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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το
Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση
διαφάνειας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» του ημερολογιακού έτους 2011.Στις
επόμενες σελίδες της Έκθεσης αυτής παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ........................................ 13

10.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ..................................................................................... 13
• Η δημοσίευση της Έκθεσης αυτής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 36
του Ν. 3693/2008. Με το Νόμο αυτό το Ελληνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους
υποχρεωτικούς ελέγχους των ετησίων και ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων
εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/43/ΕΚ.

Αθήνα, Μάρτιος 2012
Ιωάννης Π. Μανδρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
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1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Νομική μορφή
• Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής
ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω από 19 χρόνια.
• Η εταιρεία η οποία έχει συσταθεί με βάση τη διάταξη του άρθρου 17 του Π.Δ.
226/1992 είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
– Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) με αριθμό Μητρώου 132.
• Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 124 γραφεία
της. Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται και διατηρεί γραφεία στις κάτωθι
πόλεις:
• Θεσσαλονίκη
•Πάτρα
•Ηράκλειο
•Ιωάννινα
•Αγρίνιο

οδός
οδός
οδός
οδός
οδός

Βούλγαρη 20 & Καθ. Παπαδάκη,
Κορίνθου 8,
Δ. Μποφώρ 7,
Μανωλιάσσης 57,
Ι. Σταίκου 7,

Μέτοχοι
• Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και ανήκουν όλες σε
Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές. Η είσοδος νέων μετόχων και η μεταβίβαση
μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται στις αντίστοιχες
διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.
• Κατά την 31.12.2011 μέτοχοι της εταιρείας ήσαν οι κάτωθι:

Αποστολόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη
Δραμητινού Χρυσούλα του Γεωργίου
Ζουριδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Καβελλάρης Αναστάσιος του Θεοδώρου
Καγιούλης Ευστάθιος του Πέτρου
Καρακώστας Αιμίλιος του Χρήστου
Κασιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη
Κασιούμης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Κιττάκης Ευστράτιος του Σωτηρίου
Κωφόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
Μακρής Ιωάννης του Θεοδώρου
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Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή
Πάτσης Παναγιώτης του Βασιλείου
Πιτέλης Δήμος του Νικολάου
Προκοπίδης Αντώνιος του Αθανασίου
Σαββίδης Φρίξος του Ανδρέα
Σταράκης Γεώργιος του Νικολάου
Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου

11291
11921
14481
14511
Άρθρο 17 παρ. 1 Π.Δ. 226/1992
20291
14841

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ PKF
•

Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» είναι μέλος του διεθνούς δικτύου της «PKF
International Limited» το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο και το οποίο αποτελείται
από νομίμως συσταθείσες και ανεξάρτητες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, οι
οποίες δραστηριοποιούνται (διοικητικά και οικονομικά) η κάθε μία χωριστά από
την άλλη, δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων για τις πράξεις ή παραλείψεις των
άλλων μελών του Δικτύου.

•

Η «PKF International Limited» δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πράξεις ή
παραλήψεις των λοιπών μελών του Δικτύου και ούτε παρέχει ελεγκτικές ή και
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτά. Η ύπαρξη της «PKF International Limited»
αποσκοπεί στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των μελών του Δικτύου (=
παροχή διεθνών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, προβολή του
Δικτύου κ.λ.π), στη χάραξη ενιαίας στρατηγικής και στη διενέργεια ποιοτικών
ελέγχων για τη διαπίστωση τήρησης κυρίως των αρχών της ανεξαρτησίας, της
εκτίμησης των κινδύνων και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

•

Τα βασικά διεθνή όργανα διακυβέρνησης του Δικτύου είναι τα κάτωθι:
 Το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο
 Η Διεθνής Γενική Διεύθυνση
 Το Διεθνές Γραφείο

•

•

•

= 8 μέλη
= 10 μέλη

Το διεθνές Δίκτυο των εταιρειών PKF δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών
ελεγκτικής, φορολογικής και λογιστικής φύσης καθώς και σε οργανώσεις
επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων.
Το Δίκτυο αυτό δραστηριοποιείται σε 125 χώρες με πάνω από 400 γραφεία στα
οποία εργάζονται πάνω από 1.800 Συνέταιροι και πάνω από 15.800 ελεγκτικό
και διοικητικό προσωπικό.
Επιπλέον η «PKF International Limited» είναι μέλος του «Forum of Firms», ενός
«Συνδέσμου», στον οποίο μετέχουν διεθνείς ελεγκτικές – λογιστικές εταιρείες, οι
οποίες διενεργούν ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες
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χρησιμοποιούνται ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν διεθνώς, δηλαδή πέραν των
εκάστοτε εθνικών συνόρων.
•

