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Χαιρετισμός
Προέδρου ΣΕΛΚ
Δημήτρη Βάκη

Α

Επίσης, στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του ο
ΣΕΛΚ συμμετείχε στη διαμόρφωση νέων νομοθεσιών
και κανονισμών στη Βουλή, ενώ κατέθεσε πολλές
εισηγήσεις για υποβοήθηση του νομοθετικού έργου.

Ο ΣΕΛΚ από την πρώτη στιγμή ανέλαβε πρωτοβουλίες
αφ’ ενός για αυστηρή τήρηση των υγειονομικών
μέτρων και αφ’ ετέρου για στήριξη της οικονομίας.
Στον τομέα της υγειονομικής πρόληψης υιοθέτησε την
τηλεργασία για τα στελέχη του, ώστε να συνεχιστεί
η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών του και η
συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

Ακόμα, συνέχισε την προσπάθεια του για ενίσχυση
του Επενδυτικού Προγράμματος της Κύπρου, ώστε
να σταματήσουν οι διεθνείς αντιδράσεις που πολλές
φορές γίνονται για ανταγωνιστικούς λόγους και
με κίνητρα να πληγεί η Κύπρος. Στα ίδια πλαίσια,
συνεχίσαμε την προσπάθεια για αναβάθμιση του
διεθνούς «προφίλ» της Κύπρου ως αξιόπιστου
επιχειρηματικού κέντρου.

ναντίλεκτα, η περίοδος που διανύουμε
είναι πολύ ιδιότυπη. Η εκδήλωση από τις
αρχές του χρόνου της πανδημίας, έχει
επιφέρει τεράστιες ανατροπές σ’ όλο το φάσμα της
οικονομικής ζωής του τόπου.

Στο σκέλος της οικονομίας, με δημόσιες παρεμβάσεις
και εισηγήσεις προς την κυβέρνηση, η πλειοψηφία των
οποίων έγινε αποδεκτή, επιδιώξαμε τη λήψη μέτρων
που θα επέτρεπαν τη συνέχιση των οικονομικών
δραστηριοτήτων.
Σήμερα, κάνοντας έναν απολογισμό μπορούμε
να πούμε ότι ως χώρα ελέγξαμε την επέκταση του
κορωνοϊού, ενώ στην οικονομία υπήρξε κατ’ αρχάς
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Ωστόσο, επειδή η πανδημία συνεχίζει να αποτελεί μια
μεγάλη απειλή για όλους μας, ο ΣΕΛΚ βρίσκεται σε
επαγρύπνηση, προκειμένου τα μέλη του να συνεχίσουν
απρόσκοπτα τις εργασίες τους και η οικονομία να
μπορέσει να επανέβρει τους ρυθμούς της.

“Eίμαστε στην
πρώτη γραμμή των
εξελίξεων για το καλό
του επαγγέλματος,
της οικονομίας και
της κοινωνίας”

Σίγουρα, η πρόκληση για την επίδοση της
οικονομίας είναι μπροστά μας. Η πρόβλεψη για
ύφεση της τάξης του 7% του ΑΕΠ μας ανησυχεί
ιδιαίτερα. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση και
άλλους συναρμόδιους φορείς προσπαθούμε να
ενθαρρύνουμε το επιχειρείν, να προωθήσουμε νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά να εντοπίσουμε
τομείς που μπορούν να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην ενίσχυση του ρόλου
και στην αξιοπιστία του λογιστικού επαγγέλματος,
αυξάνοντας το κύρος των μελών μας στην κοινωνία.
Με νέες πρωτοβουλίες, αναμορφώσαμε την
οργανωτική δομή και λειτουργία του ΣΕΛΚ, ώστε
να διευρυνθεί η εξυπηρέτηση των μελών μας και να
προχωρήσουν νέα αναπτυξιακά προγράμματα.
Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία,
είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Για
ακόμα μια φορά, θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε
τα αρνητικά δεδομένα και να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες.
Ο ΣΕΛΚ, όπως πάντα θα παραμείνει πρωταγωνιστής
των οικονομικών δρωμένων στον τόπο. Με σωστή
διαχείριση, ευφάνταστες ιδέες και σκληρή εργασία,
είμαστε πανέτοιμοι για το νέο βήμα μπροστά.
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Μήνυμα
Γενικού Διευθυντή ΣΕΛΚ
Κυριάκου Ιορδάνου

