Έθζεζε Γηαθάλεηαο έηνπο 2016
(Υξήζε 1 Ινπιίνπ 2015-30 Ινπλίνπ 2016)

Η πην πάλσ έθζεζε δηαθάλεηαο ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ
Νόκνπ 3693/2008
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1. Ππόλογορ
Η Κππξήο & πλεξγάηεο Α.Δ., είλαη εηαηξία Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη
πκβνύισλ Δπηρεηξήζεσλ, κέινο ηεο δηεζλνύο ειεγθηηθήο θαη ινγηζηηθήο
έλσζεο (international association), PrimeGlobal.
Η εηαηξία καο δηαθξίλεηαη γηα ηνλ επαγγεικαηηζκό ηεο θαη ηελ πξννδεπηηθόηεηα
ηεο. Υάξηο ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, έρεη θαηνξζώζεη λα απνθηήζεη ην
ζεκεξηλό πειαηνιόγηό ηεο ην νπνίν απνηειείηαη από επηιεγκέλεο εηαηξίεο νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην εκπόξην, ηελ βηνκεραλία, ηελ πνληνπόξν
λαπηηιία θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ.
Δπηπιένλ, ζαλ κέινο ηεο PrimeGlobal, ελόο από ηνπο κεγαιύηεξνπο
ζπλεξγάηεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ε Κππξήο &
πλεξγάηεο Α.Δ. έρεη θαηνξζώζεη, κε ηελ ηερλνγλσζία ηελ νπνία έρεη
απνθηήζεη, λα εδξαησζεί ζε εγεηηθή ζέζε, ηόζν ζηνλ ηνκέα ησλ εξεπλεηηθώλ
έξγσλ όζν θαη ζηελ ρξεκαηνδόηεζε Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ, νη
νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δξάζεηο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο.
Κώζηαο Κππξήο B.Sc. (Econ) (Hons)
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
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2. Νομική μοπθή και μέηοσοι
Η Κππξήο & πλεξγάηεο Α.Δ. ηδξύζεθε ην 2003 ζαλ δηάδνρνο ηεο Κππξήο &
πλεξγάηεο ΔΠΔ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είρε δηαδερζεί ηελ Κππξήο & ία
Ο.Δ., κε έηνο ίδξπζεο ηεο ηειεπηαίαο, ην 1978.
Η λνκηθή κνξθή ηεο είλαη Αλώλπκε Δηαηξία θαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο είλαη
«Κππξήο & πλεξγάηεο Α.Δ. Οξθσηνί Διεγθηέο θαη ύκβνπινη
Δπηρεηξήζεσλ».
Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ην εμσηεξηθό ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία
ηεο ζε πηζηή κεηάθξαζε «Kypris & Associates S.A.», Certified Public
Accountants and Consultants».
Μέηοσοι
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ζην ζύλνιό ηνπο νλνκαζηηθέο. Μέηνρνη ηεο
εηαηξίαο είλαη νη εμήο:
Κώζηαο Κππξήο
Φώηεο Μπξαδηώηεο
Μηραήι Καξαηδάο
Γηακαληέληα Κνθνηζάθε
Καξπνθύιιεο Γελαμάο
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3. Το δίκηςο ηηρ PrimeGlobal
Η PrimeGlobal είλαη κία δηεζλήο έλσζε (international association)
αλεμάξηεησλ ειεγθηηθώλ θαη ινγηζηηθώλ εηαηξηώλ, κε έδξα ην Duluth, Georgia,
USA. Οη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο παξέρνληαη ηνπηθά, από ηηο εηαηξίεοκέιε ηεο PrimeGlobal. Κάζε κέινο ηεο απνηειεί μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε
λνκηθή νληόηεηα, ιεηηνπξγώληαο ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ζηελ
νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.
Πξηλ ηελ είζνδό ηνπ ζηε PrimeGlobal, θάζε κέινο ππνβάιιεηαη ζε απζηεξό
πνηνηηθό έιεγρν.
Σν δίθηπν δηνηθείηαη από ην Γηεζλέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην νπνίν είλαη
ππεύζπλν γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ δηθηύνπ θαη γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ αξρώλ πνπ ην δηέπνπλ. Απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν,
ηνλ ακέζσο πξνεγνύκελν Πξόεδξν θαη ηνλ Σακία/Γξακκαηέα, νη νπνίνη
ζπληζηνύλ ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή καδί κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ πέληε
γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ.
Η PrimeGlobal είλαη νξγαλσκέλε ζε πέληε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο – Αζία/
Δηξεληθόο, Δπξώπε/Μέζε Αλαηνιή/Αθξηθή(ΔΜΔΑ), Λαηηληθή Ακεξηθή, Βόξεηα
Ακεξηθή θαη Ωθεαλία. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ
ηζηνζειίδα www.primeglobal.net.
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4. Εηαιπική Διακςβέπνηζη
Η εηαηξία δηνηθείηαη από ηα εμήο όξγαλα:
 Σελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, είλαη ην αλώηαην όξγαλν ηεο εηαηξίαο,
έρνληαο ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ εηαηξία,
δεζκεύνληαο κε ηηο λόκηκεο απνθάζεηο ηεο όινπο ηνπο κεηόρνπο.
Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Η εηαηξία δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην νπνίν απνηειείηαη από
ηνπο εμήο:
Κώζηαο Κππξήο
Φώηεο Μπξαδηώηεο
Μηραήι Καξαηδάο

Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Αληηπξόεδξνο
Μέινο

Η δέζκεπζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξίαο έρεη αλαηεζεί ζηνλ Κώζηα Κππξή.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή θσιύκαηνο ηνπ, αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Φώηε
Μπξαδηώηε.
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5. Ποιόηηηα
Η πνηόηεηα απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο καο.
Σόζν γηα ηελ απνδνρή όζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ κηαο νληόηεηαο,
εμεηάδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο, νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε
ηνπ θηλδύλνπ.
Οη έιεγρνη δηελεξγνύληαη βάζεη πξνγξακκάησλ ειέγρνπ, ηα νπνία δηαθέξνπλ
αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο ειεγρόκελεο νληόηεηαο (εκπνξηθή, βηνκεραληθή,
λαπηηιηαθή θ.ι.π. εηαηξία). Ο θάζε θάθειινο ειέγρνπ πεξηέρεη ην πιήξσο
ζπκπιεξσκέλν πξόγξακκα ειέγρνπ θαη ηα επηκέξνπο θύιια εξγαζίαο όπσο
ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ αξκόδην ειεγθηή θαη επηζθνπνύληαη ζε πξώην θαη
δεύηεξν βαζκό από ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ.
Σςνεσήρ εκπαίδεςζη
Η εμαζθάιηζε πςειήο πνηόηεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ ζπλερή επηκόξθσζε ησλ
κειώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ καο, είηε εληόο ηεο εηαηξίαο είηε εθηόο, ηόζν ζηελ
Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ζηα εηήζηα ζεκηλάξηα ηα νπνία νξγαλώλεη ε
PrimeGlobal ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο εηήζηεο ζπλαληήζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ
Σκήκαηνο (PrimeGlobal ΔΜΔΑ region) ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο πόιεηο, σο
επίζεο θαη ζηηο εηήζηεο παγθόζκηεο ζπλαληήζεηο ( World Conferences).
Δπίζεο, αξρήο γελόκελεο από ηε ρξήζε 2009, νη Οξθσηνί Διεγθηέο καο
παξαθνινπζνύλ ηα εηδηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία δηνξγαλώλεη ν Διεγθηηθόο καο
Φνξέαο (ΟΔΛ), ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο,
επηδηώθνληαο όπσο νη ζπλνιηθέο εηήζηεο ώξεο επηκόξθσζεο, λα ηθαλνπνηνύλ
ηηο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηόο καο.
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6. Επιζκόπηζη
επαγγελμαηίερ

