικό 

πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ . 

ε) Άσκηση έργου εκκαθαριστή σε υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες. 

  Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο  

Διεθνές Πρότυπο (ISQC 1) «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 

1» (σχετικά θέματα διακυβέρνησης και διασφάλισης ποιότητας ελεγκτικού έργου) 

έχουμε την ευθύνη για : 

 Την εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, 

 Την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και 

εχεμύθειας κατά την άσκηση της εργασίας μας, 

 Την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες που 

διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Με στόχο την εξασφάλιση των ανωτέρω : 

α) Αναλαμβάνονται περιορισμένης έκτασης ελεγκτικές εργασίες ώστε να υπάρχει ο 

απαραίτητος χρόνος εκτέλεσής τους. 

β) Το εύρος των εργασιών παρουσιάζει διασπορά ανά εντολέα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού γραφείου  και η κάλυψη των 

δεοντολογικών απαιτήσεων. 

γ) Υπάρχει συμμετοχή σε επαγγελματικά σεμινάρια και αρχειοθέτηση ανά θεματική 

ενότητα του επιμορφωτικού  υλικού που παραλαμβάνεται. 

 

4.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

  Στην προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει 

υιοθετήσει  διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με απώτερο σκοπό την επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την συμμόρφωση με τα επαγγελματικά πρότυπα 



  
 

και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας .Λαμβάνονται υπόψη και υιοθετούνται   οι 

αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC). Κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού 

έργου λαμβάνονται υπόψη :  

    α) Ο κώδικας Δεοντολογίας σύμφωνα με τον «Code of  Ethics for professional 

accountants»,  ο οποίος ετοιμάσθηκε σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, όπως 

αυτός περιλαμβάνεται και εκθέτεται στο Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου, 

  β) Η νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

  γ) Τα αναλυτικά προγράμματα ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθούν όταν εκτελείται 

μία ελεγκτική ανάθεση. 

  Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται και ακολουθούνται για την επίτευξη 

διασφάλισης του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου συνοψίζονται παρακάτω: 

 Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας,  

 Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση,  

 Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών, 

 Αποδοχή ελεγκτικών εργασιών για τις οποίες υπάρχει επαρκής γνώση τυχόν 

ειδικού αντικειμένου, 

 Έγκαιρη εκτέλεση ελεγκτικού έργου,  

 Χρήση τεχνικού συμβούλου όπου απαιτηθεί κατά την ολοκλήρωση του 

ελεγκτικού έργου και πριν την έκδοση της σχετικής εκθέσεως ελέγχου. 

 Επισκόπηση του ελεγκτικού έργου πριν την έκδοση της σχετικής εκθέσεως 

ελέγχου. 

  Δεν έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 

27 του Ν.3693/2008. 

 

 

5.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

  Βασική αρχή αποτελεί η συμμόρφωση  με τους κανόνες δεοντολογίας 

(ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα, οφειλόμενη επιμέλεια, 

επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια), όπως αυτοί προβλέπονται από τους κανόνες 

δεοντολογίας της IFAC, αποφεύγοντας κάθε πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα.  

Για το σκοπό αυτό τηρούνται τα εξής:  

5.1 Γενικοί κανόνες 

I. Καμία πληροφορία σχετικά µε την ελεγχόμενη εταιρεία, δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί 

στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς κατάλληλη έγκριση. 

II. Οποιαδήποτε πληροφορία περιέλθει σε γνώση μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα 

πρέπει να χειριστεί αυστηρώς εμπιστευτικά.   

III.  Καμία πληροφορία όσο αφορά τις συναλλαγές του πελάτη, το προσωπικό, την πολιτική 



  
 

εργοδοσίας, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, ζηµιές ή θέµατα καθαρής θέσης δεν θα 

πρέπει να αποκαλύπτεται στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς 

προηγούμενη εξέταση του αιτήματος για παροχή πληροφόρησης.  

