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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13, του κανονισµού (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16η Απριλίου 2014, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
(ΟΕΛ) ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δηµοσίου
συµφέροντος έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει Ετήσια Έκθεση ∆ιαφάνειας, στην οποία
περιλαµβάνονται σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την νοµική µορφή, το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας και την ανάλυση του
συνολικού κύκλου εργασιών του νόµιµου ελεγκτή η της ελεγκτικής εταιρείας διαιρούµενου
σε συγκεκριµένες κατηγορίες εσόδων.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν 4449/2017, η υποχρέωση δηµοσιοποίησης
ετήσιας έκθεσης διαφάνειας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΕ)
537/2014, επεκτάθηκε και στους ΟΕΛ και στις ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους
σε οντότητες µη δηµοσίου συµφέροντος.
Η παρούσα Έκθεση ∆ιαφάνειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Νικολάου Χούντα που
ασκεί ατοµική επιχείρηση µε διακριτικό εµπορικό τίτλο “Auditassurance” (η επιχείρηση),
για το 2018 έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του ανωτέρω
Κανονισµού και καλύπτει την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018.
Στην παρούσα έκθεση, παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου
ποιότητας που εφαρµόζουµε – τις επαγγελµατικές µας αξίες, το πώς πραγµατοποιούµε τον
έλεγχο, τις εσωτερικές διαδικασίες επισκόπησης και διαβουλεύσεων, την προσέγγισή µας
σχετικά µε το πρόγραµµα επισκόπησης της ποιότητας ελέγχων και τις πρακτικές
ανεξαρτησίας.
Σκοπός µας και δέσµευσή µας είναι η προώθηση της διαφάνειας στη λειτουργία του
ελεγκτικού θεσµού, για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου και την ευθύνη που
έχουµε, όχι µόνο προς τους πελάτες µας αλλά και ως προς την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος.
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2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Νόµιµος ορκωτός Χούντας Νικόλαος του Γεωργίου είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο
Ορκωτών ελεγκτών του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών µε αριθµό µητρώου ΣΟΕΛ
18391 και επίσης είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο Νόµιµων Ορκωτών ελεγκτών της ΕΛΤΕ
µε αριθµό µητρώου 1899.
«Auditassurance» είναι ο εµπορικός διακριτικός τίτλος της ατοµικής επιχείρησηςδραστηριότητας του Νόµιµου Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Χούντα.
Ο νόµιµος Ορκωτός είναι κατάλληλα οργανωµένος προκειµένου να διεκπεραιώνει
ελεγκτικές εργασίες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει για τους ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες. Ασκεί την επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε
την από 05.09.2017 σχετική δήλωση προς την ΕΛΤΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για την
δηµόσια εποπτεία και έλεγχο των Ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών
εταιρειών.
Έχει αντικείµενο δραστηριότητας :
• την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης και τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων που
έχουν καταρτιστεί µε τα Ελληνικά ή τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (νόµιµος έλεγχος),
• την παροχή φορολογικών υπηρεσιών,
• την διενέργεια ειδικών ελέγχων καθώς και
• την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Σηµειώνεται ότι έχει πάνω απο 25 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία και εργάστηκε για πολλά
χρόνια ως υπεύθυνος, σε σηµαντικά ελεγκτικά έργα σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής από τον Μάιο 2003.
Σηµειώνεται ότι (σύµφωνα και µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Νόµου 4449/2017) µέχρι τον
∆εκέµβριο 2017, ήταν συνεργάτης-µέτοχος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην
Ελεγκτική εταιρεία ABACUS Ελεγκτική Α.Ε. που έχει έδρα στην οδό Πιερίας 1Α στην
Μεταµόρφωση.
Σηµειώνεται επίσης ότι (σύµφωνα και µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Νόµου 4449/2017) από τον
Απρίλιο 2018 είναι συνεργάτης-µέτοχος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην
Ελεγκτική εταιρεία LEVERAGE Ελεγκτική Α.Ε. που έχει έδρα στην οδό ∆εινοκράτους 64
και Ιατρίδου στην Αθήνα.
Η επιχείρηση έχει έδρα στον ∆ήµο Ραφήνας-Πικερµίου, στην οδό Αρκαδίας 5, ΤΘ 1753
∆ιώνη, ΤΚ 190 09 Πικέρµι Αττικής. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι info@auditassurance.gr
καθώς και nhountas@auditassurance.gr , και ο ισότοπος της επιχείρησης είναι
www.auditassurance.gr
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3. ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ο Χούντας Νικόλαος (Auditassurance) δεν ανήκει σε κάποιο δίκτυο εταιρειών.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Επιχείρηση διοικείται και λειτουργεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή που έχει και την ευθύνη
για την εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας,
ακεραιότητας, εχεµύθειας και λοιπών δεοντολογικών απαιτήσεων καθώς και την
συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία που διέπει το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή.
Οι αρχές διοίκησης της Επιχείρησης αναλύονται λεπτοµερώς στο Εγχειρίδιο Πολιτικών &
∆ιαδικασιών Εκτέλεσης Εργασιών, το οποίο δεσµεύει τον Ορκωτό ελεγκτή και το
περιεχόµενο του οποίου γνωστοποιείται στους συνεργάτες η το προσωπικό της Επιχείρησης.
Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθµη πορεία της επιχείρησης
ορισµένες λειτουργίες πραγµατοποιούνται µε συνεργάτη Ορκωτό Ελεγκτή η ειδήµονες που
συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό µε την επιχείρηση.
Στην χρήση 2018 συνεργαζόµενος Ορκωτός ελεγκτής στην επιχείρηση σε θέµατα
∆ιαχείρισης κινδύνων και Ποιοτικού ελέγχου είναι η Κα Ελισάβετ Μιχαλάκη.

