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1. Πρόλογος
Σας παρουσιάζουµε την Έκθεση ιαφάνειας για την Εταιρία µας για το ηµερολογιακό έτος 2014. Η
Εταιρία «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό
τίτλο «ΑUDIT OPINION Ε.Π.Ε.» είναι µια νέα Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Έκθεση
ιαφάνειας της Εταιρίας µας είναι συµµορφούµενη πλήρως µε τις διατάξεις της ισχύουσας
Νοµοθεσίας και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόµου 3693/2008. Με την
παρούσα Έκθεση ιαφάνειας παρέχουµε πληροφορίες σε σχέση µε τις δραστηριότητές µας, τη
µεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούµε καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που
απαιτούνται από τις διατάξεις του Νόµου 3693/2008. Η παρούσα είναι η πρώτη «ΕΚΘΕΣΗ
ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ», που υποβάλλει η Εταιρία µας και δηµοσιοποιεί και η οποία αφορά την περίοδο
05/02/2014 έως 31/12/2014.
Οι εποπτικές αρχές και οι χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων προσβλέπουν στη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης που λαµβάνουν, τόσο από τις ελεγχόµενες επιχειρήσεις
όσο και από εµάς τους ελεγκτές τους. Συµµεριζόµαστε την προσπάθεια των εποπτικών αρχών για
την βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης και αναγνωρίζουµε την πλήρη υποχρέωση µας, να
ανταποκριθούµε ως επαγγελµατίες και ως Εταιρία στην προσπάθεια αυτή.
Θεωρούµε υποχρέωσή µας την επικοινωνία µε τις Εποπτικές και Ρυθµιστικές Αρχές του Σώµατος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
(ΕΛΤΕ).
Με εκτίµηση,

O ιαχειριστής
ρόσος Νικ. ηµήτριος
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2. Εισαγωγή – Στοιχεία Εταιρίας
H «Audit Opinion Ορκωτοί Ελεγκτές Εταιρεία Περιορισµένης
Opinion Ε.Π.Ε. », Αριθµό Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 128927301000
Ανώνυµη Εταιρία µε ηµεροµηνία ίδρυσης τον Φεβρουάριο
ορίστηκε σε τριάντα (30) έτη. Έδρα της Εταιρίας είναι
(Χρυσοστόµου Σµύρνης 79-Τ.Κ. 18345).

Ευθύνης» µε διακριτικό τίτλο «Audit
και ΑΦΜ 800552214 είναι Ελληνική
του 2014. Η διάρκεια της Εταιρίας
ο ήµος Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής

Λόγω αντικειµένου, η «Audit Opinion Ορκωτοί Ελεγκτές Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» διέπεται
από τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας και επαγγελµατικής δεοντολογίας που διέπει το
ελεγκτικό επάγγελµα, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Στο αντικείµενο εργασιών της Εταιρίας περιλαµβάνεται η παροχή:
. Υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου εταιριών
. Φορολογικών & συµβουλευτικών υπηρεσιών
. Λοιπών ελεγκτικών εργασιών
Η Audit Opinion Ε.Π.Ε. είναι:
. εγκεκριµένη, από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), Ελεγκτικό Γραφείο,
µε Α.Μ. 043.
. µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), µε Α.Μ. 175.
Το Γραφείο διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό, µε πολύχρονη εµπειρία σε ελέγχους ιδιωτικών
επιχειρήσεων, όσο και οργανισµών του ευρύτερου ηµόσιου τοµέα.
Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον δεν υπάρχουν
συνδεδεµένες εταιρίες µε έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό και δεν ανήκει σε κάποιο διεθνές δίκτυο.

2.1 Στοιχεία Εταίρων
Εταίροι
. ρόσος ηµήτριος του Νικολάου Α..Τ Χ 511762 /5.3.2003 ΤΑ Καλλιθέας, Ορκωτός Ελεγκτής Α.Μ.
ΕΛΤΕ 1264 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 31371 µε ποσοστό ιδιοκτησίας 97%.
. Ρίζου Άννα του Θεόδωρου Α..Τ ΑΖ 049405/ Τ.Α. 9.11.2007 ΤΑ Μοσχάτου, ιδιωτική υπάλληλος µε
ποσοστό ιδιοκτησίας 2%.
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. Μαυροµήτρος Λεωνίδας του Χρήστου Α..Τ ΑΗ 062479/2.9.2008 / Τ.Α. Ασπρόπυργος Αττικής,
Ορκωτός Ελεγκτής Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071 µε ποσοστό ιδιοκτησίας 1%.
2.2 ιοίκηση
Η Εταιρία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση και τον διαχειριστή.

