© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο ελέγχου1 αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ελεγκτές του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να πραγματοποιήσουν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικούς
ελέγχους καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης. Προσδιορίζει τις αρχές που διέπουν την
προσέγγιση του Δικαστηρίου στους εν λόγω ελέγχους καθώς και τις διαδικασίες που
εφαρμόζονται. Στόχος είναι να συνδράμει τους ελεγκτές ώστε να φέρουν σε πέρας
χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης κατά έναν οικονομικό,
αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το εγχειρίδιο
επικεντρώνεται:
•

στην «προσέγγιση βάσει κινδύνου», η οποία προσανατολίζει την ελεγκτική
διαδικασία σε περιοχές υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου, με στόχο ο ελεγκτής να
καταλήξει

σε

ένα

ορθό

συμπέρασμα.

Ο

κίνδυνος

αναθεωρείται

και

επικαιροποιείται από περαιτέρω πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια
του ελέγχου.
•

στην χρήση της «ορθής κρίσης» του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε επαγγελματικά
πρότυπα.

Περαιτέρω, το εγχειρίδιο ελέγχου ως βασικούς στόχους έχει:
• τον καθορισμό του τρόπου προσέγγισης καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών
διεξαγωγής των ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων
• την παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
ελεγκτών κατά τη διάρκεια του ελέγχου
• την τυποποίηση ερωτηματολογίων / προγραμμάτων / εγγράφων / εκθέσεων ελέγχου
• την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής κρίσης των ελεγκτών
• την περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης επί των
συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το εγχειρίδιο ελέγχου πρέπει να παραμείνει ένα «ζωντανό έγγραφο», το οποίο να
ενημερώνεται συστηματικά με όποιες τροποποιήσεις λαμβάνουν χώρα και το αφορούν
(π.χ. νέα νομοθεσία περί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επικαιροποίηση των Διεθνών
1

Σε συνέχεια της απόφασης της 19ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 30ης
Οκτωβρίου 2013, συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 132/17.2.2014 Απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εξαμελής ομάδα εργασίας (αποτελούμενη από τρεις δικαστικούς λειτουργούς και τρεις δικαστικούς
υπαλλήλους), η οποία συμπληρώθηκε με δύο επιπλέον δικαστικούς υπαλλήλους από 5.11.2014 (με την υπ’
αριθμόν 77753/5.11.2014 Απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Αντικείμενο της ομάδας
εργασίας είναι η κατάρτιση εγχειριδίου ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων.
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Προτύπων Ελέγχου, έκδοση ή ανανέωση εσωτερικών διαδικασιών κ.ά.). Μακροπρόθεσμα
το εγχειρίδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του έργου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, μέσω και της υιοθέτησης της νέας μεθοδολογίας ελέγχου κατά τα ελεγκτικά
πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INT.O.S.A.I.), στην
προώθηση χρήσιμων συστάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Ελληνικό
Κοινοβούλιο, αναφορικά με τη βελτίωση – αναβάθμιση της δημόσιας χρηματοοικονομικής
διαχείρισης, καθώς επίσης και στην ενθάρρυνση αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους
πολίτες μέσω της έκδοσης έγκαιρων, σαφών, αξιόπιστων και ευανάγνωστων εκθέσεων
ελέγχου, στοιχεία τα οποία θεωρούνται υψίστης σημασίας για την βελτίωση του
αντίκτυπου των διενεργουμένων ελέγχων.
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2.1. Είδη ελέγχου
Το άρθρο 98 του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τμήμα Ε΄
αυτού για την «Δικαστική Εξουσία» και στο Κεφάλαιο Δεύτερο, υπό τον τίτλο «Οργάνωση
και Δικαιοδοσία Δικαστηρίων», αναθέτει τον δημόσιο έλεγχο της διαχείρισης των
δημοσίων πόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο 1. Το
συνταγματικώς οργανωμένο ελεγκτικό σύστημα αναλύεται σε τρεις διακριτές, ισόρροπα
συντρέχουσες και ισότιμα κατοχυρωμένες μορφές:
(α) τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ,
(β) τον προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας του
Δημοσίου και όσων εξομοιώνονται προς αυτό και
(γ) τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, ενώ
παρέχεται εξουσιοδότηση στον κοινό νομοθέτη να καθορίσει τον τρόπο άσκησης
των εν λόγω αρμοδιοτήτων (άρθρο 98 παρ. 2).
Α. Προληπτικός (ex ante) έλεγχος των δαπανών.2
Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος σε νομοθετικό επίπεδο οργανώνεται στα άρθρα 31 έως
και 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄52), διενεργείται στο στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της
σύνθετης διοικητικής διαδικασίας εκταμίευσης των δημοσίων κονδυλίων, ήτοι πριν από την
πληρωμή των δημοσίων δαπανών, στο στάδιο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και
εκπλήρωσης εκ μέρους των οργάνων της εκτελεστικής λειτουργίας της δημοκρατικώς
παρασχεθείσας δημοσιονομικής εξουσιοδότησης εκ μέρους του νομοθετικού Σώματος.
Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο
συνίσταται:
(α) σε έλεγχο ύπαρξης επαρκούς πίστωσης στον Προϋπολογισμό,

