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Εισαγωγή
Η «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε δ.τ. «OLYMPIA
AUDITORS A.E.» ιδρύθηκε το έτος 2012 (ΦΕΚ 14311/13.12.2012 Τευχ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. &
Γ.Ε.ΜΗ.». Με την αριθµ. 13485/180/28.3.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της
χορηγήθηκε επαγγελµατική άδεια ελεγκτικού γραφείου (ΦΕΚ 909/Β΄/15.4.2013) και
εγγράφηκε στο ∆ηµόσιο Μητρώο Ελεγκτικών Γραφείων της Ε.Λ.Τ.Ε. µε αρ. Μητρώου 040.

Στελεχώνεται από καταξιωµένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές µε µακρόχρονη πείρα, οι
οποίοι διαθέτουν αµέριστη αφοσίωση στο έργο τους.

Ο ν. 3693/2008 µε τον οποίο υπήρξε εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία
2006/43/εκ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών,
απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες τη σύνταξη και δηµοσίευση ετήσιας Έκθεσης
∆ιαφάνειας, το περιεχόµενο της οποίας ορίζεται από το άρθρο 36 του ανωτέρου Νόµου.

Η παρούσα Έκθεση ∆ιαφάνειας περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την εταιρεία µας,
σχετικά µε: την νοµική µορφή και τα στοιχεία των πραγµατικών µετόχων της, τη δοµή της
εταιρικής διακυβέρνησης, το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης που ακολουθεί, τις οντότητες
δηµοσίου

ενδιαφέροντος

στις

οποίες

διενήργησε

υποχρεωτικούς

ελέγχους,

την

παρακολούθηση θεµάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών
ελέγχων, την πολιτική συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της, χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική της κατάσταση και τέλος τον τρόπο καθορισµού των
αµοιβών των Νοµίµων ελεγκτών και των µετόχων της.

Ευθύµιος Χ. Αναγνώστου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πρόεδρος ∆.Σ.
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1. Νοµική µορφή και πλήρη στοιχεία της Olympia Auditors AE
Η νοµική µορφή της είναι Ανώνυµη Εταιρεία και η πλήρη επωνυµία της είναι «OLYMPIA
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος
της είναι OLYMPIA AUDITORS A.E..

Στοιχεία µετόχων
Οι µετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονοµαστικές.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:
•

Ευθύµιος Αναγνώστου του Χρήστου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.
1126 και ποσοστό ιδιοκτησίας 19,80%.

•

Ιωάννης Παπουτσής του Αναστασίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.
1663 και ποσοστό ιδιοκτησίας 19,80%.

•

∆ηµήτριος Παππάς του Νικολάου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1666
και ποσοστό ιδιοκτησίας 19,80%.

•

Νικόλαος Τσαµπάζης του Κωνσταντίνου, Ορκωτός

Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ.

Ε.Λ.Τ.Ε. 1832 και ποσοστό ιδιοκτησίας 19,80%.
•

Γεώργιος Κουτρουµάνης του Ιωάννου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.
1419 και ποσοστό ιδιοκτησίας 1,47%.

•

Ευριπίδης Λεµπεσόπουλος του Αριστόδηµου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής µε Α.Μ.
Ε.Λ.Τ.Ε. 1461 και ποσοστό ιδιοκτησίας 1%.

•

Σταύρος Κουτρουµάνης του Γεωργίου, Οικονοµολόγος µε ποσοστό ιδιοκτησίας 18,33%.

Υποκαταστήµατα – Γραφεία στην Ελλάδα
Αθήνα (κεντρικό - έδρα)
Πατησίων 81 & Χέυδεν 8-10
Τ.Κ. 10434 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 8259059
Φαξ: (+30) 210 8217224
E-mail: info@olympaudit.gr
www.olympaudit.gr
Πάτρα (Γραφείο)
Μαιζώνος 121
Τ.Κ. 26221 Πάτρα
Τηλ.: (+30) 2610 338660
Φαξ: (+30) 2610 338216
E-mail: info@olympaudit.gr
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Συνδεδεµένες Εταιρείες, µε έδρα στην Ελλάδα.
Η Olympia Auditors AE δε διαθέτει συνδεδεµένες εταιρείες.

Βασικές δραστηριότητες
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής ολοκληρωµένων ελεγκτικών, λογιστικών,
συµβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις
επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους και δραστηριότητας.

2. Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νοµικών και διαρθρωτικών
σχέσεων του δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει το ελεγκτικό γραφείο.
Η εταιρεία δεν ανήκει σε δίκτυο.