Β

ιώνοντας όντως μια πολύ δύσκολη συγκυρία,
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ο ΣΕΛΚ
και τα μέλη του σχεδιάζουν το αύριο και
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη
τα νέα δεδομένα που επικρατούν στο οικονομικό
περιβάλλον.
Με σχέδιο, πρόγραμμα και συντονισμένες κινήσεις
προσπαθούμε αφ’ ενός να ενισχύσουμε το ρόλο και
το έργο του ΣΕΛΚ και αφ’ ετέρου να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις για ανατροπή των αρνητικών
δεδομένων στην οικονομία.
Στα πλαίσια αυτά και υλοποιώντας το Στρατηγικό
Σχέδιο μας, διευρύναμε τις συνεργασίες με
τοπικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς,
αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες μας και προχωρούμε
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Συνδέσμου.
Μέσα από τις εσωτερικές αναδομήσεις και
αναμορφώσεις που επιχειρούμε στοχεύουμε στην
ενίσχυση του ρόλου του ΣΕΛΚ και στην αναβάθμιση
του κύρους και της αξιοπιστίας του λογιστικού
επαγγέλματος και των μελών μας.

“Η κρίση που έφερε
η πανδημία μπορεί
να μετατραπεί σε
ευκαιρία για την
Κύπρο”

Στα θέματα ευρύτερης οικονομικής πολιτικής, ο ΣΕΛΚ
πέραν της έγκαιρης και λεπτομερούς ενημέρωσης
των μελών του για όλα τα μέτρα που λήφθηκαν για
αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει προβεί σε σωρείαν
εισηγήσεων που έτυχαν θετικής αντιμετώπισης από την
Πολιτεία.

Επίσης, θέλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού
το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη διεθνή εικόνα
της χώρας μας, ώστε και οι εγχώριες και οι ξένες
επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες
τους στη χώρα μας.
Στοίχημα για εμάς αποτελεί η άμεση βελτίωση της
απόδοσης της οικονομίας και η γρήγορη έξοδος από
την ύφεση, ώστε να περάσουμε και πάλι σε θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης.
Αυτά θα επιτευχθούν αν καταφέρουμε να
τιθασεύσουμε τις επιπτώσεις και διανοίξουμε νέους
δρόμους για ανάπτυξη. Ο ΣΕΛΚ και τα μέλη του
εργάζονται πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Με τα καταρτισμένα στελέχη του, τις άριστες διεθνείς
διασυνδέσεις του και τις επινοητικές εισηγήσεις του, ο
ΣΕΛΚ είναι στην πρώτη γραμμή για επανασύνταξη της
οικονομίας και επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης.
Αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες και κινούμενοι
προς κάθε κατεύθυνση είμαστε σε θέση να
εκπληρώσουμε τη διττή αποστολή του ΣΕΛΚ που είναι
η ενίσχυση των μελών του και της οικονομίας.
Παρά τις δυσκολίες διαχείρισης των επιπτώσεων της
πανδημίας, δηλώνουμε αισιόδοξοι για το αύριο. Ο
ΣΕΛΚ, σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, τη
Βουλή και άλλους αναπτυξιακούς φορείς του τόπου
θα ανταποκριθεί ξανά στο έργο και την αποστολή του,
προσπαθώντας να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία.