1

Στο άρθρο 98 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, ορίζονται
σχετικώς τα εξής: «Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: (α) Ο έλεγχος των δαπανών του
Κράτους (…) (β) Ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το
Δημόσιο (…) (γ) Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων (…) (ε) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης
προς τη Βουλή για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κράτους (…)».
2
Καθιερωθείς αρχικώς με τον ν. ΑΥΟΖ΄/1887 και, στη συνεχεία, με τους νόμους 400/1914, 193/1920, ν.δ. της
31.7.1926, α.ν. 321/1969, ν. 1489/1984, ν. 1868/1989, ν. 2145/1993 και ν. 2479/1997, ο οποίος κατοχυρώθηκε
ως διαχρονικώς ισχύον θεσμικό κεκτημένο στα συνταγματικά κείμενα των ετών 1969 και 1973 και για πρώτη
φορά σε δημοκρατικώς νομιμοποιημένο Σύνταγμα το έτος 1975 (βλ. ΕΣ Πρακτ. Ολομ. 20ης Γεν. Συν/σης της
30.5.1979, 34ης Γεν. Συν. της 8.10.1984, 23ης Γεν. Συν. της 2.6.1997, της 5ης Γεν. Συν. της 8.2.2006, 23ης Γεν.
Συν. της 21.10.2011, 22ης Γεν. Συν. της 19.11.2014).
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(β) σε έλεγχο των λοιπών όρων κανονικότητας της δαπάνης (πληρότητα των
δικαιολογητικών και εξέταση του ενεργού, ήτοι της μη παραγραφής, της προς
ικανοποίηση αξίωσης και τήρηση της διαδικασίας για τη νόμιμη ανάληψη της
δαπάνης, ήτοι αφενός μεν έκδοση της δημιουργικής της δαπάνης διοικητικής
πράξης (νομική δέσμευση), αφετέρου δε απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, με την
οποία αναλαμβάνεται σχετική υποχρέωση σε βάρος της οικείας πίστωσης
(δημοσιονομική δέσμευση) και
(γ) σε έλεγχο εν ευρεία έννοια νομιμότητας της δαπάνης, η οποία αναλύεται σε:
(i) έλεγχο της τυπικής νομιμότητας, ήτοι της πρόβλεψής της από διάταξη
νόμου ή της επιβολής της δαπάνης από τις λειτουργικές ανάγκες του φορέα
(βλ. και άρθρο 77 του ν. 4270/2014) και
(ii) έλεγχο της εν στενή έννοια δημοσιονομικής της νομιμότητας, που
συνίσταται στην εξέταση της τήρησης εκ μέρους του διατάκτη των αρχών
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας.
Β. Προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας.
Με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. β' του Συντάγματος και τις συναφείς διατάξεις
τυπικών νόμων (άρθρα 15 του ν. 2145/1993, 8 του ν. 2741/1999, 2 του ν. 3060/2002, 35
και 36 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 4129/2013) ανατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω της δικαστικής του φύσης και
της συναφούς ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και τεχνογνωσίας των μελών του, ο έλεγχος
της νομιμότητας του συνόλου της διοικητικής διαδικασίας και του οικείου σχεδίου των
συμβάσεων προμηθειών, έργων και παροχής υπηρεσιών σημαντικής αξίας που πρόκειται
να συναφθούν από το Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός
νομιμότητας ‐ με την απαγγελία, μάλιστα, ακυρότητας για τη σύμβαση που δεν έχει
υποστεί τον έλεγχο αυτό ‐ καθιερώθηκε με σκοπό αφενός μεν την προστασία του
δημοσίου συμφέροντος από τυχόν σφάλματα, παραλείψεις και πλημμέλειες των
διοικητικών οργάνων κατά τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων,
αφετέρου δε την εμπέδωση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των διοικουμένων στις
ενέργειες της δημόσιας διοίκησης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας και ελέγχοντας το
σύνολο των ενεργειών της Διοικήσεως, τότε μόνο ασκεί τις κυρωτικές του αρμοδιότητες, ‐
αποφαινόμενο αρνητικώς ως προς την υπογραφή του οικείου σχεδίου συμβάσεως – όταν
ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες εμφιλοχώρησαν κατά την όλη διαδικασία ανάθεσης ή
κατακύρωσης της σύμβασης.
4
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Γ. Κατασταλτικός (ex post) έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων.
Η παραδοσιακή ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και του
συνόλου των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων που είναι οργανωμένα ως δικαστήρια, είναι
ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων (προσώπων που διαχειρίζονται
χρήματα, αξίες ή υλικό του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. έχοντας ή μη, νόμιμη εξουσιοδότηση).
Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το
δειγματοληπτικό

