ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0002/09
«∆ιενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων»
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2009
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1.

Αρµόδια Αρχή για την εποπτεία του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου των νόµιµων
ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών είναι η ΕΛΤΕ. Η διοικητική µέριµνα για την
εκτέλεση του ποιοτικού έλεγχου έχει ανατεθεί στο Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

2.

Οι πρώτοι ποιοτικοί έλεγχοι της ΕΛΤΕ θα πραγµατοποιηθούν από ειδική οµάδα
ελέγχου υπό την εποπτεία του ΣΠΕ το τέταρτο τρίµηνο του 2009 και θα αφορούν τον
έλεγχο της εφαρµογής του ∆ιεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου για τη λειτουργία
συστήµατος ποιοτικού ελέγχου στις ελεγκτικές εταιρείες (ISQC 1).

3.

Οι ως άνω ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν σε όλες ανεξαιρέτως τις ελεγκτικές
εταιρείες, σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα :

4.

α)

παρουσίαση και συζήτηση του προγράµµατος ποιοτικών ελέγχων 2009 µε τις
ελεγκτικές εταιρείες, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), καθώς και µε λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς σε τόπο
και χρόνο που θα κοινοποιηθεί µε κατ’ ιδίαν πρόσκληση από την ΕΛΤΕ,

β)

αποστολή ερωτηµατολογίου εσωτερικής αξιολόγησης στις ελεγκτικές εταιρείες
σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Προτύπου Ελέγχου Ποιότητας (ISQC 1),
που θα πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί στην ΕΛΤΕ έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2009,

γ)

επιτόπιοι έλεγχοι από ειδική οµάδα ελέγχου υπό την εποπτεία του ΣΠΕ σε όλες τις
ελεγκτικές εταιρείες σχετικά µε την επισκόπηση της εφαρµογής του ∆ιεθνούς
Ελεγκτικού Προτύπου για τη λειτουργία του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου στις
ελεγκτικές εταιρείες (ISQC 1) σε ηµεροµηνίες που έγκαιρα θα κοινοποιηθούν από
την ΕΛΤΕ,

δ)

επικοινωνία µε τις ελεγκτικές εταιρείες και επεξεργασία των συµπερασµάτων που
θα προκύψουν από τους εν λόγω ελέγχους και

ε)

δηµοσίευση από την ΕΛΤΕ συγκεντρωτικής έκθεσης µε τα τελικά συµπεράσµατα
των ως άνω ποιοτικών ελέγχων.

Οι ανωτέρω ποιοτικοί έλεγχοι θα επεκταθούν και σε θέµατα σχετικά µε την πρόληψη
και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Σύµφωνα
µε τα άρθρα 5, 12 και 13 του ν.3691/2008 οι ελεγκτικές εταιρείες και κατ’ επέκταση οι
νόµιµοι ελεγκτές είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν µέτρα δέουσας επιµέλειας, όταν
συντρέχουν συγκεκριµένες περιπτώσεις που συνδέονται µε τις ως άνω δραστηριότητες.
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5.

Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των ποιοτικών ελέγχων, η ΕΛΤΕ
έχει τη δυνατότητα να αποκλίνει από τις διατάξεις που εισάγονται µε την παρούσα
Ανακοίνωση σε κάθε περίπτωση που οι ιδιαιτερότητες ορισµένου ελέγχου το
υπαγορεύουν.

Ανακοίνωση 0002/09 «Διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων»