3. Περιγραφή της δοµής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού
γραφείου και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν το
ελεγκτικό γραφείο.
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η εταιρεία διοικείται από τριµελές διοικητικό συµβούλιο τα µέλη του οποίου είναι:

(α) Ευθύµιος Αναγνώστου του Χρήστου (Ο.Ε.Λ.), Πρόεδρος.
(β) ∆ηµήτριος Παππάς του Νικολάου (Ο.Ε.Λ.), Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
(γ) Γεώργιος Κουτρουµάνης του Ιωάννου (Ο.Ε.Λ.), ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει το δικαίωµα
να αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εταιρεία.
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4. Εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
Περιγραφή εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.
Η εταιρεία µας έχει εκπονήσει Κανονισµό Λειτουργίας Εσωτερικού Συστήµατος Ποιότητας
στο οποίο περιλαµβάνονται οι αρχές και οι διαδικασίες που έχουν καθοριστεί και
εφαρµόζονται από το ελεγκτικό προσωπικό και αναλύονται ως εξής:

Α. ΕΥΘΥΝΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Την τελική ευθύνη για το σύστηµα δικλίδων ποιότητας της Olympia Αuditors Α.Ε., στο εξής
η εταιρεία, φέρει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.

Μια φορά το µήνα τουλάχιστον, όλο το προσωπικό της εταιρείας συναντάται στην έδρα της ή
σε

οποιαδήποτε

άλλο τόπο,

για ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση

θεµάτων

που

αντιµετωπίστηκαν, ενδυνάµωση σχέσεων και προώθηση της εταιρικής κουλτούρας. Ο
καθορισµός του χρόνου και του τόπου γίνεται τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν την συνάντηση
και κοινοποιείται στο προσωπικό µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

•

Ακεραιότητα

•

Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα

•

Επαγγελµατική επάρκεια και ευσυνειδησία

•

Εχεµύθεια

•

Επαρκή τεκµηρίωση όλων των στοιχείων του συστήµατος ελέγχου ποιότητας της
εταιρείας

•

Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου
ποιότητας

Γ. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πριν την ανάληψη νέων εργασιών ή την συνέχιση υπαρχουσών, εξετάζονται κατά περίπτωση
τα ακόλουθα:
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(i)

Το επίπεδο κινδύνου του πελάτη που κρίνεται βάσει των κάτωθι στοιχείων:
• Χαµηλό επίπεδο κινδύνου
• Μεσαίο επίπεδο κινδύνου
• Υψηλό επίπεδο κινδύνου

Εργασίες αναλαµβάνονται µόνο από πελάτες µε χαµηλό επίπεδο κινδύνου. Ανάληψη
εργασιών που εντάσσονται στο υψηλό επίπεδο κινδύνου γίνεται µόνον κατόπιν οµόφωνης
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

∆. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Το
ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας πρέπει να έχει µόρφωση τουλάχιστον πανεπιστηµιακού
επιπέδου.

Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωµένο να παρακολουθεί την συνεχή (δια
βίου εκπαίδευση) στα πλαίσια των προβλεποµένων από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η
ελάχιστη εκπαίδευση στην οποία υπόκειται όλο το προσωπικό ανέρχεται σε 40 ώρες ετησίως
και εστιάζεται ανάλογα µε τις ανάγκες στα παρακάτω θέµατα:


Λογιστικά



Ελεγκτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ∆εοντολογίας



Φορολογικά



Χρηµατοοικονοµικά



Πληροφοριακά συστήµατα

Το προσωπικό της εταιρείας (εκτός των Ορκωτών Ελεγκτών – Μετόχων), αµείβεται µε τον
ελάχιστο βάσει της εργατικής νοµοθεσίας µηνιαίο µισθό. Στο τέλος της χρήσης µπορούν να
δίνονται πρόσθετες αµοιβές ανάλογα µε την επίδοση κατά την διάρκεια της χρήσης και τα
αποτελέσµατα της εταιρείας, βάσει απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα
εναποµείναντα σε κάθε χρήση καθαρά κέρδη, µπορούν να διανέµονται στους Ορκωτούς
Ελεγκτές - Μετόχους, βάσει πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Στην έναρξη κάθε ελεγκτικής περιόδου (01.07) εκάστου έτους, καταρτίζεται πρόγραµµα
εργασιών κατά πελάτη, βάσει του διαθέσιµου προσωπικού, στο οποίο αναφέρονται ο
συνολικός και αναλυτικός χρόνος απασχόλησης εκάστου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίδεται σε πελάτες µε φυσικά αποθέµατα προς καταµέτρηση κατά το τέλος της λογιστικής
περιόδου, ώστε να προγραµµατίζονται έγκαιρα οι παρακολουθήσεις των φυσικών
απογραφών.

Η επίβλεψη της ανάθεσης γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος παρακολουθεί το
απασχολούµενο στην ανάθεση προσωπικό, το κατευθύνει και συγκεντρώνει γραπτώς τα
σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της ανάθεσης και απαιτούν
διαβούλευση.

