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1. Εισαγωγή 

Ο νόμος 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετησίων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και 

λοιπές διατάξεις», απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ελεγκτές την υιοθέτηση 

ενιαίων κανονισμών κατά την άσκηση των καθηκόντων και τη σύνταξη και δημοσίευση 

ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας (άρθρο 45 «Διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) 537/2014 – Έκθεση διαφάνειας»). 

Σας παρουσιάζουμε την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας που αφορά την διαχειριστική 

περίοδο 1/1/2021 - 31/12/2021 της εταιρείας IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε., στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, καθώς και πληροφορίες 

αναφορικά με το σύστημα ποιοτικού ελέγχου, τις διαδικασίες διασφάλισης 

ανεξαρτησίας, θέματα εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η παρούσα 

είναι η πρώτη έκθεση διαφάνειας που υποβάλλει η εταιρείας μας.  

Η IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. απέκτησε άδεια ελεγκτικής εταιρείας με την με αριθμό 

198/21.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και έχει εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο με αριθμό 

μητρώου 66. 

 

2. Στοιχεία Εταιρείας 

 
Η εταιρεία IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε. έχει την νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας (Ι.Κ.Ε). Η Ελληνική επωνυμία της εταιρείας είναι «IAN AUDITOR Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και η αντίστοιχη λατινική «AUDIRE CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANTS Private Company». Ο Διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι «IAN 

AUDITOR Ι.Κ.Ε.» και ο αντίστοιχος λατινικός «IAN AUDITOR P.C.».  

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 5 Ιουλίου 2019 και έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 150871201000 

και ΑΦΜ 801176251. Με την με αριθμό 198 απόφαση της από 21 Μαΐου 2021 

συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων η εταιρεία 

έλαβε άδεια ελεγκτικής εταιρείας και αριθμό δημόσιου μητρώου ΕΛΤΕ 66. Επίσης, είναι 

εγγεγραμμένη στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό 

μητρώου ΣΟΕΛ 195. 

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, με πολύχρονη εμπειρία σε 

ελέγχους ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, δεν διαθέτει υποκαταστήματα στην 

Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η Εταιρεία διατηρεί γραφεία στην έδρα της, που είναι ο Δήμος 
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Πεύκης, Λεωφόρος Ειρήνης 28, με ταχυδρομικό κώδικα 151 21. Επίσης, δεν υπάρχουν 

συνδεδεμένες εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 

είναι +30 210 0102435 και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι η www.ianauditor.gr.  

 
Μέλη της εταιρείας είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Γεώργιος Γκιπάλης του 

Νικολάου (διαχειριστής και εταίρος) και Γεωργία Ρουχά του Παύλου (διαχειρίστρια και 

εταίρο).  

Στοιχεία Εταίρων 

❖ Γεώργιος Γκιπάλης του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

(A.M. ΕΛΤΕ 1219 – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20341), -με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%.  

 
❖ Γεωργία Ρουχά του Παύλου και της Μαρίας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 

2222 – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27471), -με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%. 

 

          Η εταιρεία δεν ανήκει σε δίκτυο ελεγκτικών εταιρειών της χώρας ή του εξωτερικού. 

 

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Η ομάδα της εταιρείας μας παρέχει πλήθος εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως: 

▪ Τακτικοί έλεγχοι της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων 

(ατομικών και ενοποιημένων) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου 

Δικαίου, Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιριών και Κοινοπραξιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. 

▪ Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης, βάσει του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπου 

προβλέπεται ότι, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες, στις 

επιχειρήσεις των οποίων ελέγχουν υποχρεωτικά τις οικονομικές καταστάσεις, 

διενεργούν παράλληλα το φορολογικό έλεγχο και εκδίδουν ειδικό φορολογικό 

πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 για τις 

χρήσεις που αρχίζουν από 01/01/2016 και μετά είναι προαιρετικό. 

▪ Έλεγχος -  πιστοποίηση επενδυτικών – αναπτυξιακών νόμων.  

▪ Επισκοπήσεις και συναφείς εργασίες ελέγχου και διασφάλισης, βάσει των 

προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.3148/2003. 

http://www.ianauditor.gr/��
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▪ Διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων σε 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό 

έλεγχο. 