έλεγχο

προκύψουν

λόγοι

που

επιβάλλουν

τη

γενίκευση

του

κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι
έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και
κανονικότητας της διαχείρισης.
Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως:
(α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ειδικότερα η
οικονομικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα,
(β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού
συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν,
(γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια
το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών,
(δ) η νόμιμη λήψη δανείων, παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των
σχετικών συμβάσεων,
(ε) η νόμιμη και σύμφωνα με την αρχή που προβλέπεται στην περίπτωση α΄
διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας,
(στ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων
δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων
ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από
οφειλές και πρόστιμα σε βάρος τρίτων,
(ζ) τα συστήματα λειτουργίας του φορέα (έλεγχος συστημάτων) και
(η) η συμμόρφωση του φορέα σε προηγούμενες υποδείξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Ο κατασταλτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται από Υπηρεσίες
Επιτρόπων, οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν ορισθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας3.
3

Περιγραφικά οι υπηρεσίες του κεντρικού Καταστήματος που ασχολούνται με τον κατασταλτικό έλεγχο είναι οι
παρακάτω:
1η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Ταμειακών Υπολόγων, 2η Υπηρεσία – Έλεγχος υπολόγων λογαριασμών διαχείρισης
Υλικού, 4η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος λοιπών Δημοσίων Υπολόγων, 5η Υπηρεσία‐ Έλεγχος Προληπτικού ελέγχου
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Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αμφιβολίες που δημιουργούνται κατά
την επεξεργασία των λογαριασμών, συντάσσεται φύλλο μεταβολών και ελλείψεων που
αποστέλλεται αρμοδίως για την αναπλήρωση των διαπιστούμενων ελλείψεων και την
παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των
δεκαπέντε ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρόνο.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013), το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό
Δικαστήριο, υποχρεούται, πέραν των συνήθων και τακτικών ελέγχων, στη διενέργεια
στοχευμένων ελέγχων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι αυτοί, που
διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού
ελεγκτή,

δύνανται

να

είναι

είτε

έλεγχοι

των

οικονομικών

καταστάσεων

(χρηματοοικονομικοί έλεγχοι) είτε έλεγχοι συμμόρφωσης είτε έλεγχοι επιδόσεων. Ο
χρηματοοικονομικός