Η διαβούλευση γίνεται σε επίπεδο Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα
προς διαβούλευση θέµατα έχουν και νοµικές πτυχές, στην διαβούλευση συµµετέχει και ο
Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας. Για κάθε θέµα προς διαβούλευση τηρούνται πρακτικά µε
περιγραφή του θέµατος, τις βασικές απόψεις που εκφράσθηκαν και το συµπέρασµα που
προέκυψε.

ΣΤ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος δεν µπορεί
να είναι ο Εταίρος Ανάθεσης και ο επιβλέπων το προσωπικό της ανάθεσης Ορκωτός
Ελεγκτής.

Ο επισκοπών τις δικλίδες της ανάθεσης, εξετάζει: αν υπήρξε ανεξαρτησία στην οµάδα
ανάθεσης, αν έχει εφαρµοσθεί το πρόγραµµα ελέγχου, τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης,
τα τεκµήρια των συµπερασµάτων και αν η έκθεση που θα εκδοθεί είναι η ενδεδειγµένη.

Η επισκόπηση των δικλίδων γίνεται υποχρεωτικά για όλους τους ελέγχους όλων των
εισηγµένων οντοτήτων καθώς και για µεµονωµένες αναθέσεις που δεν αναµένεται να
επαναληφθούν. Για τις λοιπές αναθέσεις που επαναλαµβάνονται, η επισκόπηση των δικλίδων
µπορεί να γίνεται κάθε τρία χρόνια το αργότερο.

Σε κάθε περίπτωση η επισκόπηση των δικλίδων ολοκληρώνεται πριν την έκδοση της έκθεσης
που απαιτείται.

7

Η επισκόπηση των δικλίδων τεκµηριώνεται εγγράφως από τον ∆ιενεργούντα αυτή, για όλα τα
προαναφερθέντα θέµατα. Τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται από τον διενεργούντα την
επισκόπηση, αναφέρονται, αν δεν διορθωθούν κατάλληλα από τον Εταίρο της Ανάθεσης, στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας µεταξύ του Εταίρου Ανάθεσης και του ∆ιενεργούντα την
Επισκόπηση το θέµα παραπέµπεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να ζητά εξωτερική συµβουλή στην περίπτωση που δεν µπορεί να επιλύσει το θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να εκδοθεί η Έκθεση Ελέγχου αν το θέµα δεν έχει επιλυθεί
και δεν υπάρχει τεκµηρίωση για την επίλυσή του.

Ζ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι φάκελοι των αναθέσεων µπορεί να τηρούνται σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική µορφή.

Οι φάκελοι φυλάσσονται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε ιδιαίτερο χώρο (µε
περιορισµένη πρόσβαση) από το λοιπό προσωπικό της ανάθεσης.

Οι φάκελοι ελέγχου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών το αργότερο από την
έκδοση της Έκθεσης. Κάθε τροποποίηση στην τεκµηρίωση των φακέλων µετά την
ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία της τροποποίησης, και την έγκριση του
Εταίρου Ανάθεσης και του ∆ιενεργήσαντος την Επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης.

Η. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Την ευθύνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας φέρει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και των
ρυθµίσεων της νοµοθεσίας εξετάζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση το σύστηµα των δικλίδων
ποιότητας, προβαίνοντας στις απαιτούµενες συµπληρωµατικές και διορθωτικές κινήσεις.

Η εργασία κάθε Εταίρου υπόκειται σε επιθεώρηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε τρία
χρόνια τουλάχιστον. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται κοινοποιούνται εγγράφως στον εταίρο της
ανάθεσης και στον ∆ιενεργήσαντα την Επισκόπηση, µε σύσταση για προσήλωση στις
πολιτικές της εταιρείας, στην περίπτωση που οι ελλείψεις είναι ουσιώδεις. Όταν οι ελλείψεις
είναι ουσιώδεις και δεν έχει υπάρξει συµµόρφωση στην επόµενη επιθεώρηση, η οποία
γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει καταρχήν θέµα
υποβάθµισης του Εταίρου και στη συνέχεια αποµάκρυνσής του από την εταιρεία.
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Εργασίες Φορολογικού Ελέγχου
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό», σύµφωνα µε τα όσα σχετικά προβλέπονταν αρχικά στην παρ. 5 του άρθρου
82 του Ν. 2238/1994 (για τα έτη 2011 έως και 2013) και στη συνέχεια στο άρθρο 65Α του Ν.
4174/2013 (µε ισχύ από 1/1/2014).

5. Ηµεροµηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 27 Ν. 3693/2008, καθώς και αναλυτική
περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσµάτων του
διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου.
Η εταιρεία έλαβε άδεια λειτουργίας εντός του 2012. ∆εν έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος.

