Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/2019
«Αναφορά στις αρχές εποπτείας οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος»
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του
Κανονισμού 537/2014 εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση:
«Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο μιας οντότητας
δημόσιου συμφέροντος έχει καθήκον να αναφέρει άμεσα, στις αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν
την εν λόγω οντότητα δημόσιου συμφέροντος ή, όταν τούτο καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος, στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού
γραφείου, κάθε στοιχείο που αφορά την εν λόγω οντότητα δημόσιου συμφέροντος του οποίου έχει λάβει γνώση
κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου και το οποίο μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε από τα εξής:
α) ουσιαστική παραβίαση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που ορίζουν, κατά
περίπτωση, τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ή διέπουν συγκεκριμένα τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της εν λόγω οντότητας δημόσιου συμφέροντος·
β) ουσιαστική απειλή ή αμφιβολία όσον αφορά τη συνεχή λειτουργία της οντότητας δημόσιου συμφέροντος·
γ) άρνηση έκδοσης γνώμης ελέγχου σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις ή έκδοση αρνητικής γνώμης ή
γνώμης με επιφύλαξη.
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν επίσης καθήκον να αναφέρουν
οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) ή γ) και της οποίας λαμβάνουν
γνώση κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου επιχείρησης που διατηρεί στενούς δεσμούς με την
οντότητα δημόσιου συμφέροντος για την οποία διενεργούν επίσης υποχρεωτικό έλεγχο. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, ο όρος «στενοί δεσμοί» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
σημείο 38) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)».

Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω, οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ορκωτοί ελεγκτές
λογιστές υποχρεούνται να έχουν θεσπίσει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες στα πλαίσια
των εσωτερικών τους συστημάτων διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να ανταποκρίνονται
επαρκώς στις ανωτέρω προβλέψεις.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
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