έλεγχος

εστιάζει

στον

προσδιορισμό

του

κατά

πόσον

οι

χρηματοοικονομικές πληροφορίες του φορέα, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
καθώς και με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 4. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα επιτρέψουν στον
ελεγκτή να εκφράσει γνώμη ως προς το εάν αυτές οι οικονομικές πληροφορίες είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Ο έλεγχος
επιδόσεων εστιάζει στο εάν οι δημόσιοι φορείς εκτελούν τους σκοπούς τους σύμφωνα με
τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και αν
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η επίδοση εξετάζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια ενώ
αναλύονται οι αιτίες απόκλισης από τα κριτήρια αυτά προκειμένου να απαντηθούν
συγκεκριμένα ερωτήματα του ελέγχου και να παρασχεθούν εποικοδομητικές συστάσεις.
Τέλος, ο έλεγχος συμμόρφωσης εστιάζει στο εάν το αντικείμενο του ελέγχου
συμμορφώνεται με συγκεκριμένες αρχές που προσδιορίζονται ως κριτήρια. Οι αρχές
μπορεί να αφορούν σε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, επαγγελματικά πρότυπα,
καθιερωμένους κώδικες, συμβατικούς όρους κ.τ.λ.
δικ/κών ΧΕΠ & λογ/σµών δευτερευόντων διατακτών, 6η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Απολογισμών ΟΤΑ Αττικής, 7η
Υπηρεσία – Έλεγχος καταχώρησης αποτελεσμάτων ελέγχου λογ/σμών Ταμειακών Υπολόγων & Υπολόγου
Συμψ/σμών & ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ, 8η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Απολογισμών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, 9η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος
Απολογισμών Ασφαλιστικών, 13η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Πολυμισθίας Πολυαπασχόλησης, 14η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος
Κονδυλιων Ε.Ε., 15η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 16η Υπηρεσία ‐ Έλεγχος Απολογισμών
Νομικών Προσώπων, Υπηρεσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ ‐ Έλεγχος Ειδικού Λογ. Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.). Επίσης με τον κατασταλτικό έλεγχο των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπουν
ασχολούνται οι Υπηρεσίες Επιτρόπων στην Περιφέρεια.
4
Αφορά σε νόμους και κανονισμούς η μη συμμόρφωση με τους οποίους μπορεί να έχει ουσιώδη επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις (σχετ. το ΔΠΑΕΙ 1250 «Εξέταση νόμων και κανονισμών στον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων»).
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Οι έλεγχοι, που πρέπει να διενεργηθούν κατά τα ως άνω, καθορίζονται σε ετήσιο
ελεγκτικό πρόγραμμα που εκπονείται από την Ολομέλεια του Σώματος.
Οι λόγοι για τους οποίους εκπονείται πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων είναι:
α) Ρυθμίσεις και προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρα 39 και 40 του Κώδικα
Νόμων για το Ελ. Συν.), σύμφωνα με την οποία ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο η
εκπόνηση ετησίου προγράμματος ελέγχου και η διενέργεια ελέγχων απόδοσης και ελέγχου
συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του και τα ελεγκτικά πρότυπα του
Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI).
β) Περιορισμός των τακτικών ελέγχων, που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως
του ελεγκτικού τους ενδιαφέροντος και επικέντρωση των ελέγχων σε στοχευμένους τομείς
υψηλού δημοσιονομικού ενδιαφέροντος και υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου.
γ) Προγραμματισμός του ελέγχου με επιλογή του ελεγκτέου αντικειμένου βάσει
μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. Σκοπός της ανάλυσης κινδύνου είναι να εντοπισθούν
και να ελεγχθούν οι φορείς ή η δημοσιονομική δραστηριότητα με υψηλό κίνδυνο5.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν.
4129/2013), κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το
πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής
τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που
έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που
διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό
τους για το επόμενο έτος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, διενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του,
έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής δια‐
χείρισης για τα ποσά της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης που έλαβαν κάθε
οικονομικό έτος οι φορείς και συντάσσει έκθεση ελέγχου.
Σημειώνεται ότι το παρόν εγχειρίδιο ελέγχου δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής στον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών και στον προληπτικό έλεγχο των συμβάσεων μεγάλης
οικονομικής αξίας.

5

Βλέπε. Πρακτικά της 19ης Γ.Σ./30.10.2013 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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2.2. Πεδίο ελέγχου
Σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 39 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο (ν. 4129/2013), όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. (πρώτου
και δεύτερου βαθμού) καθώς και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. υπάγονται σε κατασταλτικό έλεγχο,
και κατά συνέπεια οι λογαριασμοί και απολογισμοί τους, υπόκεινται σε έλεγχο από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή πρότυπα των
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατασταλτικώς όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, ήτοι:


την Προεδρία της Δημοκρατίας,



τα Υπουργεία,



τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,



τις Ανεξάρτητες Αρχές,



τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού,



τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού,



τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και



τα κρατικά νοσοκομεία.

