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Εισαγωγή
Κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε,
της πρώτης μας χρονιάς ως BDO Ορκωτοί Ελεγκτές
Α.Ε., μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι η αλλαγή
εκπροσώπησης της BDO στην Ελλάδα έγινε δεκτή με
ενθουσιασμό από την αγορά, κάτι που εισπράξαμε
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η προσήλωσή μας στο
όραμα του δικτύου, να είναι ο ηγέτης στην παροχή
εξαιρετικών υπηρεσιών, η συνεχής υποστήριξη που
παρέχουμε στους πελάτες μας, η προσωπική
ενασχόληση με τις ανάγκες και τις δραστηριότητές
τους, μας έχουν καταστήσει τους συμβούλους
επιλογής για έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό
εταιριών.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι στην
ελληνική αγορά, η ποιότητα και η πίστη στις αρχές
μας, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν
καρπούς και να βελτιώνουν συνεχώς τη θέση που
κατέχουμε σε αυτήν.
Εξάλλου τα δείγματα γραφής έχουν φανεί ήδη και
αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη την
ερχόμενη χρονιά και την εδραίωση της στρατηγικής
μας θέσης, ως ηγέτη των εξελίξεων στη μεσαία
αγορά.
Σε επίρρωση αυτού, το 2015 διεκπεραιώσαμε με
επιτυχία ένα μεγάλο εγχείρημα, την ίδρυση της
πρώτης Ευρωπαϊκής Εταιρίας στην Ελλάδα, από
μετατροπή υπάρχουσας ελληνικής εταιρίας και
μακροχρόνιου πελάτη της BDO σε Societas Europea
(SE).
Σε διεθνές επίπεδο, ο απολογισμός της χρονιάς ήταν
εξίσου εξαιρετικός: με μία αύξηση της τάξεως του
13% στα έσοδά της, η BDO ενίσχυσε τη θέση της,
μέσω τόσο της οργανικής ανάπτυξης, αλλά και 19
στρατηγικών συγχωνεύσεων. Στις ΗΠΑ μόνο, το
δίκτυο αύξησε κατά σχεδόν 30% τα έσοδά του, με
την BDO USA να καταγράφει πάνω από $1 δις τζίρο.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε την 30η
Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε $7,30 δις, με
εκπροσώπηση σε 154 χώρες και επικράτειες. Ο
αριθμός των γραφείων μας ανά τον κόσμο έχει
αυξηθεί πάνω από 6%, σε 1.408, και το σύνολο του
απασχολούμενου προσωπικού είναι πάνω από
64.300, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του
8,2%.
Τέλος το International Accounting Bulletin, μας
απένειμε τον πλέον περίβλεπτο τίτλο στα διεθνή
βραβεία του, ανακηρύσσοντάς μας «Δίκτυο της
Χρονιάς» για το 2015.

Στη BDO είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της
διαφάνειας και της ακεραιότητας και φυσικά στο
όραμά μας «To be the leader for exceptional client
service» που ξεκινά πρώτα απ’όλα από την άρτια
οργάνωσή μας αλλά και τη σαφή δέσμευσή μας για
ποιότητα, αμεσότητα και αξιοπιστία.

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
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ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ BDO
Νομική μορφή
Η BDO στην Ελλάδα έχει τη νομική μορφή της
Ανώνυμης Εταιρίας και η πλήρης επωνυμία της είναι
«BDO Ορκωτοί Ελεγκτές AE», με διακριτικό τίτλο
«BDO Greece».
Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η εταιρία
χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση
«BDO Certified Public Accountants SA».

Δημόσια μητρώα
Η BDO Greece είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 125124501000
και έχει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
800487055. Όπως προβλέπεται για τα νόμιμα
ελεγκτικά γραφεία, η BDO Greece έχει Αριθμό
Μητρώου στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 041 και Αριθμό Μητρώου στο
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) 173.
Προσφάτως εγκρίθηκε η συμμετοχή της στο Public
Accounting Oversight Board (PCAOB), εποπτεύον
όργανο των ελεγκτών επιχειρήσεων δημοσίου
ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, γεγονός που επιτρέπει στη
BDO να διενεργεί ελέγχους σε εταιρίες εισηγμένες
σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ.

Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε πενήντα (50)
χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια
εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για
την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του
καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί
να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου του
καταστατικού, ύστερα από σχετική απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.

Έδρα
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Λεωφόρο
Μεσογείων, 449, 153 43, Αγία Παρασκευή. Τα
τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 211.10.32.000,
210.82.53.078/9 και ο αριθμός φαξ 210.82.52.133.
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Σκοπός
Η BDO Greece είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη
εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
Συμβούλων Επιχειρήσεων, η οποία παρέχει ένα
ευρύ φάσμα ελεγκτικών, φορολογικών,
συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών. Στο σκοπό
της εταιρίας, όπως αυτός καταγράφεται στο
καταστατικό της περιλαμβάνονται:
•

•

•

•

•

•

Η διενέργεια ελέγχων, επισκοπήσεων και
συναφών εργασιών επί των οικονομικών
καταστάσεων και της οικονομικής διαχειρίσεως,
των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών
οργανισμών και επιχειρήσεων ή
εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους
μορφής, οι οποίοι προβλέπονται από την
Ελληνική Νομοθεσία, να διενεργούνται από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές / Νόμιμους
Ελεγκτές.
Η σε κάθε περίπτωση, υποκείμενη στην
αποκλειστική αρμοδιότητα Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ή
διαχειριστικού ελέγχου , σε θέματα οικονομικής
διαχειρίσεως οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού
προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
κοινοπραξίας καθώς και ειδικών λογαριασμών ή
ομάδων περιουσίας.
Η διενέργεια φορολογικών ελέγχων, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, να
διενεργούνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές
/ Νόμιμους Ελεγκτές.
Η διενέργεια ελέγχων, επισκοπήσεων και
συναφών εργασιών καθώς και η διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης ή διαχειριστικού ελέγχου
επί των οικονομικών καταστάσεων ή
συγκεκριμένων λογαριασμών, αντικειμένων ή
θεμάτων σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους
σε υποχρεωτικό έλεγχο.
Οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική
εργασία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
«υποχρεωτικός έλεγχος» με αποφάσεις της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
(ΕΛΤΕ), ή άλλου αρμοδίου οργάνου.
Η παροχή λογιστικών, φορολογικών και λοιπών
επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η
διενέργεια μελέτης λογιστικών και
επιχειρηματικών σχεδίων, η ανάπτυξη
συστημάτων κοστολόγησης προγραμματισμού
και ελέγχου και πάσης φύσεως
χρηματοοικονομικών μελετών και η παροχή
υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου.
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•

•
•
•

•

•

Η διενέργεια αναλογιστικών μελετών,
αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων καθώς και
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για
θέματα μετατροπών, εξαγορών ή συγχωνεύσεων
καθώς και πωλήσεων εταιριών, περιουσιακών
στοιχείων ή δικαιωμάτων καθώς και
Η παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και
παρακολούθησης συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου.
Η άσκηση έργων εκκαθαριστή, μεσολαβητή,
προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου
πτωχεύσεως.
Η διενέργεια σεμιναρίων, εκδηλώσεων,
παρουσιάσεων και γενικότερα επιμόρφωσης με
οποιοδήποτε τρόπο επί θεμάτων λογιστικής,
ελεγκτικής, φορολογίας, εργατικών και
ασφαλιστικών θεμάτων και αποτιμήσεων.
Η άσκηση παντός έργου, το οποίο δεν είναι
ασυμβίβαστο προς το λειτούργημα του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή – Νομίμου Ελεγκτή.
Η προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής
Επιστήμης με κάθε πρόσφορο μέσο ή τρόπο.