▪ Μελέτες της λογιστικής οργάνωσης εταιρειών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

▪ Μελέτη οργάνωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου εταιρειών ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα. 

▪ Εργασίες εκκαθαριστή, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης. 

▪ Εργασίες αποτίμησης και εκτίμησης εταιριών, περιουσιακών στοιχείων και 

δικαιωμάτων, για εισφορά, για πώληση, για εξαγορά, για απόσχιση κλάδου, για 

συγχώνευση και για λοιπούς σκοπούς. 

▪ Εργασίες εκθέσεων εξαγορών (Due Diligence). 

▪ Εργασίες σύνταξης Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer 

Pricing). 

▪ Γνωμοδοτήσεις επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. 

▪ Πραγματογνωμοσύνες σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης 

οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές 

γνώσεις κατ’ εντολή δικαστηρίου ή τρίτων για τη χρήση της τελικής έκθεσης 

ελέγχου στο δικαστήριο ή σε άλλες δημόσιες αρχές. 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. 

 

4. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Εταιρείας  

 
Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η 

Εταιρεία μας, έχουμε υιοθετήσει διαδικασία ποιοτικού ελέγχου με στόχο μας την 

προαγωγή του καλύτερου εφικτού αποτελέσματος, την συμμόρφωση με τα 

επαγγελματικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμά 

μας. Κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου λαμβάνονται υπόψη : 

1) Τον Κανονισμό Επαγγελματικής Δεοντολογίας των μελών του Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (ΦΕΚ Β΄ 3916/07-11-2017), που στηρίζεται στον Κώδικα 

Δεοντολογίας για επαγγελματίες λογιστές της IFAC, 

2) Τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

3) Τα αναλυτικά προγράμματα ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των 

ελεγκτικών μας εργασιών 
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Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται προκειμένου να  διασφαλισθεί ο  ποιοτικός 

έλεγχος της Εταιρείας παρατίθενται στη συνέχεια: 

→ Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, 

→ Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση, 

→ Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών, 

→ Αποδοχή ελεγκτικών εργασιών για τις οποίες υπάρχει επαρκής γνώση τυχόν 

ειδικού αντικειμένου, 

→ Έγκαιρη εκτέλεση ελεγκτικού έργου, 

→ Χρήση εξωτερικού συνεργάτη – συμβούλου, όταν απαιτείται κατά την 

ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου και πριν την έκδοση των σχετικών εκθέσεων 

ελέγχου, 

→ Επισκόπηση του ελεγκτικού έργου πριν την έκδοση των εκθέσεων ελέγχου κατά 

περίπτωση. 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4449/2017 αρμόδιο για την εποπτεία του 

συστήματος ποιοτικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών είναι το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ενώ 

σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.4449/2017 το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ’ 

αριθ. 155/4/19.10.2018 (ΦΕΚ Β 5241/23.11.2018) Κανονιστική Πράξη έχει αναθέσει 

τον ποιοτικό έλεγχο των ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν ελέγχους σε εταιρείες μη 

δημοσίου συμφέροντος στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΠΕ) που έχει συγκροτηθεί 

με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. 

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης Διαφάνειας, δεν μας έχει 

επιδοθεί εντολή για ποιοτικό έλεγχο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του 

Ν.4449/2017. 

 

5. Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας  

 
Βασική αρχή αποτελεί η συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας 

(ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα, οφειλόμενη επιμέλεια, 

επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια), όπως αυτοί έχουν προβλεφθεί από τους 

κανόνες δεοντολογίας της IFAC, αποφεύγοντας κάθε πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα. 

Για το σκοπό αυτό τηρούνται τα εξής: 

 
Γενικά 

1. Πληροφορίες σχετικές με την ελεγχόμενη εταιρεία, αποκαλύπτονται στο προσωπικό 

της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους μόνο κατόπιν κατάλληλης έγκρισης. 
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2. Κάθε σχετική με την ελεγχόμενη εταιρεία πληροφορία περιέλθει στη γνώση μας, 

κατά τη διάρκεια ελέγχου, θα πρέπει να διαχειρίζεται άκρως εμπιστευτικά. 

3. Πληροφορίες που αφορούν σε συναλλαγές του πελάτη, το προσωπικό, την πολιτική 

εργοδοσίας, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, ζημιές ή θέματα καθαρής θέσης δεν 

αποκαλύπτονται στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς 

προηγούμενη εξέταση σχετικού αιτήματος για παροχή πληροφόρησης. 