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Εσωτερικό Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι η
Επιχείρηση συµµορφώνεται µε τα κατάλληλα και ισχύοντα επαγγελµατικά πρότυπα και τις
νοµικές απαιτήσεις, έτσι ώστε οι διεκπεραιούµενες εργασίες να διενεργούνται συνεχώς σε
ένα υψηλό ποιοτικά επίπεδο.
Το πλαίσιο διασφάλισης της συµµόρφωσης των διενεργούµενων ελέγχων αφορά τα όσα
επιτάσσει:
• Το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ικλίδων Ποιότητας (ISQC 1), το οποίο αφορά στον ποιοτικό
έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιριών που διενεργούν
επισκοπήσεις και ελέγχους ιστορικών οικονοµικών στοιχείων και λοιπές ελεγκτικές
εργασίες.
• Το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 220, το οποίο αφορά στον ποιοτικό έλεγχο των
διενεργούµενων εργασιών ελέγχου ιστορικών οικονοµικών στοιχείων.
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• Ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών
(IFAC).
Η επιχείρηση έχει θεσπίσει και διατηρεί ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας που περιλαµβάνει
πολιτικές και διαδικασίες για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
α. Ευθύνες ηγεσίας για την ποιότητα εντός της επιχείρησης
β. Εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας
γ. Αποδοχή και συνέχιση σχέσεων πελατών
δ. ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων
ε. ∆ιενέργεια ελεγκτικών εργασιών
στ. Παρακολούθηση και εποπτεία ελεγκτικών εργασιών