Η «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» υπάγεται σε κοινές πολιτικές με τα λοιπά μέλη του
Ομίλου στην τήρηση των αρχών της ανεξαρτησίας και της δεοντολογίας, στην
εκτίμηση των κινδύνων και γενικώς στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Παράλληλα υπόκειται και στον Ποιοτικό έλεγχο της «PKF International Limited».
Ο τελευταίος Ποιοτικός έλεγχος έγινε το καλοκαίρι του 2011.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και έχει δικαίωμα να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι αρμοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της
εταιρείας και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/1920.

Διοικητικό Συμβούλιο
• Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να αποτελείται
από 3 έως 21 συμβούλους. Οι αρμοδιότητες και η εξουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Καταστατικού
της εταιρείας και τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/1920
• Κατά την 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείτο από
τους κάτωθι:

Πιτέλη Δήμο του Νικολάου
Προκοπίδη Αντώνιο του Αθανασίου
Μανδρίδη Ιωάννη του Παντελή
Ελληνάκη Ευτύχιο του Εμμανουήλ
Ζωγράφο Δημήτρη του Χρήστου
Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου
Κασιούμη Ιωάννη του Κωνσταντίνου
Μακρή Ιωάννη του Θεοδώρου
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• Η καθημερινή διοίκηση και η συνήθης διαχείριση της περιουσίας της
εταιρείας έχει ανατεθεί στον Γιάννη Μανδρίδη (Διευθύνοντα Σύμβουλο) και
στον Δημήτρη Ζωγράφο (Εκτελεστικό Διευθυντή).

Λοιπά Όργανα
Για την αντιμετώπιση και επίλυση ορισμένων θεμάτων διαχείρισης και διοίκησης
για τα οποία δεν συντρέχει λόγος να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο,
σύμφωνα με σχετική απόφασή του, λειτουργεί και Διοικούσα Επιτροπή.
Τα μέλη της Επιτροπής αυτής είναι τα κάτωθι:
• Πιτέλης Ν. Δήμος = Πρόεδρος Δ.Σ.
• Προκοπίδης Αθ. Αντώνιος = Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Μανδρίδης Π. Ιωάννης = Διευθύνων Σύμβουλος
• Σφαρνάς Π. Αλέξανδρος = Μέλος Δ.Σ.
Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής μετέχει και ο Δημήτρης Ζωγράφος
= Εκτελεστικός Διευθυντής – Μέλος του Δ.Σ.

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
•

Το Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων από την
εταιρεία υπηρεσιών στηρίζεται στις βασικές διατάξεις του Ν. 3693/2008. Σε
εφαρμογή των διατάξεων αυτών η εταιρεία έχει συντάξει και εφαρμόζει και δικό
της Κανονισμό.

•

Στον Κανονισμό αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που αναφέρονται:
•
•
•
•
•
•

Στις ευθύνες της διοίκησης της εταιρείας
Στις γενικές αρχές των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
Στη διαχείριση του ελεγκτικού προσωπικού
Στην αποδοχή και την συνέχιση της συνεργασίας με τους πελάτες
Στην ποιοτική διεξαγωγή των εργασιών
Στην πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
αποτροπής της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
• Στην επιθεώρηση του ποιοτικού ελέγχου
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•

Υπεύθυνο όργανο που παρακολουθεί την εφαρμογή του Εσωτερικού
συστήματος διασφάλισης ποιότητας έχει ορισθεί η Διοικούσα επιτροπή της «PKF
Ευρωελεγκτική Α.Ε.».

•

Στον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται και η επιβολή ποινών σε όποιον παραβαίνει
τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

•

Η Διοικούσα επιτροπή της εταιρείας παρακολουθεί την εφαρμογή του
Κανονισμού και των σχετικών διατάξεων του Ν. 3693/2008, επιλύει τα
ενδεχόμενα προβλήματα από την παραβίαση των πολιτικών της εταιρείας και
λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα.