3. Σκοπός της Εταιρίας
Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κωδικοποιηµένου καταστατικού είναι:
(α) Η διενέργεια ελέγχων, επισκοπήσεων και συναφών εργασιών, καθώς και υπηρεσιών
διασφάλισης των κάθε φύσης δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών και επιχειρήσεων ή
εκµεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νοµικής τους µορφής (ιδρύµατος, εταιρείας ή άλλου νοµικού
προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) βάσει των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του Ν.
3693/2008, του Ν. 3148/2003 και του Π 226/1992.
(β) Η διενέργεια σεµιναρίων, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και γενικότερα επιµόρφωσης µε
οποιοδήποτε τρόπο επί θεµάτων λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογίας, εργατικών και ασφαλιστικών
θεµάτων, αποτιµήσεων και χρηµατοοικονοµικών.
(γ) Η άσκηση κάθε έργου το οποίο δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του νόµιµου (ορκωτού)
ελεγκτή και ειδικότερα, συµµετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο
σχήµα κοινών συµφερόντων µε την επιχείρηση µε τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό, εκπροσώπηση προς
φορολογικές ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή, εκπόνηση µελετών,
αναλογιστικών µελετών, αποτιµήσεων εκτιµήσεων, ανάπτυξη ή παραµετροποίησης και συντήρηση
λογισµικού, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσκληση προσωπικού, εντοπισµός
εκπαιδευτικών αναγκών) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, κατάρτιση οργανωτικών
µελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, διαχείριση προγραµµάτων και έργων, χρηµατοδοτικές
προβλέψεις, παροχή υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου καθώς και της οργάνωσης των
επιχειρήσεων εν γένει, εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων, αποτιµήσεων, ερευνών αγοράς,
µελετών σκοπιµότητας και βιωσιµότητας επιχειρήσεων πάσης φύσεως, χρηµατοοικονοµικών
µελετών και µελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων αποτιµήσεις εταιρειών,
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων για εισφορά, πώληση εξαγορά ή συγχώνευση, υπηρεσίες
διαµεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή
δικαιωµάτων, υπηρεσίες συµβούλου επενδύσεων, υπηρεσίες εκκαθαριστή και παροχή νοµικών
συµβουλών.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή
γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να µετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε
µορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.
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4. Εταιρική ιακυβέρνηση
Ανώτατο Όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της.
Η εταιρική διακυβέρνηση ασκείται από τον ιαχειριστή της Εταιρίας ηµήτριο ρόσο.
Ο ανωτέρω ευθύνεται για:
. Τον Ποιοτικό Έλεγχο, την παρακολούθηση και διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας.
. Τη διασφάλιση των αρχών της Επαγγελµατικής Ηθικής, τη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους
κανόνες που διέπουν το επάγγελµα και γενικότερα µε την υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία.
. Την ανεξαρτησία του Ελεγκτή – Λογιστή.
. Τον προσδιορισµό των µελλοντικών στόχων της Εταιρίας.
Για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου, η Εταιρία χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού
συµβούλου Τσαµάκη Ανδρέα, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

5. Εσωτερικό Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας
Συνοπτική περιγραφή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας
Η Εταιρία έχει καταρτίσει Κανονισµό Ποιοτικού Ελέγχου. Σκοπός του Κανονισµού είναι η
συµµόρφωση της Εταιρίας, αλλά και των ατόµων που συµµετέχουν στις Ελεγκτικές Εργασίες µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και της επαγγελµατικής δεοντολογίας.
Ειδικότερα, η Εταιρία εφαρµόζει τις παρακάτω διαδικασίες:

5.1 Για τη ιασφάλιση της Ποιότητας
Οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία µε στόχο τη διασφάλιση και εξασφάλιση της
ποιότητας του Ελεγκτικού Έργου µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα :
. Αντικειµενικότητα – Εχεµύθεια.
. Επαγγελµατική και επιστηµονική επάρκεια και εξειδίκευση µέσω της συνεχούς επιµόρφωσης του
απασχολούµενου προσωπικού.
. Υιοθέτηση πολιτικών σε σχέση µε την ανάπτυξη νέων ελεγκτικών εργασιών.
. Εκτέλεση του ελεγκτικού έργου µε τρόπο που διασφαλίζει την εφαρµογή των απαιτούµενων
ποιοτικών κριτηρίων.
. ιαρκής έλεγχος επιβεβαίωσης της τήρησης των διαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου.
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Εκπόνηση Εγχειριδίου Οδηγιών και ορισµός σχετικού Υπευθύνου σε σχέση µε την τήρηση των
υποχρεώσεων της Εταιρίας, αλλά και του προσωπικού της, αναφορικώς µε την παρεµπόδιση της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

5.2 Επαγγελµατική Επάρκεια
Προτεραιότητα και µόνιµη επιδίωξη της Εταιρίας είναι το απασχολούµενο σε αυτή προσωπικό να :
. ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και τις ελεγκτικές αρχές.
. διέπεται από υψηλού επιπέδου επαγγελµατική συµπεριφορά, εχεµύθεια, ανεξαρτησία και
ακεραιότητα χαρακτήρα.
Στόχος της Εταιρίας είναι η στελέχωση της µε καταρτισµένους επαγγελµατίες ελεγκτές όλων των
βαθµίδων του επαγγέλµατος.
Η επιλογή γίνεται µε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και προϋποθέσεις, όπως:
. Πτυχίο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου.
. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
. Παρακολούθηση του διετούς µεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράµµατος του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
. Επαρκή προϋπηρεσία, σε σχέση µε το επίπεδο της καλυπτόµενης ανάγκης.