Στοιχεία μετόχων
Οι μετοχές της εταιρίας είναι στο σύνολό τους
ονομαστικές. Οι μέτοχοί της, που είναι όλοι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΕΛΤΕ, είναι οι εξής:
Αναστασόπουλος Σταύρος του Ιωάννη
Καλογερόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου
Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα του Ιωάννη
Λυμπέρη Μαρία του Ανάγνου
Μαραβελέα Παναγιώτα του Κωνσταντίνου
Παγώνης Ευάγγελος του Νικολάου
Ροϊλός Αθανάσιος του Ανδρέα

Στοιχεία νομίμων ελεγκτών, μη
μετόχων, με δικαίωμα
υπογραφής για λογαριασμό της
εταιρίας
Οι νόμιμοι ελεγκτές, μη μέτοχοι της εταιρίας, με
δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της είναι οι
εξής:
Αναστασόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη
Αχινιώτης Χριστόφορος του Ιωάννη
Βλαχόπουλος Τιμόθεος του Θεοδώρου
Κλέντρου Ζωή του Αθανασίου
Λουκάς Αθανάσιος του Μιχαήλ
Μαλαχιάς Δημήτριος του Παναγιώτη
Μεχίλης (Ματθαίος) Γκέντσι του Ιωάννη
Μπαρζού Ολυμπία του Γεωργίου
Στέφας Ευστάθιος του Ηλία
Σπυράκης Δημήτριος του Βασιλείου
Σφούνος Αριστείδης του Γρηγορίου
Ταπεινός Νικόλαος του Γεωργίου
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Υποκαταστήματα και
συνδεδεμένες εταιρίες
Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ δεν διαθέτει
υποκαταστήματα στην Ελλάδα.
Την 30/10/2015 ιδρύθηκε η BDO SERVICES AE με
έδρα τη Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, της
οποίας μέτοχος 100% είναι η BDO Ορκωτοί ελεγκτές
Α.Ε.

Εγγραφή σε Δημόσια Μητρώα
Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτές είναι εγγεγραμμένοι στο
Δημόσιο Μητρώο Ελεγκτών στην Ελλάδα.

Βασικές Δραστηριότητες
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Συναφείς Ελεγκτικές υπηρεσίες
Ειδικοί έλεγχοι, Διαχειριστικοί Έλεγχοι, Εταιρική
Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνου, Εσωτερικός
Έλεγχος
Φορολογικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτική επί φορολογικών θεμάτων και
φορολογικός σχεδιασμός, Διεθνείς Συναλλαγές,
Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών συναλλαγών, Έμμεση
Φορολογία
Λογιστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Λογιστηρίου, Μισθοδοσία και εργατικά
θέματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Συμβούλου, Corporate Finance,
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, Διαπραγματεύσεις
για αναδιάρθρωση χρηματοδότησης
Υπηρεσίες ΙΤ
Ανάλυση κινδύνων πληροφοριών και
πληροφοριακών συστημάτων, Σχεδιασμός και
ανάπτυξη πολιτικών, Ανάπτυξη business continuity
plan, Δοκιμή διείσδυσης και εξέταση ευπαθειών,
PCI DSS

Τομείς Δραστηριότητας
Βιομηχανία
Εμπόριο
Media, επικοινωνία και ψυχαγωγία
Υπηρεσίες
Τουρισμός
Φορείς Δημοσίου
Ναυτιλία
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ BDO INTERNATIONAL
Διακυβέρνηση
Η BDO είναι ένα διεθνές δίκτυο ελεγκτικών,
φορολογικών και συμβουλευτικών εταιριών,
ονομαζόμενες «Εταιρίες – Μέλη» της BDO, που
ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με
την επωνυμία της BDO.
BDO είναι η εμπορική ονομασία για το δίκτυο της
BDO και όλες τις εταιρίες - μέλη. BDO είναι σήμα
κατατεθέν της Stichting BDO.

Νομικές και διαρθρωτικές
σχέσεις στο δίκτυο

Ομάδα Παγκόσμιας Ηγεσίας (Global Leadership
Team)
Η Ομάδα Παγκόσμιας Ηγεσίας είναι επιφορτισμένη
με το συντονισμό των δραστηριοτήτων του δικτύου
σε καθημερινή βάση. Επικεφαλής της είναι ο
Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και περιλαμβάνει τους
Παγκόσμιους Επικεφαλής (Global Heads) των
τμημάτων Ελέγχου & Λογιστικής (Audit &
Accounting), Φορολογικών Υπηρεσιών (Tax),
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advisory),
Ανθρωπίνων Πόρων (People), Πελατών και Αγορών
(Clients & Markets), IT και Διεθνούς Γραμματέα
(International Secretary).

Κάθε εταιρία - μέλος της BDO, είναι μέλος της BDO
International Limited, εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε ως
μέλος με δικαίωμα ψήφου (μία ψήφος ανά χώρα)
είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το δίκτυο της BDO
διοικείται από τη Σύγκλητο (Council), το Παγκόσμιο
Συμβούλιο (Global Board) και την Εκτελεστική
Ομάδα ή αλλιώς Ομάδα Παγκόσμιας Ηγεσίας
(Executive or Global Leadership Team) της BDO
International Limited.

Εταιρίες – μέλη (member firms)

Σύγκλητος (Council)
Η Σύγκλητος αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από
κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου και περιλαμβάνει τα
μέλη της BDO International Limited στη γενική
συνέλευση. Η Σύγκλητος εγκρίνει τους
προϋπολογισμούς, διορίζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο
και εγκρίνει τυχόν αλλαγές στο Καταστατικό και
τους Κανονισμούς της BDO International Limited.

Καθεμιά από τις BDO International Limited, Brussels
Worldwide Services BVBA και τις εταιρίες – μέλη της
BDO, αποτελεί χωριστή νομική οντότητα και δεν
έχει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις
άλλης οντότητας. Τίποτε στις συμφωνίες ή τους
κανόνες της BDO δεν αποτελεί ή υπονοεί σχέση
αντιπροσώπευσης ή συμμετοχής μεταξύ των BDO
International Limited, Brussels Worldwide Services
BVBA ή / και των εταιριών - μελών.

Παγκόσμιο Συμβούλιο (Global Board)

BDO Greece

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο, το οποίο είναι το
Διοικητικό Συμβούλιο της BDO International
Limited, αποτελείται σήμερα από έναν εκπρόσωπο
από καθεμία από τις επτά μεγαλύτερες εταιρίες μέλη του δικτύου, των οποίων ο διορισμός τριετούς
θητείας, έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο. Το
Παγκόσμιο Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές και τις
προτεραιότητες για το δίκτυο και επιβλέπει το έργο
της Ομάδας Παγκόσμιας Ηγεσίας. Το Παγκόσμιο
Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές
το χρόνο και περισσότερες εάν χρειαστεί.

Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, είναι το αποκλειστικό
μέλος της BDO στην Ελλάδα. Αποτελεί ισότιμο μέλος
με δικαίωμα ψήφου και ανήκει στην περιοχή EMEA
(Europe, Middle East & Africa).

Η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του δικτύου της
BDO, συντονίζεται από την εταιρία την Brussels
Worldwide Services BVBA, μια εταιρία
περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στο
Βέλγιο, με καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες. Η BDO
International Limited και η Brussels Worldwide
Services BVBA δεν παρέχουν κανενός είδους
υπηρεσίες σε πελάτες. Αυτό αποτελεί μοναδικό
προνόμιο των εταιριών – μελών της BDO.
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Ποιότητα
Η ιδιότητα του μέλους του δικτύου της BDO,
επιτρέπει στις εταιρίες - μέλη να παρέχουν
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό. Το Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο της
Brussels Worldwide Services στις Βρυξέλλες
υπαγορεύει τη χρήση του Διεθνούς Εγχειριδίου
Διαχείρισης Κινδύνων της BDO (BDO International
Risk Management Manual), το οποίο παρέχει
καθοδήγηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
συστημάτων ελέγχου ποιότητας ώστε να
υποστηρίζεται η συμμόρφωση των εταιριών – μελών
τόσο με τα τοπικά όσο και με τα διεθνή πρότυπα.
Επιπλέον, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC-1),
όλες οι εταιρίες - μέλη έχουν τα δικά τους
συστήματα ελέγχου ποιότητας.