•

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» είναι το τελικό
όργανο ελέγχου και λήψης αποφάσεων πάνω σε θέματα διασφάλισης της
ποιότητας

•

Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται σύμφωνα με τα Ελεγκτικά πρότυπα που
έχουν καθιερωθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και παράλληλα
σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Εγχειρίδιο της PKF International. Η δομή του
φακέλου ελέγχου και τα σχετικά Φύλλα εργασίας είναι προσαρμοσμένα με το
ανωτέρω Εγχειρίδιο.

•

Ιδιαίτερη σημασία τόσο κατά το στάδιο του Προγραμματισμού του ελέγχου όσο
και κατά το στάδιο του Τελικού ελέγχου δίνεται στον προσδιορισμό του
«Κινδύνου».

•

Η είσοδος νέων μετόχων στην εταιρεία καθώς και η πρόσληψη του Ελεγκτικού
και Διοικητικού προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Η τελική κρίση για την
είσοδο στην εταιρεία νέων μετόχων γίνεται πάντα από επιτροπή η οποία
απαρτίζεται τουλάχιστον από δύο μετόχους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Στην
Επιτροπή αυτή δεν μετέχει ποτέ αυτός ο οποίος εισηγείται την είσοδο του νέου
μετόχου. Η τελική απόφαση πάντως λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας

•

Σε περίπτωση που πρόκειται να αναληφθεί κάποια εργασία υψηλού κινδύνου ή
για την οποία υπάρχουν επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο η εταιρεία μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες παροχής υπηρεσιών για τις οποίες πιθανόν δεν
διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές από τεχνικής πλευράς, ο υπεύθυνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εισηγείται το θέμα στη Διοικούσα Επιτροπή
προκειμένου αυτή να αποφασίσει.

•

Εκτός από τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με τις οποίες η εταιρεία είναι
συμβεβλημένη, η βιβλιοθήκη της εταιρείας είναι εμπλουτισμένη με αρκετά βιβλία
6
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όπως: Λογιστικά εγχειρίδια, Ελεγκτικά εγχειρίδια, φορολογικά – εργατικά
συγγράμματα,
επαγγελματικά
περιοδικά,
επαγγελματική
νομοθεσία,
συγγράμματα εμπορικού δικαίου κ.λ.π.
•

Εκτός από τον Κανονισμό του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
η εταιρεία έχει συντάξει και τηρεί και δικό της Κώδικα επαγγελματικής
δεοντολογίας με βάση τον οποίο εξασφαλίζονται οι αρχές της:
•
•
•
•
•
•

ανεξαρτησίας
ακεραιότητας
αντικειμενικότητας
επαγγελματικής συμπεριφοράς
εχεμύθειας
ποιοτικής επάρκειας παρεχομένων υπηρεσιών

5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
•

Η παρακολούθηση και η επαλήθευση της ικανοποιητικής λειτουργίας του
Εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα
της εταιρείας.

•

Η εταιρεία κατά διαστήματα αξιολογεί το εφαρμοζόμενο Εσωτερικό σύστημα
διασφάλισης ποιότητας και προβαίνει στις ανάλογες τροποποιήσεις και
βελτιώσεις. Παράλληλα, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με το διεθνές Δίκτυο
της PKF, κάθε φορά που απαιτείται, κάνει τις αναγκαίες ενέργειες που είναι
απαραίτητες για τη βελτίωση του Συστήματος αυτού.

• Η παρακολούθηση του Εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
επιτυγχάνεται με τη «συνεχή εξέταση» και με την «περιοδική (τακτική και έκτακτη)
επιθεώρηση» ολοκληρωμένων ελεγκτικών εργασιών.
• Με το σύστημα της «Συνεχούς εξέτασης» του Εσωτερικού συστήματος
διασφάλισης ποιότητας παρακολουθούνται κυρίως θέματα υποβολής στοιχείων
από τους Συνεταίρους και το Ελεγκτικό προσωπικό προς τη Διοίκηση της
εταιρείας (π.χ. βεβαιώσεις ανεξαρτησίας κλπ) και προς τους αρμόδιους φορείς
που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία του επαγγέλματος (Σ.Ο.Ε.Λ., Επιτροπή
«Ξεπλύματος χρήματος» - Ε.Λ.Τ.Ε.)

