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“
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)
είναι η εθνική εποπτική αρχή
του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.
Οι αρμοδιότητές της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία
και έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον.
Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
που απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.
Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης
του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού
και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

”
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Χαιρετισμός του Προέδρου

Στην παρούσα ‘Έκθεση παραθέτουμε το έργο μας για το 2017/18 και τους σημαντικότερους στόχους μας
για το 2019/20.
Πρωταρχικός στόχος μας αποτελεί η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και τη βελτίωση της ποιότητας και ανεξαρτησίας των ελέγχων.
Σε εθνικό επίπεδο, ως εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος, το Συμβούλιο Ποιοτικού
Ελέγχου (ΣΠΕ) πραγματοποίησε 46 ποιοτικούς ελέγχους, 17 ακροάσεις σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές,
ενώ συνεργάστηκε με τις αντίστοιχες διεθνείς αρχές στα πλαίσια των εποπτικών αρμοδιοτήτων του.
Παράλληλα το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) εξέδωσε 194 γνωμοδοτήσεις απαντώντας
σε σχετικά λογιστικά ερωτήματα.
Σε διεθνές επίπεδο, συμμετείχαμε ενεργά στις συναντήσεις του CEAOB και των υποομάδων εργασίας
του, της EFRAG, του IFIAR. Επιπλέον, συνεχίσαμε τους κοινούς ποιοτικούς ελέγχους με την αντίστοιχη
εποπτική αρχή της Αμερικής (PCAOB) ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον τέταρτο κύκλο κοινών επιθεωρήσεων.
Κατά την εν λόγω περίοδο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη μελλοντική εφαρμογή των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου στη Γενική και Κεντρική Κυβέρνηση στις οποίες η ΕΛΤΕ συμμετείχε
ενεργά.
Στα πλαίσια της εποπτείας του επαγγέλματος συνεχίσαμε την αγαστή συνεργασία με το ΣΟΕΛ, με την
έκδοση σχετικών αποφάσεων οι οποίες αφορούσαν τις επαγγελματικές εξετάσεις και τις απαλλαγές,
την πρακτική άσκηση, τη συνεχή εκπαίδευση και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή
λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας.
Σε όλη αυτή την πορεία κατά την εκτέλεση του έργου μας επιδιώξαμε και πετύχαμε μια καλή και εποικοδομητική συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών, του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των εποπτευόμενων ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών
λογιστών.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν αποφασιστικά στο παραπάνω έργο
(ΔΣ, ΣΠΕ, ΣΛΟΤ και το προσωπικό της ΕΛΤΕ) χωρίς τους οποίους η επίτευξη των στόχων μας θα ήταν
ανέφικτη.

Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Π. Παπαδέας
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Δομή και Θεσμικό Πλαίσιο

Στόχοι και Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η εθνική εποπτική αρχή του
ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος με αποστολή
της τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και
αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών
και ελεγκτικών προτύπων. Οι αρμοδιότητές
της απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία
και έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο
συμφέρον. Η ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, που απολαύει διοικητικής
και οικονομικής αυτοτέλειας. Η λειτουργία της
ΕΛΤΕ δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
οι δε πόροι της προέρχονται από εισφορές που
βαρύνουν τους εποπτευόμενους φορείς.
Ο προϋπολογισμός και απολογισμός της ΕΛΤΕ
εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά
από εισήγηση του ΔΣ της ΕΛΤΕ.
Σκοπός της ΕΛΤΕ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας
της λειτουργίας των επιχειρήσεων και η
ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού
κοινού, με την εφαρμογή της λογιστικής
τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των
ελεγκτικών υπηρεσιών.
Οι αρμοδιότητές της αφορούν τρεις διακριτούς
άξονες εποπτείας:

Ελεγκτικό επάγγελμα
Η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια αρχή για τη δημόσια
εποπτεία επί των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
και των ελεγκτικών εταιρειών. Είναι ο αρμόδιος
φορέας για τη χορήγηση και ανάκληση
επαγγελματικής άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, έχοντας την
ευθύνη για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου
που αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις
σχετικά με την χορήγηση και διατήρηση της
επαγγελματικής άδειας. Είναι επίσης αρμόδια
Αρχή τήρησης Δημόσιου Μητρώου ορκωτών
ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών.
Επιπλέον είναι αρμόδια για την ερμηνεία και
εξειδίκευση των απαιτήσεων της κείμενης
νομοθεσίας που διέπει τη διενέργεια των
ελεγκτικών εργασιών. Τέλος, μέσω της Επιτροπής
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Επαγγελματικών Εξετάσεων, η ΕΛΤΕ εποπτεύει
όλες τις πτυχές άσκησης του επαγγέλματος του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπως τις επαγγελματικές
εξετάσεις, την πρακτική άσκηση και τη χορήγηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ποιότητα ελεγκτικών εργασιών
Η ΕΛΤΕ εποπτεύει την ποιότητα των υποχρεωτικών
ελέγχων που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές
λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες. Για τον σκοπό
αυτό, πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους επί των
ελεγκτικών εργασιών, βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Λογιστικά & Ελεγκτικά πρότυπα
και πρακτικές
Η ΕΛΤΕ, ως εθνική εποπτική αρχή, είναι αρμόδια
για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής
εφαρμογής λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.
Διασφαλίζει επίσης τη συμμόρφωση των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών
με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ακολουθώντας τον
κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Λογιστών (International Federation of Accountants
- IFAC). Όσον αφορά τη θέσπιση λογιστικών και
ελεγκτικών προτύπων στην ελληνική επικράτεια,
η ΕΛΤΕ λειτουργεί ως οιονεί σύμβουλος του
Υπουργού Οικονομικών. Πέραν των ανωτέρω,
η ΕΛΤΕ συνάπτει συμφωνίες με άλλες εποπτικές
αρχές στο πλαίσιο της συνεργασίας και της
άσκησης των καθηκόντων της.

Διοίκηση και Επιτελικά Όργανα
της ΕΛΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τον
Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη
και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
Τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΤΕ υποδεικνύονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών Ελλάδος και το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, ένα μέλος από κάθε
φορέα.
Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΛΤΕ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Καθ. Παναγιώτης Παπαδέας
Α΄Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Β΄Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ξένος
Μέλη:
Αντώνιος Βλυσίδης, εκπρόσωπος της Τράπεζας
της Ελλάδος
Ξενοφών Αυλωνίτης, εκπρόσωπος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Κωνσταντίνος Σφακάκης, εκπρόσωπος του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Ελλάδος
Νικόλαος Ηρειώτης, εκπρόσωπος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Εκτελεστική Επιτροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή
είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των
διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της
ΕΛΤΕ και την εν γένει οργάνωση και λειτουργία
του φορέα.

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το
αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ όσον αφορά για την
εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος. Κύριος
σκοπός του είναι η διασφάλιση της ποιότητας των
ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι ορκωτοί
ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες.

