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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

αο παξνπζηάδνπκε ηελ Έθζεζε Γηαθάλεηαο ηεο Δηαηξείαο καο, ε νπνία 
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4449/2017 θαη ηνπ άξζξνπ 
13 ηεο ΔΔ 537/2014. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνζηεξίδνπκε εκπξάθησο ηελ 
αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη πιεξνθφξεζε.  
 
Με ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαθάλεηαο παξέρνπκε πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε 
ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνχκε, ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δνκή ηεο Δηαηξείαο καο, 
φπσο επίζεο ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη άιια ζηνηρεία. εκεηψλνπκε φηη ιφγσ 
ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο εηαηξείαο έιεμε 30 Ινπλίνπ 2018, 
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε 1 Ινπιίνπ 2017 έσο 
30 Ινπλίνπ 2018. Η Έθζεζε Γηαθάλεηαο εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 17 Οθησβξίνπ 2018. 
 
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα θάησ απφ δπζκελείο 
ζπλζήθεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηή ηε δχζθνιε πεξίνδν, ε 
Δηαηξεία καο έδεημε θαη πάιη  έκπξαθηα ηε ζηήξημή ηεο ζηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο, πξνζπαζψληαο κέζσ ησλ European Business Awards λα 
αλαδείμεη ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα. 
 
Με εθηίκεζε 
 
 
 
 
 
Άζσο ηπιηαλνχ 
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
 
Μαξνχζη, 17 Οθησβξίνπ 2018 
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2. ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
2.1. Νομική μοπθή και έδπα 
 

Η RSM Greece Αλψλπκε Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ (ε 
Δηαηξεία) είλαη κηα Αλψλπκε Δηαηξεία ε νπνία ηδξχζεθε ην 1993 θαη είλαη ην κέινο (member firm) ηνπ 
δηθηχνπ ηεο RSM γηα ηελ Διιάδα. Ο ΑξΜΑΔ ηεο Δηαηξείαο είλαη 29795/01ΑΣ/Β/93/2181 θαη ν 
αξηζκφο ΓΔΜΗ 001520701000 κε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηελ 3 Οθησβξίνπ 2012. Η θχξηα 
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο καο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη 
πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνπκε βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο www.rsm.global/greece. 
 

Η έδξα ηεο Δηαηξείαο καο βξίζθεηαη ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ. 
 

2.2. Σμήμαηα πος λειηοςπγούν ζηην Δηαιπεία 
 

ηελ Δηαηξεία ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ πέληε ηκήκαηα: 
 

 Σκήκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ  

 Σκήκα πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Σκήκα Παξνρήο Λνγηζηηθψλ & Φνξνηερληθψλ πκβνπιψλ  

 Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 Σκήκα Τπεξεζηψλ Μηζζνδνζίαο 
 

Οη ππεξεζίεο Παξνρήο Λνγηζηηθψλ & Φνξνηερληθψλ πκβνπιψλ, Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 
θαη Τπεξεζηψλ Μηζζνδνζίαο παξέρνληαη θπξίσο απφ ηελ RSM Greece Business Advisors ΔΠΔ. 
 
2.3. Μέηοσοι ηηρ Δηαιπείαρ 
 
Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 100.000 θαη θαηαλέκεηαη ζε 100 ρηιηάδεο 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο € 1 έθαζηε. 
 
ηηο 30 Ινπλίνπ 2018, ε Δηαηξεία είρε ηνπο παξαθάησ κεηφρνπο: 
- Άζσο ηπιηαλνχ ηνπ ηέιηνπ (ΑΜ ΟΔΛ 12311) 
- Βαζίιεο Πεηίλεο ηνπ Βειηζζάξηνπ (AM ΟΔΛ 68584) 
 
2.4. Νόμιμοι ελεγκηέρ πος έσοςν δικαίωμα ςπογπαθήρ και δεν είναι μέηοσοι  
 
Δθηφο απφ ηνλ θχξην Άζσ ηπιηαλνχ, δηθαίσκα ππνγξαθήο έρνπλ ν Κχξηνο Ισάλλεο Σέληεο ηνπ 
Κξίησλα-Γεκεηξίνπ (ΑΜ ΟΔΛ 17061) (απφ 2/7/2018), ε Κπξία Λακπξηλή Απνζηνιίδνπ ηνπ 
Αλησλίνπ (ΑΜ ΟΔΛ 37611) θαη ν Κχξηνο Ιππνθξάηεο αιάπαο ηνπ ππξίδσλα (ΑΜ ΟΔΛ 52801).  
 
2.5. Τποκαηαζηήμαηα και ζςνδεδεμένερ επισειπήζειρ ζηην Δλλάδα και ζηο εξωηεπικό 
 
Η Δηαηξεία δηαηεξεί γξαθείν ζηε Θεζζαινλίθε, ζηε δηεχζπλζε Φξάγθσλ 6-8, ΣΚ 546 26.  
 
Η RSM Greece Business Advisors ΔΠΔ είλαη licensee ηεο RSM. 
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2.6. Δγγπαθή ζε δημόζια μηηπώα Νομίμων Δλεγκηών 
 
Η Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ ηδηαίηεξε κεξίδα ηνπ Μεηξψνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
πνπ πξνβιέπεη ην αξζ. 13 ηνπ ΠΓ 226/1993, κε αξηζκφ 104 θαη ζην Γεκφζην Μεηξψν ηεο 
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ κε αξηζκφ κεηξψνπ 016. 
 
3. ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΖ RSM 
 
3.1 Ζ RSM Greece και ηο Γίκηςο ηηρ RSM 
 
Ωο κέινο (member firm) ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM, ε RSM Greece παξέρεη ζχγρξνλεο ιχζεηο θαη 
ππεξεζίεο πνπ απαληνχλ άκεζα ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνπνηψληαο ηελ 
ηερλνγλσζία θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ καο, έρνπκε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα εληζρχνπκε 
ηα νθέιε εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ καο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. ηφρνο καο είλαη επίζεο 
θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ καο κέζσ ηεο άκεζεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία θαη 
ηερλνγλσζία ηεο RSM. 
 
Η Δηαηξεία καο απνηειεί ην αλεμάξηεην κέινο ηεο RSM γηα ηελ Διιάδα. 
 
Η RSM Greece ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηε κεζνδνινγία θαη ελ γέλεη ηηο 
πνιηηηθέο ηνπ Γηθηχνπ θαη ππφθεηηαη ζε πνηνηηθνχο ειέγρνπο θαη απφ ην ίδην ην Γίθηπν, ζηελ έθηαζε 
πνπ δελ ζεκεηψλνληαη παξεθθιίζεηο απφ ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  
 
Η RSM Greece δελ απνηειεί αληηπξφζσπν θαλελφο κέινπο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM θαη θαλέλα κέινο 
ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM δελ είλαη αληηπξφζσπνο ηεο RSM Greece. 
 
Καλέλα άιιν κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM δε θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε ζε ζρέζε κε ηα έξγα πνπ 
αλαιακβάλεη ε Δηαηξία καο θαη βεβαίσο νχηε εκείο γηα ηα έξγα πνπ αλαιακβάλνπλ άιιεο εηαηξείεο 
ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM. 
 