5.3 Καθήκοντα ιαχειριστή
Ο ιαχειριστής είναι επιφορτισµένος µε το διαρκές καθήκον να συντονίζει και να παρέχει τις
κατάλληλες οδηγίες και λύσεις σε σειρά θεµάτων, που καλύπτουν ένα µεγάλο πεδίο που σχετίζεται
µε την:
. υπευθυνότητα
. εµπιστευτικότητα
. ανεξαρτησία
. αντικειµενικότητα
Για κάθε ελεγκτικό έργο, ο υπεύθυνος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:
i. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι, κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου ακολουθούνται οι αρχές και
οι κανόνες που προβλέπονται από τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και καλύπτουν παράλληλα τα
ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται κατά τις περιστάσεις.
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ii. φροντίζει ώστε οι συντασσόµενες Εκθέσεις Ελέγχου να συµπεριλαµβάνουν όλες τις βασικές
πληροφορίες που απορρέουν από τις εφαρµοσµένες ελεγκτικές διαδικασίες, ούτως ώστε κάθε
ενδιαφερόµενος τρίτος να είναι σε θέση να αποκοµίζει πλήρη εικόνα ως προς τη λειτουργία και τη
βιωσιµότητα της επιχείρησης.
iii. παρακολουθεί τη συµµόρφωση προς τις αρχές, µεθόδους και διαδικασίες αναφορικά µε την
ανεξαρτησία, ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, εχεµύθεια και επαγγελµατική συµπεριφορά του
προσωπικού της ελεγκτικής οµάδας.
iv. Ζητούν και λαµβάνουν από το προσωπικό περιοδικές γραπτές διαβεβαιώσεις («ήλωση
Ανεξαρτησίας-Εχεµύθειας-εοντολογίας») µε τις οποίες διαβεβαιώνεται ότι:
. έχουν ενηµερωθεί πάνω στις αρχές, µεθόδους και διαδικασίες της Εταιρίας.
. δεν κατέχουν µετοχές σε µη επιτρεπτές επενδύσεις, ούτε υπήρξαν µέτοχοι -στη διάρκεια της
χρήσης -κάποιου από τους ελεγχόµενους πελάτες.
. δεν υφίστανται απαγορευµένες δικαιοπραξίες και δεν έχουν διεξαχθεί συναλλαγές που
απαγορεύονται από την πολιτική της Εταιρίας.
v. ελέγχει περιοδικώς τη σχέση της Εταιρίας µε τους πελάτες της για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει
αναλάβει κάποιο έργο που µπορεί να βλάψει την ανεξαρτησία της
Αυτό επιτυγχάνεται µε:
. Γραπτή διαβεβαίωση από κάθε Ελεγκτή, πριν την έναρξη του Ελεγκτικού Έργου, στο οποίο έχει
επιλεγεί να συµµετάσχει («Εξέταση Ανεξαρτησίας του Ελεγκτή σε σχέση µε το Ελεγκτικό Έργο»).
. Πρόβλεψη ειδικής αναφοράς του «Υπεύθυνου Ελεγκτικού Έργου», ότι δεν παρατήρησε να υπήρξαν
προβλήµατα στους Τοµείς της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειµενικότητας, εχεµύθειας και
επαγγελµατικής συµπεριφοράς.

5.4 ιαδικασίες Προσδιορισµού Αναγκών σε Προσωπικό και Εκπαίδευση
Κατά την ετοιµασία του Ετήσιου Προϋπολογισµού της Εταιρίας, τον µήνα Ιούλιο, γίνεται εκτίµηση
των αναγκών -τόσο σε αριθµό, όσο και σε επίπεδο εµπειρίας και ειδίκευσης -σε επαγγελµατικό
προσωπικό, για τη διεκπεραίωση του ελεγκτικού έργου που έχει αναληφθεί. Την ίδια περίοδο
εκτιµώνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες της Εταιρίας και καταρτίζεται πρόγραµµα σε εταιρικό και
ατοµικό επίπεδο για όλα τα στελέχη.
Ειδικότερα:
i. γίνεται εκτίµηση των απαιτούµενων ωρών εργασίας για κάθε ελεγκτικό έργο, µε βάση το µέγεθος
και την πολυπλοκότητα του.
ii. προσδιορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής κάθε ελέγχου.
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iii. εκτιµώνται οι υφιστάµενες δυνατότητες σε αριθµό, επίπεδο και ειδίκευση του προσωπικού σε
σχέση µε τις απαιτήσεις -µέγεθος και βαθµός πολυπλοκότητας -των αναληφθέντων έργων.
iv. προσδιορίζονται οι ανάγκες για προσλήψεις σε αριθµό, επίπεδο εµπειρίας και ειδίκευσης, καθώς
και ο χρόνος πραγµατοποίησής τους.
v. καταρτίζεται το πρόγραµµα εκπαίδευσης µε βάση τις:
. προσδιορισµένες ανάγκες του ελεγκτικού έργου.
. εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο.
. ανάγκες που δηµιουργούνται σε ατοµικό επίπεδο, λόγω των προαγωγών και των αυξηµένων
απαιτήσεων που συνεπάγονται τα νέα καθήκοντα των προαχθέντων.
. ανάγκες που δηµιουργεί η υποχρέωση για εναλλαγή του προσωπικού στα διάφορα ελεγκτικά
έργα.
. βελτιώσεις που αποφασίζεται να γίνουν στο επίπεδο του παραγόµενου έργου, αλλά και στην
εταιρική λειτουργία.