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου
της ΕΛΤΕ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαννόπουλος,
(Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ)
Μέλη:
Ιωάννης Φίλος, Καθηγητής Ελεγκτικής και
Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου Πανεπιστημίου
Νικόλαος Παπαδήμος, ελεγκτής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
Δημήτριος Παρασκευόπουλος, συνταξιούχος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αγγελική Σαμαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια
Λογιστικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)
είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για τη
γνωμοδότηση σε θέματα λογιστικής τυποποίησης.
Κύριος σκοπός του είναι η κατάρτιση, η
αναθεώρηση και η τροποποίηση των εκάστοτε
σε ισχύ Λογιστικών Σχεδίων, με σκοπό την
προσαρμογή τους στις εξελίξεις της επιστήμης και
της πρακτικής και η έκδοση οδηγιών σχετικά με
την εφαρμογή τους.
Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)
είναι πενταμελές συλογικό όργανο και η θητεία
του είναι τριετής. Τα μέλη του ΣΛΟΤ ορίζονται με
απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ
Η συγκρότηση του Συμβουλίου Λογιστικής
Τυποποίησης της ΕΛΤΕ είναι η εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ξένος, Β’ Αντιπρόεδρος
της ΕΛΤΕ
Μέλη:
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή, Αν. Καθηγήτρια
Λογιστικής και Ελεγκτικής, τ. Ορκωτή Λογίστρια
Δημήτριος Κακούρας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής
Νικόλαος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός.

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι
πενταμελές συλλογικό όργανο και η θητεία
του είναι τριετής. Τα μέλη του ΣΠΕ και οι
αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του ΔΣ
της ΕΛΤΕ.
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Οργανωτική Δομή
Η οργανωτική δομή της ΕΛΤΕ ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο 3148/2003, όπως ισχύει, καθώς και στο
Π.Δ. 74/2009. Η δομή της ΕΛΤΕ κατά το 2017-2018 απεικονίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Α’

Διεύθυνση Λογιστικών
& Ελεγκτικών Θεμάτων, Μελετών
& Υποστήριξης Ποιοτικών Ελέγχων

Αντιπρόεδρος Β’

Διεύθυνση Διοικητικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Λογιστικών
Θεμάτων και
Μελετών

Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Ελεγκτικών Θεμάτων,
Μελετών & Υποστήριξης
Ποιοτικών Ελέγχων

Τμήμα Προσωπικού

Νομική Υπηρεσία

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων
& Μηχανογραφικής Υποστήριξης
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Οικονομικός απολογισμός

Διάρθρωση δαπανών 2017
(ποσά σε χιλ. €)

Η ΕΛΤΕ δεν επιβαρύνει με τη λειτουργία της
τον κρατικό προϋπολογισμό. Παραθέτουμε
παρακάτω τα βασικά προϋπολογιστικά και
απολογιστικά μεγέθη για το έτος 2017.

Πόροι της ΕΛΤΕ
Οι πόροι της ΕΛΤΕ προέρχονται από εισφορά
ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των συνολικών
ακαθάριστων εσόδων των ελεγκτικών εταιρειών
ή κοινοπραξιών ελεγκτικών εταιρειών, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3148/2003,
όπως ισχύει.

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2017,
ανήλθαν στο ποσό των 2.528.360,44 ευρώ,
έναντι του ποσού των 2.453.811,58 ευρώ του
προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 74.548,86 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
3,04%.

Έξοδα
Τα συνολικά έξοδα της ΕΛΤΕ για τη χρήση 2017,
ανήλθαν στο ποσό των 1.082.869,92 ευρώ, έναντι
1.116.182,64 ευρώ του προηγούμενου έτους,
σημειώνοντας μείωση κατά 33.312,72 ευρώ, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,9%.

Σύγκριση Εσόδων - Εξόδων 2016-2017
(ποσά σε €)
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Ανάλυση Αγοράς του Ελεγκτικού Κλάδου
Μερίδια αγοράς των έξι (6) μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών
στην Ελλάδα για τα έτη 2016-2017.
Μερίδια αγοράς 2017

Μερίδια αγοράς 2016 (κύκλος εργασιών)

Μερίδια αγοράς(κύκλος
2017 (κύκλος
εργασιών)
εργασιών
- εκθέσεις διαφάνειας)
EY
11,54%
Άλλα ελεγκτικά
γραφεία
23,17%

Deloitte
12,39%
KPMG
7,64%

Grant Thornton
11,40%

ΣΟΛ
16,59%

Μερίδια ελεγκτικών εταιρειών σε ελέγχους ΟΔΣ (PIEs) 2017

PwC
17,27%

1222

οι ενεργοί ορκωτοί ελεγκτές
 ογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο
λ
δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ

54

ο τρέχων αριθμός των ελεγκτικών
εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο δημόσιο
μητρώο της ΕΛΤΕ

69%

το ποσοστό Οντοτήτων Δημοσίου
Συμφέροντος που ελέγχονται από τις έξι
μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες

€
Πηγή: Εκθέσεις διαφάνειας 2017-2018
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199,7 εκατ.

ο κύκλος εργασιών
των ελεγκτικών εταιρειών το 2017

Εποπτεία Επαγγέλματος

Επαγγελματικές Εξετάσεις και
Απαλλαγές
Σκοπός των επαγγελματικών εξετάσεων είναι
να διαπιστωθεί η κατοχή υψηλού επιπέδου
απαραίτητων γνώσεων στα απαιτούμενα
γνωστικά αντικείμενα και η δυνατότητα της
ορθής πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών
γνώσεων.
Οι επαγγελματικές εξετάσεις και οι ειδικές
επαγγελματικές εξετάσεις τελούν υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΛΤΕ. Στο πλαίσιο
της εποπτείας και του ελέγχου αυτού, η ΕΛΤΕ
με την Κανονιστική Πράξη 001/2017 ανέθεσε
την οργάνωση και εκτέλεση των έργων αυτών
στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
καθορίζοντας τα καθήκοντα και τους όρους υπό
τους οποίους διεκπεραιώνονται.
Το ΔΣ της ΕΛΤΕ αποφασίζει για κάθε ουσιαστικό
ή διαδικαστικό θέμα που σχετίζεται με την
οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών
εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών
εξετάσεων. Με την Κανονιστική Πράξη 001/2017
συγκροτήθηκε επίσης και πενταμελής Εξεταστική
Επιτροπή.
Η διαδικασία απαλλαγών από τις επαγγελματικές
εξετάσεις καθορίζεται με την Κανονιστική Πράξη
002/2017 της ΕΛΤΕ, στην οποία προβλέπεται,
η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής
απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις.
Στην εν λόγω Κανονιστική πράξη ορίζονται οι
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τη
χορήγηση απαλλαγών από τις επαγγελματικές
εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών
λογιστών, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους
διεκπεραιώνονται.

Πρακτική Άσκηση
Για να εξασφαλίζεται η ικανότητα πρακτικής
εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που
αποτελούν αντικείμενο εξετάσεων, οι ασκούμενοι
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση πέντε (5) ετών
τουλάχιστον από τα οποία τα δύο (2) έτη μετά το
πέρας των επαγγελματικών εξετάσεων, η οποία
καλύπτει κυρίως τον έλεγχο των ετήσιων και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ή παρόμοιων οικονομικών καταστάσεων.

Η εποπτεία του
επαγγέλματος
αποτελείται από
τρεις βασικούς
πυλώνες:
επαγγελματικές
εξετάσεις, πρακτική
άσκηση και συνεχής
επαγγελματική
εκπαίδευση.