Η δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ RSM International Limited (εηαηξεία 
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο), ε νπνία βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Αγγιία κε 
αξηζκφ 4040598. 
 
Η RSM (www.rsm.global) είλαη ην έθην κεγαιχηεξν δίθηπν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη 
πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, κε εηαηξείεο – κέιε ζε 120 ρψξεο, κε πάλσ απφ 800 
γξαθεία θαη 43.000 πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο δηεζλψο. Σν δίθηπν ηεο RSM ζεκεηψλεη ζπλερή αλάπηπμε 
θαη ηα έζνδα ηνπ έθηαζαλ ην 2016 ηα $ 5,1 δηζ. 
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3.1 Ζ RSM Greece και ηο Γίκηςο ηηρ RSM (ζςνέσεια) 
 
Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν αλεμάξηεησλ εηαηξεηψλ θαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κε απηφλνκε ιεηηνπξγηθή θαη λνκηθή κνξθή. Κάζε κία απφ ηηο αλεμάξηεηεο 
εηαηξείεο ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο βάζεη ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρψξα ζηελ νπνία ε εηαηξεία 
ιεηηνπξγεί. Οη εηαηξείεο - κέιε δηέπνληαη απφ έλα θνηλφ φξακα παξνρήο επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ 
πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζηνπο πειάηεο ησλ ρσξψλ ηνπο φζν θαη ζηνπο δηεζλείο πειάηεο ηνπ δηθηχνπ 
ηεο RSM. Η RSM δελ παξέρεη σο λνκηθή νληφηεηα ππεξεζίεο ειεγθηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ ή 
θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα. 
 
Η RSM είλαη κέινο ηνπ “Forum of Firms”. Ο ζθνπφο ηνπ Forum απηνχ είλαη ε πξνψζεζε πξνηχπσλ 
πςειήο πνηφηεηαο νηθνλνκηθψλ θαη ειεγθηηθψλ πξαθηηθψλ δηεζλψο. 
 
 
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ε RSM έρεη πηνζεηήζεη ηα παξαθάησ “Centres of 
Excellence” κε ζθνπφ λα ζπλελψζεη ηνπο θνξπθαίνπο εηδηθνχο ηνπ Γηθηχνπ ζε ζπγθεθξηκέλα 
γλσζηηθά πεδία: 
 Transnational Assurance Services Executive Committee 
 International Tax Committee 
 IFRS Centre of Excellence & IFRS Champions Group 
 Risk Management Centre of Excellence 
 Transaction Support Centre of Excellence 
 Information Technology 
 Cleantech and Renewable Energy 
 European Leadership Team 

 
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο καο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο πνιιψλ απφ 
ηηο παξαπάλσ επηηξνπέο. 
 
Σν δίθηπν ηεο RSM δηελεξγεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θάζε ρξφλν ζε εηαηξείεο 
– κέιε ηνπ. Οη εηαηξείεο κέιε ειέγρνληαη ζπλήζσο αλά ηξία έηε.  
 
Οη αμίεο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM, ηηο νπνίεο ελζηεξλίδνληαη φια ηα κέιε είλαη: 
 

 

Αξηζηεία 
Οη ελδειερείο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνπκε 
εμαζθαιίδνπλ παξνρή ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. 

 

Δκπηζηνζχλε 
Παξέρνληαο άκεζεο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, εμαζθαιίδνπκε ζηνπο 
πειάηεο καο γξήγνξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηνπο εηαίξνπο θαη ηα 
πςειφβαζκά καο ζηειέρε. 

 

Πνηφηεηα 
Μέιε ηεο RSM απνηεινχλ εηαηξείεο πνπ αθνινπζνχλ ηα πξφηππα 
πνηφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη επαγγεικαηηζκνχ. 
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3.1 Ζ RSM Greece και ηο Γίκηςο ηηρ RSM (ζςνέσεια) 

 

 

Οκαδηθή εξγαζία 
Απνηειεί ηε δεχηεξε θχζε ηεο RSM. Η νκαδηθφηεηα εμαζθαιίδεη 
άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο 
καο. 

 

Δπειημία 
Δθαξκφδνπκε επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θάλνληαο 
ρξήζε ηνπ δηθηχνπ καο κε ζηφρν λα παξνπζηάδνπκε πςειήο 
πνηφηεηαο απνηειέζκαηα. 

 

ηαζεξφηεηα 
ηνρεχνπκε ζηελ δεκηνπξγία καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 
θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο καο, θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο 
θαη δεζκεπφκαζηε γηα ηελ εθαξκνγή ζηνρεπκέλσλ ιχζεσλ. 

 
3.2 Λίζηα από Δλεγκηικά Γπαθεία πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην Δςπώπη ανά σώπα 
 

Location Firm Name 

Austria RSM Austria Wirtschaftsprüfung GmbH 

Belgium RSM InterAudit cvba 

  RSM reviseurs d'entreprises - bedrijfsrevisoren bvba 

  RSM Belgium 

Bulgaria RSM BG Ltd. 

Croatia RSM Croatia d.o.o. 

Denmark Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Finland RSM Finland Oy 

France RSM Rhône Alpes 

  RSM Ouest 

  RSM Paris 

  Corevise 

  SYC 

  C4 Conseil 

  Fidinter 

  Expertise & Audit 

  RSM Mediterranee 

  SAS SOFIRA AUDIT 

  RSM Beaujolais Val de Saône 

  RSM Est 

  RSM Pays de Savoie 

  RSM France 
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3.2 Λίζηα από Δλεγκηικά Γπαθεία πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην Δςπώπη ανά σώπα 
(ζςνέσεια) 
 

Location Firm Name 

Germany 8P Partnerschaft mbB 

  RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

  
Breidenbach und Partner PartG mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft 

  
RSM Altavis GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

  8P Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Greece RSM Greece Certified Auditors and Management Consultants SA 

Hungary RSM Audit Hungary Zrt. 

Ireland RSM Ireland 

  RSM Ireland Business Advisory Limited 

Italy RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. 

Luxembourg RSM Audit Luxembourg, societe a responsabilite limitee 

Malta RSM Malta 

Netherlands RSM Netherlands Audit B.V. 

  RSM Netherlands Holding N.V. 

  RSM Netherlands Accountants N.V. 

  RSM Nederland Audit N.V. 

  RSM Rotterdam Accountants 

Norway RSM Rogaland AS 

  RSM Norge AS 

Poland RSM Poland Audyt S.A. 

  RSM Poland Sp. z o.o. 

  RSM Poland Fiscal Representation Sp. z o. o. 

  RSM Poland Spólka Doradztwa Podatkowego S.A 

Portugal RSM Audiconsulte - Consultoria, Lda. 

  RSM & Associados, SROC, Lda. 