5.5 ιαδικασίες Εποπτείας Ελεγκτικού Έργου
Στα πλαίσια συµµόρφωσης µε τα εκάστοτε ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα, η Εταιρία έχει καθιερώσει
ιαδικασίες και Προγράµµατα για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, ως ακολούθως:
Πριν από την εκκίνηση του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εταίρος:
. προτρέπει το προσωπικό που θα εµπλακεί σε αυτόν, να ενηµερωθεί από διάφορες πηγές
(διαδίκτυο, δηµοσιευµένες ή µη µελέτες, ειδικά περιοδικά κτλ), σχετικώς µε τα πάγια και
συγκυριακά στοιχεία του Κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η υπό έλεγχο εταιρία και µε στοιχεία
και δηµοσιεύµατα για την ελεγχόµενη εταιρία και την διοίκηση αυτής.
. ζητεί από τα µέλη της οµάδας ελέγχου να διαβάσουν τον Μόνιµο Φάκελο και τον Φάκελο Ελέγχου
της προηγούµενης χρήσης.
. επισκέπτεται την υπό έλεγχο επιχείρηση και συζητεί µε τη ιοίκησή αυτής τις τρέχουσες εξελίξεις
σε θέµατα που απασχολούν τον έλεγχο, όπως την οικονοµική πορεία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
. καλεί τα µέλη της οµάδας ελέγχου, τα οποία:
i. ενηµερώνει µε τις πρόσφατες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει πάνω σε θέµατα της
επιχείρησης που απασχολούν τον έλεγχο.
ii. καθοδηγεί για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
iii. εφιστά την προσοχή σε συγκεκριµένα ελεγκτικά ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί η
προσπάθεια κατά τον έλεγχο, µε βάση και τις αξιολογήσεις των δικλείδων ασφαλείας των
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συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου που έγιναν κατά τον ενδιάµεσο έλεγχο, αλλά και τη σχετική
ιστορική εµπειρία αν υπάρχει τέτοια.
Με βάση τα παραπάνω, αλλά και:
. τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον ποιοτικό έλεγχο.
. τα θέµατα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, από την επισκόπηση της εργασίας όπως αυτή αποτυπώνεται στα Φύλλα και τους Φακέλους Εργασίας προηγούµενων ελέγχων δίνει τις
κατάλληλες οδηγίες για την επικαιροποίηση (ή τη σύνταξη, σε περίπτωση νέου πελάτη) των
σχετικών Προγραµµάτων Ελέγχου.
Τέλος, συµφωνεί µε τον Υπεύθυνο ιευθυντή Έργου τους χρόνους και τις προθεσµίες περαίωσης
των επιµέρους φάσεων του ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο Υπεύθυνος Εταίρος κρατείται ενήµερος, για:
. την πορεία εκτέλεσης του ελέγχου.
. τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται σε σχέση µε την ανταπόκριση του ελεγχόµενου στις
ανάγκες του ελέγχου.
. ζητήµατα που προκύπτουν στη λειτουργία της οµάδας ελέγχου.
. ευρήµατα που προκύπτουν και απαιτούν τη γνωστοποίησή τους στην ελεγχόµενη, προκειµένου να
αποφασίσει το χειρισµό τους και να ενηµερωθεί για τη θέση που θα πάρει το Ελεγκτικό Γραφείο και
ο Υπεύθυνος Ελεγκτής ανάλογα µε την απόφασή του.

5.6 Λήψη συµβουλών
Όταν παρίσταται ανάγκη, από ζήτηµα που προέκυψε κατά τον έλεγχο, για τη λήψη κάποιας
συµβουλής από κάποιο εξειδικευµένο εµπειρογνώµονα, η Εταιρία αναζητεί τον πλέον κατάλληλο
προκειµένου να τον συµβουλευτεί και να λάβει την απαιτούµενη γνώµη, µε βάση την οποία θα
αποφασίσει τη θέση της επί του προκύψαντος ζητήµατος.
Η ίδια πρακτική ακολουθείται στις περιπτώσεις που η φύση των εργασιών του ελεγχόµενου απαιτεί
τη χρησιµοποίηση Ειδικού Εµπειρογνώµονα.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι εξής:
. Εντοπισµός τοµέων και ειδικών καταστάσεων, περίπλοκων ή ασυνηθών υποθέσεων που απαιτούν
τη
χρησιµοποίηση εµπειρογνωµόνων και ενθάρρυνση του προσωπικού να προσφύγει στις
συµβουλές τους ή στη χρησιµοποίηση αυθεντικών πηγών τεκµηρίωσης.
. Ενηµέρωση του προσωπικού πάνω στις αρχές, µεθόδους και στις διαδικασίες λήψης υπηρεσιών
συµβουλευτικού χαρακτήρα από την Εταιρία.
10