• Η «Τακτική επιθεώρηση» βασίζεται στις κάτωθι αρχές:
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α)
β)

γ)

Για τη διασφάλιση της ποιότητας διεξαγωγής των εργασιών εφαρμόζεται το
σύστημα της περιοδικής επιθεώρησης.
Η περιοδική επιλογή των εργασιών (φακέλων ελέγχου) που θα αποτελέσουν
αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου βασίζεται κυρίως στον «κίνδυνο» που
υπάρχει σε κάθε εργασία.
Η επιθεώρηση του Εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
διενεργείται:
• Κάθε χρόνο σε κυκλική βάση για τουλάχιστον μια ελεγκτική εργασία για
κάθε υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή.
• Η επιλογή της εργασίας γίνεται κατά προτίμηση από τις οικονομικές
μονάδες οι οποίες υπόκεινται σε Επισκόπηση των δικλείδων ποιότητας
ανάθεσης.
δ) Η Διοικούσα επιτροπή της εταιρείας κάθε χρόνο ορίζει
Επιτροπή
επιθεώρησης. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον Εκτελεστικό
Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος είναι τέως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
ε) Οι φάκελοι ελέγχου που έχουν διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές που είναι μέλη της Επιτροπής επιθεώρησης επιθεωρούνται από
αναπληρωματικά μέλη (Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές), τα οποία ορίζονται
από τη Διοικούσα Επιτροπή.
•

Η Τακτική επιθεώρηση διενεργείται με βάση Ειδικό εγχειρίδιο στο
οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι επαληθεύσεις που πρέπει να
διενεργηθούν και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή των
κανόνων που επιβάλλονται από την επαγγελματική νομοθεσία, από τα
Ελεγκτικά πρότυπα που έχουν καθιερωθεί από το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών-Λογιστών και από τον Κανονισμό του Εσωτερικού
συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας. Επίσης αντικείμενο
του Ποιοτικού ελέγχου αποτελεί και η ομοιόμορφη σε γενικές γραμμές
τήρηση των φακέλων ελέγχου (= Ενότητες ελέγχου – τυποποίηση και
αρχειοθέτηση των φύλλων εργασίας κ.λ.π.).

•

Μετά το τέλος της Τακτικής Επιθεώρησης η Επιτροπή επιθεώρησης
γνωστοποιεί προς τη Διοικούσα επιτροπή της εταιρείας τα
αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε. Τα αποτελέσματα αυτά,
αφού ενημερωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,
γνωστοποιούνται οπωσδήποτε προς τους υπευθύνους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές και το αρμόδιο Ελεγκτικό προσωπικό. Η
γνωστοποίηση αυτή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και
στα επιμέρους πρόσωπα να λάβουν τα άμεσα και κατάλληλα μέτρα,
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όπου αυτά είναι απαραίτητα, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους
ρόλους τους και τις ευθύνες τους. Στην πληροφόρηση πρέπει να
περιλαμβάνονται:
α) Η περιγραφή των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόσθηκαν.
β) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον Ποιοτικό έλεγχο (=επιθεώρηση).
•

«Έκτακτες επιθεωρήσεις» διενεργούνται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις
οποίες κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο από τη Διοικούσα επιτροπή της εταιρείας
διενεργούνται Έκτακτες επιθεωρήσεις.

•

Κατά διαστήματα η εταιρεία υπόκειται σε Ποιοτικό έλεγχο και από το Διεθνές
Δίκτυο της PKF της οποίας αποτελεί μέλος.

•

Οι τελευταίοι Ποιοτικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν:
α) Από την Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της «PKF International» μέσα στο
μήνα Ιούνιο του 2011.
β) Από την Επιτροπή Ποιοτικού ελέγχου της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» μέσα
στο μήνα Δεκέμβριο 2011 = μία εταιρεία για κάθε Συνέταιρο.
γ) Από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) στα τέλη
του 2009.
Ο έλεγχος αυτός αφορούσε στην εφαρμογή του 1ου Διεθνούς προτύπου
διασφάλισης ποιότητας.
Η διαπίστωση της εφαρμογής του ανωτέρω Πρότυπου βασίσθηκε σε
συζητήσεις με τους αρμοδίους της εταιρείας κα σε επισκόπηση ενδεικτικών
στοιχείων.
Μετά την αξιολόγηση της Ε.Λ.Τ.Ε. η εταιρεία υπέβαλε «Σχέδιο δράσης», ο
βαθμός υλοποίησης του οποίου αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την
Ε.Λ.Τ.Ε.