Romania RSM Romania SRL 

Spain RSM Andorra Auditors i Assessors, SL 

  RSM Spain Auditores, SLP 

Sweden RSM Stockholm AB 

  RSM Göteborg KB 

United Kingdom RSM UK Audit LLP 

  RSM Northern Ireland (UK) Limited 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ απφ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηα κέιε ζηηο ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηηο 30 Ινπλίνπ 2018, δηακνξθψζεθε ζηα € 262.525.000. 
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4. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ  
 
Η Δηαηξεία δηνηθείηαη κέζσ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Σα φξγαλα απηά είλαη ηα αλψηεξα φξγαλα δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη ζήκεξα απφ ηνπο θάησζη: 
 

Ονομαηεπώνςμο Παηπώνςμο ΑπΜ ΟΔΛ Ηδιόηηηα 

Άζσο ηπιηαλνχ ηέιηνο 12311 Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Βαζίιεο Πεηίλεο Βειηζζάξηνο 68584 Μέινο  

Ισάλλεο Σέληεο 
Κξίησλ-
Γεκήηξηνο 

17061 Μέινο 

Λακπξηλή Απνζηνιίδνπ Αληψληνο 37611 Μέινο 

 
Η ζεηεία ηνπ παξαπάλσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αλσηέξσ ζχλζεζε ηελ  26 Ινπλίνπ  2018. 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθάζηζε ηελ 9 Οθησβξίνπ 2015, αλαθνξηθά κε ηελ λφκηκε 
εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, φηη ηελ Δηαηξεία εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ κε κφλε ηελ ππνγξαθή 
ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία, δηθαζηηθά θαη εμψδηθα, έλαληη θάζε ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ ελεξγψληαο ν θαζέλαο αηνκηθά, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο καο Κχξηνο 
Άζσο ηπιηαλνχ, ν νπνίνο εθηφο απφ κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, είλαη κέινο 
ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ (ΔΛΚ) θαη ηνπ Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), Αγγιίαο , θαζψο θαη ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο καο 
Κχξηνο Βαζίιεο Πεηίλεο, ζηνπο νπνίνπο εθρσξνχληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο εθπξνζψπεζεο ηεο 
Δηαηξείαο. 
 
Η Δηαηξεία, ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο, ν νπνίνο ηίζεηαη ζηε δηάζεζε 
φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Δθεί πεξηγξάθνληαη εθηελψο νη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ 
νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο, νη γεληθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη νη εηδηθέο 
δηαδηθαζίεο αλά ιεηηνπξγία / θχθισκα αιιά θαη Σκήκα. Τπεχζπλνο γηα ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ Γεληθνχ 
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο έρεη νξηζηεί ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο Κχξηνο Άζσο ηπιηαλνχ. 
 
Τπεχζπλνο Γενληνινγίαο θαη Αλεμαξηεζίαο, Τπεχζπλνο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Γσξνδνθίαο θαη ηεο 
Γηαθζνξάο θαη Τπεχζπλνο πλερνχο Δθπαίδεπζεο, έρεη νξηζηεί ν Κχξηνο Άζσο ηπιηαλνχ, Οξθσηφο 
Διεγθηήο Λνγηζηήο. Ο Κχξηνο Άζσο ηπιηαλνχ είλαη Τπεχζπλνο Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ζε 
ζρέζε κε ηελ πξφιεςε δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 
 
Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Γηθιείδσλ Πνηφηεηαο έρεη νξηζηεί ε Κπξία Λακπξηλή Απνζηνιίδνπ, Οξθσηφο 
Διεγθηήο Λνγηζηήο. 
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4. ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (ζςνέσεια) 
 
Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο δνκήο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Δηαηξείαο καο: 
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5. ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΛΔΗΓΩΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
 
5.1. Γενικά για ηο ζύζηημα Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ ηηρ Δηαιπείαρ μαρ  
 
Η Δηαηξεία καο δηαηεξεί θαη αλαπηχζζεη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ησλ φζσλ πξνβιέπεη ην Γηεζλέο Πξφηππν Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο 1 (ΓΠΓΠ 1). Δηδηθά γηα ην Σκήκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, ην ζχζηεκα απηφ 
ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν αλαιπηηθά ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο 
Γηθιείδσλ Πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ αλαθνξάο ηνπ 
πξνζσπηθνχ θαη άκεζν ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηαηήξεζε 
πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ ζχκθσλα ηφζν κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φζν θαη ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 
 
Η Δηαηξεία εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 
Federation of Accountants - IFAC), θαζψο θαη απηφλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
Διιάδνο (ΟΔΛ) φπσο απηφο έρεη αλαζεσξεζεί ζην ΦΔΚ 364/07.05.1997 αιιά θαη ην ΦΔΚ Α’ 
7/24.01.2017 (Ν 4449/2017). Αθφκε, ε Δηαηξεία καο βαζίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM, 
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην “Quality Assurance and Risk Containment Policies and Procedures”, 
νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φιεο ηηο εηαηξείεο – κέιε ηνπ Γηθηχνπ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 
ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 
 
Παξαζέηνπκε κία δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ: 
 

 
 
 
ε θάζε πεξίπησζε ηελ ηειηθή επζχλε ζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε ζηα φζα πξνβιέπεη ην ΓΠΓΠ 1 
αλαιακβάλεη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. 
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5.1. Γενικά για ηο ζύζηημα Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ ηηρ Δηαιπείαρ μαρ (ζςνέσεια) 
 
Πην αλαιπηηθά, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θξνληίδεη δηαξθψο ψζηε νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο δηθιείδσλ πνηφηεηαο λα 
αλαζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζή ηνπο, λα θηάλνπλ θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο ζε φιεο ηηο 
βαζκίδεο πξνζσπηθνχ αιιά θαη λα ειέγρεηαη ε ηήξεζή ηνπο. ε πεξηπηψζεηο πνπ νη δηαδηθαζίεο 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ δελ εθαξκνζηνχλ ή ε εθαξκνγή ηνπο θξηζεί ειιηπήο, ε Γηνίθεζε είλαη 
ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη 
ρσξίο θακία εμαίξεζε. 
 

5.2. Κώδικαρ Γεονηολογίαρ 
 
Η Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ εχινγε 
δηαζθάιηζε φηη φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ηεξνχλ επζπλείδεηα ηνπο θαλφλεο ηνπ Κψδηθα 
Γενληνινγίαο ηνπ επαγγέικαηνο. 
 
Σα θπξηφηεξα ζεκεία γχξσ απφ ηα νπνία πεξηζηξέθεηαη ε παξαθάησ αλάιπζε είλαη ηα ζέκαηα 
εληηκφηεηαο, αλεμαξηεζίαο, αθεξαηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο, ερεκχζεηαο, επαγγεικαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, επάξθεηαο θαη επζπλεηδεζίαο. Να ζεκεησζεί φηη γηα φιεο ηηο εηαηξείεο – κέιε ηνπ 
δηθηχνπ ηεο RSM είλαη ππνρξεσηηθή ε απζηεξή ηήξεζε ησλ RSM Ethics and Independence Policies, 
νη νπνίεο είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ Κψδηθα ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (“Code of 
Conduct for Professional Accountants - the “IFAC Code”). 
 
Ανεξαπηηζία, Ακεπαιόηηηα, Ανηικειμενικόηηηα 
 
Η Δηαηξεία δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζε ζέκαηα αλεμαξηεζίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ζην 
Σκήκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Θεσξεί φηη πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ ηεο 
Δηαηξείαο λα παξακέλεη πηζηφ ζηελ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο επεηδή κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ ν 
ειεγθηήο κπνξεί λα εθθέξεη αληηθεηκεληθή άπνςε παξακέλνληαο αλεπεξέαζηνο ζηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπ θξίζε θαζψο θαη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαηαζηάζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ζε ηξίηνπο λα 
απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία πειαηψλ ή λα θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αθεξαηφηεηα 
ηεο Δηαηξείαο είλαη πιεκκειήο. 
 
Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θαη 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ. Πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, φινη νη εξγαδφκελνη 
ππνγξάθνπλ ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ ηελ θαηάζηαζε Απαγνξεπκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Δλδηαθεξφλησλ θαη απηή ησλ Απαγνξεπκέλσλ ρέζεσλ θαη πλαιιαγψλ. Να ζεκεησζεί φηη ε 
απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ ησλ κειψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 
 
Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη έλα ζχλνιν ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 
αλεμάξηεηε ζέζε κειψλ ειεγθηηθήο νκάδνο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε κεξνιεςία, ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ κέινο ή κέιε ειεγθηηθήο νκάδνο ηνπνζεηνχληαη ππέξ ή θαηά ζέζεσο πειάηε ζε βαζκφ πνπ ε 
χπαξμε αληηθεηκεληθφηεηαο λα δπζρεξαίλεηαη. 
 
ηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο δηθιείδσλ πνηφηεηαο, ε 
Δηαηξεία κε ηε ρξήζε δεηγκαηνιεςίαο πξνσζεί ηνλ επηπιένλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ απφ ηξίηνπο, εθηφο ηεο ειεγθηηθήο νκάδνο πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. 
Σα άηνκα απηά είλαη θαηά πεξίπησζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο. 
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Ανεξαπηηζία, Ακεπαιόηηηα, Ανηικειμενικόηηηα (ζςνέσεια)  
 
Μία αθφκε δηθιείδα αζθαιείαο, είλαη ε ελαιιαγή ησλ ππεπζχλσλ γηα θάζε ειεγθηηθφ έξγν, αθφκε θαη 
αλ δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηλφκελα ή ελδείμεηο πξνζπαζεηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 
ειέγρνπ, θαζψο θαη ε ελαιιαγή ηνπ θχξηνπ Δηαίξνπ ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα. Γηα λα 
πεξηνξηζηνχλ θαηλφκελα αλάπηπμεο ππεξβνιηθήο νηθεηφηεηαο θαη ζηελψλ θηιηθψλ δεζκψλ, ε 
Δηαηξεία δηαηεξεί αξρείν κε ηηο ειεγθηηθέο νκάδεο ησλ πειαηψλ θαη αλά ρξήζε κειεηάηαη ψζηε 
θαλέλα κέινο νκάδνο λα κε ζπκκεηέρεη ζηνλ έιεγρν ηνπ ίδηνπ πειάηε γηα πάλσ απφ πέληε ζπλερείο 
ρξήζεηο. 
 
ε πεξηπηψζεηο πνπ κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζπλδέεηαη ζπγγεληθά κε κέιε ηνπ 
πξνζσπηθνχ πειαηψλ ηφηε, ζε γεληθέο γξακκέο ην πξφζσπν απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 
ζηελ νκάδα ειέγρνπ ηνπ ελ ιφγσ πειάηε. Σν ίδην ηζρχεη γηα πξφζσπα απφ ην ζηελφ θηιηθφ 
πεξηβάιινλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ππνρξενχηαη 
λα δειψλεη ζηνλ θάζε θνξά ππεχζπλν Δηαίξν ηνπ έξγνπ, πεξηπηψζεηο φπνπ πξφζσπα απφ ην 
ζπγγεληθφ ή ζηελφ θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο εηαηξείεο ηνπ πειαηνινγίνπ. 
 

Εσεμύθεια 
 

Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο νθείινπλ λα ηεξνχλ απζηεξή 
ερεκχζεηα ζε φηη αθνξά ζέκαηα πειαηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη λα 
δηαζθαιίδνπλ ην απφξξεην, φπσο πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ ηε ζρεηηθή 
Ννκνζεζία αιιά θαη ην Γεληθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Δμαηξέζεηο ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηεινχλ κφλν πεξηπηψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία, ππαγνξεχνληαη απφ ην θνηλφ/δεκφζην 
ζπκθέξνλ ή απαηηνχληαη απφ ηε Γηθαηνζχλε. 
 
Η αξρή ηεο ερεκχζεηαο επεθηείλεηαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε φζα 
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ζέκαηα αλεμαξηεζίαο. Σν πξνζσπηθφ 
απαγνξεχεηαη ξεηψο λα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ πειάηε 
γηα ίδηνλ φθεινο ή γηα φθεινο ηξίησλ. Αθφκε, πξέπεη λα απνθεχγνληαη 
ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ηξίηνπο λα ζπκπεξαίλνπλ φηη θάηη ηέηνην 
ζπκβαίλεη. 
 
Σν αξρεηαθφ πιηθφ ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ δηαηεξείηαη γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν θαη πξνζηαηεχεηαη επηκειψο. Η 
πξφζβαζε ζε απηφ θαη ζηνπο ρψξνπο φπνπ θπιάζζεηαη είλαη ειεγρφκελε.  

 
Επαγγελμαηική Σςμπεπιθοπά 
 
ηελ εξγαζία πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη άθξσο επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ φια ηα κέιε ηεο 
Δηαηξείαο. Υξεηάδεηαη πξνζνρή, επηκέιεηα θαη επζπλεηδεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηαρχηεηα θαη 
δηαθξηηηθφηεηα ελψ παξάιιεια απαξαίηεηε είλαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ. 
 
Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ε επαθή κε ην πξνζσπηθφ ησλ πειαηψλ είλαη ζπλερήο. Γηα ην 
ιφγν απηφ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θήκεο ηνπ επαγγέικαηνο αιιά θαη ηεο αηνκηθήο εληχπσζεο θαη γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο έλλνηαο ηνπ επαγγέικαηνο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ νκάδσλ 
ειέγρνπ πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ζεβαζκφ, επγέλεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα πξνο φινπο. 
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Επαγγελμαηική Σςμπεπιθοπά (ζςνέσεια) 
 
Σέινο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα κεξηκλά θαη λα 
ζπκπεξηθέξεηαη έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαιή θήκε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Η Δηαηξεία επηκέλεη ζε εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εζσηεξηθφ πνηνηηθφ ηεο 
έιεγρν (απηνέιεγρνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο). Ο εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε 
ρξήζε πξνζψπνπ (Engagement Quality Control Reviewer) απφ ην Σκήκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ 
Λνγηζηψλ, δηαθνξεηηθφ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν δηελεξγεί ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ (Δθζέζεηο Διέγρνπ, Αλαθνξέο θ.ιπ.) αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 
ειεγθηηθήο εξγαζίαο. Καηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ην πξφζσπν απηφ λα έρεη φζν ην 
δπλαηφλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν πειάηεο. 
 
Σν πξφζσπν ηνπ Quality Control Reviewer απνθαζίδεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ειεγθηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Η ζπκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ 
νξηζηηθνπνηείηαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη αλαγξάθεηαη θαη ζηα έληππα 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ ηα νπνία ππνγξάθεη θαη ν Engagement Quality Control Reviewer 
(EQCR). Ο ηειεπηαίνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ επηζθφπεζε, νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 
ππνγξάςεη ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειεγθηηθή κεζνδνινγία ηεο Δηαηξείαο (RSM Audit 
Manual) θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ειέγρνπ ηνπ πειάηε. 
 