Όροι και Προϋποθέσεις
Χορήγησης
Άδειας σε Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή
Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου
έχουν μόνο οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι
ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια
άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια)
και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές
εφόσον εντάσσονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση
στη δύναμη ελεγκτικής εταιρείας μπορούν να
διενεργούν συγχρόνως υποχρεωτικούς ελέγχους
για λογαριασμό μίας μόνο ελεγκτικής εταιρείας.
Στην Κανονιστική Πράξη 003/2017 της ΕΛΤΕ
καθορίζονται οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά
και οι λοιπές λεπτομέρειες εγγραφής ορκωτών
ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών στο
Δημόσιο Μητρώο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017/18
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Δημόσιο Μητρώο

Συνεχής Εκπαίδευση

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές
εταιρείες εγγράφονται, προκειμένου να ασκήσουν
το επάγγελμά τους, στο Δημόσιο Μητρώο που
τηρείται από την ΕΛΤΕ.

Η συνεχής εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για τη
διατήρηση της επαγγελματικής τους άδειας. Για
τον λόγο αυτό οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές είναι
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε προγράμματα
συνεχούς εκπαίδευσης για τη διατήρηση επαρκών
θεωρητικών γνώσεων, επαγγελματικών
προσόντων και αξιών υψηλού επιπέδου.

Η εγγραφή στο Δημόσιο Μητρώο, κάθε ορκωτού
ελεγκτή λογιστή και κάθε ελεγκτικής εταιρείας
γίνεται με διακεκριμένη αρίθμηση (αριθμός
μητρώου). Το Δημόσιο Μητρώο τηρείται σε
ηλεκτρονική μορφή, η πρόσβαση σε αυτό γίνεται
με ηλεκτρονικά μέσα και είναι προσιτό στο κοινό.

Διάρκεια Διορισμού Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών και
Ελεγκτικών Εταιρειών
Βάσει του ν.4449/2017 και του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 537/2014, ο διορισμός ορκωτών
ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών για
τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου
συμφέροντος (ΟΔΣ), υπόκειται στα εξής: Οι κύριοι
εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για τη
διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, παύουν
τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο
της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και
δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας
πριν παρέλθουν τρία (3) έτη από την παύση αυτή.
Για οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος, οι
κύριοι εταίροι ελέγχου που είναι υπεύθυνοι για
τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου παύουν
τη συμμετοχή τους στον υποχρεωτικό έλεγχο
της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους και
δεν δύνανται να συμμετάσχουν εκ νέου στον
υποχρεωτικό έλεγχο της ελεγχόμενης οντότητας
πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από την παύση αυτή.
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ετών
θα λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια διορισμού
του κύριου εταίρου ελέγχου πριν την εφαρμογή
του ν.4449/2017 και του Κανονισμού 537/2014.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον διορισμό
των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών
εταιρειών στις αναθέσεις υποχρεωτικού ελέγχου
έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού.
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Η διάρκεια και δαπάνη της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η επάρκεια του περιεχομένου των
προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης καθώς και
των φορέων που τα παρέχουν καθορίστηκε με την
Κανονιστική Πράξη 005/2017.
Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αρ. 005/2017
Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ, αναφορικά με τη
συνεχή εκπαίδευση των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών για τη διατήρηση της επαγγελματικής
τους άδειας, αποφάσισε να ανακαλέσει την
εγγραφή 79 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το
Δημόσιο Μητρώο της, οι οποίοι δεν πληρούσαν
τις προϋποθέσεις για την τριετία 2015-2017.

Διαδικασία Παύσης / Παραίτησης
Στο άρθρο 43 του ν.4449/2017 προβλέπεται ότι οι
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες
παύονται από τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων μόνο για βάσιμους και σπουδαίους
λόγους, και η διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας
οφείλει να αιτηθεί εγγράφως στην ΕΛΤΕ,
παρέχοντας συγχρόνως επαρκή αιτιολόγηση για
τους λόγους της παύσης. Την ίδια υποχρέωση έχει
και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική
εταιρεία σε περίπτωση παραίτησης.

Αξιολογήθηκαν
για την περίοδο
2015-2017 οι ώρες
της συνεχούς
επαγγελματικής
εκπαίδευσης
των ΟΕΛ για τη
διατήρηση της
επαγγελματικής τους
άδειας.

Ποιοτικοί Έλεγχοι

Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου

Κριτήρια Επιλογής

Η ΕΛΤΕ έχει δομήσει το πλαίσιο και το πρόγραμμα
ποιοτικών ελέγχων με στόχο την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος. Το Συμβούλιο Ποιοτικού
Ελέγχου (ΣΠΕ) είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ
για την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής του εκάστοτε
φακέλου/αντικειμένου του ποιοτικού ελέγχου η
ΕΛΤΕ εξετάζει τις κάτωθι παραμέτρους:

Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα
κριτήρια τα οποία αφορούν τόσο τη συχνότητα όσο
και τη μεθοδολογία επιλογής των ελεγχόμενων
φορέων.

•	Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας
του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν
συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε
περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.

Συχνότητα Ποιοτικών Ελέγχων
Η συχνότητα διεξαγωγής του ποιοτικού ελέγχου
των ελεγκτικών εταιρειών και/ ή των ορκωτών
ελεγκτών λογιστών ορίζεται σε κάθε έξι (6) χρόνια,
εφόσον οι ελεγχόμενοι φορείς δεν διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημοσίου
συμφέροντος (ΟΔΣ) ενώ τουλάχιστον κάθε
τρία (3) χρόνια για τους ελεγχόμενους φορείς
που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε
οντότητες δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ).

Η συνεχής βελτίωση
της ποιότητας του
ελέγχου αποτελεί
πρωταρχικό στόχο
της ΕΛΤΕ.

•	Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το
δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα.

•	Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και
ελεγκτικά θέματα.
•	Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και
ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η ΕΛΤΕ
έχει ήδη διενεργήσει.
•	Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει
σε γνώση της ΕΛΤΕ.
•	Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές
ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος
των ελεγχόμενων οντοτήτων.
Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων
επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την
έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά
βαρύτητας.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017/18

11

Περιεχόμενο Ποιοτικών Ελέγχων
Εφαρμογή του ΔΠΔΠ-1 (ISQC-1)
Αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού
συστήματος ποιοτικού ελέγχου του ελεγχόμενου φορέα
και ο έλεγχος της αποτελεσματικής
τήρησης αυτού.

Ελεγκτικές αναθέσεις
Αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των
υποχρεωτικών ελέγχων που ο ελεγχόμενος φορέας
αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία.

Έκθεση Διαφάνειας
Αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης
Έκθεσης Διαφάνειας που ο ελεγχόμενος φορέας
έχει δημοσιεύσει όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του
ν.4449/2017).

Ξ.Χ. & Χ.Τ.
Αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών,
για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Συμπληρωματική Έκθεση
Αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης
προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας.

Ανεξαρτησία
Αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας αμοιβών και
της απαγόρευσης παροχής μη-ελεγκτικών υπηρεσιών.

Διορισμός Ελεγκτή
Αξιολόγηση διορισμού των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών και των ελεγκτικών εταιριών και της
διάρκειας της ελεγκτικής εργασίας.