4. Σχετικές με τις ελεγκτικές διαδικασίες πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται στον 

πελάτη ή στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας, ειδικά δε όταν διακρίνεται η 

πιθανότητα να αποβεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας του ελέγχου. 

5. Ο ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο είναι εύλογο να μην συζητά την εργασία του 

μπροστά σε προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις 

εκείνες που γνωρίζει ότι ορισμένα στελέχη της ελεγχόμενης εταιρείας είναι 

εξουσιοδοτημένα και γνωρίζουν τα θέματα της συζήτησης. 

6. Οι φάκελοι των αναθέσεων μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (που 

προστατεύονται με κωδικό ασφαλείας), ανάλογα με το είδος του ελεγκτικού υλικού. 

7. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη των Διαχειριστών σε ιδιαίτερο χώρο, όπου 

υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση από το λοιπό προσωπικό της ανάθεσης. 

8. Το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή τρίτοι δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν αντίγραφα των «Φύλλων εργασίας», αν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο 

την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 

 

Αποδοχή  

Στο έντυπο αποδοχής του ελεγκτικού έργου και συναφών υπηρεσιών περιγράφονται η 

πολιτική και οι διαδικασίες για την αποδοχή καινούργιου πελάτη ή καινούργια ανάθεση 

από ήδη υπάρχον πελάτη. 

Κατά την διαδικασία αποδοχής - αξιολόγησης των υποψήφιων πελατών συμπληρώνεται 

σχετικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία και 

πληροφορίες για την νέα εταιρεία καθώς επίσης και σχετικό ερωτηματολόγιο 

επαναξιολόγησης πελατών για να διαπιστωθεί αν έχουν επέλθει αλλαγές που θα 

επηρέαζαν την αποδοχή και διεκπεραίωση του ελεγκτικού μας έργου. 

Σημαντικά θέματα του εντύπου περιλαμβάνουν εκτίμηση και αξιολόγηση των κάτωθι: 

→ Διαπίστωση θεμάτων ανεξαρτησίας με ενδεχόμενο πελάτη, 

→ Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την νομοθεσία για «Ξέπλυμα παράνομου 

χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Ν.4557/2018), 
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→ Περιορισμοί του ελέγχου που διαπιστώνονται κατά την προκαταρκτική 

διαδικασία ελέγχου μας για ενδεχόμενο πελάτη, 

→ Διαπίστωση επάρκειας γνώσεων και κατάλληλης εμπειρίας για την ανάθεση 

συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου, 

→ Ύπαρξη ένδειξης σχετικά με την εντιμότητα της Διοίκησης ή των ιδιοκτητών της 

οικονομικής μονάδας ή και σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύσεις από τον τύπο, 

→ Διαπίστωση ότι, η προτεινόμενη ελεγκτική αμοιβή είναι αποδεκτή για το επίπεδο 

της ελεγκτικής εργασίας, 

→ Ένδειξη ότι ο ενδεχόμενος πελάτης αλλάζει σε μόνιμη βάση τον ελεγκτή της 

εταιρείας του, 

→ Εξέταση της Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου ελεγκτή,  

→ Πιθανή επικοινωνία με τον προηγούμενο ελεγκτή, για να εξακριβώσουμε αν 

υπάρχει κάποιος λόγος μη αποδοχής του ελέγχου. 

→ Πριν από την έναρξη της ελεγκτικής εργασίας, παραλαμβάνεται η «Επιστολή 

Ανάθεσης», όπου παρατίθενται οι σχετικές με την ανάθεση του ελεγκτικού έργου 

μας πληροφορίες.  

Τέλος, παραίτηση από συμφωνηθείσα ανάθεση με πελάτη συμβαίνει μόνο όταν 

επιβάλλεται από νομοθετική ή άλλη υποχρεωτική ρύθμιση ή συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

 

Αναθέσεις ελεγκτικών εργασιών 

Η διενέργεια του ελεγκτικού μας έργου γίνεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

νομοθετικό καθεστώς και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, που εκδίδονται από το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC και οι ελεγκτικές εργασίες αναλαμβάνονται 

μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση που απαιτείται. Η 

εκτέλεση κάθε ελεγκτικού έργου γίνεται από την ελεγκτική ομάδα του γραφείου. 