Η ποιότητα των τοπικών επαγγελματικών εργασιών
και των referrals, αξιολογείται μέσω της διεθνούς
διαδικασίας «Επισκόπηση Διασφάλιση Ποιότητας»
(Quality Assurance Review - QAR), η οποία
συμπληρώνει τις τοπικές διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας όπως αυτές επιτελούνται από τις εταιρίες
- μέλη. Ο στόχος των QARs είναι να παρέχουν τη
βεβαιότητα ότι οι εταιρίες - μέλη της BDO τηρούν
και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα επαγγελματικά
πρότυπα, καθώς και τα διεθνή πρότυπα της BDO.
Οι QAR διενεργούνται από μία ομάδα αφοσιωμένων
ελεγκτών, στους οποίους παρέχεται συνεχής
εκπαίδευση, που εξετάζουν τις κυριότερες
υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρίες - μέλη,
καθώς και τη συνολική ποιότητα και το πλαίσιο
διαχείρισης κινδύνου. Οι διεθνείς αυτές
αξιολογήσεις διενεργούνται στη βάση της
εναλλαγής (rotational basis). Βεβαίως πολλές από
τις εταιρίες – μέλη της BDO υπόκεινται σε εξωτερικό
έλεγχο από τους επαγγελματικούς φορείς και τις
τοπικές ρυθμιστικές αρχές, ή ακόμη υπόκεινται σε
έλεγχο από άλλες ελεγκτικές εταιρίες. Εξάλλου ως
μέρος της διαδικασίας αποδοχής μιας νέας εταιρίας
– μέλους, η υποψήφια επιχείρηση υπόκειται σε ένα
εκτεταμένο due diligence πριν την εισδοχή της στη
BDO.
Η διαδικασία και τα κριτήρια του εσωτερικού
συστήματος διαπίστευσης (accreditation) της BDO
αναθεωρείται και ενισχύεται σε συνεχή βάση. Ο
πρωταρχικός σκοπός της διαδικασίας διαπίστευσης
είναι η ενίσχυση της στόχευσης στην ποιότητα,
σύμφωνα με το βασικό στρατηγικό στόχο του
δικτύου να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με
συνέπεια.

“The process and criteria
of BDO’s internal member
firm
accreditation is revised
and strengthened on a
continual basis.
The primary purpose of
the accreditation process
is to enhance all
member firms’ focus on
quality, in line with the
key strategic aim
of the network to deliver
consistently high quality
services. This
accreditation process has
resulted in improvement
plans being
implemented by a
number of member firms,
to further guarantee
the delivery of
exceptional client
service.”
GLOBAL ANNUAL STATEMENT
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Ανεξαρτησία
Η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των εταιριών
μελών της BDO έναντι των πελατών τους,
επιτυγχάνεται μέσω των πολιτικών και διαδικασιών
που έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα
ανεξαρτησίας όπως αυτά προδιαγράφονται από τον
Κώδικα Δεοντολογία της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Λογιστών (IFAC) και τις αντίστοιχες εθνικές
ρυθμιστικές αρχές. Οι σχετικοί κανόνες
δεοντολογίας και ανεξαρτησίας για κάθε εταιρία
μέλος, αναρτώνται στο Intranet της BDO στο οποίο
έχουν πρόσβαση όλοι οι εταίροι και οι
επαγγελματίες της BDO.
Οι εταιρίες μέλη ορίζουν ως «Independence
Champion», κάποιον έμπειρο partner, ο οποίος
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες
πολιτικές και διαδικασίες ανεξαρτησίας, προβαίνει
σε διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα ανεξαρτησίας,
και επιβλέπει την εκπαίδευση επί θεμάτων
ανεξαρτησίας και την ενημέρωση της βάσης
δεδομένων των εταιριών δημοσίου ενδιαφέροντος.
Η BDO επίσης διατηρεί μια παγκόσμια βάση
δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες
εταιρίες, τόσο τις εισηγμένες, όσο και τις δημοσίου
ενδιαφέροντος. Η βάση αυτή είναι διαθέσιμη στο
intranet και στόχος της είναι να αποτρέψει την
παροχή ασυμβίβαστων, μη ελεγκτικών υπηρεσιών ή
επενδύσεων σε τέτοιες οντότητες. Η παγκόσμια
βάση δεδομένων ενημερώνεται σε μηνιαία βάση και
οι «Independence Champions» καλούνται να
επιβεβαιώσουν θετικά κάθε μήνα, ότι η λίστα των
δηλωθέντων εταιριών είναι ακριβής και πλήρης.
Επίσης, κάθε χρόνο επιβεβαιώνουν ότι οι εθνικοί
κανόνες ανεξαρτησίας τους συμμορφώνονται
πλήρως με τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC και
περιλαμβάνονται με πληρότητα στο intranet.
Πριν την αποδοχή οποιουδήποτε νέου πελάτη ή
έργου διασφάλισης, οι εταιρίες μέλη πρέπει να
εκτελέσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον
εντοπισμό πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και
τυχόν απειλών ως προς την ανεξαρτησία τους. Οι
διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν ένα
εξατομικευμένο ηλεκτρονικό εργαλείο που
διευκολύνει τον έλεγχο ανεξαρτησίας
(Independence Check) και την αποφυγή διεθνών
συγκρούσεων συμφερόντων (Conflict of Interest)
σε όλο το δίκτυο BDO.
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Περιοχές (Regions)

EMEA Europe
EMEA Middle East
EMEA SubSaharan Africa

AMERICAS
North America &
Carribean
AMERICAS
Latin America

Asia Pacific

Σύγκλητος

•Μία ψήφος για κάθε εταιρία – μέλος
•Εγκρίνει τον κεντρικό προϋπολογισμό, διορίζει το Παγκόσμιο
Συμβούλιο και εγκρίνει τους κανονισμούς της BDO

Παγκόσμιο
Συμβούλιο

•Εκπρόσωποι από τις επτά μεγαλύτερες εταιρίες – μέλη: Αυστραλία,
Καναδάς, Κίνα, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο
•Καθορίζει τις πολιτικές και προτεραιότητες του δικτύου
•Επιβλέπει τις εργασίες της Ομάδας Παγκόσμιας Ηγεσίας

Ομάδα
Παγκόσμιας
Ηγεσίας

•Παγκόσμιος CEO και Τοπικοί CEOs, Παγκόσμιοι Επικεφαλής (Global
Heads) A&A, Tax, Advisory, People, Client Service, IT, International
Secretary
•Συντονίζει τις δραστηριότητες σε καθημερινή βάση

Τοπικά
Συμβούλια

•Εκλεγμένοι εκπρόσωποι από κάθε περιοχή (Regional Heads)
•Διευκολύνει τη στρατηγική επικοινωνία, το συντονισμό και τη
συνεργασία τοπικά.

12

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Διεθνής Καμπάνια ‘50 for 50’

Στη BDO θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στις
κοινωνίες μας και οι άνθρωποί μας συμμετέχουν σε
αυτές. Η παγκόσμια κουλτούρα μας βασίζεται στο
σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ως προς τις
τοπικές πολιτιστικές ανάγκες και διαφορές και
στόχος μας είναι να είμαστε ένας ηθικός, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά, οργανισμός, σε κάθε χώρα
στην οποία έχουμε παρουσία.

Για να γιορτάσει την 50η της επέτειο, Η BDO
δημιούργησε μία ολοκαίνουργια παγκόσμια
εκστρατεία επιβράβευσης, την ‘BDO 50 for 50’.

Η BDO είναι ενεργό μέλος της κοινότητας σε όλα τα
μέρη που δραστηριοποιείται και η δύναμη του
ονόματος BDO στις τοπικές κοινωνίες, προέρχεται
από την εξειδικευμένη γνώση της τοπικής αγοράς.
Είναι οι άνθρωποι σε κάθε γραφείο που κατανοούν
καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της
τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, το διεθνές μας
δίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε
τις προσπάθειες αρωγής όλων των εταιριών – μελών
μας σε περιπτώσεις καταστροφών, σε όλο τον
κόσμο.
Οι δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης που έχουμε,
περιλαμβάνουν:
· Την αρωγή σε περίπτωση καταστροφών
· Την προστασία του περιβάλλοντος
· Τη δράση κατά της φτώχειας
· Τα συστήματα αναλφαβητισμού
· Τα προγράμματα για ειδικές ανάγκες
· Την άμισθη εργασία για μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς
Πολλές από τις εταιρίες - μέλη υποστηρίζουν επίσης
τις μεμονωμένες φιλανθρωπικές προσπάθειες των
υπαλλήλων τους, συνδράμοντας, για παράδειγμα,
τις προσπάθειες συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Πέραν των δράσεων που αναφέρονται ανωτέρω, Η
«Regulatory and Public Policy Team» του Global
Office της BDO International, παρακολουθεί στενά
και καταγράφει όλες τις εξελίξεις και αλλαγές που
συζητούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εταιρίες στις
δηλώσεις τους, ώστε τα μέλη της να είναι
προετοιμασμένα για την προσαρμογή στις
απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας και
της εθνικής νομοθεσίας.