Στόχος των πρωτοβουλιών μας ήταν και είναι να
παραμείνει ζωντανή η οικονομία και να μπορέσει να
απορροφήσει τους κλυδωνισμούς της κρίσης. Ήδη,
με τα μέχρι στιγμής μέτρα, πιστεύουμε ότι υπήρξε μια
συγκράτηση των επιπτώσεων.
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Ο ΣΕΛΚ ΣΕ
ΣΥΝΤΟΜΊΑ

8

ΔΡΑΣΗ ΣΕΛΚ 2019 - 2020

Ιστορικό

Ο

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ιδρύθηκε
το 1961 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το
Κεφ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου. Οι κύριες δραστηριότητες
του ΣΕΛΚ είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες
λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των θέσεων και συμφερόντων
του λογιστικού επαγγέλματος, η προστασία της φήμης του καθώς και
της επαγγελματικής ηθικής των Μελών του, η άσκηση εποπτείας στις
επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών, καθώς και η συνεχής μελέτη
των θεμάτων που αφορούν το λογιστικό/ελεγκτικό επάγγελμα και η συνεχής
επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών του.
Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2002 ενέκρινε τον ΣΕΛΚ
ως Αναγνωρισμένο Σώμα Λογιστών, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου,
ενώ στις 7 Μαρτίου 2001 όρισε το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εποπτική
Αρχή δυνάμει των περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από
Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων.
Ο ΣΕΛΚ είναι Μέλος και συμμετέχει στα εξής σώματα του εξωτερικού:
•
•
•

Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών (Accountancy Europe)
Μεσογειακή Ομοσπονδία Λογιστών (FCM)
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“

Πρότυπο Επαγγελματικό
Σώμα, που να αναγνωρίζεται
από την πολιτεία και την
κοινωνία ως ο κατ’ εξοχήν
επαγγελματικός φορέας για
το λογιστικό επάγγελμα και
την οικονομία ευρύτερα,
αποπνέοντας εμπιστοσύνη,
αξιοπιστία και αξία

“
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• Να ενισχύει τα Μέλη
• Να αποτελεί
του με την παροχή
τον απαραίτητο
κατάλληλης γνώσης,
συνεργάτη της
εκπαίδευσης,
πολιτείας για
καθοδήγησης και
τα θέματα της
υποστήριξης
οικονομίας
• Να προάγει
τα ύψιστα
επαγγελματικά και
ηθικά ιδεώδη

αποστολή

• Να προάγει το
δημόσιο συμφέρον
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Στρατηγικές
Επιδιώξεις

Σ
•
•
•
•
•
•

1

2

Ενδυνάμωση του
ρόλου, του κύρους και
της αξιοπιστίας του
ΣΕΛΚ

Ενδυνάμωση του
λογιστικού επαγγέλματος,
στην Κύπρο και στο
εξωτερικό

3

4

Ενίσχυση της
οικονομίας της χώρας
και της θέσης της
ως ένα αξιόπιστο
επιχειρηματικό κέντρο

Ενδυνάμωση της
οργανωτικής δομής και
αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας του
ΣΕΛΚ

το πλαίσιο του Στρατηγικού Προγραμματισμού λήφθηκαν πολλές αποφάσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων
είναι:
Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του και στελέχωσης του ΣΕΛΚ με νέους λειτουργούς
Αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Συνδέσμου
Ανάθεση στον οργανισμό “ICSA_The Governance Institute” την ετοιμασία ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης
για το ΣΕΛΚ, στη βάση των διεθνών σύγχρονων πρακτικών
Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της προβολής του ΣΕΛΚ
Συνομολόγηση συμφωνιών συνεργασίας με έγκυρα επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού
Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Μέλη

Στο πλαίσιο της προβολής της νέας του εικόνας, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή, ο ΣΕΛΚ έχει υιοθετήσει νέο
λογότυπο.
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Αρμοδιότητες και
Θεσμικές Ευθύνες

Ο
•
•

•
•
•
•

ΣΕΛΚ αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες των Μελών του στη βάση των πιο κάτω νομοθεσιών:

Οι περί Ελεγκτών Νόμοι του 2017 έως 2020
Δυνάμει του άρθρου 113, ο ΣΕΛΚ ορίζεται ως Αναγνωρισμένο Σώμα Ελεγκτών, στο
οποίο του ανατέθηκαν ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες από την Αρχή Δημόσιας
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά
γραφεία μέσα από τη Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων
Οι περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών
Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020
Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμοι (Ν.64(Ι)/2015 και Ν.197(Ι)/2015)
Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2019 (Ν.188(I)/2007)
Ο περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και
Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του
2016 (58(I)/2016)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΣΕΛΚ εκδίδει πιστοποιητικά άσκησης επαγγέλματος για
την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μελών του.

