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Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2009

Η Επηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Ειέγρσλ αλαθνηλώλεη ηα αθόινπζα,
αλαθνξηθά κε ηηο Εθζέζεηο Δηαθάλεηαο:
1. Η Έθζεζε Δηαθάλεηαο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 36 ηνπ Ν.3693/2008. Πξόθεηηαη
γηα κηα ππνρξεσηηθή κνξθή εηήζηαο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ησλ ειεγθηηθώλ
εηαηξεηώλ, πνπ ελζσκαηώζεθε ζηελ Ειιεληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ ελαξκόληζε ηεο
ηειεπηαίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2006/43/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
(8ε Οδεγία) πεξί ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
2. Τν 2009, νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο δεκνζηνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά Εθζέζεηο
Δηαθάλεηαο γηα ην έηνο 2008. Οη Εθζέζεηο απηέο ππνβιήζεθαλ ζηελ ΕΛΤΕ θαη
δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ.
3. H ΕΛΤΕ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαθάλεηαο. Ωο επνπηηθή Αξρή, ζεσξνύκε όηη νη
Εθζέζεηο Δηαθάλεηαο απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό δίαπιν επηθνηλσλίαο ησλ
ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ, παξέρνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα κεηαδώζνπλ ζηα
ελδηαθεξόκελα κέξε πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο δε,
γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ απηέο αθνινπζνύλ ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο
ησλ ειέγρσλ.
4. Σηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο παξέρεη ν λόκνο, ε ΕΛΤΕ δηελήξγεζε
έιεγρν πιεξόηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ Εθζέζεσλ Δηαθάλεηαο πνπ δεκνζηνπνίεζαλ
νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ην 2009, γηα ην έηνο 2008. Σηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απηνύ,
δηαπηζηώζεθαλ ηα εμήο:
α) Όιεο νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ππέβαιαλ Εθζέζεηο Δηαθάλεηαο ζηελ ΕΛΤΕ.
β) Παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο.
γ) Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθόο βαζκόο αλνκνηνγέλεηαο ζην βαζκό ηεο
πιεξνθόξεζεο πνπ παξείραλ νη εηαηξείεο.

5. Γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αλσηέξσ, ε ΕΛΤΕ πξνέβε ζηα εμήο:
α) Έρεη απνζηείιεη ζε θάζε ειεγθηηθή εηαηξεία αλαιπηηθή εκπηζηεπηηθή έθζεζε
κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο επί ηεο Έθζεζεο Δηαθάλεηαο 2008 ηεο
ελ ιόγσ εηαηξείαο.
β) Έρεη εθδώζεη Οδεγίεο γηα ηελ ζύληαμε ηεο Έθζεζεο Δηαθάλεηαο. Οη
νδεγίεο απηέο έρνπλ επεμεγεκαηηθό ραξαθηήξα. Δηεπθξηλίδνπλ ηα
πξνβιεπόκελα από ην λόκν πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο
Δηαθάλεηαο θαη ζηνρεύνπλ ζην λα απμήζνπλ ηε ζπλέπεηα ηεο
πιεξνθόξεζεο πνπ παξέρεηαη από ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο. Αλακέλεηαη
όηη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζα ιάβνπλ ππόςε ηηο νδεγίεο απηέο, θαηά ηε
ζύληαμε ησλ επόκελσλ Εθζέζεσλ ηνπο.
6. Η ΕΛΤΕ πξνηίζεηαη, σο απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηεο επί ησλ Εθζέζεσλ
Δηαθάλεηαο 2009, λα εθδώζεη δεκόζηα ζπγθεληξσηηθή Έθζεζε ή θαη λα
δεκνζηνπνηήζεη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα απνζηείιεη ζηηο επηκέξνπο ειεγθηηθέο
εηαηξείεο.
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