O EQCR αλακέλεηαη λα δηελεξγήζεη ηνλ πνηνηηθφ ηνπ έιεγρν κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ηειηθήο 
επηζθφπεζεο απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην έξγν, αιιά πξηλ ηε 
αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ. 
 
Αθφκε, θαηά ην πέξαο ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε πειάηε, δηελεξγείηαη επηζθφπεζε γηα ηε 
δηαπίζησζε φηη έρνπλ ιάβεη ρψξα φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κε ηελ παξάιιειε 
ηήξεζε ησλ ηεζέλησλ ηεθκεξίσλ πνηφηεηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο εηαηξίεο 
- κέιε ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM θαη είλαη ζπκκνξθσκέλν πιήξσο κε φιε ηελ ηζρχνπζα δηεζλή 
λνκνζεζία. Παξάιιεια, βεβαηψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ θάζε ειεγθηηθή εξγαζία φηη δελ 
πθίζηαληαη εθθξεκφηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 
 
Πποζωπικό 
 
Η Δηαηξεία, πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηε Ννκνζεζία, θξνληίδεη 
ψζηε ην πξνζσπηθφ πνπ δηελεξγεί ηηο ειεγθηηθέο εξγαζίεο λα είλαη 
κέιε ηνπ ΟΔΛ. 
 
Επαγγελμαηικέρ Ικανόηηηερ και Επάπκεια 
 
Η Δηαηξεία, ζε θάζε πεξίπησζε, ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα 
πξνζφληα πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά ε Ννκνζεζία. Σν πξνζσπηθφ 
ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα δηαζέηεη άςνγε επαγγεικαηηθή θξίζε αιιά 
θαη αληίιεςε ηνπ αληίθηππνπ ησλ φζσλ ππνζηεξίδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ (Δθζέζεηο Διέγρνπ, Πηζηνπνηεηηθά,  
αλαθνξέο θαη ινηπέο εθζέζεηο). Αθφκε, πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο 
γλψζεηο ψζηε ηερληθά λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηηο 
εξγαζίαο, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα θαη 
θαηάξηηζε. 
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Επαγγελμαηικέρ Ικανόηηηερ και Επάπκεια (ζςνέσεια)  
 
Η Δηαηξεία δεηεί απφ ην πξνζσπηθφ ηεο λα δειψλεη θάζε θνξά πνπ απνθαζίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ 
νκάδσλ ειέγρνπ, εάλ έρεη απνθηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα ζηνλ πειάηε πνπ πξφθεηηαη 
λα απαζρνιεζεί. 
 
Διεξαγωγή Ελέγσων 
 
Οη ειεγθηηθέο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 
(International Standards on Auditing), ηα Γηεζλή Πξφηππα Δπηζθφπεζεο (International Standards on 
Review Engagements) θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα πλαθψλ Δξγαζηψλ (International Services on 
Related Services). 
 
Η Δηαηξεία θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο, έρεη πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο 
επηρείξεζεο ηνπ πειάηε, ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ηνπ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ (RSM Audit 
Methodology) ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ ηεο RSM. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ θαζνξίδεηαη ε 
έθηαζε ηνπ ειέγρνπ αιιά θαη ε ζχλζεζε ηεο ειεγθηηθήο νκάδνο. Παξαζέηνπκε κία δηαγξακκαηηθή 
απεηθφληζε ηνπ RSM Audit Methodology: 
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Επιζκόπηζη Ελεγκηικών Διαδικαζιών και Επγαζιών 
 
Η επηζθφπεζε ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί, απνηειεί 
ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Δηαηξεία. Οη άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζηεζεί νη 
εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο είλαη: 
 

 ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ειεγθηηθή εξγαζία, λα κειεηνχληαη ζην 
βαζκφ πνπ πξέπεη 

 ε εξγαζία λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε πξφζθαηα λνκηθά, πνηνηηθά θαη επαγγεικαηηθά δεδνκέλα 

 ε ηεθκεξίσζε ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο λα είλαη επαξθήο 
 
Η ειεγθηηθή εξγαζία καδί κε ηα ηεθκήξηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, δηαηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ηηο 
εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο πξνηηκάηαη ε ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
ειεγρφκελνο είλαη αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή ζπγαηξηθή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνθξίλεηαη ε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 
 
5.4. Αξιολόγηζη Πποζωπικού 
 
Η Δηαηξεία ζεσξεί πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη θαηά ζπλέπεηα επλνεί 
ηελ αληαιιαγή ηδεψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο θαη ζεσξεί 
απαξαίηεην λα είλαη φινη γλψζηεο ηνπ νξάκαηνο, ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο 
απνζηνιήο ηεο. Γηα ηνλ θάζε εξγαδφκελν νξίδεηαη έλαο Πξνζσπηθφο 
χκβνπινο κε ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή θαη αλνηθηή 
επηθνηλσλία. 
 
Με ην πέξαο θάζε ειεγθηηθνχ έξγνπ ζπκπιεξψλεηαη ην Έληππν 
Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο πνπ 
απαζρνιήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.   Κάζε εξγαδφκελνο ζα 
πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα Έληππα Πξνζσπηθήο Αμηνιφγεζεο 
(Evaluation Report) πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ινχιην ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο έσο θαη ηνλ 
Ινχλην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν έληππν απηφ απνζηέιιεηαη απεπζείαο ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν.  
 
Αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Πξνζσπηθφ χκβνπιν, ιακβάλνπλ ρψξα κε ζε ηξηκεληαία βάζε θαη κε 
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ δχν θνξέο ην ρξφλν.  
 
Δπηπξφζζεηα γηα ηα ηκήκαηα ηνπ Διέγρνπ θαη ησλ πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, πξηλ απφ ηελ 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, ιακβάλεη ρψξα κία αηνκηθή ζπλάληεζε 
κε ην Γηεπζπληή ηνπ θάζε ηκήκαηνο κε ζθνπφ κία επηζθφπεζε εθ’ φιεο ηεο χιεο. ηηο ζπλαληήζεηο 
απηέο, νη Πξνζσπηθνί χκβνπινη (Counsellors) ελεκεξψλνπλ ηνπο Γηεπζπληέο γηα ηα πεπξαγκέλα 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππ’ επζχλε ηνπο θαη εηζεγνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπο, 
ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ησλ Γηεπζπληψλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ εξγαδφκελν 
κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε ηνπο. 
 
ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, πεξηιακβάλνληαη θαη νη κηζζνινγηθέο αλαζεσξήζεηο. Η δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη έρεη σο εμήο: ν θάζε Μέηνρνο, έρεη ήδε ελεκεξσζεί απφ ηνπο Πξνζσπηθνχο 
πκβνχινπο γηα ην πξνζσπηθφ θαη βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ πξνρσξά ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα 
ηελ πξναγσγή θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζηελ πηζαλή θιίκαθα απμήζεσλ κηζζνχ. 
 