Πιστοποιητικό

Μέλη

Οίκοι

Λογιστικού Επαγγέλματος

1.262

936

Διεξαγωγής Ελέγχου

1.049

730

Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών

562

330

Σύμβουλων Αφερεγγυότητας

96

-

Σημ: Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2020
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O ΣΕΛΚ ΣΕ
ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛΚ
(Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2020)
42%

58%

2108

2945

5053

Γυναίκες

Άνδρες

Αριθμός Μελών

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2598

Φοιτητές

14

985

Απόφοιτοι
Λογιστές
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1262
Άτομα

936

763

Οίκοι

Εταιρείες
Περιορισμένης
Ευθύνης

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

1049

730

Νόμιμοι
Ελεγκτές

Νόμιμα
Ελεγκτικά
Γραφεία

ΠΑΡΟΧΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

562

Φυσικά
Πρόσωπα

ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑΣ

330
Οίκοι

96

Σύμβουλοι
Αφερεγγυότητας
15
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Διοικητικό
Συμβούλιο

Διεύθυνση

Πρόεδρος 			
Αντιπρόεδρος 			
Γραμματέας 			
Μέλη 				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Δημήτρης Βάκης
Πιερής Μάρκου
Μαρία Παστελλοπούλου
Χρίστος Βασιλείου
Κάρλος Ζάγκουλος
Σταύρος Παντζαρής
Δημήτρης Σιακαλλής
Σπύρος Σπύρου
Δημήτρης Ταξιτάρης
Νίκος Χειμαρίδης
Οδυσσέας Χριστοδούλου
Πέτρος Πετράκης
Σάββας Πογιατζής
Γαβριήλ Ονησιφόρου

Ο ΣΕΛΚ εργοδοτεί αυτή τη στιγμή 17 άτομα σε μόνιμη βάση ως ακολούθως:
Κυριάκος Ιορδάνου
Αμαλία Χατζημιχαήλ
Ειρήνη Λοιζίδου Ιωάννου
Ελένη Ασσιώτη
Ελένη Χριστοφή
Νίκη Νεοφύτου
Αγάθη Λάμπρου
Βασιλική Μιλτιάδου
Ελένη Πύργου
Ναυσικά Τόφα
Ειρήνη Κρητικοπούλου
Ευανθία Κωνσταντίνου
Αθηνά Γεωργιάδου
Ανδρέας Λόρδος
Αλεξάνδρα Κωνσταντίνου
Έλενα Προύντζου
Ειρήνη Πουρσανίδου

Γενικός Διευθυντής
Επικεφαλής Εποπτείας και Συμμόρφωσης
Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών
Επικεφαλής Τεχνικών & Επαγγελματικών Θεμάτων
Λειτουργός Διοίκησης
Λειτουργός Διοίκησης
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
Λειτουργός Εποπτικών Εργασιών
Διαχειρίστρια Βάσης Δεδομένων
Λειτουργός Λογιστηρίου
Λειτουργός Λογιστηρίου
Λειτουργός Συστημάτων Πληροφορικής
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λειτουργός Υποδοχής
Λειτουργός Υποδοχής
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Επιτροπές

Σ

ημαντικό μέρος των εργασιών του ΣΕΛΚ διεκπεραιώνεται από τη λειτουργία των 22
εξειδικευμένων Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν σε εθελοντική βάση Μέλη του ΣΕΛΚ.
Οι Επιτροπές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μελών
του ΣΕΛΚ, καθώς επίσης της κυπριακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Επί του παρόντος λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές :
Επιτροπή 		