12

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2017-2018

• 23 θεματικές επισκοπήσεις

Κατά το έτος 2017-2018, διενεργήθηκαν 46
ποιοτικοί έλεγχοι συνολικά, σημειώνοντας
αύξηση 34,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος,
εκ των οποίων:

• 9 Συνοπτικές επισκοπήσεις
•	
9 Πλήρεις επισκοπήσεις
• 5 ποιοτικοί έλεγχοι για τη συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις του ΔΠΔΠ-1

Ποιοτικοί Έλεγχοι / έτος

Ποιοτικοί Έλεγχοι 2013-2017
Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζονται ο
συνολικός αριθμός των ποιοτικών ελέγχων που
διενεργήθηκαν από το 2013 έως και το 2017
από την ΕΛΤΕ, καθώς και το περιεχόμενο των
ποιοτικών ελέγχων για το ίδιο χρονικό διάστημα:

Κατανομή Ποιοτικών Ελέγχων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017/18
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Εκθέσεις Διαφάνειας

Φορολογικό Πιστοποιητικό

Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες
και για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον σταθερό
για το ελεγκτικό επάγγελμα είναι απαραίτητο
να δημοσιεύονται ετησίως οικονομικά στοιχεία
αναφορικά με τις δραστηριότητές τους.

Με την τροποποίηση του αρ. 82 του ν.2238/94, το
φορολογικό πιστοποιητικό έγινε υποχρεωτικό για
τις ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης που ελέγχονταν από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες για τις χρήσεις
που ξεκινούσαν από την 30/06/2011. Πέντε χρόνια
μετά από την υποχρεωτική του εφαρμογή, με το
ν.4410/2016, το φορολογικό πιστοποιητικό κατέστη
προαιρετικό για τις χρήσεις που ξεκινούσαν από
την 01/01/2016.

Στο πλαίσιο αυτό επισκοπήθηκαν οι εκθέσεις
διαφάνειας των ελεγκτικών εταιρειών και
στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν λάθη ή
παραλείψεις έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και
υποδείξεις.

Κοινός Ποιοτικός Έλεγχος
(Joint Audit) μεταξύ ΕΛΤΕ
και PCAOB

Παρά τον προαιρετικό του όμως χαρακτήρα, οι
εισηγμένες εταιρείες συνέχισαν να λαμβάνουν
φορολογικό πιστοποιητικό σε ποσοστό 93,09 % για
τη χρήση 2015 και 89,67 % για τη χρήση 2016.
Με βάση την ΠΟΛ. 1159/ 29.07.2011 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1148/10.08.2018
η ΕΛΤΕ απέστειλε διατύπωση γνώμης προς τη
φορολογική αρχή για πέντε (5) υποθέσεις οι οποίες
αφορούσαν κυρίως τα παρακάτω θέματα:
• Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου
• Λογιστικές Διαφορές Φορολογίας Εισοδήματος
• Π
 αρακρατούμενους Φόρους και Εισφορά
Αλληλεγγύης

Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε ο τέταρτος
κύκλος των κοινών ποιοτικών ελέγχων με την
αμερικάνικη εποπτική αρχή (Public Company
Accounting Oversight Board - PCAOB). Η
διενέργεια των κοινών αυτών επιθεωρήσεων
ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού
κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και
λογιστικού θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στις ΗΠΑ.
Η συμφωνία που είναι σε ισχύ έχει ως
αντικείμενο την εποπτεία των ελεγκτικών
εταιρειών που υπόκεινται στις κανονιστικές
διατάξεις των δύο εποπτικών αρχών, παρέχοντας
ένα πλαίσιο για τις κοινές επιθεωρήσεις των δύο
εποπτικών αρχών για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την
ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σε
ένα διεθνές περιβάλλον παροχής ελεγκτικών
υπηρεσιών.
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• Transfer Pricing
• Αφορολόγητα Αποθεματικά
• Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Φορολογικό Πιστοποιητικό
(Χρήση 2015-2016)

Λογιστική Τυποποίηση

Αρμοδιότητες του ΣΛΟΤ

Γνωμοδοτήσεις

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ)
είναι το αρμόδιο όργανο της ΕΛΤΕ για να
γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής τυποποίησης.

Οι γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ σε θέματα λογιστικής
τυποποίησης και κατάρτισης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων λαμβάνουν κυρίως τη μορφή:

Το ΣΛΟΤ γνωμοδοτεί σε θέματα λογιστικής
τυποποίησης, τα οποία παραπέμπονται σε αυτό με
απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ και σε προθεσμία που
ορίζεται από αυτό. Τα θέματα αρμοδιότητας του
ΣΛΟΤ είναι ιδίως:

•	
Λογιστικής Οδηγίας που αναφέρεται σε
σημαντικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

α) 	Η κατάρτιση, η αναθεώρηση ή η τροποποίηση
Λογιστικών Σχεδίων με σκοπό την
προσαρμογή τους στις εξελίξεις της επιστήμης
και της πρακτικής.
β) 	Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία της
γενικής ή κατά στάδια υποχρεωτικής
εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από τις
οικονομικές οντότητες.

•	
Λογιστικής Εγκυκλίου που αναφέρεται σε
ερμηνεία θεμάτων ειδικότερου ενδιαφέροντος,
και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
•	
Γνωμοδότησης που αναφέρεται σε θέματα
εφαρμογής των ΕΛΠ και των ΔΠΧΑ
• Ατομικής Απάντησης που αναφέρεται σε
ερώτημα που έχει τεθεί από ενδιαφερόμενο
επί θέματος της αρμοδιότητας του ΣΛΟΤ και δεν
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

γ) 	Η έκδοση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
(ΕΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017/18
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Έργο του ΣΛΟΤ

Λοιπές Δραστηριότητες του ΣΛΟΤ

Το 2017/18 υποβλήθηκαν στο ΣΛΟΤ 194
ερωτήματα από φορείς του στενού και ευρύτερου
δημοσίου τομέα, ιδιωτικές εταιρείες, λογιστές
κ.ά. Το έτος 2018 σημειώθηκε αύξηση 56,5% στον
αριθμό ερωτημάτων, έναντι του προηγούμενου
έτους, τα οποία και απαντήθηκαν στο σύνολό τους
κατά τη διάρκεια των περίπου 48 συνεδριάσεων
του οργάνου.

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης συνέχισε
τη συνεργασία του με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
αρχές και την ενεργό συμμετοχή του στα διεθνή
δρώμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Το περιεχόμενο των υποβληθέντων ερωτημάτων
καθώς και η κατηγοριοποίηση αυτών
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα:

Περιεχόμενο Ερωτημάτων
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Κατά το διάστημα 2017/18, το ΣΛΟΤ εκπροσώπησε
την ΕΛΤΕ σε συναντήσεις στo European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG).
Στις συναντήσεις αυτές αναπτύχθηκαν καινοτόμα
θέματα, τα οποία αφορούσαν σε ζητήματα
λογιστικού περιεχομένου και παρουσιάστηκαν οι
εφαρμογές τους σε διεθνές επίπεδο.