•

Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τους ανωτέρω δύο ελέγχους
κρίνουμε ότι στην εταιρεία λειτουργεί ένα αρκετά επαρκές σύστημα διασφάλισης
ποιότητας, το οποίο καλύπτει τις βασικές και ουσιώδεις ανάγκες των
διεξαγομένων εργασιών και παράλληλα σας πληροφορούμε ότι συνεχώς
προσπαθούμε για τη βελτίωση του συστήματος αυτού.
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6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•

Οι επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος στις οποίες η εταιρεία ορίσθηκε ως
νόμιμος ελεγκτής για τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων των ετησίων
Οικονομικών Καταστάσεων και την επισκόπηση των αντιστοίχων ενδιάμεσων
Οικονομικών Καταστάσεων, κατά το έτος για το οποίο έχει συνταχθεί η
παρούσα Έκθεση διαφάνειας, είναι οι κάτωθι:
-

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες ΑΒΕΤΕ
Καράτζη Βιομηχανικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.
Space Hellas A.E.
Intertech Α.Ε.
Cpi A.E.
Δούρος Α.Ε.
Ελ. Δ. Μουζάκης ΑΕΒΕΜΕ
Ιντέριο – Αργώ Group AME
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
Πανηπειρωτική Τράπεζα «Ο Στόχος»
Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας «Ολυμπιακή Πίστη»
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου
Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
•

Ειδικότερα στο Σύστημα που εφαρμόζεται από την εταιρεία κατά τη διεξαγωγή
των υποχρεωτικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας
περιλαμβάνονται διαδικασίες που αφορούν κυρίως:
α) Την υπογραφή ετήσιας Βεβαίωσης από κάθε υπεύθυνο Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή και το Ελεγκτικό προσωπικό που απασχολεί, με την οποία
βεβαιώνουν την ανεξαρτησία τους (για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο).
β) Την αρχειοθέτηση μέσα στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού
υπογεγραμμένης δήλωσης σύμφωνα με την οποία κατά την πρόσληψή του
παρέλαβε από τη Γραμματεία της εταιρείας τη νομοθεσία του Σ.Ο.Ε.Λ., τα
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Ελεγκτικά πρότυπα του Σ.Ο.Ε.Λ., τον Κανονισμό εσωτερικού συστήματος
διασφάλισης ποιότητας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», τον Κώδικα
επαγγελματικής δεοντολογίας της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» και το
Εγχειρίδιο
καταπολέμησης
«Ξεπλύματος
χρήματος»
της
«PKF
Ευρωελεγκτική Α.Ε.»
γ) Τις καταγεγραμμένες στον Κανονισμό εσωτερικού συστήματος διασφάλισης
ποιότητας και στον Κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας πολιτικές
ανεξαρτησίας (= απαγορεύσεις διενέργειας ελέγχων σε επιχειρήσεις που
εργάζονται άμεσα συγγενικά πρόσωπα, σε επιχειρήσεις στις οποίες
προσφέρονται υπηρεσίες συμβούλου της διοίκησης σε θέματα επιχειρησιακού
σχεδιασμού, χρηματοοικονομικά, σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν άμεσα ή
έμμεσα οικονομικά συμφέροντα κ.λ.π)
δ) Την υπογραφή ετήσιας Βεβαίωσης από τους υπεύθυνους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές με την οποία δηλώνουν ότι δεν κατέχουν μετοχές των
εισηγμένων εταιρειών οι οποίες είναι πελάτες της «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.».

•

Σας δηλώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους, για το οποίο έχει συνταχθεί η
παρούσα Έκθεση διαφάνειας, κατά τη διεξαγωγή των υποχρεωτικών ελέγχων:
α) Εφαρμόστηκαν οι ανωτέρω κανόνες τήρησης της αρχής της ανεξαρτησίας
β) Διενεργήθηκαν έλεγχοι για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων αυτών για
όλες τις αναληφθείσες εργασίες υποχρεωτικών ελέγχων.

8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
•

Η πολιτική που ακολουθείται στα θέματα της συνεχούς εκπαίδευσης του
Ελεγκτικού προσωπικού βασίζεται στους κάτωθι άξονες:
α) Επιμόρφωση των νεοπροσλαμβανομένων με τις βασικές κατευθυντήριες
αρχές του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η επιμόρφωση αυτή αφορά μόνο στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο νεοπροσλαμβανόμενος στερείται
προηγούμενης ελεγκτικής πείρας.
β) Επιμόρφωση με τη μεθοδολογία εφαρμογής των προγραμμάτων ελέγχου
(αρχικών και τροποποιημένων).
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γ) Επιμόρφωση με τις νεότερες εξελίξεις που παρατηρούνται σε θέματα
Ελεγκτικής (Ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα κ.λ.π.), Λογιστικής (Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κ.λ.π.), Φορολογικής – Εργατικής
νομοθεσίας καθώς και σε θέματα που καλύπτουν ανάγκες της εταιρείας σε
εξειδικευμένους τομείς.
•