18

			

Πρόεδρος

Αφερεγγυότητας

Μιχάλης Λοιζίδης

Δημοσίου Τομέα

Μάριος Χατζηδαμιανού

Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων

Μαρία Ζαβρού

Διοικητικών Υπηρεσιών

Γιώργος Γεωργίου

Εισηγμένων Εταιρειών και Ελεγκτών ΟΔΣ

Γιώργος Καζαμίας

Εκπαίδευσης

Στέλλα Παναγίδου

Ελεγκτικών Προτύπων

Νίκος Σταύρου

Ενέργειας

Ιάκωβος Γαλανός

Επενδυτικών Ταμείων

Μιχάλης Βασιλείου

Εταιρικής Διακυβέρνησης & Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Σάββας Ρήγας

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ιορδάνης Κληριώτης

Λογιστικών Προτύπων

Παγκράτιος Βανέζης

Ναυτιλίας

Χρήστος Χριστοδούλου

ΞΠΧ και Συμμόρφωσης

Νάσος Παλταγιάν

Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής

Ροβέρτος Γιουσελλής

Οικονομικών Διευθυντών

Χρίστος Ταβέλης

Μικρών και Μεσαίων Γραφείων

Μάριος Κασιούλης

Λάρνακας / Αμμοχώστου

Αλέξανδρος Αναστασίου

Λεμεσού / Πάφου

Μάριος Ευθυμίου

Φορολογικής Συμμόρφωσης

Πέτρος Λιασίδης

Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής

Αντώνης Ταλιώτης

ΦΠΑ

Χρίστος Χριστοδούλου

ΚΎΡΙΑ
ΔΡΑΣΗΘΈΜΑΤΑ
ΣΕΛΚ 2019 - 2020
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΑΝ
ΤΟN ΣΕΛΚ ΚΑΤΆ
ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ
2019 – 2020
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COVID19

Τ

ο ξέσπασµα της πανδηµίας του κορωνοιού COVID19 είχε
άμεση επίδραση στη δράση του ΣΕΛΚ σε όλους τους τομείς
της λειτουργίας του. Από την έναρξη της πανδηµίας στην
Κύπρο ακολούθησε και εφάρμοσε στο σύνολό τους τα Κυβερνητικά
∆ιατάγµατα, ενώ επέδειξε εξαιρετική προσαρµοστικότητα και
ευελιξία στις νέες συνθήκες.
Πέραν των οργανωτικών και λειτουργικών του ρυθμίσεων για να
μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή των υπηρεσιών του
αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ο ΣΕΛΚ προσέφερε
στον καλύτερο δυνατό βαθμό ενημέρωση, πληροφόρηση και
υποστήριξη στα μέλη του σε όλα τα θέματα που πρόκυψαν και
αφορούσαν το λογιστικό επάγγελμα και την οικονομία γενικότερα.
Παράλληλα, από τον περασμένο Μάρτιο και μετέπειτα, ο ΣΕΛΚ
ανάπτυξε πρωτοβουλίες προς διάφορους φορείς (κρατικούς και
ιδιωτικούς), υποβάλλοντας προτάσεις, εισηγήσεις και λύσεις για
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανάκυπταν. Πολλές από τις
εισηγήσεις του έχουν υιοθετηθεί, ενώ εκπρόσωποί του είναι στη
διάθεση της πολιτείας και των παραγωγικών φορέων της οικονομίας
για συνεργασία με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση της όλης
κατάστασης.

Στρατηγικός
Προγραμματισμός
ΣΕΛΚ
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Υ

λοποιώντας
τον
Στρατηγικό
Προγραμματισμό του για την
περίοδο 2019 - 2021, το Συμβούλιο
του ΣΕΛΚ εργάστηκε για την περαιτέρω
ανάπτυξη του Συνδέσμου, τη διεύρυνση των
δραστηριοτήτων του, τη στελέχωση του με
τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους και
την εγκατάσταση νέων μηχανογραφημένων
συστημάτων. Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη
δύναμη του ΣΕΛΚ ανέρχεται σε 17
λειτουργούς (13 την αντίστοιχη περσινή
περίοδο), ενώ αναμένεται ότι μέχρι το τέλος
του έτους θα ανέλθει στα 25 άτομα. Βασική
επιδίωξη είναι η όσο καλύτερη εξυπηρέτηση
των Μελών του και η εκτέλεση των θεσμικών
του αρμοδιοτήτων κατά τον αποδοτικότερο
δυνατό τρόπο.