5.7 ιαδικασίες Αποδοχής και Παρακολούθησης της Πελατείας
Η διενέργεια της αξιολόγησης υποψηφίων πελατών και ο έλεγχος του υφισταµένου πελατολογίου,
γίνεται σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση από την Εταιρία. Στη λήψη της απόφασης για αποδοχή ή
διατήρηση των πελατών λαµβάνεται υπόψη η ανεξαρτησία της Εταιρίας, σε συνδυασµό µε τη
δυνατότητα κατάλληλης εξυπηρέτησης του πελάτη, καθώς και την ακεραιότητα της διοίκησης του.
Κατά την διαδικασία αποδοχής κάποιου νέου πελάτη, καθώς και την αξιολόγηση – αναθεώρηση
υφιστάµενων πελατών, λαµβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία για τον κάθε πελάτη τα οποία
συλλέγονται µε τη µορφή ερωτηµατολογίου.
Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:
A. Για την αποδοχή πελάτη
1) Εξέταση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών (Καταστατικό, ηµοσιευµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις, κτλ).
2) Άντληση πληροφοριών για την επιχείρηση και τους φορείς της (µετόχους, διοικούντες, κτλ) από
το διαδίκτυο και άλλες ανεπίσηµες πηγές, µε παράλληλη προσπάθεια -κατά το δυνατόν
επιβεβαίωσης τους, µέσω διαθέσιµων επίσηµων πηγών ή/και συζήτησή τους µε την ίδια τη ιοίκηση
της επιχείρησης.
3) Συζήτηση µε τον προηγούµενο ελεγκτή για τη διευκρίνηση, εκ µέρους του, των λόγων που
οδήγησαν στην αναζήτηση νέου ελεγκτή και ερώτηση του σχετικώς µε τυχόν εκκρεµότητα όσον
αφορά στην εξόφλησή του.
4) Συζήτηση του αιτήµατος για έλεγχο του υποψήφιου πελάτη στην Επιτροπή εοντολογίας της
Εταιρίας και λήψη σχετικής απόφασης, αφού συνεκτιµηθούν οι διαθέσιµες πληροφορίες.

5.8 Για την Συνέχιση-Αναθεώρηση Υφιστάµενου Πελάτη
1) Αξιολόγηση µε βάση τυχόν προβλήµατα που προέκυψαν κατά τον Έλεγχο της προηγούµενης
χρήσης.
2) ιαπίστωση ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση,
αναφορικώς µε θέµατα δεοντολογίας που πιθανόν θα οδηγούσαν στη µη ανάληψη του
προτεινόµενου ελέγχου.
3) Αξιολόγηση τυχόν αρνητικών δηµοσιευµάτων για την εταιρία.
4) Εξακρίβωση τυχόν εκκρεµότητας σχετικά µε την καταβολή της αµοιβής του προηγούµενου
ελεγκτή.
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5.9 ιαδικασίες Παρακολούθησης της Καταλληλότητας και Επιχειρησιακής
Αποτελεσµατικότητας των Μεθόδων και ιαδικασιών Ποιοτικού Ελέγχου
Οι διαδικασίες που ακολουθεί η Εταιρία είναι οι εξής:
A. Καθορισµός της έκτασης και του περιεχοµένου των διαδικασιών παρακολούθησης της εταιρίας
1) Επιλογή των απαιτούµενων διαδικασιών παρακολούθησης για την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης ότι οι µέθοδοι και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου λειτουργούν αποδοτικά, µε:
i. Καθορισµό των στόχων και αντίστοιχη σύνταξη οδηγιών και προγραµµάτων ελέγχου µέσω των
οποίων θα ασκείται η παρακολούθηση.
ii. Παροχή βασικών οδηγιών για την έκταση του έργου και τα κριτήρια επιλογής των αναθέσεων για
κριτική ανασκόπηση.
iii. Καθορισµός της συχνότητας και του χρόνου επισκόπησης των δραστηριοτήτων.
iv. Θέσπιση διαδικασιών για την επίλυση ασυµφωνιών που δυνατόν να προκύψουν.
2) Θέσπιση κριτηρίων
παρακολούθησης.

επιλογής

του

προσωπικού

που

συµµετέχει

σε

δραστηριότητες

3) Ανάθεση ευθύνης για επιλογή προσωπικού παρακολούθησης.
4) Καθοδήγηση δραστηριοτήτων παρακολούθησης.
i. Κριτική επισκόπηση και έλεγχος εφαρµογής των γενικών αρχών, µεθόδων και διαδικασιών της
εταιρίας για τον ποιοτικό έλεγχο.
ii. Κριτική ανασκόπηση των φακέλων που επελέγησαν για έλεγχο συµµόρφωσης προς τα
επαγγελµατικά πρότυπα και τις αρχές, µεθόδους και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας.
Για την εφαρµογή των παραπάνω συντάσσονται συνοπτικά ερωτηµατολόγια που ακολουθούνται
από την Εταιρία και αφορούν από τον αρχικό σχεδιασµό έως και τις καταληκτικές διαδικασίες του
ελέγχου.

