ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75
104 34 ΑΘΗΝΑ

The Innovating
Partner you need
Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

2

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................................................................... 3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 3
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .................................................................................................................. 4
3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ..................................................................................................................... 5
4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ..................................................................................................... 6
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ..................................................................................................................... 7
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ........................................................................................................................... 8
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ......................................................................................................... 8
8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ...................................................................................... 9
9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ...................................................................10

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΓΕΝΙΚΑ
Η ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1996 ως εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης με διακριτικό όνομα «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές» (εφ’ εξής
η Εταιρεία) και οι συνεταίροι και λοιπά στελέχη της, λειτουργούν, αναλόγως βαθμού, ως
νόμιμοι ελεγκτές και διέπονται βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 226/1992 και των αρχών
δεοντολογίας που πρόσθετα επιβάλλονται από το δίκτυο της UHY International.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ελεγκτής ασκεί ένα λειτούργημα και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία
μιας επιχείρησης ως μονάδας του οικονομικού συνόλου. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες
προορίζονται να επαυξήσουν την αξία της επιχείρησης, προάγοντας την διαφάνεια και
την εμπιστοσύνη.
Εργαζόμαστε με ομαδικό πνεύμα και αλληλοϋποστήριξη προβάλλοντας και στους πελάτες
μας μέσα από την επαγγελματική μας συμπεριφορά, την πολιτική και τις αξίες μας.
Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες με σοβαρότητα και παρέχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες
πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.
Προκειμένου να επιτύχουμε τον σκοπό μας στα αποδεκτά επαγγελματικά πλαίσια και
σύμφωνα με τους κώδικες ηθικής, εφαρμόζουμε τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
ή της Διεθνούς Νομοθεσίας όταν αυτό απαιτείται και παράλληλα έχουμε αναπτύξει τον
εσωτερικό Κώδικα Δεοντολογίας και Ανεξαρτησίας της Εταιρείας μας. Ο κώδικας αυτός
βασίζεται στις θεμελιώδεις ελεγκτικές αρχές καθώς και στις ηθικές αξίες που διέπουν όλα
τα μέλη του προσωπικού μας.
Η Εταιρεία μας παραδίδει σε κάθε νέο στέλεχος του ελεγκτικού τμήματος τον Κώδικα
Δεοντολογίας κατά την στιγμή της πρόσληψής του και σε κάθε ανανέωσή του. Με αυτόν
τον τρόπο, το κάθε νέο μέλος ενημερώνεται για τις βασικές αρχές και πολιτικές που
ισχύουν στην Εταιρεία.
Κάθε μέλος του προσωπικού έχει υποχρέωση να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να
εφαρμόζει τις αρχές που περιγράφονται στον κώδικα και να παροτρύνει και τους
συναδέλφους του να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο.
Αν και ο κώδικας παρέχει τις κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες προσδιορίζεται η
επαγγελματική μας συμπεριφορά, εντούτοις κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε στην
επαγγελματική μας ζωή είναι μοναδική και εκεί απαιτείται ορθή κρίση και κατεύθυνση από
τα μέλη της ομάδας με την μεγαλύτερη εμπειρία.
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής ως και οι λοιποί εργαζόμενοι στον ελεγκτικό τομέα της
Εταιρείας μας οφείλουν να εφαρμόζουν τις κάτωθι αρχές:
 Ακεραιότητα
Η επαγγελματική ακεραιότητα, η εντιμότητα και η ειλικρίνεια χαρακτηρίζουν τα άτομα
που στελεχώνουν το προσωπικό μας και αποτελούν διαφήμιση για την εταιρεία μας.
 Αντικειμενικότητα
Η ακεραιότητα μας ως επαγγελματίες δεν επιτρέπει την μεροληψία, την επιρροή στην
διαμόρφωση γνώμης από τις ελεγχόμενες μονάδες καθώς και την σύγκρουση
συμφερόντων.
 Επαγγελματική Ικανότητα και Οφειλόμενη Επιμέλεια
Εκτελούμε με δέουσα επιμέλεια και σοβαρότητα το ελεγκτικό μας έργο, ενημερωμένοι για
τις σύγχρονες εξελίξεις στα ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζοντας
σύγχρονες τεχνικές ελέγχου. Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε υπηρεσίες στα πλαίσια των
δυνατοτήτων και δεσμεύσεών μας προς τον πελάτη.
 Εχεμύθεια
Λειτουργούμε εμπιστευτικά προς το συμφέρον του πελάτη μας. Αναγνωρίζουμε τους
στόχους της επιχείρησής του και δεν γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που μας
παρέχονται κατά το έργο μας αναφορικά με την δραστηριότητα ή τα οικονομικά στοιχεία
της επιχείρησης, σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 Επαγγελματική Συμπεριφορά
Επιδεικνύουμε τον επαγγελματισμό μας:
 στις ελεγχόμενες μονάδες σεβόμενοι το προσωπικό του πελάτη καθώς και τα
μέλη της Διοίκησης και αποφεύγουμε τις πράξεις που δυσφημούν τα πρόσωπά
μας και την Εταιρεία μας.