Επιτροπές Ελέγχου

Κανονιστικό Πλαίσιο
Ο Κανονισμός 537/2014 και ο ν.4449/2017
περιέχουν διατάξεις για τον ρόλο της Επιτροπής
Ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
όρων που αφορούν την εποπτεία του
υποχρεωτικού ελέγχου. Οι Επιτροπές Ελέγχου
ή τα όργανα που εκτελούν αντίστοιχη λειτουργία
εντός της ελεγχόμενης οντότητας δημόσιου
συμφέροντος συμβάλλουν αποφασιστικά
στην επίτευξη της υψηλής ποιότητας του
υποχρεωτικού ελέγχου. Ενισχύεται η ανεξαρτησία
και η τεχνική επάρκεια της επιτροπής ελέγχου
μέσω της υποχρέωσης να είναι ανεξάρτητη η
πλειονότητα των μελών της και ένα τουλάχιστον
από τα μέλη της να διαθέτει γνώσεις στην
ελεγκτική και/ή λογιστική.

Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου
Η εποπτεία των Επιτροπών Ελέγχου σύμφωνα με
τη νέα νομοθεσία διενεργείται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η οποία εποπτεύει κυρίως τα
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, την Τράπεζα
της Ελλάδος στους εποπτευόμενους φορείς της
και την ΕΛΤΕ, η οποία εποπτεύει τα λογιστικά και
ελεγκτικά θέματα και δύναται να επικοινωνεί τα
ευρήματα της στα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου.
Η Ε.Λ.Τ.Ε ενισχύοντας την επικοινωνία με τις
Επιτροπές Ελέγχων των λοιπών οντοτήτων
δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ), με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων διοργάνωσε
εκδήλωση με θέμα «Αλλαγές στον Έλεγχο
Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος».

Έρευνα & Επικοινωνία για
τις Επιτροπές Ελέγχου ΟΔΣ
Το ΔΣ της ΕΛΤΕ στο οποίο συμμετέχουν και
εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος και της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε ως προς
την εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις Επιτροπές
Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος
(ΟΔΣ) αποστέλλοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.
Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε σε 69,4% ενώ
το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε έξι (6) ενότητες
αναφορικά με τη σύνθεση και τις δεξιότητες
της Επιτροπής Ελέγχου, τη συνεργασία με το
διοικητικό ή εποπτικό όργανο, την ανεξαρτησία
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των
επιτρεπόμενων μη-ελεγκτικών υπηρεσιών
(permitted non-audit services), τη διαδικασία
επιλογής ελεγκτών, και τέλος την εποπτεία
του υποχρεωτικού ελέγχου, την εποπτεία της
διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
καθώς και των συστημάτων εσωτερικού
ελέγχου.

Ενισχύεται η
επικοινωνία
της ΕΛΤΕ με τις
Επιτροπές Ελέγχου.

Η πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ για τον έλεγχο
ενισχύει τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου,
διευρύνοντας τις ευθύνες της για τη διασφάλιση
της ποιότητας του ελέγχου. Αυτές οι νέες
απαιτήσεις ελέγχου, αναθέτουν συγκεκριμένα
καθήκοντα στις Επιτροπές Ελέγχου.

HELLENIC CAPITAL MARKET

BANK OF GREECE

HELLENIC ACCOUNTING &
AUDITING STANDARDS
OVERSIGHT BOARD

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017/18
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Πειθαρχική Διαδικασία

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ είναι το
αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων
της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου
που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών,
συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών
αποφάσεων της ΕΛΤΕ, του εκάστοτε ισχύοντος
Κώδικα Δεοντολογίας, των ελεγκτικών προτύπων
ή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας, καθώς
και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης προς τις
υποδείξεις που διατυπώνονται από το Συμβούλιο
Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ, ως
αποτέλεσμα της διενέργειας ποιοτικού ελέγχου
και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Αποτελείται από το επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΤΕ, από δύο μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και δύο μη
επαγγελματίες της παραγράφου 14 του άρθρου 2
του Ν.4449/17, οι οποίοι ορίζονται από το εποπτικό
συμβούλιο του ΣΟΕΛ.
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Ακρόαση Ελεγκτικών Εταιρειών
και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Το ΣΠΕ κατά τη διάρκεια του 2017/18
πραγματοποίησε δεκαεπτά (17) ακροάσεις
αναφορικά με σημαντικά ευρήματα που
προέκυψαν από τη διενέργεια των ποιοτικών
ελέγχων και είτε παρέπεμψε την υπόθεση στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, είτε έγινε σύσταση
συμμόρφωσης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανωτέρω
διαδικασία οδήγησε σε αποδοχή από τους
ελεγχόμενους των ευρημάτων που προέκυψαν
από τον ποιοτικό έλεγχο.

Επιβολή Κυρώσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ με την ιδιότητά
του ως Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την περίοδο
2017/18 προχώρησε στην επιβολή διοικητικών
κυρώσεων, τεσσάρων χρηματικών προστίμων σε
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ενός χρηματικού
προστίμου σε ελεγκτική εταιρεία.

Βασικός στόχος
η συμμόρφωση
των ΟΕΛ με τις
επαγγελματικές
υποχρεώσεις τους.

Λοιπές Πρωτοβουλίες και Δράσεις
της ΕΛΤΕ
Υιοθέτηση νέου ΔΠΕ 701
& των αναθεωρημένων ΔΠΕ 260,
570, 700, 705, 706 και 720
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 30 του
ν.4449/2017 αποφάσισε την υιοθέτηση του νέου
ΔΠΕ 701 και των αναθεωρημένων ΔΠΕ 260, 570,
700, 705, 706 και 720.
Το νέο ΔΠΕ 701, περιγράφει την ευθύνη του
ελεγκτή να γνωστοποιεί τα σημαντικότερα
θέματα ελέγχου στην έκθεσή του. Η
γνωστοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων
ελέγχου παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση
στους επενδυτές και τους λοιπούς χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό την
κατανόηση θεμάτων ύψιστης σημασίας κατά
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
Επιπρόσθετα, παρέχει πληροφορίες αναφορικά
με την κατανόηση της οντότητας καθώς και των
τομέων σημαντικής κρίσης της διοίκησης στις
ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Το ΔΠΕ 701 ισχύει υποχρεωτικά για ελέγχους
οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων
οντοτήτων και πρέπει να μελετάται σε συνδυασμό
με το άρθρο 10 του Κανονισμού 537/2014 και
με το ΔΠΕ 200. Σημειώνεται ότι το ΔΠΕ 701
ισχύει και προαιρετικά για ελέγχους οικονομικών
καταστάσεων λοιπών οντοτήτων.

Οδηγία Αναφορικά με
την Έκθεση Επισκόπησης
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης

ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Στόχος
της οδηγίας αυτής είναι, μεταξύ άλλων, να
δοθεί στον ελεγκτή η δυνατότητα να εκφράσει
εάν, βάσει της επισκόπησης, έχει περιέλθει
στην προσοχή του οτιδήποτε του προκαλεί την
πεποίθηση ότι η ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Στις διατάξεις του
άρθρου 5 και 5α του ν.3556/2007 προβλέπεται η
επισκόπηση, εκτός των εξαμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων, και της έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου και των δηλώσεων των μελών του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ΔΣ της ΕΛΤΕ
υιοθέτησε νέο υπόδειγμα έκθεσης επισκόπησης
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Διδυμοποίησης
 ΕΛΤΕ αναδείχτηκε ως φορέας υλοποίησης του
Η
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διδυμοποίησης
(Twinning) «Strengthening capacities of the
Service for Accounting, Reporting and Auditing
Supervision in Georgia», μετά από προκήρυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιλογή αναδόχου.
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη
της αντίστοιχης εποπτικής αρχής της Γεωργίας
(SARAS), για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών
και διαδικασιών αναφορικά με το ελεγκτικό
επάγγελμα, την εγκαθίδρυση ενός σταθερού
συστήματος ποιοτικών ελέγχων, την επιβολή
των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς (corporate
reporting) και την εφαρμογή των λογιστικών και
ελεγκτικών προτύπων. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της
ΕΛΤΕ ορίστηκε project leader του προγράμματος.