Σχετικά με την εναλλαγή των κύριων ελεγκτικών εταίρων ως συμμετεχόντων στους 

υποχρεωτικούς ελέγχους, η εταιρεία εφαρμόζει όσα ορίζει η νομοθετική πρόβλεψη. 

 

Τυποποίηση  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών, εφαρμόζονται 

οι κάτωθι διαδικασίες,  που είναι σύμφωνες με τους κανόνες: 

▪ Το εύρος μιας ελεγκτικής εργασίας ορίζεται στην Επιστολή Ανάθεσης, 

▪ Προετοιμάζεται ο σχεδιασμός ελέγχου, 

▪ Λαμβάνεται κατάλληλη ενημέρωση πριν από την έναρξη του ελεγκτικού έργου, 
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▪ Οι ενότητες του Σχεδιασμού και της Ολοκλήρωσης παρακολουθούνται τακτικά, 

ώστε να γίνονται βελτιώσεις του συστήματος ελέγχου. 

▪ Για την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιούνται γραπτές 

ελεγκτικές οδηγίες, που πληρούν τους κανόνες και εργαλεία ελέγχου: 

 Βασικές ελεγκτικές διαδικασίες (πρόγραμμα ελέγχου) ανά ελεγκτικό 

αντικείμενο, που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελεγκτικού 

έργου, 

 Εφαρμόζεται στατιστική δειγματοληψία, σύμφωνα με μαθηματικούς και 

στατιστικούς τύπους και τις οδηγίες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

6. Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 

 
Σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017 «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος» είναι οι 

οντότητες που διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο ή το δίκαιο άλλου κράτους -μέλους, των 

οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

αγορά στην Ελλάδα ή σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - μέλους κατά την 

έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, καθώς και τα 

πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οντότητες που ορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος. 

Κατά την χρήση 2021, δεν διενεργήθηκαν έλεγχοι ή επισκοπήσεις και δεν 

χορηγήθηκαν εκθέσεις ελέγχου ή επισκόπησης σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος. 

 
7. Ανεξαρτησία 

 
Η έννοια της ανεξαρτησίας, όπως αυτή οριοθετείτε από τον Νόμο 4449/2017 

(Άρθρα 21 και 23) αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας, καθώς διασφαλίζει την 

αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων 

από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Η ανεξαρτησία καταρχάς διασφαλίζεται μέσω της διασποράς των εργασιών, που 

αναλαμβάνονται από κάθε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης κατά την εκτέλεση 

ελεγκτικού έργου προσδιορίζεται και αξιολογείται η ανεξαρτησία και η συμμόρφωση με 

τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου: 

→ Αρχικά με την αποδοχή νέου πελάτη ή μία καινούργια ανάθεση έργου, 

→ Στη συνέχεια, με την επανεκλογή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
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→  Κατά την ολοκλήρωση, με την υπογραφή της κατά περίπτωση έκθεσης ελέγχου. 

Επίσης, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις αναθέσεις ελέγχων και επισκόπησης 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, στις αναθέσεις διασφάλισης και στις αναθέσεις 

συναφών υπηρεσιών, υποβάλουν ενυπόγραφη δήλωση πριν την ένταξή τους στην ομάδα 

ανάθεσης με την οποία δηλώνουν ότι: 

1. Δεν έχουν χρηματοοικονομικό συμφέρον στην εν λόγω ανάθεση. 

2. Δεν έχουν συγγενικές ή στενές σχέσεις με τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Σε πελάτες που παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου ή επισκόπησης ιστορικής 

χρηματοοικονομικής αναφοράς, λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες, 

δεν παρέχονται άλλου είδους υπηρεσίες. 

 

8. Χρηματοοικονομική πληροφόρηση και καθορισμός αμοιβών ΟΕΛ  

 
Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση καλύπτει ετήσια περίοδο από 1 Ιανουαρίου 

έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Τα έσοδα κατά την χρήση 2021 (περίοδος 1.1.2021 – 31.12.2021) αναλύονται ως 

κάτωθι: 

 

 

 

Στις υποχρεώσεις της ελεγκτικής εταιρείας περιλαμβάνονται και οι κατωτέρω: 

 Εισφορές στον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

 Εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

 Εισφορά 1% υπέρ ΕΛΤΕ (άρθρο 8 Ν.3148/2003) 

 Εισφορά 1,2% υπέρ ΣΟΕΛ (άρθρο 23 ΠΔ 226/1992) 

 Ασφαλιστική κάλυψη για Αστική Ευθύνη (άρθρο 37 Ν.4449/2017) 

 
Ο καθορισμός των αμοιβών των εταίρων προσδιορίζεται από την σύμβαση 

συνεργασίας που έχουν υπογράψει με την εταιρεία.  