Με αηνκηθέο ζπλαληήζεηο θάζε επηέκβξην, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαηά θχξην ιφγν, αλαθνηλψλεη 
ηηο απνθάζεηο ζηνλ θάζε εξγαδφκελν ζε ζρέζε κε ηελ πξναγσγή θαη ηε κηζζνινγηθή εμέιημή ηνπ.  
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5.5. Αποδοσή και διαηήπηζη πελαηών 
 

Οη ππεχζπλνη ηνπ θάζε Σκήκαηνο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαηαζηάζεηο ησλ ήδε ππαξρφλησλ 
πειαηψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. ε εηήζηα βάζε 
πξαγκαηνπνηείηαη θξηηηθή επηζθφπεζε ηνπ πειαηνινγίνπ γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπλέρηζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο ή νη ηπρφλ ππάξρνληεο ιφγνη γηα ηε δηαθνπή ηεο, φπσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί. 
 
Άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο απηήο απνηεινχλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο Δηαηξείαο: 
 

 ε ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, 

 ε δπλαηφηεηα γηα αλεμάξηεηε θαη ακεξφιεπηε εξγαζία, 

 ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, 

 ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηξίησλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (use of an expert) θαη ηα γεληθφηεξα 

πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε, 

 πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ πειάηε. 
 

Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, είλαη: 
 

 ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ, 

 ε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο θξηηηθήο επηζθφπεζεο γηα 

ηηο εηαηξηθέο πξαθηηθέο, 

 ε χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

 ε θήκε θαη ε ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ πειάηε, 

 ε απνπιεξσκή ηεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ, 

 ε χπαξμε ελδείμεσλ γηα πηζαλφ πεξηνξηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή ή ηεο 

εκβέιεηαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο ηνπ, 

 ε χπαξμε ελδείμεσλ γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

κε λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

 νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έιεμε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ειεγθηέο (ε Δηαηξεία 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη, απνζηέιιεη 

εγγξάθσο εξψηεκα γηα ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ηεο πξνυπάξρνπζαο δηαδηθαζίαο), 

 ε χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ελ ιφγσ πειάηε απφ ηξάπεδεο ή ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, 

 ε χπαξμε γλσζηνπνηεζέλησλ παξαβάζεσλ, 

 ε δηεμαγσγή κε ζπλεζηζκέλεο έξεπλαο ησλ Αξρψλ εηο βάξνο ηνπ, 

 ινηπέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 
Παξφκνηαο ινγηθήο δηαδηθαζίεο ηεξνχληαη θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. Πξηλ γίλεη 
ε απνδνρή ηνπο, πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεχλεζε ηεο εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε, 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ αιιά θαη πνζνηηθνπνίεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο. Φπζηθά, εμεηάδεηαη θαη ην ελδερφκελν χπαξμεο 
αζπκβίβαζηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζπλεξγαζία. Σα απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη ζην 
θάθειν ηνπ πειάηε, καδί κε ηελ απφθαζε απνδνρήο ή ηελ απφξξηςήο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ην Client Acceptance ηεο RSM. Σν έγγξαθν απηφ ζα πξέπεη 
λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Partner πνπ κειινληηθά ζα θέξεη ηελ επζχλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
(Prospective Engagement Partner). ε πεξίπησζε απνδνρήο, ηα ζηνηρεία απηά ππφθεηληαη ζε 
αλαζεψξεζε εηεζίσο, φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη. 
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5.5. Αποδοσή και διαηήπηζη πελαηών (ζςνέσεια) 
 
Να ζεκεησζεί φηη απαγνξεχεηαη ξεηψο ε αλάκεημε ηεο 
Δηαηξείαο θαη ε αλάιεςε ή κε θάζε επζχλεο ζρεηηθήο κε 
δηνηθεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη πειάηεο. 
Αθφκε, απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα ειέγρνπ ή 
θαη ε απνδνρή ειεγθηηθήο εξγαζίαο φηαλ κέινο ηνπ 
Πξνζσπηθνχ ή θαη ε Δηαηξεία έρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 
ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν πειάηε. ε πεξίπησζε 
πνπ έρεη μεθηλήζεη ήδε ε ειεγθηηθή εξγαζία, επηβάιιεηαη 
ε άκεζε δηαθνπή ή απνκάθξπλζε ηνπ πξνζψπνπ, φηαλ 
γίλεη αληηιεπηφ ην θψιπκα ιφγσ ηνπ αζπκβίβαζηνπ. Γηα 
ηνπο ιφγνπο απηνχο ηεξνχληαη θαη νη δειψζεηο - 
θαηαζηάζεηο (Απαγνξεπκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Δλδηαθεξφλησλ, Απαγνξεπκέλσλ ρέζεσλ θαη 
πλαιιαγψλ θαη Οηθνγελεηαθψλ ρέζεσλ) πνπ 
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο 
ελεκεξψλνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 
θπιάζζεηαη αξρείν κε ηηο ππνγεγξακκέλεο θαηαζηάζεηο 
πξνεγνπκέλσλ εηψλ ζηνπο θαθέινπο ηνπ Πξνζσπηθνχ. 
Τπεχζπλνο γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
εηήζησλ απηψλ δειψζεσλ – θαηαζηάζεσλ έρεη νξηζηεί ν 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Απαγνξεχεηαη κέινο ειεγθηηθήο νκάδνο λα παίξλεη ζέζε 
ζε αληηδηθίεο εξγαδνκέλσλ εληφο ησλ Δηαηξεηψλ ηνπ 
πειάηε ή ε ίδηα ε Δηαηξεία λα εθθέξεη άπνςε ζε ζέκαηα 
αληηδηθηψλ ή αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ ρσξίο λα έρεη 
ιάβεη εληνιή δηνξηζκνχ, εηδηθά γηα απηφ ην ζέκα, απφ 
εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή Οξγαληζκνχο 
(Γηθαηνζχλε, Γεληθή πλέιεπζε θιπ). ην ίδην πιαίζην, 
απαγνξεχεηαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ζέκαηα ηνπ 
ειεγρνκέλνπ. 
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6. ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΥΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ 
Ν. 4449/2017 ΚΑΗ TOY ΑΡΘΡΟY 13 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2006/43/ΔΚ· 
 
Η εηαηξηθή πνιηηηθή ησλ πξνζιήςεσλ δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία φηη νη λένη ζπλεξγάηεο ηεο 
Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηίηινπο Παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ κε θαηεχζπλζε ζηε Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαη θαηά πξνηίκεζε ζρεηηθφ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ. 
 
Η Δηαηξεία δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, έρεη πηνζεηήζεη πνιηηηθέο δηαξθνχο 
εθπαίδεπζεο γηα φια ηα Σκήκαηα θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, νξκψκελε αιιά θαη 
ζπκκνξθνχκελε πιήξσο κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (International 
Federation of Accountants - IFAC), φπσο απηέο έρνπλ απνηππσζεί ζηελ πην πξφζθαηε κνξθή ηνπο 
ζην ΓΠΓΠ 1 (International Standard on Quality Control 1 - ISQC 1) αιιά θαη απφ ηα φζα 
πξνβιέπεηαη ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ απφ ηηο “RSM Assurance Services Training and Continuing 
Professional Development (CPD) Policies”. 
 