Η εκστρατεία κατέγραψε τις εταιρίες - μέλη σε όλο
τον κόσμο να χρησιμοποιούν την πείρα τους και να
παρέχουν δωρεάν συμβουλές και πρακτική βοήθεια
σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς στις
κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται - παρέχοντας
καθεμία περισσότερες από 50 ώρες δωρεάν
υποστήριξης σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή
κοινωνικές επιχειρήσεις.
Πάνω από 45 εταιρίες ακολούθησαν την
πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση
να παράσχουν περισσότερες από 50 ώρες
υποστήριξης.
Έως σήμερα, πάνω από 40 εταιρίες – μέλη του
δικτύου της BDO, έχουν δωρίσει συνολικά 5.041
ώρες ανά τον κόσμο, καθώς πολλές από τις ‘50 for
50’ πρωτοβουλίες τους έγιναν μέρος του
χαρτοφυλακίου κοινωνικής ευθύνης τους.
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Διεθνής κατάταξη & βραβεία

1

154

64.000+

US$7.30b

Ηγέτης των
εξελίξεων
της μεσαίας
αγοράς

1.400
γραφεία σε
154 χώρες
και
επικράτειες

64.300
εξειδικευμένο
προσωπικό
και partners
παγκοσμίως

Ο συνολικός
τζίρος των
εταιριώνμελών της
BDO ξεπέρασε
τα $7,3δις το
2015

Στοιχεία της 30ης
Σεπτεμβρίου 2015

Δίκτυο της χρονιάς
Η BDO ανακηρύχτηκε ως Δίκτυο της Χρονιάς
(Network of the Year) στα International
Accounting Bulletin (IAB) Awards του 2015.
Πρόκειται για θεσμό που αναγνωρίζει την
αρτιότητα και την καινοτομία στις υπηρεσίες
accounting και αποτελεί πεδίο ισχυρού
ανταγωνισμού, καθώς συμμετέχουν οι κορυφαίοι
εκπρόσωποι του χώρου παγκοσμίως. Η short list
της κατηγορίας Network of the Year
περιελάμβανε και άλλες ανταγωνίστριες
ελεγκτικές εταιρίες. Η βράβευση αφορούσε στα
δίκτυα που ανέπτυξαν και εφάρμοσαν επικερδής
στρατηγικές ανάπτυξης και διακρίθηκαν σε ένα
ευρύ φάσμα σημαντικών πεδίων τόσο από
πλευράς στρατηγικής όσο και λειτουργίας.
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International Accounting Bulletin Awards 2015
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τα βασικά όργανα διοίκησης και εταιρικής
διακυβέρνησης της BDO Greece και η μεταξύ τους
σχέση, εμφανίζονται στο κατωτέρω διάγραμμα.

General
Assembly
Board of
Directors

Legal Advisor

Quality and Risk Management Committee
Διαχ

International
Liaison Partner
Management
Committee

Internal Auditor

Technical
Support Team

Risk Management,
Independence &
Ethics

Quality

Anti-Money
Laundering

Training

Risk Management
Partner

Head of Quality

Money
Laundering
Officer

Training
Contact

Money
Laundering
Deputy

Independence
Champion

Independence
Champion Deputy

Service Lines

Support Services

Audit & Accounting

Tax

Advisory

International A&A
Coordinator

International Tax Coordinator

Secretary

HR

Accounting
Department

HR & Secondment
Contact

Marketing & Business
Development

IT

Marketing Contact

IT Contact &
National connect
Coordinator

APT Key Contacts
IFRS Champion
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ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στοιχεία και αρμοδιότητες των
προσώπων που στελεχώνουν τα
όργανα διοίκησης και εταιρικής
διακυβέρνησης
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο
όργανο της εταιρίας, έχει το δικαίωμα να
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρία
και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και
για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
Διοικητικό Συμβούλιο
Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη
που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων. Είναι επιφορτισμένο με τη διαμόρφωση
της στρατηγικής της εταιρίας και των πολιτικών που
θα ακολουθήσει προς της επίτευξη των στόχων της,
με γνώμονα τόσο την εγχώρια αγορά, όσο και το
όραμα και τις φιλοδοξίες της BDO International. Τα
μέλη του ΔΣ είναι:
Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτα Μαραβελέα του Κωνσταντίνου,
Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Παγώνης του Νικολάου, Μέλος

Αντώνιος Αναστασόπουλος του Ιωάννη, Μέλος
Δέσμευση και εκπροσώπηση
Η δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρίας έχει
ανατεθεί στον κο. Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνοντα Σύμβουλο και την κα. Παναγιώτα Κ.
Μαραβελέα, Αντιπρόεδρο. Πιο συγκεκριμένα, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την
εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας,
δικαστικής ή οιασδήποτε άλλης αρχής, έναντι
Τραπεζών αλλά και κάθε τρίτου, και την ενάσκηση
όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που
παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Ν.
2190/1920 και από το Καταστατικό της εταιρίας,
στον Πρόεδρο αυτού, Ιωάννη Β. Καλογερόπουλο,
και στην Αντιπρόεδρο, Παναγιώτα Κ. Μαραβελέα.
Σε αυτούς παρέχεται το δικαίωμα όπως με την
εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη
σφραγίδα της εταιρίας με την επωνυμία

«BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» και με μία από τις ως
άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα,
χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, εισπράττουν
χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και
οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν
επιταγές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το
άνοιγμα, την διακίνηση ή και το κλείσιμο
τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας,
δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της
εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται
για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν
δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και
κάνουν χρήση αυτών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός αναπληρώνεται
από την Αντιπρόεδρο.
Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των
συμβούλων που είναι παρόντες και
αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της
παρ. 7.02 του άρθρου 7 του Καταστατικού. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόντος
αυτού, του αναπληρωτή του.
Management Committee
Το Management Committee που εκλέγεται από το
ΔΣ, είναι επιφορτισμένο με την καθημερινή διοίκηση
της εταιρίας και είναι αρμόδιο για την
παρακολούθηση των εργασιών της. Βασικά θέματα
με τα οποία ασχολείται είναι η επιχειρηματική
δραστηριότητα, οι νέες επιχειρηματικές προτάσεις
και γραμμές υπηρεσιών, η πολιτική προώθησης των
εργασιών της εταιρίας, η ανάπτυξη της
τεχνολογικής υποστήριξης, η στελέχωση των
επιμέρους τμημάτων και η συνεχής εκπαίδευση του
ανθρώπινου δυναμικού, η εξασφάλιση της
ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και η
εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου.
Εσωτερικός Έλεγχος
Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας
και η θεραπεία τυχόν αδυναμιών. Ο εσωτερικός
έλεγχος υποβάλλει τις εκθέσεις του τόσο στο
Management Committee όσο και στο ΔΣ, ενώ δεν
υπάγεται ιεραρχικά σε κανένα άλλο τμήμα.
Εσωτερική ελέγκτρια: Ζέτα Κλέντρου
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Ποιότητα και Διαχείριση
Κινδύνου
Η Επιτροπή Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνου
είναι αρμόδια για τις λειτουργίες εκείνες που
συνδέονται με το International Standard on Quality
Control 1 (ISQC-1) και το σύστημα διαχείρισης
κινδύνου.
Διαχείριση Κινδύνου, Ανεξαρτησία & Ethics (Risk
Management, Independence & Ethics)
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου σχεδιάζει και
εφαρμόζει τις πολιτικές και διαδικασίες που
κρίνονται κατάλληλες για την ελαχιστοποίηση των
κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες
της εταιρίας. Η Επιτροπή διασφαλίζει την τήρηση
της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και γενικά του
προσωπικού σε σχέση με τις αναληφθείσες
εργασίες, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε
επίπεδο δικτύου, και φροντίζει να επικοινωνεί τον
κώδικα δεοντολογίας, ώστε να γίνονται σαφείς οι
αρχές της Ακεραιότητας, Αντικειμενικότητας,
Επαγγελματικής Επάρκειας και Δέουσας Επιμέλειας,
Εμπιστευτικότητας και Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς.
Υπεύθυνη ΟΕΛ: Ολυμπία Μπαρζού
Ποιότητα (Quality)
Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας είναι
επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του στόχου της
BDO Greece και οράματος της BDO International,
«To be the leader for exceptional client service».