5.10 Σχεδιασµός ελέγχου
1) Καθορισµός του επιπέδου σηµαντικότητας του ελέγχου, µε βάση τα µεγέθη των στοιχείων
Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσης και του αντικειµένου της επιχείρησης.
2) Προσδιορισµός του δείγµατος ελέγχου ανά λογαριασµό, µε βάση ειδικό λογισµικό
δειγµατοληψίας το οποίο έχει εναρµονιστεί µε τους κανόνες των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
3) Επισκόπηση των οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης χρήσης σε σύγκριση µε εκείνες της
προηγούµενης και εντοπισµός των σηµαντικών αποκλίσεων στα οικονοµικά µεγέθη.
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4) Επισκόπηση και αξιολόγηση του αυτοµατοποιηµένου πληροφοριακού συστήµατος και εφαρµογών
Η/Υ, σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα ελέγχου.
5) Επισκόπηση του υφιστάµενου προγράµµατος ελέγχου (ή εξαρχής δηµιουργία νέου, προκειµένου
για επιχείρηση που ελέγχεται για πρώτη φορά) για κάθε λογαριασµό Ενεργητικού – Παθητικού και
Αποτελεσµάτων Χρήσης.
6) Εξέταση υπολοίπων κλεισίµατος προηγούµενης χρήσης ως προς την ορθή µεταφορά τους στην
επόµενη χρήση.
7) Λήψη έκθεσης του εσωτερικού ελεγκτή, στις περιπτώσεις που η εταιρία διαθέτει σχετική
λειτουργία.
8) Προετοιµασία χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης των προγραµµατισµένων ελεγκτικών εργασιών για
κάθε µέλος της οµάδας, προκειµένου να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του ελέγχου.

5.11 Καταληκτικές ιαδικασίες Ελέγχου
1) Έλεγχος της ορθότητας κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τα υιοθετούµενα
κάθε φορά Λογιστικά Πρότυπα.
2) Συµφωνία τελικού ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής µε Οικονοµικές Καταστάσεις.
3) Ύπαρξη Προσαρτήµατος και έλεγχος περιεχοµένου αυτού.
4) Έλεγχος της ορθότητας των υπολογισµών στον Πίνακα ιάθεσης.
) Ύπαρξη έκθεσης .Σ. και έλεγχος περιεχοµένου.
6) Επισκόπηση τήρησης προγράµµατος ελέγχου.
7) Επισκόπηση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας λήψης επιβεβαιωτικών επιστολών.
8) Έλεγχος τυχόν συναλλαγών µε συγγενικά πρόσωπα
9) ιαπίστωση αποτελεσµάτων τελευταίου φορολογικού ελέγχου και έλεγχος λογιστικοποίησης
καταλογισθέντων φόρων.
10) Έλεγχος υπολογισµού φόρου, της προκαταβολής και εξέταση της ορθής λογιστικοποίησής τους.
11) Υποβολή εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων και λήψη σχετικών δηλώσεων.
12) Λήψη επιβεβαιωτικής επιστολής από το νοµικό σύµβουλο της ελεγχόµενης εταιρίας και
αξιολόγηση των εκκρεµών επίδικων υποθέσεων.
13) Επιβεβαίωση της θεώρησης των βιβλίων της εταιρίας και της ορθής µεταφοράς των υπολοίπων
14) Επιβεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρίας.
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15) Εξέταση τυχόν οψιγενών γεγονότων που αφορούν στη δραστηριότητα της εταιρίας και
αξιολόγηση της επίπτωσης τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
16) Εξέταση της δυνατότητας της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και στις επόµενες
χρήσεις.
17) Εξέταση τυχόν ενεχυριασµένων στοιχείων του Ενεργητικού.
18) Εξέταση αποτελεσµάτων εργασίας εµπειρογνωµόνων.
19) Επισκόπηση πρακτικών .Σ. και Γενικής Συνέλευσης.
20) Προσαρµογή της καθαρής θέσης µε τυχόν διαφορές που προέκυψαν από τον έλεγχο.
21) Φύλλο καταγραφής συµπερασµάτων ελέγχου και θεµάτων προς συζήτηση.
22) Λήψη γραπτής επιβεβαίωσης από τη ιοίκηση µε το πέρας του ελέγχου.
23) Συσχέτιση φύλλων ελέγχου από ανώτερο µέλος της ελεγκτικής οµάδας ή τον ορκωτό ελεγκτή
λογιστή.
24) Επιλογή της κατάλληλης έκθεσης ελέγχου και διαµόρφωση τυχόν παρατηρήσεων που
προέκυψαν από τον έλεγχο.
25) Ενηµέρωση του πελάτη για τις ουσιώδεις αδυναµίες της εταιρίας.
26) ιατύπωση των παρατηρήσεων ελέγχου που αφορούν ή µπορούν να αξιοποιηθούν στην επόµενη
χρήση.

