Cyprus accounting firm wins global award for
quality

Κυπριακός λογιστικός οίκος κερδίζει παγκόσµιο
βραβείο για ποιότητα

An accountancy practice based in Limassol has
become the first firm outside the United Kingdom
and Ireland to win a global award for quality issued
by the Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).

Ένας λογιστικός οίκος µε έδρα τη Λεµεσό έχει γίνει ο
πρώτος οίκος εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Ιρλανδίας που κερδίζει παγκόσµιο βραβείο για
ποιότητα το οποίο εκδίδεται από το Association of
Chartered Certified Accountants (ACCA).

CSC Christodoulou Ltd, the accounting practice of
Mr Christos S Christodoulou FCCA, has
demonstrated that it meets the global standards for
professional services and best practice set by
ACCA. As a result, it has been awarded ACCA
Quality Checked and is the first firm to receive the
award since it has been made available to firms
globally.

Η εταιρεία CSC Christodoulou Ltd, λογιστικός οίκος
του κου Χρίστου Σ. Χριστοδούλου FCCA, έχει
αποδείξει ότι εφαρµόζει τα παγκόσµια πρότυπα για
επαγγελµατικές υπηρεσίες και διεξαγωγή εργασιών
όπως ορίστηκαν από το ACCA. Ως αποτέλεσµα, της
έχει απονεµηθεί το βραβείο ACCA Quality Checked
και είναι ο πρώτος οίκος που λαµβάνει αυτό τό
βραβείο από τότε που απονέµεται σε οίκους
παγκοσµίως.

Mr Lazaros Lazarou, FCCA, who is a member of
Council of ACCA, presented the award to Mr
Christodoulou earlier this week. “This is an honour
for Cyprus and a remarkable achievement by Mr
Christodoulou and his firm. It demonstrates their
commitment to conducting their work to the highest
international standards” said Mr Lazarou.

Ο κος Λάζαρος Λαζάρου, FCCA, ο οποίος είναι
µέλος του Συµβουλίου του ACCA, απένειµε το
βραβείο στον κο Χριστοδούλου νωρίτερα αυτή τη
βδοµάδα. “Είναι τιµή για την Κύπρο και
αξιοσηµείωτο κατόρθωµα για τον κο Χριστοδούλου
και τον οίκο του. Επιδεικνύει την δέσµευσή τους να
εκτελούν την εργασία τους σύµφωνα µε τα πιο ψηλά
διεθνή πρότυπα” είπε ο κος Λαζάρου.

Mr Christodoulou said “Ι thank ACCA for this great
honor. I am very pleased that my firm has received
this award. The firm’s staff and my self try to provide
first class services to clients and it is gratifying that
our efforts are recognised by ACCA.”

Ο κος Χριστοδούλου είπε “Ευχαριστώ το ACCA για
την µεγάλη αυτή τιµή. Είµαι πολύ ικανοποιηµένος
που ο οίκος µου έχει λάβει αυτό το βραβείο. Το
προσωπικό του οίκου και εγώ προσπαθούµε να
παρέχουµε πρώτης τάξης υπηρεσίες στους πελάτες
µας και είναι ευχάριστο που οι προσπάθειές µας
αναγνωρίζονται από το ACCA.”

ACCA Quality Checked is part of ACCA’s global
quality assurance programme. Under that
programme, a firm’s quality controls and procedures
are inspected to see if they enable the firm to
provide high quality professional services to clients.
If the firm is able to demonstrate that it meets
ACCA’s exacting requirements, it is awarded ACCA
Quality Checked.

Το ACCA Quality Checked είναι µέρος του διεθνούς
προγράµµατος διαβεβαίωσης ποιότητας του ACCA.
Κάτω από αυτό το πρόγραµµα, επιθεωρούνται οι
ποιοτικοί έλεγχοι και διαδικασίες ενός οίκου για να
διαπιστωθεί αν καθιστούν τον οίκο ικανό να παρέχει
επαγγελµατικές υπηρεσίες ψηλής ποιότητας σε
πελάτες. Αν ο οίκος είναι ικανός να αποδείξει ότι
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ACCA, του
απονέµεται το ACCA Quality Checked.

Peter Large, Executive Director – Professional
Standards at ACCA, commented: “The ACCA
Quality Checked programme is designed to
encourage ACCA practitioners to put into place
sound quality controls which will enable them to
provide high quality professional services. It has only
just been extended outside the UK and Ireland and
Mr Christodoulou and his staff are to be
congratulated for obtaining the award so early in the
process. We look forward to many more ACCA
practitioners in Cyprus receiving the award.”

Ο Peter Large, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής –
Επαγγελµατικά Πρότυπα στο ACCA, σχολίασε: “Το
πρόγραµµα ACCA Quality Checked είναι
σχεδιασµένο για να ενθαρρύνει επαγγελµατίες µέλη
του ACCA να θέσουν σε εφαρµογή ποιοτικούς
ελέγχους οι οποίοι θα τους καταστήσουν ικανούς να
παρέχουν επαγγελµατικές υπηρεσίες ψηλής
ποιότητας. Μόλις έχει επεκταθεί εκτός του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας και συγχαίρουµε τον κο
Χριστοδούλου και το προσωπικό του που αποκτούν
το βραβείο στο αρχικό στάδιο της πορείας του
προγράµµατος. Προσβλέπουµε στο να λάβουν αυτό
το βραβείο και άλλοι πολλοί επαγγελµατίες µέλη του
ACCA στην Κύπρο.”