IV.  Πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται 

δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται στον πελάτη ή στο προσωπικό της ελεγχόμενης 

εταιρείας αν αυτό αποβεί εις βάρος της αποτελεσματικότητας του ελέγχου.   

V.  Ο ελεγκτής δεν συζητά την εργασία του µπροστά στο προσωπικό της ελεγχόµενης 

εταιρείας, εκτός αν γνωρίζει ότι τα άτοµα της ελεγχόµενης εταιρείας είναι 

εξουσιοδοτηµένα και γνωρίζουν τα θέµατα της εταιρείας. 

VI. Όταν είναι απαραίτητο να συζητηθούν θέµατα της εταιρείας, µε άτοµα από το 

προσωπικό της εταιρείας, ή µε δικηγόρους ή µε άλλα εξουσιοδοτηµένα άτοµα, θα 

πρέπει να υπάρξει µεγάλη προσοχή έτσι ώστε αποδέκτης των πληροφοριών αυτών να 

είναι άτοµο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να έχει αυτές τις πληροφορίες.  

VII.  Οι «Φάκελοι ελέγχου» δεν αφήνονται στα γραφεία του ελεγχόμενου χωρίς να είναι 

κλειδωμένοι, έτσι ώστε οποιοσδήποτε από το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας να 

έχει πρόσβαση σε αυτά. 

VIII. Το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή τρίτοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

αντίγραφα των «Φύλλων εργασίας», αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 

IX. Τα «Φύλλα εργασίας» που τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, θα πρέπει να 

προστατεύονται µε κωδικό ασφαλείας .  

 

Η παρακολούθηση της εξασφάλισης των δεοντολογικών απαιτήσεων κατά την 

διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων και ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της 

ανεξαρτησίας και της συμμόρφωσης με τις δεοντολογικές απαιτήσεις γίνεται σε όλα τα 

στάδια του ελέγχου.  

 Όταν  αποδεχόμαστε ένα νέο πελάτη ή µία καινούργια ανάθεση έργου.  

 Όταν επανεκλεγόμαστε ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. 

 Όταν υπογράφεται µία έκθεση ελέγχου. 

  

5.2 Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών  

Η πολιτική και οι διαδικασίες για την αποδοχή καινούργιου πελάτη ή καινούργια 

ανάθεση από ήδη υπάρχον πελάτη, εκθέτονται στο έντυπο αποδοχής και διατήρησης 

ελεγκτικού έργου και συναφών υπηρεσιών.  

Κατά την διαδικασία αποδοχής - αξιολόγησης των υποψήφιων πελατών 

συμπληρώνεται σχετικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη διάφορα 

στοιχεία και πληροφορίες για την νέα εταιρεία καθώς επίσης και σχετικό 



  
 

ερωτηματολόγιο επαναξιολόγησης πελατών για να διαπιστωθεί αν έχουν επέλθει 

αλλαγές που θα επηρέαζαν την αποδοχή και διεκπεραίωση του ελεγκτικού µας έργου. 

Σηµαντικά θέµατα του προαναφερομένου εντύπου περιλαµβάνουν εκτίµηση και 

αξιολόγηση των κατωτέρω:  