5.12 ήλωση ιοίκησης Εταιρίας
Κατά τη γνώµη των δύο (2) εταίρων Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, το εσωτερικό σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας ελέγχου, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι αποτελεσµατικό σε ότι
αφορά στην παροχή εύλογης διασφάλισης ότι η Εταιρία και το απασχολούµενο προσωπικό της
συµµορφώνονται µε τα εν ισχύει Ελεγκτικά Πρότυπα, τις διατάξεις του νόµου και τις κανονιστικές
απαιτήσεις, καθώς και ότι οι εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται είναι σωστές για τις συγκεκριµένες
περιστάσεις.

5.13 Ηµεροµηνία Τελευταίου Ποιοτικού Ελέγχου
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 ν. 3693, η εποπτεία του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στην
ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Η Εταιρία, λόγω του νεοσύστατου της, δεν
έχει ελεγχθεί µέχρι σήµερα από το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, ούτε από την Επιτροπή
Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ.
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6. Εταιρίες ηµόσιου Ενδιαφέροντος
εν υπάρχουν εταιρίες δηµοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες να έχουν παρασχεθεί ελεγκτικές
υπηρεσίες για την αναφερόµενη χρονική περίοδο.

7. Επαγγελµατική Ανεξαρτησία – Ακεραιότητα
Η Εταιρία AUDIT OPINION Ε.Π.Ε. διασφαλίζει, εκ προοιµίου, τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των
εµπλεκόµενων µε τη διεκπεραίωση κάθε αναλαµβανόµενου ελέγχου, µέσω της τήρησης όλων των
αρχών και κανόνων που διέπουν τον εν ισχύ Κώδικα εοντολογίας της IFAC, καθώς και του Εθνικού
Πλαισίου δεοντολογικών απαιτήσεων.
Σε περιπτώσεις απειλών κατά της ανεξαρτησίας, ο επικεφαλής του ελέγχου οφείλει να παραθέσει
γραπτώς και προφορικώς προς τη ιοίκηση της εταιρίας, όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν
παρεµβατισµό και απειλή από τον ελεγχόµενο, ούτως ώστε η ιοίκηση να αξιολογήσει τα
περιστατικά και να αποφασίσει για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων.
Με βάση τα συµπεράσµατα στα οποία θα καταλήξει η ιοίκηση, πιθανόν να ληφθούν προληπτικά
µέτρα
όπως:
. η ενηµέρωση της ιοίκησης της ελεγχόµενης εταιρίας, ότι η στάση και η συµπεριφορά των
αρµόδιων οργάνων της απέναντι στο προσωπικό της Ελεγκτικής Εταιρίας δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα, τα οποία απειλούν την επαγγελµατική ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
ως προς την ποιότητα και τη διαφάνεια του διεξαγόµενου ελέγχου.
. σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της ελεγχόµενης επιχείρησης µε τη γραπτή και προφορική
σύσταση της ιοίκησης της Εταιρίας και αφού αξιολογηθούν οι περιστάσεις, µπορεί να αποφασιστεί
η αποχώρηση του προσωπικού της από τον έλεγχο.
Τέτοιου είδους αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν
ωρίµου σκέψεως και διαβουλεύσεων.
Πολλές φορές ο επικεφαλής και υπεύθυνος του έργου Ορκωτός Ελεγκτής -Λογιστής πρέπει να
εξηγεί στο εντεταλµένο όργανο ιοίκησης της υπό έλεγχο εταιρίας, ότι πιθανόν να έχουν διαπραχθεί
σφάλµατα τακτικής και πολιτικής παρ’ αµφότερων των µερών.
Η υπερβολική οικειότητα του Ελεγκτή προς τον ελεγχόµενο εγκυµονεί -πολλές φορές -τη
δηµιουργία τέτοιων απειλών, αφού επηρεάζει σταδιακά τη σχέση ελεγκτή -ελεγχόµενου και
διαµορφώνει το κλίµα για τη δηµιουργία τέτοιων καταστάσεων.
Η Εταιρία µας για να αποφεύγει τέτοιου είδους περιστατικά, έχει υιοθετήσει την πάγια πολιτική της
εναλλαγής του προσωπικού που απασχολείται στη συγκεκριµένη ελεγχόµενη µονάδα.
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8. ήλωση Εξασφάλισης Ανεξαρτησίας
Ως µέλη της επιτροπής για την παρακολούθηση και εξασφάλιση ανεξαρτησίας των µελών της
Εταιρίας µας, δηλώνουµε ότι κατά το ηµερολογιακό έτος 2014, η Εταιρία µας AUDIT OPINION Ε.Π.Ε.
ακολουθεί και εφαρµόζει επαρκώς τις διαδικασίες εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των µελών της
κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων τους οποίους αναλαµβάνει.

