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Πξνο ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξίαο
αηλη Κξίζηνθεξ ΚΡΗΣΗ Α.Δ
Ρόδνο
Κύξηνη,
Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ πξόζθιεζε ζαο, ππνβάιινπκε ηελ παξνύζα πξνζθνξά γηα
ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ, θαηά λόκνλ, ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
αηλη Κξίζηνθεξ ΚΡΗΣΗ Α.Δ., ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ ζα ιήμεη ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2012.
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο θ. Γεκήηξηνο Γαλσηάθεο Α.Μ. ΟΔΛ: 19241 ζα
είλαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξάζρνπκε ζπλνιηθά ζηελ Δηαηξία.
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο θ. Παλαγηώηεο Βαξβηηζηώηεο Α.Μ. ΟΔΛ: 19861 ζα
εθηειεί ρξέε αλαπιεξσηή ηαθηηθνύ ειεγθηή.
Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα, κε ζηόρν
ηελ δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζνλ νη πξναλαθεξόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απεηθνλίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ σο άλσ εκεξνκελία,
ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Διιεληθή
εηαηξηθή λνκνζεζία.
Ο έιεγρνο καο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κεηά Διιεληθά Διεγθηηθά Πξόηππα, πνπ
είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξόηππα. Σα Πξόηππα απηά απαηηνύλ
ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ θαηά ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεη
εύινγε βεβαηόηεηα όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε
ιάζε θαη παξαιείςεηο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε, ζε δεηγκαηνιεπηηθή
βάζε, απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο έιεγρνο επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ
αμηνιόγεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ αθνινπζνύληαη, ησλ εθηηκήζεσλ ηεο
δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη, γεληθόηεξα, ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο δεηγκαηνιεπηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ειέγρνπ θαη νη
εγγελείο πεξηνξηζκνί θάζε ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απεηθόληζεο θαη εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ, θαζηζηνύλ αλαπόθεπθηνλ ηνλ θίλδπλν αθόκε θαη νπζηώδε ιάζε θαη
παξαιείςεηο λα παξακείλνπλ ζηελ αθάλεηα. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ ειέγρνπ καο είλαη ε
δηακόξθσζε θαη δηαηύπσζε γλώκεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη όρη ν
εληνπηζκόο θαη ε απνθάιπςε ηπρόλ αηαζζαιηώλ ή παξαηππηώλ πνπ ελδέρεηαη λα
έρνπλ δηαπξαρζεί. Ννείηαη, βέβαηα, όηη ζα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε νπνηαδήπνηε ηέηνηα
πεξίπησζε πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε καο.

Q . A. S. Ορκωηοί Ελεγκηές Λογιζηές ΕΠΕ
Α ρ ι θ μ ό ς Μ η η ρ ώ οσ  ΟΕ Λ Ε 15 1
Π ανε π ι ζ η η μ ί ο σ 1 6 , 1 0 6 7 2 Α θ ή να Ση λ : + 3 0 2 1 0 3 6 3 0 7 6 8 , F a x : 2 1 0 3 6 1 3 1 7 4

Γ ρα θ εί ο Ρό δ ο σ : Π άρ ο δ ο ς Γ ε ωρ γί ο σ  εθ έρ η , 8 5 1 0 0 Ρ ό δ ο ς Ση λ / F a x: + 3 02 2 4 1 0 7 0 0 0 4

ειίδα 2
Η επζύλε γηα ηελ ζύληαμε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηξόπν πνπ λα
απεηθνλίδεη κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο Δηαηξείαο βαξύλεη ηελ δηνίθεζε. Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο είλαη αθόκα ε πηνζέηεζε
ησλ θαηάιιεισλ ινγηζηηθώλ αξρώλ, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θαηά ηξόπν
ζύλλνκν θαη ε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ελόο επαξθνύο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη ηελ εγθπξόηεηα ησλ παξαγνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηώλ θαη λα απνθιείεη ηελ δηάπξαμε νπζηαζηηθώλ ιαζώλ ή παξαιείςεσλ.
Μλεκνλεύνπκε ην γεγνλόο όηη, κεηά ηελ νπζηαζηηθή νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ καο
αιιά πξηλ από ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ καο, ζα ζαο παξαθαιέζνπκε λα
επηβεβαηώζεηε εγγξάθσο ηηο παξαζηάζεηο εθείλεο ηεο δηνίθεζεο πνπ ζα γίλνπλ ζηα
πιαίζηα ηνπ δηελεξγνύκελνπ ειέγρνπ θαη ζα θξηζνύλ ζεκαληηθέο.
Έρεηε ήδε ζπγθαηαηεζεί λα ζέζεηε ζηελ δηάζεζε καο όια ηα ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν καο θαη όηη ζα εμαζθαιίζεηε ηελ
ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζαο ζην έξγν καο.
Η ακνηβή καο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ επελδύνπκε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ
ππεξεζηώλ καο. Βαζηδόκελνη ζηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηνλ ρξόλν πνπ ζα απαηηεζεί γηα
ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξόληνο ειέγρνπ, ππνινγίδνπκε όηη ε αμία ησλ ππεξεζηώλ καο ζα
αλέιζεη ζε Δπξώ 7.500,00. Δπηπξόζζεηα ζα ζαο ηηκνινγήζνπκε κε ηα άκεζα έμνδα
πνπ ζα δηελεξγεζνύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ ειέγρνπ γηα ηα νπνία ζα ζαο έρνπκε
ελεκεξώζεη θαη κε θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ). Η ακνηβή καο είλαη
θαηαβιεηέα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη δύλαηαη λα ηηκνινγείηαη θαη λα
εηζπξάηηεηαη ζηαδηαθά κε ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο.
Η παξνύζα επηζηνιή ηζρύεη θαη γηα κειινληηθέο ρξήζεηο, εθηόο αλ αλαθιεζεί ή
δηαθνξνπνηεζεί. αο παξαθαινύκε λα ππνγξάςεηε ην ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηεο
παξνύζαο επηζηνιήο σο έλδεημε ηεο απνδνρήο ηεο.
Με ηδηαίηεξε εθηίκεζε,
Γεκήηξεο Γαλσηάθεο
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
ΑΜ ΟΔΛ 19241
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