ηηρ

ποιόηηηαρ

από

ανεξάπηηηερ

απσέρ

και

ύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3693/2008, ε εηαηξία καο ππόθεηηαη ζε επηζθόπεζε
ησλ ειεγθηηθώλ εξγαζηώλ ηεο από ηελ ΔΛΣΔ.
Διενέπγεια ποιοηικού ελέγσος
Σνλ Ινύλην ηνπ 2015 δηελεξγήζεθε πνηνηηθόο έιεγρνο ζε θαθέινπο εξγαζίαο
ειεγρζέλησλ εηαηξηώλ, από ηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΟΔΛ. Σνλ
Φεβξνπάξην 2016 ην Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ ΟΔΛ καο θνηλνπνίεζε
ζρεηηθή επηζηνιή µε ηα επξήµαηα ηα νπνία εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο καο, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα
πνξίζκαηα ηεο ελ ιόγσ Έθζεζεο, πξνέβεη ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ αδπλακηώλ νη νπνίεο είραλ εληνπηζζεί.
Αληίζηνηρα, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2015, δηελεξγήζεθε πνηνηηθόο έιεγρνο ζε
θαθέινπο εξγαζίαο ειεγρζέλησλ εηαηξηώλ θαη πνηνηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ βαζκό
εθαξκνγήο ηνπ 1νπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Πνηόηεηαο (ISQC1), από ην
πκβνύιην Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ηεο EΛTE (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο
θαη Διέγρνπ). Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, ην πκβνύιην Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ηεο
EΛTE καο θνηλνπνίεζε ζρέδηα επηζηνιώλ µε ηα επξήµαηα ηνπ ειέγρνπ, επί
ησλ νπνίσλ ε εηαηξία καο παξείρε ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη απαληήζεηο. Σνλ
Μάξηην ηνπ 2017 καο θνηλνπνηήζεθε ε ηειηθή έθζεζε ειέγρνπ αλαθνξηθά κε
ηνλ βαζκό πξνζαξκνγήο ηνπ 1νπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ Πνηόηεηαο (ISQC1)
ελώ, εθθξεκεί ην νξηζηηθό πόξηζκα ηνπ ειέγρνπ ζε θαθέινπο εξγαζίαο
ειεγρζέλησλ εηαηξηώλ.
Παξάιιεια, ε PrimeGlobal έρεη ζεζπίζεη εηδηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη
λα αθνινπζνύληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ησλ εηαηξηώλ – κειώλ ηεο.
ηα πιαίζηα απηά νη εηαηξίεο-κέιε ππόθεηληαη, αλά ηξηεηία, ζε πνηνηηθό έιεγρν
ησλ αθνινπζνύκελσλ δηαδηθαζηώλ, από επηιεγκέλνπο ειεγθηέο νη νπνίνη
αλήθνπλ ζε ηξίηεο εηαηξίεο – κέιε ηεο PrimeGlobal.
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7. Χπημαηοοικονομικέρ πληποθοπίερ
Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ρξήζε 1 Ινπιίνπ 2015 έσο 30 Ινπλίνπ
2016, είραλ σο αθνινύζσο:
ΤΠΗΡΔΙΔ
Διεγθηηθέο ππεξεζίεο
Άιιεο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο

ΑΜΟΙΒΔ
€ 412.384
€ 38.176
€ 450.560
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8. Αμοιβέρ Μεηόσων
Οη ακνηβέο ησλ κεηόρσλ-ζπλεηαίξσλ ηεο Κππξήο & πλεξγάηεο Α.Δ. είλαη
ζπλάξηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εθηεινύκελεο από ηελ εηαηξία εξγαζίεο.
Δπίζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο,
ιακβάλνπλ θαη επηπιένλ κέξηζκα θαηά ηελ δηαλνκή θεξδώλ.
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9. Εηαιπίερ Δημόζιος Ενδιαθέπονηορ
Καηά ηελ ρξήζε 2016, ε εηαηξία καο δελ δηελήξγεζε ειέγρνπο ζε Δηαηξίεο
Γεκόζηνπ Δλδηαθέξνληνο.
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10. Επικοινωνία
Κώζηαο Κππξήο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Κππξήο & πλεξγάηεο Α.Δ.
Γήινπ 12
145 62 Κεθηζηά
Σειέθσλν : 210- 8016310
210- 8084538
Fax

: 210-8086465

E-mail

: info@kypaudit.gr
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