Αναθεωρημένη
Συμφωνία
Ανάθεσης
Αρμοδιοτήτων
με την ΑΔΕΕλΕπ

Σ

τις 10 Ιουλίου 2020 υπογράφτηκε
αναθεωρημένη συμφωνία με την
Αρχή Δημόσιας Εποπτείας του
Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο ΣΕΛΚ ως
Αναγνωρισμένο Σώμα Ελεγκτών δυνάμει
του περί Ελεγκτών Νόμου του 2020. Με
την εξέλιξη αυτή ενδυναμώνεται το εποπτικό
πλαίσιο για τους νόμιμους ελεγκτές και τα
νόμιμα ελεγκτικά γραφεία και ενισχύεται η
συνεργασία μεταξύ ΣΕΛΚ αι ΑΔΕΕλΕπ.

Brexit

H

αποχώρηση
του
Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Brexit) αποτέλεσε ένα
σημαντικό αντικείμενο εργασιών για το
ΣΕΛΚ, αφού τόσο τα μέλη του όσο και η
ο ίδιος επηρεάζονται σημαντικά από την
εξέλιξη αυτή. Η τεράστια πλειοψηφία μελών
του ΣΕΛΚ προέρχεται από τα βρετανικά
επαγγελματικά σώματα, ενώ υπάρχουν
διαχρονικές στενές σχέσεις και συνεργασία
με τα δύο μεγαλύτερα σώματα ACCA και
ICAEW.
Οι προσπάθειες του ΣΕΛΚ αποσκοπούν
μεταξύ άλλων στη διατήρηση της αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων τόσο των
υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών μελών
του.
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Στροφή στη
διαδικτυακή
εκπαίδευση

Π

ροσαρμοζόμενος
στα
νέα
δεδομένα
που
διαµόρφωσε ο Κορωνοιός,
ο ΣΕΛΚ ανταποκρίθηκε αμέσως
προσφέροντας διαδικτυακές λύσεις
για τη διατήρηση και ενίσχυση
της
Συνεχούς
Επαγγελµατικής
Κατάρτισης των Μελών και των
Φοιτητών.

Έκθεση
Moneyval
για την
Κύπρο

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκε η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω
της χρήσης της τεχνολογίας,
αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών
του ΣΕΛΚ εντός και εκτός Κύπρου,
προσφέροντας µια πλούσια σειρά
διαδικτυακών
σεµιναρίων
(Webinars) και άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Να σηµειωθεί ότι
στην πλειοψηφία τους τα παρεχόµενα
Webinars ήταν χωρίς χρέωση για
τα Μέλη του ΣΕΛΚ, ενώ σε µικρό
αριθµό από αυτά ο ΣΕΛΚ εξασφάλισε
µειωµένο κόστος για τα Μέλη του.

Συμμετοχή
ΣΕΛΚ στη
νομοθετική
εργασία

Τ

oν Δεκέμβριο του 2019
ολοκληρώθηκε η διαδικασία
αξιολόγησης της Κύπρου
από την Επιτροπή του Συμβουλίου
της Ευρώπης Moneyval στο
πλαίσιο του 5ου Γύρου Αμοιβαίας
Αξιολόγησης της Κύπρου, με
την Έκθεση να δημοσιεύεται
τον Φεβρουάριο 2020. Σκοπός
της εργασίας αυτής ήταν η
αξιολόγηση της χώρας σε σχέση
με την αποτελεσματικότητα της
αντιμετώπισης των κρουσμάτων για
το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος
από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.
Ο ΣΕΛΚ συμμετείχε ενεργά στην
όλη διαδικασία και ανάλωσε πολύ
σημαντικό μέρος του χρόνου
και των ανθρώπινων πόρων του,
συμβάλλοντας στο βαθμό που ήταν
δυνατό στην επίτευξη ενός θετικού
αποτελέσματος για τη χώρα.