I.  Εάν υπάρχει θέµα ανεξαρτησίας µε ενδεχόμενο πελάτη,  

II.  Συµµόρφωση µε τους κανονισμούς και την νομοθεσία για  «Ξέπλυµα παράνοµου 

χρήµατος και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» , 

III.  Οποιοσδήποτε περιορισμός µπαίνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας από τον 

ενδεχόμενο πελάτη,  

IV.  Εάν υπάρχει επαρκή και κατάλληλη εμπειρία για την ανάθεση του ελεγκτικού έργου,  

V.  Εάν έχει ληφθεί υπ' όψη η ακεραιότητα του πελάτη και η ύπαρξη ένδειξης σχετικά µε 

την εντιµότητα της Διοίκησης ή των ιδιοκτητών της οικονοµικής µονάδος ή και 

σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύσεις από τον τύπο,  

VI.  Εάν η προτεινόμενη ελεγκτική αµοιβή είναι αποδεκτή για το επίπεδο της ελεγκτικής 

εργασίας,  

VII.  Ένδειξη ότι ο ενδεχόμενος πελάτης αλλάζει σε µόνιµη βάση τον ελεγκτή της 

εταιρείας του, 

VIII.  Εξέταση της Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου ελεγκτή,  

IX.  Πιθανή επικοινωνία με τον προηγούμενο ελεγκτή, για να εξακριβώσουµε αν υπάρχει 

κάποιος λόγος που δεν θα πρέπει να δεχθούµε τον έλεγχο. 

 

Μία υπογεγραμμένη «Επιστολή Ανάθεσης» καλύπτει όλες τις περιοχές που 

έχουν να κάνουν µε την ανάθεση του ελεγκτικού έργου, πριν την έναρξη της ελεγκτικής 

µας εργασίας. 

Παραίτηση από συμφωνηθείσα µε πελάτη ανάθεση δεν νοείται, εκτός και αν 

επιβάλλεται από νοµοθετική ή άλλη υποχρεωτική ρύθµιση, ή συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

 

 

 

5.3 Επιφόρτιση ελεγκτή  και αναθέσεις ελεγκτικού έργου 

Η εκτέλεση του ελεγκτικού μας έργου γίνεται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και 

νομοθετικό καθεστώς, και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα  που εκδίδονται από το 

Διεθνές Συµβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC και ελεγκτικές εργασίες 

αναλαμβάνονται εφόσον υπάρχει  η κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση που 

απαιτείται. Η εκτέλεση κάθε ελεγκτικού έργου γίνεται από την  ελεγκτική ομάδα του 

γραφείου. Σχετικά με την εναλλαγή των κύριων ελεγκτικών εταίρων ως συμμετεχόντων 



  
 

σε υποχρεωτικούς ελέγχους η εταιρεία θα εφαρμόζει την νομοθετική πρόβλεψη. 

5.4 Τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών  

Υιοθετούνται τα ακόλουθα βήματα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάθεση 

ελεγκτικού έργου έχει διεξαχθεί και διεκπεραιωθεί µε το σωστό τρόπο.  

 Το εύρος της ελεγκτικής µας εργασίας οριοθετείται στην Επιστολή Ανάθεσης,  

 Ένας τυποποιημένος σχεδιασµός ελέγχου προετοιμάζεται (planning 

memorandum),  

 Λαμβάνεται κατάλληλη ενημέρωση πριν από  την εκκίνηση εκτέλεσης του 

ελεγκτικού έργου,  

 Ο Σχεδιασµός και η Ολοκλήρωση παρέχει την τυπική ελεγκτική προσέγγιση για 

όλους του ελέγχους, και επιβλέπεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τυχόν 

βελτιώσεις.  

 Για την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιούνται ελεγκτικά 

εγχειρίδια και εργαλεία ελέγχου:  

 Βασικές ελεγκτικές διαδικασίες (πρόγραμμα ελέγχου) ανά ελεγκτικό αντικείμενο 

προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ανάγκες του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου.  

 Μηχανογραφική εφαρμογή «MUS selector» για την δειγματοληψία.  
  



  
 

 

 

Δήλωση του Ελεγκτικού Γραφείου για την παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

 

Ως διαχειριστής του Ελεγκτικού Γραφείου διαβεβαιώνω ότι το εσωτερικό σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω κρίνεται 

αποτελεσματικό και επαρκές και παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι το Ελεγκτικό Γραφείο 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με 

τις διατάξεις των νόμων και των επαγγελματικών προτύπων. 