Υπεύθυνος ΟΕΛ: Χριστόφορος Αχινιώτης
Διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Antimoney Laundering)
Η Επιτροπή Anti-money Laundering σκοπό έχει την
εξασφάλιση της συμμόρφωσης της εταιρίας με τις
επιταγές του Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και
καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τον οποίο
ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι
διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/EK της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπεύθυνος ΟΕΛ: Ιωάννης Καλογερόπουλος

Εκπαίδευση
Στα πλαίσια της διασφάλισης των παρεχόμενων
προς τους πελάτες υπηρεσιών, η εταιρία θεώρησε
απαραίτητη τη δημιουργία μιας επιτροπής που θα
είναι υπεύθυνη για θέματα συνεχούς εκπαίδευσης
όχι μόνο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αλλά
και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται
στις υπόλοιπες γραμμές υπηρεσιών (service lines)
όπως φοροτεχνών, συμβούλων κ.λπ.
Υπεύθυνος ΟΕΛ: Αντώνης Αναστασόπουλος
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Η BDO Greece ακολουθεί την πολιτική περί
ανεξαρτησίας του δικτύου της BDO, η οποία
βασίζεται στον Κώδικα Επαγγελματικής
Δεοντολογίας της IFAC και περιλαμβάνεται στο
Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management
Manual). Το εν λόγω εγχειρίδιο περιγράφει τόσο
τους κανόνες και τον Κώδικα Συμπεριφοράς της
BDO (BDO Code of Conduct) όσο και θέματα
διαχείρισης κινδύνου του δικτύου (Network Risk
Management Issues).
Οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες έχουν
ενσωματωθεί στο Εγχειρίδιο Ethics και Ποιότητας
της BDO Greece (Ethics & Quality Manual - EQM) και
οι βασικές αρχές που το διέπουν είναι αυτές της
Ακεραιότητας, Αντικειμενικότητας, Επαγγελματικής
Επάρκειας και Δέουσας Επιμέλειας,
Εμπιστευτικότητας και Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς.

Τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:
• Η εταιρία και οι εταίροι της και τα μέλη του
προσωπικού, επιβάλλεται να ενεργούν και να
φαίνεται ότι ενεργούν με ακεραιότητα και
αντικειμενικότητα κατά την παροχή
οποιασδήποτε επαγγελματικής υπηρεσίας
• Η εταιρία και οι εταίροι της και τα μέλη του
προσωπικού επιβάλλεται να ενεργούν και να
φαίνεται ότι ενεργούν με ανεξαρτησία κατά την
παροχή υπηρεσιών διασφάλισης
• Η εταιρία οφείλει να καθιερώσει διαδικασίες για
τον εντοπισμό ενδεχόμενων απειλών προς την
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία
• Σε περίπτωση που εντοπισθούν ενδεχόμενες
απειλές, πρέπει να αξιολογηθεί η σοβαρότητά
τους και να λειτουργήσουν κατάλληλες δικλίδες
ασφαλείας που θα τις εξαλείψουν ή θα τις
μειώσουν
• Εάν οι απειλές δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, η υπηρεσία
μέσω της οποίας προέκυψε η απειλή πρέπει να
απορριφθεί ή να τερματιστεί.
Δηλώσεις Ανεξαρτησίας & Εμπιστευτικότητας
Όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού οφείλουν
να εξετάζουν τυχόν απειλές προς την ανεξαρτησία
τους, σε σχέση με τους ελέγχους που
αναλαμβάνουν. Καλούνται λοιπόν, τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη μη
ύπαρξη απειλών για την ανεξαρτησία τους και τη εν
γένει συμμόρφωσή τους με τις πολιτικές και
διαδικασίες που έχει καθιερώσει η εταιρία για
θέματα ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας.

Εναλλαγή των κυρίων εταίρων ανάθεσης
(Engagement Partner Rotation)
Στα πλαίσια διασφάλισης της ανεξαρτησίας, η
εταιρία εφαρμόζει πιστά την παρ. 2 του άρθρου 38
του Ν.3693/2008 σχετικά με την εναλλαγή των
νομίμων ελεγκτών και των κυρίων εταίρων
ανάθεσης στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
Επίσης, ελεγκτής που εργάζεται στην εταιρία, δεν
μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε θέση στη διοίκηση
ελεγχόμενης οντότητας, πριν από την παρέλευση
δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία που έπαυσε να
ενεργεί με αυτή του την ιδιότητα (cooling off
period).
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Αξιολόγηση πελάτη
Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας
διασφάλισης αλλά και για ήδη αναληφθείσες
ελεγκτικές εργασίες, η εταιρία έχει θεσπίσει
πολιτική αξιολόγησης του πελάτη.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αυτή,
συνοψίζονται στα εξής:
• Η εταιρία, οι συνεργάτες και τα μέλη του
προσωπικού δεν πρέπει να επιδιώκουν την
ανάληψη μιας εργασίας με αντιεπαγγελματικό
τρόπο
• Πριν την αποδοχή μιας νέας ανάθεσης (ή όταν
αποφασίζεται η συνέχιση μιας υπάρχουσας
ανάθεσης), η εταιρία οφείλει να εξασφαλίζει ότι:
• Η ανάθεση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη φήμη της
ή τη φήμη του δικτύου της BDO
• Έχει συμφωνηθεί κατάλληλο τίμημα, ανάλογα με
το μέγεθος του πελάτη, τον κίνδυνο κ.λπ.
• Η αμοιβή του ελεγκτικού γραφείου πρόκειται να
καταβληθεί
• Η εταιρεία έχει διαθέσιμους πόρους και την
ικανότητα να παράσχει τη ζητούμενη υπηρεσία
• Η αποδοχή του πελάτη δεν θα δημιουργήσει
σύγκρουση συμφερόντων (conflicts of interest)
• Σε περίπτωση ελεγκτικής ή άλλης εργασίας
διασφάλισης, η εταιρία είναι ανεξάρτητη από
τον υποψήφιο πελάτη και
• Η φήμη του υποψήφιου πελάτη είναι καλή.
Ανάθεση έργου

Δήλωση αρμοδίου οργάνου
«Ως μέλη του αρμόδιου οργάνου για την
εξασφάλιση θεμάτων ανεξαρτησίας, δηλώνουμε ότι,
κατά τη χρήση 2015, η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές AE,
εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες,
σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων
εξασφάλισης της ανεξαρτησίας των μελών της,
κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, για το
σύνολο των αναληφθεισών από αυτήν εργασιών.»
Head of Risk Management
Ολυμπία Μπαρζού, ΟΕΛ
Independence Champion
Κλεοπάτρα Καλογεροπούλου, ΟΕΛ
Independence Champion Deputy
Ματθαίος Μεχίλης, ΟΕΛ

Με την ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας
διασφάλισης η εταιρία επιβεβαιώνει γραπτώς την
αποδοχή του έργου και τους λεπτομερείς όρους του
διορισμού της, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της
φύσης της ανάθεσης, συντάσσοντας σχετική
Επιστολή Ανάθεσης (Engagement Letter).
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη επαναβεβαίωση των
υφιστάμενων όρων ανάθεσης ή οποιαδήποτε
αλλαγή αυτής, επίσης επιβεβαιώνεται γραπτώς.
Η εταιρία έχει συγκεκριμένες φόρμες επιστολών
ανάθεσης για κάθε γραμμή παρεχόμενων
υπηρεσιών (service lines), οι οποίες αναθεωρούνται
και εγκρίνονται ετησίως από την Επιτροπή
Διαχείρισης Κινδύνου.
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Το πλαίσιο παγκόσμιας
Διαχείρισης Κινδύνου της BDO
Προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία των
εταιριών – μελών του, το δίκτυο της BDO έχει
συστήσει την Επιτροπή Διαχείρισης Διεθνούς
Κινδύνου (International Risk Management
Committee), τριετούς θητείας, της οποίας κύριος
στόχος είναι ο καθορισμός προτύπων για το δίκτυο
και τις εταιρίες - μέλη. Ο ρόλος και οι στόχοι της
Επιτροπής συνοψίζονται στα εξής:
• Την παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στη
Διακυβέρνηση (Governance) του δικτύου,
βοηθώντας το Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο
(International Executive Office) στην ανάπτυξη
των πολιτικών και την παρακολούθηση της
εφαρμογής τους
• Την ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στο
ρυθμιστικό περιβάλλον, μέσω της ανοιχτής
επικοινωνίας με τον «Global Head of Regulatory
and Public Policy Affairs»
• Την προώθηση της αναγνώρισης της σημασίας
της Διαχείρισης Κινδύνων από τις εταιρίες – μέλη
και την παροχή βοήθειας στην υιοθέτηση
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου
• Τη συνδρομή στη διατήρηση της συνεπείας και
της ομοιογένειας στην ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών

Global Check Tool – Conflict of Interest (COI)
Η BDO, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρίες - μέλη
στην εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών αποδοχής
αναθέσεων, ανέπτυξε το Εργαλείο Διεθνούς
Σύγκρουσης Συμφερόντων / Ελέγχου Ανεξαρτησίας
(International Conflict of Interest / Independence
Check Tool).
Tο Global Check Tool ενισχύει την παγκόσμια,
συνεκτική προσέγγιση στην εκτέλεση διαδικασιών
για Σύγκρουση Συμφερόντων (Conflict of Interest)
και Ελέγχους Ανεξαρτησίας (Independence Checks)
σε όλο το δίκτυο και βοηθά τις εταιρίες - μέλη στην
επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη τυχόν απειλών για
την ανεξαρτησία προς το έργο διασφάλισης ή της
δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, για λοιπές
εργασίες.
Το «decision tree» έχει ως εξής:
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πολιτικές & διαδικασίες
ποιότητας
Η BDO Greece εφαρμόζει ένα σύστημα διασφάλισης
της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών που
παρέχει, ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη
συμμόρφωσή της με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
και το οποίο εφαρμόζεται στις καθημερινές της
εργασίες. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης
ποιότητας έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιοτικού
Ελέγχου (ISQC-1).