Τεχνικά Θέματα

Ο

ΣΕΛΚ βρίσκεται στο προσκήνιο
της νομοθετικής διαβούλευσης για
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα άμεσης
φορολογίας και ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο, Ξέπλυμα
Παράνομου Χρήματος, Παροχή Διοικητικών
Υπηρεσιών, Ελεγκτικά θέματα, Οικονομικό
Έγκλημα, μεταφορά Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε
εθνικό δίκαιο, και άλλα.
Οι αρμόδιες επιτροπές του ΣΕΛΚ καθώς και
η διευθυντική ομάδα παρίστανται σε πολλές
συναντήσεις τόσο σε επίπεδο Υπουργείων όσο και
στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, συμβάλλοντας
με την εμπειρογνωμοσύνη, αντικειμενικότητα και
αμεροληψία του ΣΕΛΚ στο τελικό αποτέλεσμα.

Μ

εγάλο μέρος των εργασιών του ΣΕΛΚ
αναλώνεται για την τεχνική υποστήριξη των
Μελών του, τόσο σε θέματα λογιστικών/
ελεγκτικών προτύπων όσο και σε φορολογικά θέματα.
Συνεχίζεται η παροχή δωρεάν τεχνικής υποστήριξης σε
θέματα άμεσης φορολογίας και ΦΠΑ, ενώ πολύ σύντομα
θα τεθεί σε ισχύ μια δεύτερη γραμμή υποστήριξης σε
θέματα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.
Παράλληλα, το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ ετοίμασε μελέτη την
οποία θα υποβάλει στην κυβέρνηση με σκοπό την υιοθέτηση
μας πιο απλοποιημένης διαδικασίας διαβεβαίωσης για
πολύ μικρές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το διεθνές
πρότυπο ISRE 2400. Εκτιμάται ότι η υιοθέτηση του προτύπου
αυτού θα άρει από πολλές μικρές επιχειρήσεις και μικρά
ελεγκτικά γραφεία πρόσθετο διοικητικό φόρτο και θα τις
βοηθήσει να αναπτυχθούν καλύτερα.
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Διεύρυνση
Συνεργασιών
εντός και εκτός
Κύπρου

Ο

ΣΕΛΚ συνέχισε την επέκταση και ενίσχυση των θεσμικών του συνεργασιών
τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η
εξάπλωση της πανδηµίας του Κορωνοιού, ο ΣΕΛΚ πέτυχε το στόχο του για
διεύρυνση της δικτύωσής του.
Συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΚ:
-

Κατέστη Μέλος του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου (ΚΕΒΕ)
και της Οµοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

-

Υπόγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

-

Υπόγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
(ΣΟΕΛ) - Ελλάδας.

-

Υπόγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας µε τον Σύνδεσµο Εσωτερικών Ελεγκτών
Κύπρου.

-

Υπόγραψε Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας µε τον Σύνδεσµο Τραπεζών
Κύπρου.

Πρόσθετα, στις 10 Ιουλίου 2020 ο ΣΕΛΚ συνομολόγησε νέα, αναθεωρημένη συμφωνία
με την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) για την
ανάθεση σε αυτόν καθορισμένων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του περί Ελεγκτών Νόμου
του 2017.
Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαβούλευσης με το Institute of
Chartered Certified Accountants in England and Wales (ICAEW) για θέσπιση κοινού
σχεδίου εξετάσεων στην Κύπρου.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
χαιρέτισε την περσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης
χαιρέτισε την περσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ

Το προεδρείο της περσινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΚ

Φωτογραφία στα αριστερά: Στιγμιότυπο από την περσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ που σημείωσε μεγάλη επιτυχία
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