9. Εκπαίδευση – Επαγγελµατική Ανάπτυξη -Προαγωγές
Η κάλυψη της ανάγκης επιµόρφωσης αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την ικανοποίηση όχι µόνο των
πολύπλευρων υποχρεώσεων της Εταιρίας, αλλά και των αναγκών της πελατείας µας.
Για το σκοπό αυτό έχουµε υιοθετήσει την ακόλουθη πολιτική:
. Εκπαίδευσης όλων των νεοπροσλαµβανόµενων στο διετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
. Συµµετοχής του προσωπικού στα εκπαιδευτικά σεµινάρια που οργανώνονται από διάφορους
εκπαιδευτικούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα που αφορούν όχι µόνο στο
Ελεγκτικό Επάγγελµα, αλλά και στο γενικότερο φάσµα της σύγχρονης οικονοµικής δραστηριότητας.
. Οργάνωσης εσωτερικών σεµιναρίων.
. Ενθάρρυνσης του προσωπικού να χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο
επιµόρφωσης, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για την ενηµέρωσή του.
. Καθοδήγησης του ανώτερης βαθµίδας προσωπικού να παρέχει, σε κάθε ευκαιρία, τεχνική
υποστήριξη και εκπαίδευση "κατά τη εργασία".
Για τις προαγωγές έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές που θεωρούνται αναγκαίες για την κατάκτηση
των διαφόρων βαθµίδων ιεραρχίας και ευθύνης µέσα στην Εταιρία.
. Υπάρχουν βασικές οδηγίες όπου περιγράφονται οι ευθύνες κάθε επαγγελµατικής βαθµίδας, την
αναµενόµενη απόδοση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή στην επόµενη βαθµίδα,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων τίτλων επαγγελµατικών σπουδών, καθώς και του
αναγκαίου επιπέδου εµπειρίας. Κατά βάση ακολουθείται η αναγνώριση των βαθµίδων που
ακολουθεί το Σ.Ο.Ε.Λ.
. Τα κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της ατοµικής επίδοσης και της
αναµενόµενης εξειδίκευσης, είναι:
i. Τεχνικές γνώσεις
ii. Αναλυτικές και κριτικές ικανότητες
iii. Ικανότητες επικοινωνίας και προθυµία εκτέλεσης καθηκόντων
iv. ιοικητική εµπειρία
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v. Συµπεριφορά και βαθµός συνεργασίας µε συναδέλφους και προσωπικό πελατών
vi. Συµβολή στην προαγωγή των στόχων της Εταιρίας
. Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού και η ενηµέρωσή του για την πρόοδό του γίνεται
ουσιαστικώς καθηµερινά και επίσηµα τον Ιούλιο κάθε χρόνου.
. Η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών για την απόδοση του προσωπικού γίνεται από τους
υπεύθυνους των Ελεγκτικών εργασιών, ενώ τηρούνται ατοµικοί φάκελοι προσωπικού.
. Η ευθύνη για λήψη αποφάσεων προαγωγής ανήκει στον ιαχειριστή της Εταιρίας.

10. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Η Εταιρία «AUDIT OPINION Ε.Π.Ε.» ως νεοσύστατη δεν έχει κλείσει µέχρι σήµερα κάποια
διαχειριστική χρήση και εποµένως δεν µπορεί να προσκοµίσει τα σχετικά στοιχεία.
11.Ασφαλιστική κάλυψη
Η Εταιρία συµµορφούµενη µε τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008 είναι ασφαλισµένη για
επαγγελµατική ευθύνη ποσού € 100.000,00 (αριθµός P2301003888 ασφαλιστηρίου συµβολαίου της
ασφαλιστικής εταιρίας AIG Europe Limited υποκατάστηµα Ελλάδος).
Περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης 23/11/2014 – 23/11/2015.

12. Τρόπος Καθορισµού της Αµοιβής του Ελεγκτικού Προσωπικού και των Μελών ιοίκησης
Η µισθολογική πολιτική της Εταιρίας συναρτάται ευθέως µε την αξιολόγηση του προσωπικού. Η
αξιολόγηση του ελεγκτικού προσωπικού γίνεται ετησίως, µε βάση την ποιότητα της εργασίας, την
εµπειρία, την επαγγελµατική κατάρτιση, την ακεραιότητα, το ήθος και τη σωστή διαχείριση του
επαγγελµατικού κινδύνου.
Η µισθολογική πολιτική της Εταιρίας έχει πάγιο χαρακτήρα και περιλαµβάνει κάθε εργαζόµενο σε
αυτή. Οι παροχές προς το προσωπικό διακρίνονται σε:
. Μηνιαίο µισθό
. Επίδοµα θέσης
. Επαγγελµατική αναγνώριση, βάσει βαθµίδων Σ.Ο.Ε.Λ.
. Ετήσια επιβράβευση (Bonus)
Η διανοµή µερισµάτων προς τους εταίρους αποφασίζεται µε βάση τον Εµπορικό Νόµο, µε βάση τις
ανάγκες της Εταιρίας για κεφάλαια κίνησης, επενδύσεις κτλ.
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13. ήλωση ιαχειριστή
Ο ιαχειριστής της Εταιρίας επιβεβαιώνει την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχόµενου της
παρούσας έκθεσης διαφάνειας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 36 του Ν. 3693/2008.
14. Επικοινωνία
Τα Γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης 79, Τ.Κ. 183 45 στον ήµο
Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9404198
Fax: 210 9404131
E-mail: audit@auditopinion.gr
Web Site: www.auditopinion.gr
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