 

Περιγραφή εργασιών 

Ποσά σε 

ευρώ

Έσοδα από υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων

δημοσίου ενδιαφέροντος & οντοτήτων των οποίων η

μητρική είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος 313.625,81
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9. Δηλώσεις διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 

537/2014 

 
Οι διαχειριστές της εταιρείας «IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε.» για το διαχειριστικό έτος 

1.1.2021-31.12.2021, δηλώνει ότι η εταιρεία «IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε.»: 

▪ Σύμφωνα με την παράγραφο δ’ του άρθρου 13 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) Αριθ. 

537/2014, για την χρήση 2021, εφάρμοσε με επάρκεια τις διαδικασίες που 

καθορίζονται από το σύστημα ποιοτικού της ελέγχου και δεν παρουσιάσθηκαν έως 

και την 31/12/2021 προβλήματα προς επίλυση 

▪ Σύμφωνα με την παράγραφο ζ’ του άρθρου 13 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) Αριθ. 

537/2014, κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων για την χρήση 2021, 

εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες προς την εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας, για τους εν λόγω ελέγχους. 

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο η’ του άρθρου 13 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

Αριθ. 537/2014, για το έτος 2020/2021, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της «IAN 

AUDITOR Ι.Κ.Ε.», συμμετείχαν σε κατάλληλα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ. 

 

Η παρούσα Έκθεση Διαφάνειας, είναι ακριβής και πλήρης, ως προς το περιεχόμενό της. 

 

 

Για την IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε.  
οι εταίροι και διαχειριστές 

 
Γεώργιος Ν. Γκιπάλης , 

 
 
 

Γεωργία Π. Ρουχά 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 
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Πεύκης, Λεωφόρος Ειρήνης 28, με ταχυδρομικό κώδικα 151 21. Επίσης, δεν υπάρχουν 

συνδεδεμένες εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 

είναι +30 210 0102435 και η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι η www.ianauditor.gr.  

 
Μέλη της εταιρείας είναι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές Γεώργιος Γκιπάλης του 

Νικολάου (διαχειριστής και εταίρος) και Γεωργία Ρουχά του Παύλου (διαχειρίστρια και 

εταίρο).  

Στοιχεία Εταίρων 

❖ Γεώργιος Γκιπάλης του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

(A.M. ΕΛΤΕ 1219 – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20341), -με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%.  

 
❖ Γεωργία Ρουχά του Παύλου και της Μαρίας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (A.M. ΕΛΤΕ 

2222 – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27471), -με ποσοστό ιδιοκτησίας 50%. 

 

          Η εταιρεία δεν ανήκει σε δίκτυο ελεγκτικών εταιρειών της χώρας ή του εξωτερικού. 

 

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Η ομάδα της εταιρείας μας παρέχει πλήθος εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως: 

▪ Τακτικοί έλεγχοι της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων 

(ατομικών και ενοποιημένων) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου 

Δικαίου, Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιριών και Κοινοπραξιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. 

▪ Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης, βάσει του άρθρου 65α του Ν.4174/2013, όπου 

προβλέπεται ότι, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες, στις 

επιχειρήσεις των οποίων ελέγχουν υποχρεωτικά τις οικονομικές καταστάσεις, 

διενεργούν παράλληλα το φορολογικό έλεγχο και εκδίδουν ειδικό φορολογικό 

πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό με το άρθρο 56 του Ν. 4410/2016 για τις 

χρήσεις που αρχίζουν από 01/01/2016 και μετά είναι προαιρετικό. 

▪ Έλεγχος -  πιστοποίηση επενδυτικών – αναπτυξιακών νόμων.  

▪ Επισκοπήσεις και συναφείς εργασίες ελέγχου και διασφάλισης, βάσει των 

προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.3148/2003. 
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