Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
«ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ISRS) 4400
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αποφάσισε να διενεργηθεί έλεγχος και διασταύρωση εισφορών σε όλες
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (περίπου 70), ζητώντας τους να του χορηγήσουν, για τις χρήσεις 2007
έως 2013, τα εξής στοιχεία:
• Μηνιαία μητρώα παραγωγής για κάθε κλάδο (εκτύπωση της τελευταίας σελίδας με τα
σύνολα μηνός, υπογεγραμμένη)
• Μηνιαία ισοζύγια γενικής λογιστικής θεωρημένα (μέχρι και το Δεκέμβριο 2013)
• Αναλυτικά μηνιαία ισοζύγια γενικής λογιστικής με ανάλυση σε όλους τους βαθμούς, σε
ηλεκτρονική μορφή (excel)
• Υποβληθέντα έντυπα Ε3 δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
• Ετήσιες καταστάσεις κατά κλάδο ασφάλισης ασφαλίστρων προς την εποπτεύουσα αρχή,
υπογεγραμμένες
• Οικονομικές Καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αντίγραφο)
• Ορισμός υπεύθυνου σε κάθε εταιρεία για επικοινωνία και διευκρινίσεις επί των ανωτέρω
στοιχείων.
Ο διενεργηθείς έλεγχος, αφορά στον έλεγχο των εργοδοτικών εισφορών των ασφαλιστικών
εταιριών όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1.1. του καταστατικού
του Ταμείου.
Η ελεγκτική διαδικασία θα διενεργηθεί :
 σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 που ισχύει σε Αναθέσεις
Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση, όπως ακολουθείται από την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)
 σε συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Επαγγελματιών Λογιστών που έχει
εκδώσει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών και μέχρι το βαθμό που αυτός έχει υιοθετηθεί
από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Πατησίων 48 (3Ος όροφος) – ΤΚ:106 82 Αθήνα -ΑΦΜ: 997419018 – ΔOY: Δ΄ Αθηνών - Τηλ.: 210-8221685 – 210 8229778 / FAX: 210-8225136
www.teaeapae.gr – email: info@teaeapae.gr

Στα πλαίσια της κάλυψης των αναγκών του Ταμείου:
a) σε σχέση με τη συγκέντρωση και διαχείριση των ως άνω απαιτούμενων στοιχείων και
b) σε σχέση με τον έλεγχο και τη διασταύρωση των εισφορών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά και για τις δύο υπηρεσίες.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων εταιριών είναι η
Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