Η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 και 5α
του ν.3556/2007 και το άρθρο 30 του ν.4449/2017,
εξέδωσε οδηγία αναφορικά με το Διεθνές
Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410,
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης που διενεργήθηκε από τον
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Οδηγία Αναφορικά με την
Παρακολούθηση του Ανώτατου
Ορίου των Αμοιβών (CAP) των
Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Η ΕΛΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. 537/2014
για τον υποχρεωτικό έλεγχο Οντοτήτων Δημοσίου
Συμφέροντος (ΟΔΣ) και τον ν.4449/2017 εξέδωσε
οδηγία αναφορικά με την παρακολούθηση του
Ανώτατου Ορίου των Αμοιβών (CAP) των Μη
Ελεγκτικών Υπηρεσιών.
Στην οδηγία συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός του
ανώτατου ορίου των αμοιβών (CAP - παρ. 2 άρ. 4
του Kαν. 537/2014/ΕΕ) και οι ορισμοί σύμφωνα με
τον ν.4449/2017. Γίνεται, μεταξύ άλλων, αναφορά
στο πεδίο εφαρμογής του ανώτατου ορίου των
αμοιβών των NAS, στον υπολογισμό του 70%
του ανώτατου ορίου των αμοιβών των NAS,
το οικονομικό έτος, οι εξαιρέσεις, ο χειρισμός
των NAS που απαιτούνται από τις αρχές τρίτων
χωρών, οι αμοιβές που σχετίζονται με τα πακέτα
αναφοράς (report package).

Έρευνα IFIAR
Προκειμένου να συμβάλλει στη μέτρηση των
τάσεων της ποιότητας του ελέγχου, το International
Forum of Independent Audit Regulators
(IFIAR), διεξάγει μια ετήσια Έρευνα για τους
ποιοτικούς ελέγχους, για ενημέρωση όσον
αφορά τις συλλογικές προσπάθειες του IFIAR
για την προώθηση της ποιότητας του ελέγχου
σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπληρωματικά στα
συστήματα ποιοτικών ελέγχων των εποπτικών
/ ρυθμιστικών αρχών. Τα αποτελέσματα
δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
(ΕΛΤΕ) συμμετείχε στην ετήσια έρευνα έτους 2017
του IFIAR αναφορικά με τα ευρήματα των μελών
του, που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους
επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις
ελεγκτικές εταιρείες.
Παρόλο που η συχνότητα των ευρημάτων των
ποιοτικών ελέγχων σε ορισμένα ελεγκτικά έργα
μειώθηκε συνολικά σε σύγκριση με την τελευταία
έρευνα, δεν σημειώθηκε πρόοδος σε όλες τις
χώρες – μέλη ή δεν σημειώθηκε πρόοδος με
τον ίδιο ρυθμό. Σύμφωνα με την έρευνα το
υψηλότερο ποσοστό ευρημάτων εντοπίστηκε στις
περιοχές των λογιστικών εκτιμήσεων ( accounting
estimates) και δοκιμασιών εσωτερικών δικλίδων
(internal control testing). Tα ευρήματα που
προκύπτουν από επιθεωρήσεις των εσωτερικών
συστημάτων δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο
εταιρείας, επιβεβαιώνουν τις απόψεις του IFIAR
ότι τα παγκόσμια δίκτυα θα πρέπει να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους για την ενδυνάμωση των
συστημάτων ποιοτικού ελέγχου.

Inspections of Listed PIEs
Audits: By the Numbers
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1

33 IFIAR Members reported findings

2

918 listed PIE audits inspected Overall

3

40% of the listed PIE audits inspected had
at least one finding (down form a high
point of 47%in 2014

Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας
του IFIAR
Στον Καναδά στις 17-19 Απριλίου 2018 υπό τη
διοργάνωση της Εποπτικής Αρχής του Καναδά
(Canadian Public Accountability Board -CPAB)
πραγματοποιήθηκε στην Οτάβα με επιτυχία η
Ετήσια Συνάντηση της Ολομέλειας του IFIAR, στην
οποία συμμετείχαν οι χώρες-μέλη μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα.
Ένα βασικό μέρος της ετήσιας συνάντησης ήταν
η συζήτηση των κανονιστικών καινοτομιών
στην εποπτεία του ελέγχου και του αντίκτυπου
των τεχνολογιών στον έλεγχο, καθώς και
των εμπειριών από την εφαρμογή της νέας
εκτεταμένης έκθεσης ελέγχου.
Εγκρίθηκε το πρώτο στρατηγικό σχέδιο του
IFIAR και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση
του υποστηρικτικού επιχειρησιακού σχεδίου
στα μέλη. Η στρατηγική του IFIAR για την
περίοδο 2018-21 επικεντρώνεται στην επίτευξη
σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου
σε παγκόσμια βάση, ενισχύοντας τις δυνατότητες
ανεξάρτητης εποπτείας ελέγχου και επεκτείνοντας
τη συμμετοχή στο IFIAR.
Τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, της ετήσιας συνόδου
της ολομέλειας, για το έτος 2019. Η υποψηφιότητα
της χώρας μας έγινε δεκτή, μεταξύ και άλλων
υποψηφιοτήτων, μετά από επιτυχή υποστήριξη
του Πρόεδρου και του Α΄ Αντιπρόεδρου της
ΕΛΤΕ.