 στους συνάδελφους ελεγκτές και δεν υποτιμούμε το έργο και τις γνώσεις τους.
 σε κάθε τρίτο, άμεσα ενδιαφερόμενο χρήστη των οικονομικών καταστάσεων.
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3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Η Εταιρεία μας έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες έτσι, ούτως ώστε
να της παρέχουν την εύλογη διασφάλιση ότι το προσωπικό της και η ελεγχόμενη
επιχείρηση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δεοντολογίας και τηρείται η θεμελιώδης
αρχή της ανεξαρτησίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η Εταιρεία δεσμεύεται να:
 Γνωστοποιεί τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας στο προσωπικό της
 Λαμβάνει έγγραφη δήλωση των μελών του προσωπικού για την σχέση τους με
τους ελεγχόμενες οντότητες
 Εντοπίζει και να αξιολογεί περιστάσεις και σχέσεις που δημιουργούν απειλές κατά
της ανεξαρτησίας.
 Προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη των απειλών κατά της
ανεξαρτησίας ή την μείωσή τους σε αποδεκτό επίπεδο
Οι πολιτικές που έχει θεσπίσει η Εταιρεία μας περιλαμβάνουν:
 Παροχή πληροφοριών από τους εταίρους ανάθεσης σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς την ελεγχόμενη εταιρεία.
 Γνωστοποίηση από τα μέλη του προσωπικού οποιασδήποτε σχέσης που θα
δημιουργούσε απειλή κατά της ανεξαρτησίας ώστε να αναλαμβάνονται οι
ανάλογες ενέργειες.
 Τήρηση αρχείων με πληροφορίες κατά της ανεξαρτησίας καθώς και τήρηση
αρχείου ενεργειών για την εξάλειψη του κινδύνου.
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4. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Αφορά σε μια σειρά ενεργειών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια αντικειμενική
αξιολόγηση της μονάδας που πρόκειται να αναλάβουμε ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.
Αποδεχόμαστε τον επαγγελματικό διορισμό μας ή τη συνέχιση αυτού εφ’ όσον έχει
εκτιμηθεί:
(α) ότι οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο υπάρχουν, και
(β) ότι υπάρχει συναντίληψη περί των όρων της ανάθεσης ελέγχου εκ μέρους του
ελεγκτή και της διοίκησης της εταιρείας.
Για την ανάληψη ή συνέχιση του έργου μας αναφέρονται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
 Δεν απειλείται η επαγγελματική μας ακεραιότητα
 Δεν θίγονται τα συμφέροντα και το κύρος της Εταιρείας μας
 Δεν εμπλεκόμαστε σε παράνομες δραστηριότητες
 Είμαστε κοινά αποδεκτοί από τα μέλη της Διοίκησης του πελάτη
 Τηρούμε τις βασικές αρχές ανεξαρτησίας από την ελεγχόμενη μονάδα
 Τηρούμε στο ακέραιο τις διαδικασίες εκλογής μας όπως αναφέρονται από το
Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
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5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προκειμένου να διασφαλίσουμε το κύρος και την αντικειμενικότητά μας θέτουμε τους
ακόλουθους περιορισμούς στις επαγγελματικές μας σχέσεις:
 Να μην υφίσταται υπερβολική εξάρτηση από το σύνολο αμοιβών ενός πελάτη
 Να μην υφίσταται ύπαρξη στενής επιχειρηματικής ή συγγενικής σχέσης με τον
πελάτη
 Να περιοριστεί η απειλή λόγω εξοικείωσης με τον πελάτη
 Να μην υφίσταται κίνδυνος ουσιωδών παραλείψεων από τις οικονομικές
καταστάσεις
 Να μην εντοπίζεται μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
 Να μην υφίστανται απειλές ή τυχόν πιέσεις από τον πελάτη
 Να μην υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων - ασυμβίβαστα
 Δώρα και παροχές από τον πελάτη να μην ξεπερνούν τα όρια των προσηκουσών
συναλλαγών
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6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική της Εταιρείας μας είναι:
 Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 Η σταδιακή ανάπτυξη της Εταιρείας μας
 Η επιμόρφωση και επαγγελματική αναβάθμιση του προσωπικού μας
 Η χωρίς προκατάληψη άσκηση των επαγγελματικών μας καθηκόντων
 Η στενή σχέση μεταξύ των μελών του προσωπικού μας
 Ο σεβασμός στις αποφάσεις της Διοίκησης
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Η κοινωνική διάσταση της εργασίας μας συνοψίζεται ως κάτωθι:
 Αξιοπρέπεια και ήθος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας
 Συμπεριφορά με σεβασμό και ευγένεια προς τους εργαζόμενους των ελεγχόμενων
μονάδων
 Ομαδικό πνεύμα και ανταλλαγή απόψεων
 Στήριξη φιλανθρωπικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
 Παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών στο προσωπικό της εταιρείας καθώς και σε
λοιπούς συνεργαζόμενους τρίτους.
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8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 Παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες σύμφωνα με την εταιρική μας πολιτική και
τα σχετικά τεχνικά και επαγγελματικά πρότυπα.
 Προσφέρουμε υπηρεσίες που εντός των δυνατοτήτων μας και αγωνιζόμαστε να
τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας.
 Τηρούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και εφαρμόζουμε πρακτικές που είναι
ηθικές και νόμιμες.
 Τηρούμε τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας σχετικά με τους
πελάτες και συνεργάτες μας.
 Συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, κανόνες και
επαγγελματικά πρότυπα.
 Προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Όταν εντοπίζουμε
τέτοιες συγκρούσεις τις οποίες μπορούμε να επιλύσουμε με εφαρμογή των
κατάλληλων διαδικασιών, εφαρμόζουμε τις εν λόγω διαδικασίες.
 Αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε ανέπαφη την ανεξαρτησία μας, χωρίς
συμβιβασμούς και αποφεύγοντας παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την αντικειμενικότητά μας.
 Όταν αντιμετωπίζουμε τεχνικά ζητήματα πέραν των γνώσεών
συμβουλευόμαστε ειδικούς πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