α. Ευθύνες ηγεσίας για ποιότητα εντός της επιχείρησης
Η επιχείρηση έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να προάγουν µια
εσωτερική κουλτούρα αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ουσιαστική για την εκτέλεση
των αναθέσεων.
Ο Ορκωτός ελεγκτής έχει την τελική ευθύνη για το σύστηµα δικλείδων ποιότητας της
επιχείρησης.
β. Εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να της παρέχουν
λελογισµένη διασφάλιση ότι η επιχείρηση και το προσωπικό/συνεργάτες της
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις επαγγελµατικής δεοντολογίας που αφορούν :
Ακεραιότητα, Αντικειµενικότητα, Επαγγελµατική ικανότητα και δέουσα προσοχή,
Εχεµύθεια και Επαγγελµατική συµπεριφορά.
γ. Αποδοχή και συνέχιση σχέσεων πελατών
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την αποδοχή και την συνέχιση
των σχέσεων µε πελάτες και για ειδικές αναθέσεις σχεδιασµένες να της παρέχουν
λελογισµένη διασφάλιση ότι θα αναλαµβάνει ή θα συνεχίζει σχέσεις και αναθέσεις, µόνο
όταν η επιχείρηση:
• Είναι ικανή να εκτελέσει την ανάθεση και έχει τις δυνατότητες,
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου και των πόρων να το πράξει
• Μπορεί να συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας
• Έχει εξετάσει την ακεραιότητα του πελάτη και δεν έχει πληροφορίες που θα την
οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι ο πελάτης δεν διαθέτει ακεραιότητα.
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Οι πολιτικές αναφέρονται στην τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το
Εγχειρίδιο Πολιτικών & ∆ιαδικασιών Εκτέλεσης Εργασιών µε την εφαρµογή, µεταξύ άλλων,
των εντύπων αποδοχής και διατήρησης πελατών.
Η προέγκριση όλων των δυνητικών πελατών, απαιτεί µια διαδικασία αποδοχής η οποία είναι
προσανατολισµένη στην εκτίµηση του κινδύνου, µε τους «Υψηλού Κινδύνου» πελάτες να
απαιτείται προέγκριση από τον συνεργαζόµενο δεύτερο Ορκωτό ελεγκτή, αρµόδιο για την
οριστική αποδοχή νέων πελατών ή την διατήρηση των υφιστάµενων σχέσεων.
Η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας απαιτεί την προηγούµενη έγγραφη αποδοχή του πελάτη.
Η Επιχείρηση χρησιµοποιεί «Επιστολές Ανάθεσης Έργου» το περιεχόµενο των οποίων είναι
πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Αυτή περιλαµβάνει την περιγραφή της
εργασίας που καλείται η Επιχείρηση να εκτελέσει καθώς και την γραπτή αποδοχή του
πελάτη ότι συµφωνεί µε όλους τους σχετικούς όρους.
δ. ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασµένες να της παρέχουν
λελογισµένη διασφάλιση ότι διαθέτει ανθρώπινους πόρους µε την ικανότητα τις δυνατότητες
και την προσήλωση στις αρχές δεοντολογίας που απαιτούνται για:
• Να εκτελεστούν αναθέσεις σύµφωνα µε τα επαγγελµατικά πρότυπα και τις
εφαρµοστέες νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις
• Να είναι ικανή η επιχείρηση να εκδώσει εκθέσεις που είναι ενδεδειγµένες για τις
περιστάσεις
Η επιχείρηση την χρήση 2018 δεν απασχολεί προσωπικό και για την εύρυθµη λειτουργία της
έχει κατά περίσταση συνεργασία µε Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές η κατά περίπτωση
ειδήµονες.
ε. ∆ιενέργεια ελεγκτικών εργασιών
Οι αρχές και οι διαδικασίες µας σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι
ικανοποιούν όλα τα επαγγελµατικά πρότυπα, και ότι η Επιχείρηση εκδίδει εκθέσεις που
ανταποκρίνονται στις περιστάσεις.
Η Επιχείρηση για το σκοπό αυτό εφαρµόζει Μεθοδολογία Ελέγχου, χρησιµοποιώντας
πρότυπα υποδείγµατα προγραµµάτων ελέγχου τα οποία προσαρµόζονται κατά την περίσταση
και τις ειδικές συνθήκες. Αυτή η µεθοδολογία είναι σύµφωνη µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Ελέγχου.
Το ελεγκτικό πρόγραµµα επιτρέπει στη «Auditassurance» να συµµορφώνεται µε τα
επαγγελµατικά πρότυπα που ισχύουν κάθε φορά και διευκολύνει τα µέλη της οµάδας
ελέγχου να εκτελέσουν τις εργασίες τους και να προχωρήσουν στην κατανόησή της
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ελεγχόµενης εταιρείας, αλλά και στο τρόπο διαχείρισής της, διαµορφώνοντας ουσιαστικά
πρακτικές επιχειρησιακές συµβουλές µε περισσότερο αποδοτικό τρόπο.
Η συγκεκριµένη ελεγκτική µεθοδολογία έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αντιλαµβάνεται τις ανάγκες µεγάλων αλλά και των αναπτυσσόµενων ιδιωτικών εταιρειών,
οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Ο ορκωτός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για:
• Να αναπτύσσει συνεχώς τη µεθοδολογία ελέγχου και να εξασφαλίζει συµµόρφωση
µε τα πρότυπα ελεγκτικής.
• Να αναβαθµίζει τις τεχνικές οδηγίες της Επιχείρησης και να ενηµερώνει για τις
εξελίξεις τους τα ελεγκτικά προγράµµατα
• Να βοηθά ώστε να διατηρείται η πρακτική ελέγχου της Επιχείρησης στα υψηλότερα
επίπεδα ενισχύοντας το επάγγελµα,.
∆ιαβούλευση
Η επιχείρηση έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες διαβούλευσης µε άλλους ορκωτούς
ελεγκτές που να παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι:
• Έχει λάβει χώρα η κατάλληλη διαβούλευση σε δύσκολα η αµφιλεγόµενα θέµατα
• Έχει πραγµατοποιηθεί η κατάλληλη διαβούλευση
• Η φύση και το εύρος της διαβούλευσης είναι τεκµηριωµένο
• Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις είναι τεκµηριωµένα και
εφαρµόζονται
στ. Παρακολούθηση και εποπτεία ελεγκτικών εργασιών
Αρµόδια για την υλοποίηση και εφαρµογή του προγράµµατος ποιοτικού ελέγχου στην
Επιχείρηση είναι η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τον Ορκωτό
ελεγκτή και συνεργαζόµενο ορκωτό ελεγκτή.
Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρµόδια για τη διαπίστωση του βαθµού συµµόρφωσης
µε όσα επιτάσσουν
• το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ικλίδων Ποιότητας (ISQC 1),
• το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 220 και
• ο κώδικας επαγγελµατικής δεοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών
(IFAC).
Το σύστηµα ποιοτικού ελέγχου περιλαµβάνει µια «ψυχρή» διαδικασία επισκόπησης των
φακέλων ελέγχου, µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις πολιτικές, τις
διαδικασίες και τα πρότυπα της Επιχείρησης, και την εξασφάλιση ότι, η πραγµατοποιηθείσα
εργασία που οδήγησε σε έκφραση γνώµης ή χορήγηση συµβουλής, είναι και στις δύο
περιπτώσεις επαρκής και σωστά τεκµηριωµένη.
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Ο ποιοτικός έλεγχος συνίσταται στην επισκόπηση των φύλλων εργασίας και των εκθέσεων
επιλεγµένων ελεγκτικών εργασιών. Το δείγµα επιλέγεται ανάλογα µε την σηµαντικότητα και
τον βαθµό επικινδυνότητας του έργου. Σε κάθε περίπτωση, το δείγµα περιλαµβάνει όλες τις
«ευαίσθητες εργασίες» τουλάχιστον µία φορά σε περίοδο τριών ετών.
Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης
Η επιχείρηση έχει ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 37 του Ν 4449/2017. Η επιχείρηση έχει ασφαλιστική κάλυψη µε το ασφαλιστήριο
υπ’ αριθµόν P2301010988 και πράξη Νο R2301012683, της εταιρείας AIG Europe S.A., και
µε ισχύ µέχρι την 02.03.2020.