Βασικές αρχές
•

•

•

•

•

•

•

•

Οι εταίροι και τα μέλη του προσωπικού οφείλουν
να επιτύχουν και να διατηρήσουν τα επίπεδα
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται
για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
Οι εταίροι και τα μέλη του προσωπικού ενεργούν
με επιμέλεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά
και επαγγελματικά πρότυπα, κατά την παροχή
των επαγγελματικών τους υπηρεσιών.
Οι επαγγελματικές υπηρεσίες πρέπει να
παρέχονται μόνο από εκείνους τους εταίρους και
τα μέλη του προσωπικού που διαθέτουν τον
απαιτούμενο βαθμό ειδίκευσης
Οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με
το υπάρχον Εγχειρίδιο για κάθε σχετική
υπηρεσία και οι εργασίες πρέπει να
προγραμματίζονται σωστά, να εποπτεύονται, να
επανελέγχονται και να καταγράφονται
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται και να
τεκμηριώνονται βάσει των σχετικών προτύπων
και κανονισμών και βάσει των κανόνων της BDO
Greece
Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου έχουν τεθεί σε
λειτουργία προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι
κάθε εργασία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρίας,
διασφαλίζοντας τη διαρκή ποιότητα των
αναληφθέντων έργων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών
Ο κύριος εταίρος ανάθεσης οφείλει να
διασφαλίζει ότι η εργασίες πληρούν τις
προδιαγραφές που έχουν ορισθεί τόσο από την
εταιρία, όσο και από το δίκτυο
Τα μέλη κάθε ομάδας οφείλουν να εκτελούν την
εργασία τους και να διαφυλάσσουν τις
πληροφορίες του πελάτη με τη δέουσα επιμέλεια
και εμπιστευτικότητα.

Έμφαση στην ποιότητα
Η έμφαση της BDO Greece στην ποιότητα,
αντικατοπτρίζεται τόσο στις προδιαγραφές που
εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της εργασίας, όσο
και στις θεσπισμένες πολιτικές που αφορούν το
προσωπικό. Στο Εγχειρίδιο Ethics και Ποιότητας
(EQM) της εταιρίας, καταγράφονται αναλυτικά οι
διαδικασίες που ακολουθούνται, οι οποίες
περιλαμβάνουν την κατανομή των πόρων, την
ανάπτυξη του πλάνου εργασίας, τη διαβούλευση,
την επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας, τις
υποχρεώσεις των εταίρων, το delegation, την
τήρηση φύλλων εργασίας και την πρόσβαση σε
αυτά, την εμπιστευτικότητα, την επικοινωνία με τον
πελάτη και τη διαχείριση κινδύνου.
Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, η
προτεραιότητα της εταιρίας για την παροχή
εξαιρετικών υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται στο
Εγχειρίδιο Ανθρωπίνων Πόρων (HR Manual), που
αναφέρεται σε θέματα προσλήψεων, αξιολογήσεων,
κατάρτισης, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αμοιβών και
ανταμοιβών, και κριτηρίων προαγωγών.
Fast track
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακεραιότητα
Αντικειμενικότητα
Επαγγελματική επάρκεια
Εχεμύθεια
Επαγγελματική συμπεριφορά και ευσυνειδησία
Ανεξαρτησία και συγκρούσεις συμφερόντων
Αποδοχή και διατήρηση των σχέσεων με πελάτη
Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση
των πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου
ποιότητας
Ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος αξιών
Εφαρμογή προτύπων
Διαφήμιση- Αθέμιτος Ανταγωνισμός
Σχέσεις με συναδέλφους και Ελεγκτικούς φορείς
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Ποιοτικός Έλεγχος
Η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου προβαίνει σε
ετήσιους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας για όλες
τις σημαντικές εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρίας
και είναι αρμόδια για την υλοποίηση και την
εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος ποιοτικού
ελέγχου. Η Επιτροπή αποτελείται από ανώτερα
στελέχη, τα οποία έχουν εξειδικευμένες γνώσεις
στη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, μέσα από τη
συμμετοχή τους σε συναφείς ελέγχους και σε
σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια, τόσο της BDO
International όσο του ΙΕΣΟΕΛ και βεβαίως την
κατάλληλη εμπειρία.

Δήλωση του αρμόδιου οργάνου

Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου
υποβάλλονται ετησίως με σχετική έκθεση προς τον
Υπεύθυνο του τμήματος Εργασιών Διασφάλισης
(Head of Audit & Accounting – A&A) και το
Management Committee. Η έκθεση συνοψίζει το
περιεχόμενο και το συμπέρασμα του ποιοτικού
ελέγχου, μαζί με τις προτεινόμενες δράσεις για την
αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων ή απαιτούμενων
βελτιώσεων που εντοπίστηκαν. Τα βασικά σημεία
της έκθεσης κοινοποιούνται και στο προσωπικό.

Head of Quality Control
Χριστόφορος Αχινιώτης, ΟΕΛ

Ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πρόσφατων
ποιοτικών ελέγχων και περίοδοι κάλυψης
Κατά τη διαχειριστική χρήση 01/01 – 31/12/2015
δεν διενεργήθηκε ετήσιος εσωτερικός ποιοτικός
έλεγχος σε εργασίες ελέγχου, καθόσον η BDO
Greece είχε ελάχιστες τέτοιες εργασίες για τη
χρήση 2014. Ωστόσο, η Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου
προέβη σε επισκόπηση και επικαιροποίηση των
χρησιμοποιούμενων Εγχειριδίων για τις
διαφορετικές γραμμές υπηρεσιών και σε έλεγχο του
Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, η
οποία ολοκληρώθηκε 30/09/2015.
Πόρισμα ποιοτικού ελέγχου
Από την επισκόπηση των Εγχειριδίων και τον
έλεγχο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
προέκυψαν ορισμένες αδυναμίες. Τα αποτελέσματα
κοινοποιήθηκαν στον Υπεύθυνο του τμήματος
Εργασιών Διασφάλισης και το Management
Committee, συνοδευόμενα από προτάσεις και
λύσεις (action plan) για την αντιμετώπισή τους. Το
πόρισμα καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για
την αντιμετώπισή των αδυναμιών, κοινοποιήθηκαν
σε όλο το αρμόδιο προσωπικό.

«Ως μέλη του αρμόδιου οργάνου για τη διασφάλιση
της ποιότητας, δηλώνουμε ότι, κατά τη χρήση 2015,
διενεργήσαμε έλεγχο για να διαπιστωθεί η
αποτελεσματικότητα του συστήματος ποιοτικού
ελέγχου, που εφαρμόζει η BDO Greece.
Το βασικό συμπέρασμα από τον έλεγχο αυτό ήταν
ότι η εταιρία εφαρμόζει τις απαιτούμενες
διαδικασίες κατά την ανάληψη, διενέργεια και
ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιεί, οι
οποίες κρίνονται επαρκείς από ουσιώδη άποψη.»