μας,

 Η αποδοχή δωροδοκίας, υποσχέσεων, ή μέσων που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την ακεραιότητά ή την ανεξαρτησία μας είναι απολύτως άκυρη
σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας μας.
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9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αποτελεί καθήκον μας η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και των λοιπών κανονισμών
της Εταιρείας μας, με συνέπεια και ευθύνη από όλα τα μέλη του προσωπικού.
Οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή παρατηρήσεις μας σχετικά με τα οριζόμενα στον κώδικα,
τίθενται σε ανοικτή συζήτηση προκειμένου να επισημανθούν και να διορθωθούν οι
ατέλειες και να ληφθεί κοινή απόφαση επί των θεμάτων αυτών.
Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται αποκλίσεις από την εφαρμογή του κώδικα, οι
αποκλίσεις αυτές αναφέρονται στους διαχειριστές της εταιρείας και αναλαμβάνεται
σχετική δράση. Η μη τήρηση του κώδικα της εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την
επαγγελματική μας αξιοπιστία και κατ’ επέκταση την οντότητα της εταιρείας μας. Ως εκ
τούτου λαμβάνονται μέτρα στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο παρόν κώδικας
δεοντολογίας, από πειθαρχικές κυρώσεις που θα έφταναν μέχρι και την απομάκρυνση
του μη συμμορφωμένου ατόμου από την εταιρεία.
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