Εκδήλωση με θέμα Αλλαγές
στον έλεγχο οντοτήτων δημοσίου
συμφέροντος
Εκδήλωση με θέμα «Αλλαγές στον έλεγχο
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος» διοργάνωσε
η ΕΛΤΕ σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ με σκοπό την
ενημέρωση των οικονομικών διευθυντών και των
μελών των επιτροπών ελέγχου των οντοτήτων
δημοσίου συμφέροντος, των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών για τις νέες
αλλαγές που έχει επιφέρει ο Ν.4449/2017 και ο
Κανονισμός 537/2014.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Παναγιώτης
Γιαννόπουλος, παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές
στον έλεγχο των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος
εστιάζοντας σε θέματα όπως την εναλλαγή στον
διορισμό των Ελεγκτικών εταιρειών – Μέγιστη
Διάρκεια Ανάθεσης (“MFR”), τον καθορισμό των
επιτρεπόμενων Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
(“NAS”), τις αλλαγές στο ρόλο και τις αρμοδιότητες
των Επιτροπών Ελέγχου και στη νέα έκθεση
ελέγχου.
Ο κ. Mark Babington, Αναπληρωτής Διευθυντής
Πολιτικής Ελέγχου στο Financial Reporting Council/
FRC, μετέφερε την εμπειρία των τελευταίων
ετών του Ην. Βασιλείου στην εφαρμογή της νέας
έκθεσης ελέγχου.
Ο κ. Michael Izza, Διευθύνων Σύμβουλος του
ICAEW (Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας
Ουαλίας) αναφέρθηκε στον ρόλο και στην
αποτελεσματικότητα των Επιτροπών Ελέγχου.
Ακολούθησε συζήτηση με συμμετέχοντες τους κ.κ.
Mark Babington και Michael Izza με συντονιστή τον
κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, όπου με την υποβολή
ερωτήσεων καταγράφηκε το μεγάλο ενδιαφέρον
για τις αλλαγές.
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Αξιολόγηση της FATF
Η FATF (Financial Action Task Force) είναι μία
ανεξάρτητη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1989.
Είναι ο φορέας από τον οποίον προέρχονται
οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και την καταστολή
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σκοπός της FATF, είναι αφενός η καθιέρωση
διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και την καταστολή της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αφετέρου η
εφαρμογή των προτύπων από τα κράτη –μέλη.
Στη βάση αυτή η FATF ελέγχει και αξιολογεί την
εφαρμογή των προτύπων σε διεθνές επίπεδο και
κατατάσσει τις χώρες ανάλογα με τις επιδόσεις
τους.
Tον Οκτώβριο 2018 ολοκληρώθηκε και
δημοσιεύθηκε η 1η Εθνική Έκθεση Εκτίμησης
Κινδύνου για την νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και την
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στην
εκπόνηση της οποίας η ΕΛΤΕ συμμετείχε ενεργά.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ και ΕΛΤΕ-ΣΟΕΛ
Με το νόμο 4494/2017, συστάθηκε το Κοινό
Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ), με αποστολή την οικονομική
επιθεώρηση και τον εσωτερικό έλεγχο των
υπηρεσιών τους.
Υπό το πρίσμα του ως άνω θεσμικού πλαισίου,
τον Οκτώβριο του 2018, υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ,
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης
Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/
ΔΟΕ) και των φορέων “Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων-ΕΛΤΕ” και “Σώμα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-ΣΟΕΛ”.
Το μνημόνιο συνεργασίας αποσκοπεί στην
παροχή της ανώτερης δυνατής πιστοποιημένης
επαγγελματικής εκπαίδευσης στα στελέχη της
ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ, συμβάλλοντας στη βέλτιστη άσκηση
των καθηκόντων τους ως προς τη διενέργεια
οικονομικών επιθεωρήσεων και εσωτερικού
ελέγχου στις ΕΔ.

Λογιστικό Πλαίσιο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης
Σ τα πλαίσια εφαρμογής του ΠΔ 54/ΦΕΚ Α/2018
αναφορικά με την εφαρμογή του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της
ΕΛΤΕ συμμετείχε ενεργά σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια και δημοσίευσε άρθρα σε επιστημονικά
περιοδικά.
Το νέο λογιστικό πλαίσιο διέπει τις οντότητες της
γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται
από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ) καλύπτοντας συνολικά με συνεπή τρόπο
όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης,
παρουσιάζοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,
που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής
(παραδοχής) του δεδουλευμένου, με σκοπό την
παροχή στοιχείων βασισμένων στα πρότυπα του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).
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Διεθνείς Δραστηριότητες της ΕΛΤΕ
Η ΕΛΤΕ κατά το διάστημα 2017/18 συνέχισε τη
συνεργασία της με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
εποπτικές αρχές και την ενεργό συμμετοχή της
στα διεθνή δρώμενα.
Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που
δημιουργήθηκε η ΕΛΤΕ συμμετέχει στα κάτωθι
ευρωπαϊκά όργανα.

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων
Εποπτείας Ελεγκτών – ΕΕΦΕΕ
(Committee of the European
Auditing Oversight Boards –
CEAOB)
Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό όργανο στο οποίο
συμμετέχουν εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου
από κάθε κράτος μέλος που ορίζονται από τις
αρμόδιες αρχές.

Δομή της ΕΕΦΕΕ (CEAOB):
Συμβουλευτική Ομάδα (Consultative Group)
Πρόκειται για εξαμελή ομάδα που συγκρότησε
ο Πρόεδρος της ΕΕΦΕΕ σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό της, με μέλη της Επιτροπής
αυτής τις εποπτικές αρχές της Τσεχίας, της
Ελλάδας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου της
Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Για
την ΕΛΤΕ ορίστηκε ως μέλος ο Α΄ Αντιπρόεδρός
της Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο οποίος και
συμμετείχε σε όλες τις τακτικές συνεδριάσεις της
ομάδας.

Υποομάδες (Subgroups)
H ΕΕΦΕΕ καθιέρωσε πέντε μόνιμες υποομάδες
για να εξετάσει συγκεκριμένα ζητήματα στο
πλαίσιο της αποστολής και των καθηκόντων της.
Η ΕΛΤΕ συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της
στις υποομάδες International Equivalence and
Adequacy, Enforcement, Inspections.

ΕΕΦΕΕ (CEAOB)

Συλλογικά όργανα αρμοδίων αρχών (Colleges of
Competent authorities)
Προς διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων
της η ΕΕΦΕΕ συγκρότησε τέσσερα συλλογικά
όργανα (Colleges) με πενταετή θητεία.

International Forum of
Independent Audit Regulators
(IFIAR)
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φορέα ανεξάρτητων
εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος
με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας των
εποπτικών αρχών, καθώς και την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την άσκηση των
εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Ιδρύθηκε το 2006
και απαρτίζεται από ανεξάρτητους ρυθμιστικούς
φορείς ελέγχου από 52 χώρες που εκπροσωπούν
την Αφρική, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια
Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Ευρώπη.
Αποστολή της είναι να προστατεύσει το δημόσιο
συμφέρον και να ενισχύσει την προστασία των
επενδυτών, βελτιώνοντας την ποιότητα του ελέγχου
παγκοσμίως.
Κάθε χρόνο, το IFIAR διοργανώνει ετήσια
συνάντηση της ολομέλειας του, επικεντρωμένο στις
διαδικασίες και τις νέες προκλήσεις στη διενέργεια
ποιοτικών ελέγχων, ενισχύοντας τη διορατικότητα
στην εποπτεία των μελών και εντοπίζοντας τις
καλύτερες πρακτικές.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής
του, το IFIAR διοργανώνει ομιλίες και
παρουσιάσεις, απαντά σε ερωτήματα σχετικά
με τον προτεινόμενο καθορισμό προτύπων και
συμμετέχει ενεργά στο ενδιαφέρον τρίτων χωρών
να αναπτύξουν ανεξάρτητο καθεστώς εποπτείας
των ελεγκτών. Το IFIAR συνεργάζεται επίσης
στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Basel
Committee of Banking Supervisors (BCBS), the
European Commission, the Financial Stability
Board (FSB), the International Association of
Insurance Supervisors (IAIS), the International
Organization of Securities Commissions (IOSCO),
Public Interest Oversight Board (PIOB) και World
Bank) .
Οι έξι κάτωθι ομάδες εργασίας (working groups)
του IFIAR επικεντρώνονται στους ακόλουθους
τομείς: επικοινωνία με τα έξι μεγαλύτερα
παγκόσμια ελεγκτικά δίκτυα, ποιοτικοί έλεγχοι,
επιβολή κυρώσεων, διεθνής συνεργασία με
επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους και
καθορισμός των προτύπων.
WORKING GROUPS

European Financial Reporting
Advisory Group
Η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) είναι ένας
ιδιωτικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2001
με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
σκοπό να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. Οι
Οργανισμοί/μέλη του είναι ενδιαφερόμενα μέρη
από την Ευρώπη που έχουν γνώση και ενδιαφέρον
για την ανάπτυξη των ΔΠΧΑ.
Κατά τη διάρκεια του 2017-2018
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες συναντήσεις
της European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG), στην οποία συμμετέχουν η ομάδα
τεχνικών συμβούλων (EFRAG-TEG) καθώς και η
συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών
Λογιστικών Προτύπων (EFRAG-CFSS). H ΕΛΤΕ
εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση, ως ρυθμιστής
των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα σε
τέσσερις από αυτές τις συναντήσεις.