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές καθώς και οι ελεγκτικές εταιρείες και οι εγγεγραµµένοι
νόµιµοι ελεγκτές τους, υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από την Ελληνική Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 5 έτη.
Ως µέρος των επιθεωρήσεών της, η ΕΛΤΕ αξιολογεί τα συστήµατα ελέγχου ποιότητας του
Ορκωτού ελεγκτή η της εταιρίας και επισκοπεί επιλεγµένα έργα.
Στα πλαίσια των διατάξεων περί ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ, διενεργήθηκε ποιοτικός
έλεγχος στην ελεγκτική εταιρεία Abacus Ελεγκτική Α.Ε. τον Οκτώβριο 2016 από κλιµάκιο
της ΕΛΤΕ (όπου την περίοδο αυτή ήταν εγγεγραµµένος νόµιµος ελεγκτής).
Κατά τον παραπάνω ποιοτικό έλεγχο, πραγµατοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος σε έκθεση
τακτικού ελέγχου που χορήγησε ο Ορκωτός ελεγκτής Χούντας Νικόλαος (ως εγγεγραµµένος
νόµιµος ελεγκτής στην παραπάνω εταιρεία την περίοδο αυτή), καθώς και στα φύλλα
εργασίας του για τον έλεγχο αυτόν.
Για το έργο αυτό και τον Ορκωτό ελεγκτή, υπήρξε σχετικό τµήµα της έκθεσης ποιοτικού
ελέγχου από την ΕΛΤΕ τον ∆εκέµβριο 2017 µε παρατηρήσεις βελτίωσης της τεκµηρίωσης
των ελεγκτικών διαδικασιών που ακολουθούνται.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σε σχέση µε την εφαρµογή του Ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις», η επιχείρηση προέβη στην σύνταξη ειδικού εγχειριδίου διαδικασιών µε
επικαιροποιηµένα υποδείγµατα, µε στόχο την πρόληψη της χρησιµοποίησής της για την
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
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τροµοκρατίας, το οποίο δεσµεύει την λειτουργία της και κοινοποιείται και σε κάθε νέο µέλος
η συνεργάτη της.
Οι διαδικασίες του Εγχειριδίου περιλαµβάνουν τις ακόλουθες βασικές ενότητες :
Εσωτερικές διαδικασίες
• ∆έουσα επιµέλεια ως προς τους πελάτες
• Αναφορά ύποπτων συναλλαγών σε Υπεύθυνο Κανονιστικής Συµµόρφωσης
• Φύλαξη αρχείων
• Εσωτερικός έλεγχος
• Επιτροπή Anti-money Laundering/Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης
• Εκπαίδευση Προσωπικού και συνεργατών
• Αξιολόγηση κινδύνου πελατών, επιχειρηµατικών σχέσεων και συναλλαγών
• Κατανοµή καθηκόντων και ευθυνών
Εξωτερικές διαδικασίες
• Υποβολή ανα διετία αναφοράς κανονιστικής συµµόρφωσης στην ΕΛΤΕ
• Σε εντοπισµό υπόπτων η ασυνήθων συναλλαγών, υποβολή αναφοράς για παρεταίρω
διερεύνηση στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 στην ΕΛΤΕ
Για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης της επιχείρησης µε όλα όσα περιγράφονται στο
ανωτέρω εγχειρίδιο, υπεύθυνος είναι ο Ορκωτός ελεγκτής και σχετική αναφορά
κανονιστικής συµµόρφωσης υποβλήθηκε στην ΕΛΤΕ στις 12.12.2018.