Member of Quality Control Committee
Δημήτρης Μαλαχιάς, ΟΕΛ

Εργασίες Φορολογικού Ελέγχου
Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές
Ανώνυμες Εταιρίες, οι Εταιρίες Περιορισμένης
Ευθύνης καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
επιχειρήσεων που οι ετήσιες οικονομικές τους
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, υποχρεούνται να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013,
το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο
που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει προς την εταιρία
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη
συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο
την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο
Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από
την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του
ισολογισμού της εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα
επιλέξει δείγμα εταιριών τουλάχιστον της τάξης του
9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα
πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο
των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο
Υπουργείο Οικονομικών. Ο εν λόγω έλεγχος
διενεργείται σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση της
Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης.
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QAR’s της BDO International

BDO Accreditation Tool

Όπως υπαγορεύεται από τον Κανονισμό της BDO, το
δίκτυο προβαίνει σε ποιοτικούς ελέγχους
(International Quality Assurance Reviews – QAR’s).
Ο πρωταρχικός τους στόχος είναι η αξιολόγηση της
ποιότητας των πολιτικών και διαδικασιών των
εταιριών - μελών, καθώς και η ποιότητα των
τοπικών εργασιών και referrals ώστε:
• άλλες εταιρίες - μέλη να μπορούν να είναι
βέβαιες ότι οι εργασίες referral διεξάγονται
βάσει προτύπων, ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και πληρούν κατ 'ελάχιστο τα
πρότυπα της IFAC και
• να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα της εργασίας
όλων των μελών του δικτύου υπόκειται σε
συνεχή αξιολόγηση και διαρκή βελτίωση.
Επιπλέον, η QAR έχει σχεδιαστεί ώστε να
εξασφαλίζεται ένας εύλογος βαθμός βεβαιότητας
ότι τηρούνται τα πρότυπα της BDO, οι απαιτήσεις
και οι δεσμεύσεις της, να ανταλλάσσονται βέλτιστες
πρακτικές και να παρέχονται πρακτικές συμβουλές
για πιθανές βελτιώσεις στις διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας,
να αξιολογείται ο βαθμός εφαρμογής των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και να παρέχεται
καθοδήγηση και τέλος να προσδιορίζεται η
συνολική ποιότητα των:
• κρίσεων και απόψεων (Judgments & opinions)
• τεκμηριώσεων που υποστηρίζουν αυτές τις
κρίσεις και απόψεις και
• διεργασιών διαβούλευσης που
πραγματοποιήθηκαν.

Η Διαδικασία Διαπίστευσης (Accreditation Process)
που έχει θεσπίσει η BDO για τα μέλη της, έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρίες - μέλη να
βελτιώνονται συνεχώς και να αναπτύσσουν τη
μεταξύ τους εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη στις
ικανότητες του συνόλου των εταιριών που
απαρτίζουν το δίκτυο.

QAR upon joining
Ως μέρος της διαδικασίας αποδοχής μιας νέας
εταιρίας – μέλους στο δίκτυό της, εξειδικευμένα
στελέχη του τμήματος «Risk Management,
Accreditation, Quality» προβαίνουν σε ένα
εκτεταμένο due diligence της υποψήφιας εταιρίας.
Το ίδιο ίσχυσε και για τη BDO Greece, πριν την
προσχώρηση της στο δίκτυο, όπως αναφέρεται και
στο επόμενο κεφάλαιο.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα κάθε 18 μήνες,
καθοδηγούμενη από το Διεθνές Εκτελεστικό
Γραφείο και είναι μια διαδικασία αυτο-αξιολόγησης,
που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο. Το
ερωτηματολόγιο καλύπτει τις κατωτέρω οκτώ (8)
κατηγορίες:
• Audit & Accounting
• Tax Advisory Services
• Tax Compliance Services
• Advisory Services
• Risk Management
• Market & Clients
• People
• Member firm development and Governance
Οι απαντήσεις που δίνονται, αξιολογούνται βάσει
των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών που διαθέτει το
Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο και του feedback από
τους Regional Audit Advisors (RAA’s), τους Regional
Heads of Tax και άλλους υπεύθυνους. Ανάλογα με
τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας
διαπίστευσης, οι εταιρίες – μέλη οφείλουν να
καταρτίσουν σχετικό πλάνο βελτίωσης για
οποιονδήποτε τομέα αυτό κρίνεται σκόπιμο.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ποιοτικός έλεγχος ΕΛΤΕ (βάσει αρθ. 27 Ν.3693/2008)
Δεν έχει γίνει.

Ποιοτικός έλεγχος ΣΟΕΛ
Δεν έχει γίνει.

Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από την BDO International
Η εταιρία είναι μέλος του Δικτύου από 01/01/2015. Πριν την προσχώρηση της BDO Greece στο δίκτυο,
διενεργήθηκε εκτεταμένος ποιοτικός έλεγχος, τόσο σε θέματα ISQC-1, όσο και σε φακέλους τακτικών
ελέγχων από την BDO International.
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι εταιρίες δημοσίου
ενδιαφέροντος που αποτέλεσαν πελάτες τακτικού ελέγχου της
εταιρίας μας και στις οποίες χορηγήθηκαν Εκθέσεις Ελέγχου και
Εκθέσεις Επισκόπησης εντός της περιόδου 01/01 - 31/12/2015.

Α/Α

Επωνυμία

Εκθέσεις Ελέγχου
31/12/2015

Εκθέσεις
Επισκόπησης
30/06/2015

1

AS COMPANY Α.Ε.

Χ

Χ

2

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E.

X

X

3

J. & P.- ΑΒΑΞ A.E.

X

X

4

QUALITY & RELIABILITY ABEE

X

X

5

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.

Χ

6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

X

X

7

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

X

X

8

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

Χ

9

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.- ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΤΕΧΝ. ΚΑΙ ΕΜΠ.
A.E.

X

X

10

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

X

X

11

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

X

X

12

ΠΑΪΡΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

X

X

13

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

X

X

14

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.

X

X
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ & CPD’s
Συνεχής Επαγγελματική
Ανάπτυξη (Continuous
Professional Development CPD)
Πολιτική της εταιρίας μας είναι να εξασφαλίζει
ότι το προσωπικό έχει λάβει κατάλληλη
εκπαίδευση σχετικά με το αντικείμενο της
επαγγελματικής του ενασχόλησης, σε εύθετο
χρόνο, με έναν τρόπο που βελτιστοποιεί τα
οφέλη που θα προκύψουν από το χρόνο και
τους οικονομικούς πόρους που επενδύονται.
Η εταιρία, έχει θέσει βασική προτεραιότητα την
έγκαιρη και αποτελεσματική εκπαίδευση του
προσωπικού της, με επιλεγμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα τα οποία και χρηματοδοτεί.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται για κάθε
μέλος μας ξεχωριστά και βάσει των γενικών
εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν κάθε
φορά, όπως αυτές προσδιορίζονται από την
Επιτροπή Εκπαίδευσης (Training Committee).
Στον προσδιορισμό των αναγκών αυτών
λαμβάνονται υπόψη, εκτός των ανωτέρω, και οι
ανάγκες που επιβάλλονται από την αγορά και
τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων.
Όλοι τα μέλη του προσωπικού υπόκεινται σε
επίσημη αξιολόγηση της επίδοσής τους, η οποία
επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης
και εμπειρίας, να επιβεβαιωθούν οι ώρες
εκπαίδευσης και να εξασφαλισθεί ότι κάθε
άτομο αναπτύσσει τη πλήρη δυναμική του.

Εκπαίδευση προσωπικού
Το σύνολο του προσωπικού μας παρακολουθεί
υποχρεωτικά ειδικά σεμινάρια που
διοργανώνονται είτε από την ίδια την εταιρία,
είτε τη BDO International, είτε από τρίτους
εξιδεικευμένους συνεργάτες, ώστε να
διατηρούνται υψηλά επίπεδα τεχνικής
κατάρτισης.
Για τους νεοεισερχόμενους απαιτείται η
παρακολούθηση κάποιου εγκεκριμένου
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης, όπως π.χ. το πρόγραμμα του
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), JES (Joint
Examination Scheme), ACCA, CIA, BDO
International Training Programs καθώς και το
Μακροχρόνιο Πρόγραμμα στο Φορολογικό
Δίκαιο που υλοποιείται από το Κέντρο
Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ).

Τεχνικές οδηγίες, διαβουλεύσεις καθώς και online
εκπαίδευση (webinars) παρέχονται συνεχώς, τόσο
από τις Τεχνικές Επιτροπές της εταιρίας όσο και
από το δίκτυο της BDO International.
Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει
διαμορφωθεί ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής
συμμόρφωση των ελεγκτών με τα ελάχιστα
απαιτούμενα επίπεδα συνεχούς επαγγελματικής
κατάρτισης ετησίως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου Εκπαίδευσης 7 (International
Education Standard) που έχει εκδοθεί από το
Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικής Εκπαίδευσης της
IFAC. Αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνουν κατ’ελάχιστο
20 ώρες δομημένης εκπαίδευσης ανά έτος και 120
ώρες ανά τριετία (δηλαδή κατά μέσο όρο 40 ώρες
το χρόνο).
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Η εκμάθηση και η ανάπτυξη είναι ουσιώδους
σημασίας για το δίκτυό μας. Η BDO έχει
δημιουργήσει ένα νέο online εργαλείο για τη
διευκόλυνση του εντοπισμού των αναγκών
εκπαίδευσης που έχει κάθε εργαζόμενος, ώστε να
προσδιορίσει πια είναι η ενδεδειγμένη εκπαίδευση
για κάθε περίπτωση.
Την περσυνή χρονιά, επετεύχθη ρεκόρ 47 διεθνών
εκδηλώσεων σε 18 χώρες, που φιλοξένησαν πάνω
από 2.600 συνέδρους. Οι εκδηλώσεις αυτές σκοπό
είχαν την επαγγελματική κατάρτιση και μαθήματα
ξένης γλώσσας, σεμινάρια δεξιοτήτων και τοπικά
συνέδρια.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης τρία διεθνή συνέδρια
HR, στην Πόλη του Μεξικό, το Χονγκ Κονγκ και τη
Βαρσοβία, όπου συμμετείχαν πάνω από 70 χώρες.
Αυτές οι συναντήσεις μας έδωσαν τη δυνατότητα να
προβούμε σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην
τοπική συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα
HRD.