Η συνεχής εκπαίδευση παρέχεται είτε με εξωτερικά σεμινάρια με εισηγητές
τρίτους είτε με εσωτερικά σεμινάρια με εισηγητές στελέχη της εταιρείας. Επίσης
κατά καιρούς στελέχη της εταιρείας παρακολουθούν σεμινάρια στο εξωτερικό που
οργανώνονται από το διεθνές Δίκτυο της «PKF International Limited».

•

Κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα Έκθεση
διαφάνειας διεξήχθησαν τα κάτωθι σεμινάρια:
-

Κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2011
Θέμα: Λογιστικό Πρόγραμμα IDEA 8.3 «CASEWARE»
Εισηγητής: Αντιπρόσωπος του IDEA στην Ελλάδα και Κύπρο κ. Αργύρης
Τεμπριώτης

-

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2011
Στα πλαίσια της συνεχής προσπάθειας επιμόρφωσης των εργαζομένων
Θέμα: «Οι νέες διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος».
Εισηγητής: International Forum Training & Consulting

-

Κατά τον μήνα Ιούνιο του 2011
(Σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των Ο.Ε.Λ. (στο πλαίσιο υποχρέωσης του
άρθρου 11 Ν. 3693/2008)
Θέμα: «Βασικές αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος» (Φυσικών και
Νομικών Προσώπων) – «Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» (Βασικά θέματα ελέγχου,
αξιολόγηση ευρημάτων ελέγχου) – Σχεδιασμός ελέγχου ενοποιημένων
οικονομικών Καταστάσεων».
Εισηγητές: Ο.Ε.Λ. κ.κ. Βασ. Λουμιώτης, Ευθ. Αναγνώστου, Στ. Δρίτσας και
Βασ. Τζίφας.

-

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2011
Στα πλαίσια της συνεχής προσπάθειας επιμόρφωσης των εργαζομένων
Θέμα: Τεχνικές δειγματοληψίας
Εισηγητής: Εσωτερικός συνεργάτης (Ανδρέας Γ. Πούρνος, Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής)

-

Κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2011
(Σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των Ο.Ε.Λ. (στο πλαίσιο υποχρέωσης του
άρθρου 11 Ν. 3693/2008)
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Θέμα: «Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου – Πρόγραμμα ελέγχου – Νομικές
Ευθύνες» - «Ελεγκτική δειγματοληψία – Διεθνές Πρότυπο Εργασιών
Διασφάλισης 3000».
Εισηγητές: Ο.Ε.Λ. κ.κ. Βασ. Λουμιώτης, Ευθ. Αναγνώστου, Βασ. Τζίφας,
Αριστ. Μανουράς, Γεώρ. Πετράκος.
-

Κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2011
Στα πλαίσια της συνεχής προσπάθειας επιμόρφωσης των εργαζομένων
Θέμα: «Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: I κ. Ρουσάκη τέως διευθύντρια του τμήματος Φ.Π.Α. Υπουργείο
Οικονομικών

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
•
•

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2011 ανήλθε σε 4.496 χιλιάδες
ευρώ, έναντι 4.576 χιλιάδων ευρώ της χρήσης 2010.
Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2011 αναλύεται ως κάτωθι:
Αμοιβές υποχρεωτικών ελέγχων
Αμοιβές λοιπών ελεγκτικολογιστικών εργασιών
Αμοιβές φορολογικών συμβουλών
Αμοιβές λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών

•

3.683
66
101
646
4.496

Τα πρό φόρων καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2011 σε 179
χιλιάδες ευρώ, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση (2010) είχαν ανέλθει σε 274
χιλιάδες ευρώ.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι αμοιβές των νομίμων ελεγκτών της εταιρείας κατανέμονται με βάση μια γενική
συνισταμένη ευρέως φάσματος κριτηρίων, όπως το ποσό αμοιβής που απαιτείται
για την υποχρεωτική ασφάλισή τους στα ασφαλιστικά ταμεία, ο κύκλος εργασιών
και η παραγωγικότητά τους, η επαγγελματική τους καταξίωση και η συνολική
αποδοτικότητα της εταιρείας.
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