 

  



  
 

 

6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Σύµφωνα µε τον Ν. 3693/2008 «Οντότητες Δηµοσίου Ενδιαφέροντος» : είναι οι 

οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους - µέλους, των οποίων οι 

µεταβιβάσιµοι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά 

οποιουδήποτε κράτους - µέλους κατά την έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σηµείο 

14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οντότητες που προβλέπονται από το Άρθρο 1 σηµείο 1 

της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαίκου Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 

Μαρτίου 2000, οι οντότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ µπορούν να ορισθούν και 

άλλες οντότητες ως οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος 

νόµου, µε γνώµονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το µέγεθος τους, τον αριθµό 

των απασχολούµενων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια. Σχετικός ορισμός 

περιλαμβάνεται και στον Νόμο 4449/2017 περιλαμβάνοντας στις οντότητες δημοσίου 

συμφέροντος τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και 

οντότητες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως οντότητες 

δημοσίου συμφέροντος. 

Δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι ή επισκοπήσεις και δεν χορηγήθηκαν εκθέσεις ελέγχου ή 

επισκόπησης εντός του 2016 σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος. 

 

7.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  

Η έννοια της ανεξαρτησίας, όπως αυτή οριοθετείται από τον Νόµο 3693/2008 

(Άρθρα 20,22,38) και τον Νόµο 4449/2017 (Άρθρα 21 και 23) αποτελεί βασική  αρχή 

της εταιρείας, καθώς διασφαλίζει την αντικειµενικότητα και την αµεροληψία κατά τη 

διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

Η ανεξαρτησία καταρχάς διασφαλίζεται μέσω της διασποράς των εργασιών που 

αναλαμβάνονται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης κατά την εκτέλεση 

ελεγκτικού έργου  προσδιορίζεται και αξιολογείται η ανεξαρτησία και η συµµόρφωση µε 

τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου.  

 Όταν γίνεται αποδοχή  νέου πελάτη ή µία καινούργια ανάθεση έργου.  

 Όταν επανεκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.  

 Όταν υπογράφεται µία έκθεση ελέγχου.  

 

 

 



  
 

 

 

Δήλωση εξασφάλισης της ανεξαρτησίας  

 

Ως διαχειριστής του Ελεγκτικού Γραφείου δηλώνω ότι κατά την δίμηνη περίοδο που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016  (31.10.2016 – 31.12.2016), εφαρμόστηκαν επαρκώς οι 

διαδικασίες σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας 

κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων που αναλήφθηκαν. 

  



  
 

 

8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Στα πλαίσια της εξασφάλισης και της διατήρησης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

στους πελάτες, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα  στην συνεχή επιμόρφωση ως μέσο παροχής 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα υπάρχει 

συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις  εξελίξεις στους τοµείς της 

λογιστικής, της φορολογίας και της ελεγκτικής καθώς και συνδρομές σε επαγγελματικά 

περιοδικά και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.  

 

 

9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει ετήσια περίοδο από 31η  

Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Τα έσοδα κατά την χρήση 2016 (περίοδος 31.10.2016 – 31.12.2016) αναλύονται ως 

εξής  (ποσά σε €) : 

 

 2016  

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 57.500,00  

Σύνολο : 57.500,00  

  

Στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ελεγκτικής εταιρείας περιλαμβάνονται και οι 

κατωτέρω: 

 Εισφορές στον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

 Εισφορές στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

 Εισφορά  1% υπέρ ΕΛΤΕ (άρθρο 8 Ν.3148/2003) 

 Εισφορά  1,2% υπέρ ΣΟΕΛ (άρθρο 23 ΠΔ 226/1992) 

 Ασφαλιστική κάλυψη για Αστική Ευθύνη (άρθρο 29 Ν.3693/2008) 

 

 

 



  
 

Ο καθορισμός των αμοιβών των εταίρων προσδιορίζεται από την σύμβαση 

συνεργασίας που έχουν υπογράψει με την εταιρεία. Είναι δυνατό οι αμοιβές να 

προσαρμόζονται ανάλογα λαμβάνοντας ως προϋπόθεση την προηγούμενη εκπλήρωση 

όλων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.  
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