Secondments
Τα secondments μεταξύ των εταιριών μελών,
αποτελούν άλλο ένα σημαντικό εργαλείο που
συνδράμει στην επικοινωνία των βέλτιστων
πρακτικών, γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για την εξασφάλιση παροχής
εξαιρετικής εξυπηρέτησης στους πελάτες μας από
κάθε άποψη, και ως εκ τούτου υποστηρίζουν άμεσα
την παγκόσμια στρατηγική μας φιλοδοξία.

Ηγέτες

Τμήμα HR
Το προσωπικό του Ανθρώπινου Δυναμικού και
Ανάπτυξης (Human Resources and DevelopmentHRD) της BDO, επικεντρώνεται στο βασικό μας
στόχο στη BDO, που είναι να εξασφαλίσουμε ότι
μπορούμε να επιτύχουμε το όραμά μας, να
είμαστε ο ηγέτης παροχής εξαιρετικών
υπηρεσιών στους πελάτες μας. Επιπλέον, η
παροχή κινήτρων στους συνεργάτες και το
προσωπικό μας, είναι η βασική κινητήρια
δύναμη που εγγυάται ότι θα παραμείνουμε ο
εργοδότης επιλογής. Στόχος μας είναι να
παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που
επιτρέπει την άμεση εμπλοκή και υποστηρίζουμε
τους ανθρώπους μας στην επιδίωξη των
υψηλότερων ηθικών και τεχνικών προτύπων
που απαιτεί η άριστη εξυπηρέτηση των πελάτων
μας.

Βασικό στοιχείο της συνεχιζόμενης επιτυχίας του
δικτύου μας είναι η ανάπτυξη του ταλέντου και των
ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών μας. Το «Global
Partner Leadership Program – GPLP» έχει σκοπό να
δομήσει την ηγετική πυραμίδα και να εξασφαλίσει
ότι οι μελλοντικοί ηγέτες στις εταιρίες μέλη,
μπορούν να προσθέσουν αξία και να συμβάλλουν
ενεργά στην ανάπτυξή του δικτύου. Διαθέτοντας
έναν εξαιρετικά προσεγμένο σχεδιασμό, και
αντλώντας διεθνείς πόρους, τόσο της
επαγγελματικής αρένας, όσο και την ακαδημαϊκής
κοινότητας, το πρόγραμμα επικεντρώνεται
αποκλειστικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.
Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει τεράστια επιτυχία
και το 2016, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό
συμμετεχόντων σε αυτό.
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ
Κριτήρια
Τα κριτήρια καθορισμού των αμοιβών των Νόμιμων
Ελεγκτών και των μετόχων της εταιρίας είναι:
α) Η συμμετοχή αυτών στις εκτελούμενες εργασίες
β) Η εξασφάλιση νέων εργασιών
γ) Η συμμετοχή τους στη διατήρηση των
υπαρχουσών εργασιών
δ) Η συμμετοχή στη διασφάλιση της ποιότητας του
κύρους και της φήμης της εταιρίας
ε) Τέλος οι μέτοχοι λαμβάνουν τυχόν διανεμόμενο
μέρισμα, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.
Στα κριτήρια δεν περιλαμβάνεται η πώληση μη
ελεγκτικών Υπηρεσιών σε εταιρίες στις οποίες
παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η εταιρία συμβάλλοντας στην προσπάθεια των αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και προκειμένου να συμμορφωθεί
με την κείμενη νομοθεσία αλλά και να διαφυλάξει τα συμφέροντα τόσο της ίδιας όσο και των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, προέβη στη σύνταξη σχετικού Εγχειριδίου «Πολιτικών και Διαδικασιών για τη πρόληψη
διενέργειας συναλλαγών που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» του
οποίου η τελευταία επικαιροποίηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2015.
Αρμοδιότητες Επιτροπής
Η Επιτροπή έχει την ευθύνη:
• Της παρακολούθησης της συμμόρφωσης της εταιρίας και του προσωπικού με την κείμενη νομοθεσία
• Τη συνεχή παρακολούθηση τυχόν αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία και την επικαιροποίηση του
Εγχειριδίου
• Την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης και αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες
• Την πιστή εφαρμογή των κανόνων και υποχρεώσεων που έχουν αποφασιστεί από την εταιρία
• Την ορθή συμπλήρωση και ενημέρωση των διαφόρων εντύπων που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο
• Την έγκαιρη και έγκυρη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών προς τις εποπτεύουσες αρχές και την
Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης).
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά υπηρεσία

Χρήσεως
01/01/2015 31/12/2015
Υποχρεωτικοί έλεγχοι

Υπερδωδεκάμηνη
23/04/2013 31/12/2014

€

2.605.212

€

78.720

€

155.446

€

7.000

€

652.301

-

€

355.870

-

Λοιπά έσοδα

€

540.699

€

52.450

Σύνολο

€

4.352.985

€

138.170

Μη υποχρεωτικοί έλεγχοι σε οντότητες που δεν
παρέχονται υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου
Λογιστικές υπηρεσίες σε οντότητες που δεν παρέχονται
υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου
Φορολογικές υπηρεσίες σε οντότητες που δεν
παρέχονται υπηρεσίες υποχρεωτικού ελέγχου

Σημείωση:
Από το συνολικό κύκλο εργασιών, ποσό € 3.159.985 αφορά την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και το υπόλοιπο
ποσό € 1.193.000 αφορά την BDO Services ΑΕ (στην οποία έχει ενσωματωθεί η συνδεδεμένη της).

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ασφαλιστική κάλυψη
Η εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, έχει ασφαλιστεί για επαγγελματική
ευθύνη, με βάση το υπ’αριθμόν Ρ2301003757 Ανανεωτήριο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (έναρξης 11/12/2014
και λήξης 11/12/2015) της ασφαλιστικής εταιρίας AIG EUROPE LIMITED.
Για το διάστημα από 11/12/2015 έως 11/12/2016 η εταιρία έχει ασφαλιστεί στην Ασφαλιστική εταιρία DAES
LONDON MARKET INSURANCE BROKERS με το υπ’ αριθμόν B1098L150464 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο: +30 211 10 32 000
Τηλέφωνο: +30 210 82 53 078/9
Fax: +30 210 82 52 133
info@bdo.gr
www.bdo.gr

Η επωνυμία BDO αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρίες - μέλη της BDO International Limited, οι οποίες
αποτελούν μέρος του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιριών – μελών της BDO.
Η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιριών – μελών της BDO συντονίζεται από την
Brussels Worldwide Services BVBA, μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στο Βέλγιο, με καταστατική έδρα
στις Βρυξέλλες (Boulevard de la Woluwe 60, όπου βρίσκεται το Διεθνές Εκτελεστικό Γραφείο).
Καθεμιά από τις BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA και τις εταιρίες – μέλη, αποτελεί χωριστή
νομική οντότητα και δεν έχει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις άλλης οντότητας. Τίποτε στις συμφωνίες ή τους
κανόνες της BDO δεν αποτελεί ή υπονοεί σχέση αντιπροσώπευσης ή συμμετοχής μεταξύ των BDO International Limited,
Brussels Worldwide Services BVBA ή / και των εταιριών - μελών.
Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, μία ελληνική ανώνυμη εταιρία, είναι μέλος της BDO International Limited, εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αποτελεί μέλος του διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων
εταιριών - μελών της BDO.
BDO είναι η εμπορική επωνυμία για το δίκτυο της BDO και για καθεμιά από τις εταιρίες - μέλη της.
Η BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ είναι το αποκλειστικό μέλος της BDO International στην Ελλάδα.