• Enforcement Working Group (EWG)
•	Global Audit Quality Working Group
(GAQWG)
•	Investor and Other Stakeholders Working
Group (IOSWG)
•	International Cooperation Working Group
(ICWG)
•	Inspection Workshop Working Group
(IWWG)
•	Standards Coordination Working Group
(SCWG)
Η ΕΛΤΕ έγινε μέλος του IFIAR το 2010 και έκτοτε
συμμετέχει ενεργά στο έργο του οργάνου.

Ο Πρόεδρος της
ΕΛΤΕ Παναγιώτης
Παπαδέας με τον
Πρόεδρο του IAASB
Arnold Schilder.
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Προοπτική 2019/20
Η ΕΛΤΕ θα συνεχίσει την εξωστρέφειά της και
τη συνεργασία της με τις ομόλογες ευρωπαϊκές
και διεθνείς αρχές που είναι επιφορτισμένες
με τη δημόσια εποπτεία και τη διασφάλιση της
ποιότητας των ελέγχων.
Παράλληλα έμφαση θα δοθεί στις ελεγκτικές
εταιρείες που ελέγχουν εταιρείες δημοσίου
συμφέροντος καθώς και στη διεξαγωγή
θεματικών ελέγχων.
Η συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών (ΣΟΕΛ), στους ποιοτικούς ελέγχους των
ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών
εταιρειών, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες
της ΕΛΤΕ για τη βελτίωση της ποιότητας των
ελέγχων.
Η μέτρηση της ποιότητας του ελέγχου με τον
καθορισμό των κατάλληλων δεικτών (Audit
Quality Indicators -AQIs), αποτελεί μία ακόμη
προτεραιότητα της ΕΛΤΕ. Η χρήση των δεικτών
προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για τη
σύγκριση διαφορετικών ελέγχων και ελεγκτικών
εταιρειών.

Σημαντική είναι και η συνέχιση του διαλόγου της
ΕΛΤΕ με τις επιτροπές ελέγχου των οντοτήτων
δημοσίου συμφέροντος η οποία ξεκίνησε το 2017
και συνεχίζεται με τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας
και εποπτείας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
της ΕΛΤΕ.
Επιγραμματικά οι παρακάτω στόχοι θα
κατευθύνουν τις δραστηριότητες για την
εκπλήρωση της αποστολής μας:
•	Βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων μέσω
των επισκοπήσεων.
•	Ενίσχυση της διαφάνειας και της
προσβασιμότητας των ενδιαφερόμενων
μερών.
•	Ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών
και των συναφών κινδύνων και ευκαιριών.
•	Εξέλιξη και επιβράβευση του εμπλεκόμενου
ανθρώπινου δυναμικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ/ ΕΛΤΕ
Κανονιστική Πράξη 155/4/19.10.2018 «Ανάθεση ποιοτικού
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των
ελεγκτικών εταιρειών στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου
(Ε.Π.Ε)»
Κανονιστική Πράξη 001/2017 ΦΕΚ Β’ 2592/26-07-2017
«Οργάνωση και διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων
και συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής»

•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 029/2018 «Προσθήκη του Πακιστάν στον
κατάλογο της ΕΕ σχετικά με τις τρίτες χώρες υψηλού
κινδύνου»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 028/2018 «Συνάντηση Ολομέλειας της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027/2018 «Συνάντηση της EFRAG»

Κανονιστική Πράξη 002/2017 ΦΕΚ Β’ 2592/26-07-2017
«Διαδικασία απαλλαγών από τις επαγγελματικές εξετάσεις και
συγκρότηση της Επιτροπής Απαλλαγών»

•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 026/2018 «Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE
3000)»

Κανονιστική Πράξη 003/2017 ΦΕΚ Β’ 2593/26-07-2017 «Όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας ορκωτού ελεγκτή
λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας»

•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 025/2018 «Οδηγία αναφορικά με την
παρακολούθηση του ανώτατου ορίου των αμοιβών (CAP)
των μη ελεγκτικών υπηρεσιών»

Κανονιστική Πράξη 004/2017 ΦΕΚ Β’ 3916/07-11-2017
«Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της IFAC»

•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 024/2018 «Ερωτηματολόγιο προς τις
Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος
(ΟΔΣ)»

Κανονιστική Πράξη 005/2017 ΦΕΚ Β’ 4352/13-12-2017
«Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΕΛΤΕ
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2019 «Συνάντηση Ολομέλειας της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των
Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2019 «Ενίσχυση της διαφάνειας στους
υποχρεωτικούς ελέγχους»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2019 «Εποπτεία Επιτροπών Ελέγχου»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2019 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων
Έτους 2019»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2019 «Αναφορά στις αρχές εποπτείας
οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/2018 «Διαδικασία παύσης / παραίτησης
ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 030/2018 «Οδηγία αναφορικά με την
έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης»
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•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 023/2018 «Μητρώο Εμπειρογνωμόνων
του αρ. 11 του ν. 4469/2017 ‘Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων’»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 022/2018 «Συνεχής εκπαίδευση Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2018 «Brexit»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2018 «Συνάντηση της EFRAG»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 019/2018 «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Διδυμοποίησης (Twinning) στην Ελλάδα»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/2018 «7η Συνάντηση Ολομέλειας της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών
(ΕΕΦΕΕ-CEAOB)»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/2018 «Αποδοχή της υπ’ αρ. 32/2018
γνωμοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 016/2018 «Εκδήλωση ‘Αλλαγές στον έλεγχο
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος’»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 015/2018 «Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης
από τη FATF»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος»

•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 013/2018 «Ετήσια Σύνοδος της Ολομέλειας
του IFIAR στον Καναδά»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2018 «Συνάντηση της EFRAG»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 011/2018 «Εκθέσεις Διαφάνειας»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2018 «Διάρκεια Διορισμού Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών και Ελεγκτικών Εταιρειών»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 009/2018 «Ετήσια Έκθεση 2017 του EFRAG»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 008/2018 «Έρευνα IFIAR 2017»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 007/2018 «Παγκόσμιο inspection workshop
του IFIAR (International Forum of Independent Audit
Regulators) στη Σρι Λάνκα»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 006/2018 «Σύνοδος Ολομέλειας του CEAOB»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 005/2018 «Υιοθέτηση νέου και
αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Ελέγχου»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2018 «Πειθαρχικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2018 «Συγκρότηση Συμβουλίων
Ποιοτικών Ελέγχων και Λογιστικής Τυποποίησης»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2018 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων
Έτους 2018»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 001/2018 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017
αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό
των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 027 / 2017 «Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB)»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 026/2017 «Ετήσια Έκθεση 2016/17»
•	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 025/2017 «Συνάντηση της ολομέλειας της
ΕΕΦΕΕ»
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