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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α) Νομική μορφή επαγγελματικής δραστηριότητος.
Β) Δίκτυο
Γ) Εταιρική διακυβέρνηση
Δ) Σύστημα διασφάλισης ποιότητος.
Ε) Ποιοτικός έλεγχος.
ΣΤ) Φύση και έκταση επαγγελματικής δραστηριότητος.
Ζ) Δήλωση εξασφαλίσεως της επαγγελματικής ανεξαρτησίας.
Η) Πολιτική επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
Θ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Ι) Πολιτική αμοιβών.
Δήλωση Νόμιμου Ελεγκτού περί της πληρότητάς και ακρίβειας της Εκθέσεως Διαφάνειας.
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Α) Νομική μορφή επαγγελματικής δραστηριότητος.
Η επαγγελματική δραστηριότητά μου (εφεξής Νόμιμος Ελεγκτής) ασκήθηκε από την 1.10.2015
με τη μορφή ατομικής επιχειρήσεως, με επαγγελματική εγκατάσταση:
Γεώργιος Ι. Βισβίκης
Γ.Στ.Πρίφτη 15 , 19 400 Κορωπί
Τηλέφωνο: 210 6021754
Κινητό τηλέφωνο: 6942 202525
E-mail: g.visvikis@theaccountant.gr

Διαδικτυακός τόπος: www.theaccountant.gr
Η ατομική διεύθυνση του Γεώργιου Ι. Βισβίκη είναι:
Γ.Στ.Πρίφτη 15 , 19 400 Κορωπί
Τηλέφωνο: 210 6021754

Β) Δίκτυο
Δεν υπάρχει συμμετοχή σε Δίκτυο ούτε διαθέτει άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Γ) Εταιρική διακυβέρνηση
Η επιχείρηση διοικείται αποκλειστικά από εμένα, και έχω την ευθύνη για την εξασφάλιση και
διατήρηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας,
ακεραιότητας, εχεμύθειας και λοιπών δεοντολογικών απαιτήσεων καθώς και τη συμμόρφωση
με την κείμενη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του νόμιμου ελεγκτή.

Δ) Σύστημα διασφάλισης ποιότητος.
Η ευθύνη για ποιότητα στην εκτέλεση των εργασιών και η παρακολούθηση των εργασιών ανήκει
στον Νόμιμο Ελεγκτή Γεώργιο Βισβίκη. Η επισκόπηση των δικλείδων διασφάλισης της ποιότητας
των αναθέσεων διενεργείται από τρίτο Νόμιμο ελεγκτή.
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Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει των προβλέψεων του Κώδικα Επαγγελματικής δεοντολογίας
για επαγγελματίες λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών με ιδιαίτερη έμφαση και
προσήλωση στα θέματα της ανεξαρτησίας από τις ελεγχόμενες οντότητες.
Η αποδοχή και η συνέχιση των σχέσεων με πελάτες γίνεται με αυστηρά κριτήρια βασικότερα των
οποίων είναι, η με κάθε τρόπο συλλογή τεκμηρίων σχετικά με την ακεραιότητα του πελάτη και η
έγγραφη επικοινωνία με τον προηγούμενο ελεγκτή, αν υπάρχει.
Αντικειμενικός σκοπός του Νόμμου Ελεγκτή είναι η θέσπιση και διατήρηση συστήματος
διασφάλισης ποιότητος το οποίο παρέχει λελογισμένη διασφάλιση οτι:
• Ο ίδιος και το προσωπικό που συμμετέχει, με οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας μαζί του,
στην εκτέλεση του έργου του συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις
εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
• Οι Εκθέσεις που εκδίδονται είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις.