χκθσλα κε ηηο “RSM Assurance Services Training and Continuing Professional Development 
(CPD) Policies” ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο ηεο Δηαηξείαο καο, νη Οξθσηνί 
Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο δνκεκέλεο εθπαίδεπζεο εηεζίσο ή 120 ψξεο γηα θάζε ηξηεηία 
εθ ησλ νπνίσλ θαη’ ειάρηζην 90 ψξεο δνκεκέλεο εθπαίδεπζεο. 
 
Η Δηαηξεία εηεζίσο θαηαξηίδεη πξφγξακκα κε ζεκηλάξηα, καζήκαηα, workshops θαη γεληθφηεξα κε 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ρσξηζκέλα ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  
 
Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο γεληθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο 
πνπ αθνινπζείηαη: 
 

General Subject Areas 

Audit Methodology 

Ethics and Independence 

Professional Standards 

Taxation 

Technology 

Specialist and Industry 

New Employees Induction 

 
Η εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, Διεγθηηθήο Πξαθηηθήο αιιά θαη εηδηθφηεξα 
ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη άκεζα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Γηαζθάιηζεο Γηθιείδσλ Πνηφηεηαο ηεο 
Δηαηξείαο ζηνπο ηνκείο ηεο ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο, είλαη ππνρξεσηηθά γηα φια ηα κέιε ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Αθφκε, νη πξνζθάησο πξνζιεθζέληεο ζπλάδειθνη, ζχκθσλα κε ηα φζα 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα. 
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6. ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΥΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΜΦΩΝΑ 
ΜΔ ΣΑ ΟΡΗΕΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Ν. 
4449/2017 ΚΑΗ TOY ΑΡΘΡΟY 13 ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 
2006/43/ΔΚ (ζςνέσεια) 
 
Αθφκε, ε Δηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο 
πνπ δίλεη ζε ζέκαηα δηαξθνχο επηκφξθσζεο φισλ ησλ 
ζηειερψλ ηεο, θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη γηα φιεο ηηο 
αιιαγέο, ζρεηηθέο κε ην επάγγεικα (Ννκνζεζία, 
αξζξνγξαθία θ.ιπ., ειιεληθή θαη μέλε). Αθφκε, θξνληίδεη 
ψζηε λα ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο πεγέο ηνπ 
δηεζλνχο δηθηχνπ ηεο RSM (RSM Link), πιήξεο κέινο 
ηνπ νπνίνπ είλαη ε Δηαηξεία. Δπίζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε 
παξαθνινχζεζε web-conferences πνπ δηνξγαλψλεη ην 
δίθηπν ηεο RSM ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σα 
ζεκηλάξηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά ην κήλα.    
 
Η Δηαηξεία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο 
ηεο ζην Διεγθηηθφ Σκήκα, λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηεηέο 
επαγγεικαηηθφ ζεκηλάξην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δθπαίδεπζεο 
ηνπ ΟΔΛ ή ζην Κνηλφ Πξφγξακκα Δμεηάζεσλ (JES) κε 
ην ACCA, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή 
επηκφξθσζή ηνπο.  
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7. ΠΟΗΟΣΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 
 
7.1. Έλεγσοι ζύμθωνα με ηα οπιζόμενα ηος άπθπος 26 ηηρ ΔΔ 537/2014 
 
Οη εληεηαικέλνη ειεγθηέο (“νκάδα Πνηνηηθψλ Διέγρσλ”) θαη’ εληνιή ηνπ πκβνπιίνπ Πνηνηηθνχ 
Διέγρνπ (ΠΔ) ηεο Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), ζηα πιαίζηα ηεο 
επηζθφπεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηειεπηαία ζε φιεο ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο αλαθνξηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 1 (ΓΠΓΠ 1), επηζθέθζεθε θαη ηελ 
Δηαηξεία καο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε, ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ πνπ εθάξκνδε θαη εθαξκφδεη ε RSM 
Greece. 
 

Η επηζθφπεζε απηή βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Δηαηξείαο καο θαη ζε 
ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ θαη εηέζεζαλ ζηε δηάζεζε ηεο νκάδαο Πνηνηηθψλ Διέγρσλ. Βάζεη ησλ 
παξαπάλσ, εθδφζεθε Έθζεζε Πνξηζκάησλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ απφ ην ΠΔ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε 
ζηελ Δηαηξεία καο εληφο ηνπ 2010. Η Δηαηξεία καο επηθνηλψλεζε ηηο απφςεηο ηεο κε ηελ αξκφδηα 
απηή αξρή θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ καδί κε ηηο απαληήζεηο καο θαη ην πξφγξακκα δξάζεο, καο 
θνηλνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010 ζε έλα εληαίν θείκελν. 
 
Δπίζεο, ε ΔΛΣΔ δηελήξγεζε πνηνηηθφ έιεγρν ζε δείγκα θαθέισλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηνλ Οθηψβξην 
2013. Η Δηαηξεία καο επηθνηλψλεζε ηηο απφςεηο ηεο κε ηελ αξκφδηα απηή αξρή θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ καδί κε ηηο απαληήζεηο καο θαη ην πξφγξακκα δξάζεο, καο θνηλνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2015 
ζε έλα εληαίν θείκελν. 
 
Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ δηελήξγεζε πνηνηηθφ έιεγρν ζε δείγκα θαθέισλ ηαθηηθνχ 
ειέγρνπ ηνλ Ννέκβξην 2015. Η δηαδηθαζία ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην 
ηνπ 2016 θαη ηα επξήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ δελ ήηαλ ζεκαληηθά, ελψ νη εληνπηζζείζεο εμαηξέζεηο 
αθνξνχζαλ κεκνλσκέλεο παξαιείςεηο. 
 
Σέινο, ε ΔΛΣΔ δηελήξγεζε πνηνηηθφ έιεγρν ζε δείγκα θαθέισλ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 
2017, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3693/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η 
δηαδηθαζία, νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 θαη ε ηειηθή επηζηνιή κε ηα επξήκαηα, καο 
θνηλνπνηήζεθε ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2018. 
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7.2. Δζωηεπικόρ Ποιοηικόρ Έλεγσορ 
 
χκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαζθάιηζεο 
Γηθιείδσλ Πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη φζα 
πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΠΓΠ 1 (ISQC 1), δηεμήρζε ν εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνλ Οθηψβξην 
ηνπ 2018 ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη εηεζίσο ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο – 
πειάηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο φισλ ησλ ειεγθηηθψλ αλαζέζεσλ θαη ειέγρζεθε δείγκα ππνρξεσηηθψλ 
ειέγρσλ πνπ θάιππηε ηελ πεξίνδν 1 Ινπιίνπ 2017 έσο 30 Ινπλίνπ 2018. 
 
O εζσηεξηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγήζεθε κε φζα νξίδεη ην ΓΠΓΠ 1 θαη πεξηέιαβε ηα εμήο: 
 

 πδήηεζε κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο Διεγθηηθήο Οκάδαο 

 Δπηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ζπκθσλία κε ηα 

ζρεηηθά θχιια εξγαζίαο 

 Δμέηαζε εάλ ε Έθζεζε Διέγρνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα ηα 

δεδνκέλα θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ 

έιεγρν 

 Δπηζθφπεζε φισλ ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη αλ απηά 

αληαλαθινχλ ηελ εθηειεζζείζα εξγαζία, ζηεξίδνπλ ηα 

ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη είλαη επαξθή κε 

βάζε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα 

 Σελ εμέηαζε ηνπ είδνπο θαη ηεο βαξχηεηαο ησλ 

δηνξζσκέλσλ θαη κε δηνξζσκέλσλ αλαθξηβεηψλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν 

 
 

Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηνπ 
δείγκαηνο δελ ήηαλ ζεκαληηθά, ζπδεηήζεθαλ κε ηα κέιε ησλ αληίζηνηρσλ Διεγθηηθψλ Οκάδσλ θαη 
αλαιχνληαη ζε έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ. 
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8. ΟΝΣΟΣΖΣΔ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
Αληηιακβαλφκαζηε φηη ν νξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ δεκνζίνπ 
ελδηαθέξνληνο βάζεη ηεο Ννκνζεζίαο πεξηιακβάλεη ηηο εηαηξείεο 
ησλ νπνίσλ νη ηίηινη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο 
εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
θαη ηξάπεδεο. 
 
Η Δηαηξεία δελ είρε πειάηεο ειέγρνπ πνπ λα είλαη εηαηξείεο 
δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρξήζε 2018. 
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9. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη παξαθάησ πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ απφ ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο/ινγηζηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο γηα ηε 
ρξήζε απφ 1 Ινπιίνπ 2017 έσο θαη 30 Ινπλίνπ 2018. 
 

Δίδορ παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ 30.6.2018 30.6.2017 

Διεγθηηθέο ππεξεζίεο € 568.376,63 € 483.994,43 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο € 286.400,82 € 545.449,96 

Λνγηζηηθέο – θνξνηερληθέο ππεξεζίεο € 88.410,90 € 8.100,00 

ύνολο € 943.188,35* € 1.037.544,39* 

 
Σν πνζφ πνπ αθνξά ζε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ινπλίνπ 2018 αλαιχεηαη 
πεξαηηέξσ σο εμήο: 
 

Δίδορ παπεσόμενηρ ελεγκηικήρ ςπηπεζίαρ 30.6.2018 30.6.2017 

Τπεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ € 510.908,15 € 347.134,43 

Τπεξεζίεο κε ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ πξνο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο 
παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 

€ 1.418,48 € 9.000,00 

Τπεξεζίεο κε ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ πξνο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο 
δελ παξέρνληαη ππεξεζίεο ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ 

€ 56.050,00 € 127.860,00 

Δλεγκηικέρ ςπηπεζίερ € 568.376,63 € 483.994,43 

 
*εκείσζε: Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2 νη ππεξεζίεο Παξνρήο Λνγηζηηθψλ & 
Φνξνηερληθψλ πκβνπιψλ, Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Τπεξεζηψλ Μηζζνδνζίαο 
παξέρνληαη θπξίσο απφ ηελ RSM Greece Business Advisors ΔΠΔ θαη νη ακνηβέο απφ ηηο ππεξεζίεο 
απηέο, δελ πεξηιακβάλνληαη επνκέλσο ζηνλ πίλαθα απηφ. 
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10. ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΟΥΩΝ 
 
Ο θαζνξηζκφο ησλ ακνηβψλ ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ ηεο 
Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε έλα πιαίζην 
παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 
ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη ζηελ 
ζπλνιηθή απφδνζε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Η δηάζεζε ησλ θεξδψλ θαζνξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ 
ηεο Δηαηξείαο θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ. 
 
ε θακία πεξίπησζε νη ακνηβέο ησλ κεηφρσλ δελ είλαη 
ζπλπθαζκέλεο κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 
ζε εηαηξείεο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο ειέγρνπ. 
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11. ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ 
 
Η Δηαηξεία αθνινπζεί ηνλ θαλνληζκφ «Ethics and 
Independence» ηεο RSM, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη ζε 
ηαθηηθά δηαζηήκαηα. 
 
Η Δηαηξεία έρεη νξίζεη σο Τπεχζπλν Γενληνινγίαο 
θαη Αλεμαξηεζίαο ηνλ Κχξην Άζσ ηπιηαλνχ, ν 
νπνίνο παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζε 
ζέκαηα αλεμαξηεζίαο θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ 
ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
Σν επηέκβξην θάζε έηνπο, φια ηα ζηειέρε, ην 

πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη νη εμσηεξηθνί 
ζπλεξγάηεο ππνγξάθνπλ ηα έληππα 
«Γλσζηνπνίεζεο Οηθνγελεηαθψλ ρέζεσλ», 
«Απαγνξεπκέλσλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ» θαη 
«Απαγνξεπκέλσλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ελδηαθεξφλησλ» πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί ε 
αλεμαξηεζία ηνπο.  
 
Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ εγρεηξηδίνπ RSM Audit 
Methodology, ε νκάδα ειέγρνπ επηβεβαηψλεη ηελ 
αλεμαξηεζία ηεο θαη γηα θάζε έξγν μερσξηζηά. 
 
ηα πιαίζηα απηά, ε RSM δεκηνχξγεζε κηα θνηλή 
βάζε γηα φιεο ηηο εηαηξείεο κέιε ηνπ δηθηχνπ, ην 
«Global Relationship Tracker (GRT)», ζηελ νπνία 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο 
πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
παξνρήο ππεξεζηψλ. Η βάζε απηή ελεκεξψλεηαη ζε 
κεληαία βάζε. 
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12. ΓΖΛΩΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο RSM Greece Αλψλπκε Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο θαη 
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ, επηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
παξνχζαο έθζεζεο δηαθάλεηαο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ Καλνληζκνχ 
ΔΔ 537/2014. 
 
 
 
 
 

 
 
Άζσο ηπιηαλνχ 
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
 
 
 
 
 
 
 
Βαζίιεηνο Πεηίλεο 
Μέινο  
Γηεπζπληήο πκβνπιεπηηθνχ Σκήκαηνο 
 
 
 
 
 
 
Ισάλλεο Σέληεο 
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Μέινο 
 
 
 
 

 
 
Λακπξηλή Απνζηνιίδνπ 
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Μέινο 
Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Γηθιείδσλ Πνηφηεηνο Σκήκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα 

Παηξφθινπ 1 & Παξαδεηζνπ,         
151 25 Μαξνχζη, Αζήλα 

Σ. 210 6717733,  F. 210 6726099  

 

Θεζζαλονίκη 

Φξάγθσλ 6-8 & Γσδεθαλήζνπ,      
546 26 Θεζζαινλίθε 

T. 2310 552039,  F. 2310 552039 

 

Δmail:  info@rsmgreece.gr 

W: www.rsmgreece.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η RSM Greece AE είλαη κέινο ηνπ δηθηχνπ ηεο RSM. Κάζε κέινο ηνπ 
δηθηχνπ ηεο RSM είλαη αλεμάξηεηε εηαηξεία  Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
θαη πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απηνηειψο. Σν δίθηπν 
ηεο RSM δελ απνηειεί μερσξηζηφ λνκηθφ πξφζσπν ζε θακία ρψξα. 