8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ανάπτυξη και διατήρηση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών τεχνικής εξειδίκευσης
αφορά συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση µέσω προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης
και ενηµέρωσης.
Κάθε µέλος η συνεργάτης της επιχείρησης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διατήρηση
επαρκών και επικαιροποιηµένων επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι
ικανό να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τους ρόλους οι οποίοι του έχουν ανατεθεί. Τεχνικά
εγχειρίδια, εγκύκλιοι και κατάλληλη εκπαίδευση παρέχονται για τη βοήθεια του.
H επιχείρηση εναρµονίζεται µε την Κανονιστική Πράξη 005/2017 της ΕΛΤΕ που απαιτεί
από τους επαγγελµατίες ελεγκτές τη συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση τους η οποία πρέπει
να έχει διάρκεια τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά τριετία µε ελάχιστο είκοσι (20)
ώρες κατ' έτος.
Προφανώς και πέραν από την κατ ελάχιστο τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων, η συνεχής
εκπαίδευση, επιµόρφωση και ενηµέρωση, είναι θέµα εξαιρετικά σηµαντικό για την ποιότητα
των εργασιών και την συνεχή βελτίωση τους.
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9. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ως οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται οι εταιρίες των οποίων οι
µεταβιβάσιµοι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
οποιουδήποτε κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και οι εταιρίες που
ασκούν τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.
Στην χρήση 2018 η επιχείρηση δεν ανάλαβε έλεγχο οντότητας δηµοσίου συµφέροντος.

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2018 έως
31/12/2018, ανήλθε στο ποσό των € 46.760,00 και αναλύεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
παρουσίασης του κανονισµού (ΕΕ) 537/2014, όπως παρακάτω :
I. Έσοδα από τις υπηρεσίες τακτικού ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων εταιρειών δημοσίου συμφέροντος
II. Έσοδα από τις υπηρεσίες τακτικού ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων λοιπών εταιρειών
III. Έσοδα από επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
πελάτες ελέγχου
IV. Έσοδα από μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλες οντότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

0,00
7.000,00
7.000,00
32.760,00
46.760,00

Τα έσοδα από λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες αφορούν παροχή υπηρεσιών του ορκωτού.
(αφορούν ατοµική παροχή υπηρεσιών η συµµετοχή σε επιτροπές και όχι έκδοση οιασδήποτε
µορφής έκθεσης).

11. ΒΑΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ
Η «Auditassurance» είναι ατοµική επιχείρηση-παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών του Νόµιµου
Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Χούντα.
Σχετικά µε την εναλλαγή ορκωτών ελεγκτών σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ 4 του
Ν4449/2017, υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση των απαιτήσεων του Νόµου για την µη
αποδοχή σχετικών εργασιών.
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
∆ηλώνουµε ότι κατά την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018, η επιχείρηση
εφάρµοσε επαρκώς τις οριζόµενες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά µε την
παρακολούθηση:
Α).

της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.

Β).
των θεµάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή η/και συνεργατών
του κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων για όλες τις αναληφθείσες εργασίες, και
επιπλέον,
Γ).
των απαιτήσεων για τη συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση, σύµφωνα µε την
Κανονιστική Πράξη 005/2017 της ΕΛΤΕ καθώς και το άρθρο 12 του Νόµου 4449/2017.

Νικόλαος Χούντας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 18391 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 1899
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