Επίσης, οι νόμιμοι ελεγκτές υπάγονται στην νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας [ ν. 3691/2008]. Ο Νόμιμος Ελεγκτής απαιτείται να διενεργεί έρευνα και να
τεκμηριώνει τη διενέργειά της για τη μη εμπλοκή του πελάτου του σε αδικήματα που
προβλέπονται από το Ν.3691/2008 («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»). Ο Νόμιμος Ελεγκτής είναι,
επίσης, υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν.3691/2008
ανεξαρτήτως της φύσεως και εκτάσεως των εργασιών που αναλαμβάνει.
Έχω ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 29(5) ν. 3693/2008 με το
υποκατάστημα Ελλάδος της AIG .
Τα προαναφερόμενα συνιστούν και Δήλωση του Νομίμου Ελεγκτού για το σύστημα διασφάλισης
ποιότητος, που ακολούθησε ο ίδιος κατά την περίοδο 1.10.-31.12.2015, όπως απαιτείται από τις
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3693/2008.

Ε) Ποιοτικός έλεγχος.
Δεν έχει διενεργηθεί έως την 31.12.2015 ποιοτικός έλεγχος.
ΣΤ) Φύση και έκταση επαγγελματικής δραστηριότητος.
Κατά την περίοδο 1.10-31.12.2015 ο Νόμιμος Ελεγκτής δεν διενήργησε ελέγχους ή επισκοπήσεις
και δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε ομάδα εργασίας η οποία διενήργησε ελέγχους ή
επισκοπήσεις σε οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια των διατάξεων του
Ν.3693/2008.
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Ζ) Δήλωση εξασφαλίσεως της επαγγελματικής ανεξαρτησίας.
Ο Νόμιμος ελεγκτής δηλώνει ότι κατά την 1.10-31.12.2015 για όλες τις αναληφθείσες εργασίες
διενεργήθηκε και τεκμηριώθηκε έλεγχος της ανεξαρτησίας του.

Η) Πολιτική επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
Η πολιτική που υιοθετείται από τον Νόμιμο Ελεγκτή και κάθε πρόσωπο που μετέχει σε ομάδα
εργασίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο Νόμιμος Ελεγκτής, σε θέματα επαγγελματικής
εκπαιδεύσεως συνοψίζεται ως εξής:
1. Πλήρης εφαρμογή της σχετικής διατάξεως του άρθρου 11 του Ν.3691/2008 σε θέματα
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
2. Βασικό κριτήριο της επιλογής των προαναφερομένων προσώπων είναι η αποδεδειγμένη
επαγγελματική επάρκειά τους, περιλαμβανομένης και της σχετικής επαγγελματικής του
εκπαιδεύσεως, για τη συγκεκριμένη εργασία για την εκτέλεση της οποίας συνεργάζονται
με τον Νόμιμο Ελεγκτή.

Η πολιτική επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ακολουθήθηκε πλήρως κατά το έτος 2015.
Θ) Χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Κατά την περίοδο 1.10-31.12.2015 , η ποσοστιαία διάρθρωση των εσόδων του Νομίμου Ελεγκτού
είχαν ως εξής:
Είδος Υπηρεσιών
Έλεγχοι και Επισκοπήσεις
Λοιπές εργασίες
Φορολογικές υπηρεσίες
Λογιστικές υπηρεσίες
Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες

% εσόδων
0
0
0
0
0

Ι) Πολιτική αμοιβών.
Οι αμοιβές του Νόμιμου Ελεγκτού και των συνεργατών του καθορίζονται στα πλαίσια της
ελεύθερης διαπραγματεύσεως κατά αναλαμβανομένη εργασία.
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Δήλωση Νομίμου Ελεγκτού περί της πληρότητος και ακρίβειας της Εκθέσεως Διαφάνειας.
Ο υπογεγραμμένος Νόμιμος Ελεγκτής, Γεώργιος Βισβίκης του Ιωάννου, με Αριθμό Μητρώου
ΕΛΤΕ 2121 δηλώνω ότι η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας που απαιτείται από τις διατάξεις του
άρθρου 36 του Ν.3693/2008 και αποτελείται από 6 σελίδες, απεικονίζει πλήρως και ακριβώς την
επαγγελματική δραστηριότητά μου κατά την περίοδο 1.10-31.12.2015.

Κορωπί, 31η Μαρτίου 2016
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