6. Κατάλογος

και

πλήρη

στοιχεία

των

οντοτήτων

δηµοσίου

ενδιαφέροντος, καθώς και περιγραφή της φύσης και έκτασης των
υποχρεωτικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα
δηµοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η έκθεση
διαφάνειας.
•

«∆ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.»
Πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε έδρα τη

Νάουσα Ν. Ηµαθίας (12ο χιλιόµετρο εθνικής οδού Βέροιας Νάουσας), της οποίας η εταιρεία
µας διενήργησε την επισκόπηση των συνοπτικών εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων περιόδου 1/1 - 30/6/2014 και ανέλαβε τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των
εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τον έλεγχο φορολογικής
συµµόρφωσης της εταιρικής χρήσεως 2014.
•

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε έδρα τον

∆ήµο Αιγάλεω Ν. Αττικής (οδός Μαρκόνι αριθ. 5), της οποίας η εταιρεία µας διενήργησε την
επισκόπηση των συνοπτικών εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
περιόδου 1/1 - 30/6/2014 και ανέλαβε τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τον έλεγχο φορολογικής συµµόρφωσης
της εταιρικής χρήσεως 2014.
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7. Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε
θέµατα συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Ν.
3693/2008, καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθµό εφαρµογής της
πολιτικής αυτής.
Αναφέρεται ανωτέρω στην περίπτωση ∆΄ της παραγράφου 4 περί «Εσωτερικού Συστήµατος
∆ιασφάλισης Ποιότητας»

8. Χρηµατοοικονοµικές

πληροφορίες

σχετικά

µε

την

οικονοµική

κατάσταση του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος
εργασιών µε ανάλυση των αµοιβών σε αµοιβές από υποχρεωτικούς
ελέγχους, από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από
συµβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή
λογιστικών υπηρεσιών και από παροχή λοιπών συµβουλευτικών
υπηρεσιών.
Ανάλυση Κύκλου εργασιών ( Χρήσεως 2014)
Έσοδα 2013
Υποχρεωτικοί έλεγχοι
Συµβουλευτικές υπηρεσίες

1.637.207,21 €
150.249,39 €

Σύνολο

1.787.456,57 €

9. Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καθορισµού της αµοιβής των
νόµιµων ελεγκτών και των µετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών.
Αναφέρεται ανωτέρω στην περίπτωση ∆΄ της παραγράφου 4 περί «Εσωτερικού Συστήµατος
∆ιασφάλισης Ποιότητας».
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10.

∆ηλώσεις

Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού συστήµατος
διασφάλισης ποιότητας, Ευθύµιος Αναγνώστου δηλώνω για λογαριασµό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ότι υπάρχει παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας, το σύστηµα λειτουργεί
ικανοποιητικά και δεν παρουσιάσθηκαν έως την 31/12/2014 προβλήµατα ή δυσλειτουργίες.

Το αρµόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση θεµάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά
την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, Ευθύµιος Αναγνώστου, δηλώνω για λογαριασµό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ότι για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια
υποχρεωτικών ελέγχων ακολουθήθηκαν για όλες τις αναληφθείσες εργασίες οι διαδικασίες
που προβλέπονται από το «Εσωτερικό Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας».

11. Πολιτική για την αποφυγή ξεπλύµατος χρήµατος από εγκληµατικές
δραστηριότητες.
Η εταιρεία συµβάλλοντας στην προσπάθεια για καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την κείµενη νοµοθεσία προχώρησε στην σύνταξη σχετικού
Εγχειριδίου «Πολιτικών και ∆ιαδικασιών για τη πρόληψη διενέργειας συναλλαγών που
συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες».

12. Αµοιβές των Νοµίµων Ελεγκτών και Μετόχων
Κριτήρια καθορισµού των αµοιβών των Νοµίµων Ελεγκτών και των µετόχων της
εταιρείας:

Α) Η συµµετοχή αυτών στις εκτελούµενες εργασίες.
Β) Η εξασφάλιση νέων εργασιών.
Γ) Η συµµετοχή τους στην διατήρηση των υπαρχουσών εργασιών.
∆) Τέλος οι µέτοχοι λαµβάνουν τυχόν διανεµόµενο µέρισµα.
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13. Άλλες πληροφορίες
Ασφαλιστική Κάλυψη

Η εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, είναι ασφαλισµένη
για τις εις βάρος της απαιτήσεις αποζηµίωσης για αµέλεια, λάθη ή παραλείψεις της στα
πλαίσια της επαγγελµατικής της δραστηριότητας σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του υπ’
Αριθ. Ρ2301003280 «Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Επαγγελµατικής Αστικής Ευθύνης» µε τον
«Πίνακα Ασφάλισης» αυτού της ΑIG Europe Limited (Υποκατάστηµα Ελλάδος).

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015

Για την OLYMPIA AUDITORS A.E.

Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ευθύµιος Αναγνώστου

∆ηµήτριος Παππάς
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