Στον ως άνω έλεγχο συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί των δημοσίων ταμείων
(Δ.Ο.Υ), τελωνείων και τελωνειακών σταθμών καθώς και των πρεσβειών και προξενείων.
Επίσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατασταλτικώς τους λογαριασμούς των λοιπών
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στους Ο.Τ.Α. καθώς και τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε ιδιωτικούς φορείς6 από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ελέγχονται κάθε έτος οι λογαριασμοί των Υπουργείων και οι απολογισμοί των Ο.Τ.Α.
και των νομικών προσώπων που ανήκουν σε αυτούς. Με απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. άρθρ. 1 του ν. 3060/2002 και ήδη άρθρ. 54 του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο) καθορίζονται τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ. που θα ελεγχθούν κατ' έτος.
Πρέπει όμως το καθένα να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Οι
ανωτέρω έλεγχοι ενεργούνται από τους Επιτρόπους (Διευθυντές), οι οποίοι επικουρούνται
από υπαλλήλους‐ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6

Βλέπε Πρακτικά της 25ης Γ.Σ./15.12.2014 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Επίσης, με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να διαταχθεί
έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος σε οποιονδήποτε φορέα. Ο έλεγχος διενεργείται από
ομάδα ελεγκτών που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διενεργούνται
περί τους 5 με 10 έκτακτοι έλεγχοι κάθε έτος και απασχολούνται ‐καταρχήν όχι
αποκλειστικώς – περί τους 3 έως 6 ελεγκτές ανά έλεγχο.
Πέραν, βέβαια, των ως άνω ελέγχων, το Ελεγκτικό Συνέδριο εκπονεί κάθε έτος την
Ετησία προς τη Βουλή Έκθεση των πεπραγμένων του (άρθ. 67 του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο) καθώς και την Ετησία Διαδήλωση περί του απολογισμού και γενικού
ισολογισμού του Κράτους, σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές διατάξεις (άρθρ. 98 παρ.
1 περ. ε΄) και το άρθρο 66 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Πέραν των ως άνω ρυθμίσεων με το νέο νόμο περί του Δημοσίου Λογιστικού (ν.
4270/2014) και σε εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι
το Ελεγκτικό Συνέδριο:
(α) ασκεί τον έλεγχο του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας και όλων των
φορέων της γενικής κυβέρνησης, ως ο μοναδικός Εξωτερικός Ελεγκτής (αρθρ. 169
παρ. 1),
(β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια
των φορέων άσκησης εσωτερικού ελέγχου, όπως π.χ. η Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων, το Σώμα Επιθεωρητών ‐ Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.ο.κ. (αρθρ. 169 παρ. 2),
(γ) ελέγχει την τήρηση των δημοσιονομικών αρχών και κανόνων σε επίπεδο Γενικής
Κυβέρνησης (αρθρ. 21 περ. ιθ΄) και
(δ) γνωμοδοτεί επί νομοσχεδίων τα οποία ρυθμίζουν μείζονος σπουδαιότητας
θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης (αρθρ. 20 παρ. κα΄ και 176 παρ. 1 ).
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2.3. Σκοπός ελέγχου
Οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να βασίζονται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα
δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιφορτισμένο με τον
εξωτερικό έλεγχο που ασκείται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, συμβάλλει
αποφασιστικά στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Στρατηγικός στόχος των ελέγχων που διενεργεί το Ελεγκτικό συνέδριο είναι η
βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και λογοδοσίας των φορέων της γενικής
κυβέρνησης, η συνεισφορά στην ενίσχυση των συστημάτων χρηματοοικονομικού ελέγχου
και λογοδοσίας, η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, η ενδυνάμωση της διακυβέρνησης των
ελεγχόμενων φορέων μέσω της ενίσχυσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η
επίσπευση των ελέγχων στους σημαντικότερους ανέλεγκτους λογαριασμούς, η βαθμιαία
ενίσχυση της ικανότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διενέργεια στοχευμένων
κατασταλτικών ελέγχων, η παροχή σημαντικής πληροφόρησης προς το Ελληνικό
Κοινοβούλιο προκειμένου να διεκπεραιώνει αποτελεσματικότερα τον εποπτικό‐ελεγκτικό
του ρόλο, η βαθμιαία ενίσχυση της επάρκειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τη
διενέργεια ελέγχων επιδόσεων με κύριο σκοπό τη μετάβαση στους προϋπολογισμούς
προγραμμάτων και τέλος η ενίσχυση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να εστιάζει τους
ελέγχους του σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, να εξασφαλίζει έναν συνεχώς
αυξανόμενο αντίκτυπο των διενεργουμένων ελέγχων και να οργανώνει και αξιοποιεί τους
διαθέσιμους πόρους του με τον πλέον βέλτιστο τρόπο.
Οι στόχοι του ελέγχου στο δημόσιο τομέα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
είδος του ελέγχου που διεξάγεται. Ωστόσο, όλα τα είδη ελέγχου συμβάλλουν στη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση ως εξής:


Παρέχοντας στους σκοπούμενους χρήστες αντικειμενικές, ανεξάρτητες και
αξιόπιστες πληροφορίες, συμπεράσματα ή γνώμες βάσει επαρκών και κατάλληλων
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τη λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα



Ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, και διασφαλίζοντας τη συνεχή
βελτίωση στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και περιουσιακών στοιχείων του
δημόσιου τομέα



Ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των φορέων που στο πλαίσιο συνταγματικών
επιταγών είναι επιφορτισμένοι με τη γενική παρακολούθηση και τη λήψη
διορθωτικών μέτρων όσον αφορά στην κυβερνητική δράση καθώς και αυτών που
10
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είναι

υπεύθυνοι

για

τη

διαχείριση

των

δημόσια

χρηματοδοτούμενων

δραστηριοτήτων.


Δημιουργώντας κίνητρα για βελτίωση των φορέων του δημόσιου τομέα μέσω της
παροχής γνώσης και εποικοδομητικών συστάσεων.
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3.1 Κώδικας δεοντολογίας

Εισαγωγή
Οι υπάλληλοι που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του
εγχειριδίου αυτού καθώς και όσοι ασκούν καθήκοντα εποπτείας, διοίκησης ή αξιολόγησης της
ποιότητας

των ελέγχων αυτών

ή παρέχουν κατά τη διενέργειά τους κάθε είδους

υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις που αφορούν στις
υποχρεώσεις που προβλέπονται γενικά για τους δικαστικούς υπαλλήλους και ειδικότερα για
τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αυτές καθορίζονται στον Κώδικα
Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000) και στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο (ν. 4129/2013) αντίστοιχα, συγχρόνως δε να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και συμπληρωματικά του Κώδικα δεοντολογίας
(Codeofethics) του INTOSAI και του Κώδικα δεοντολογίας επαγγελματιών λογιστών
(Codeofethicsforprofessionalaccountants) της IFAC, στο μέτρο που οι κανόνες τους δεν
αντιβαίνουν σε ρητές αντίθετες διατάξεις του παρόντος εγχειριδίου και της ελληνικής έννομης
τάξης. Συγκεκριμένα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο που:
α) προασπίζει και ενισχύει την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα
και το κύρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως ανωτάτου δημοσιονομικού δικαστηρίου και
οργάνου εξωτερικού ελέγχου των δημόσιων δαπανών και λογαριασμών, και
β) εγγυάται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατά
τη διαδικασία του ελέγχου.
3.1.1 Θεμελιώδεις αρχές
Οι ελεγκτές και τα μέλη των ελεγκτικών ομάδων και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα ή παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στη διενέργεια ελέγχων
πρέπει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες
θεμελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα – να είναι ευθείς, τίμιοι και ειλικρινείς στις σχέσεις τους με το προσωπικό των
ελεγχόμενων φορέων
2. Αντικειμενικότητα – να μην επιτρέπουν την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων, την
καταχρηστική επιρροή άλλων ή τη σύμπτωση στο πρόσωπό τους των ιδιοτήτων του
ελέγχοντος και του ελεγχόμενου, που αναιρεί ή νοθεύει την κρίση τους.
3
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3. Επαγγελματική Επάρκεια και δέουσα προσοχή – να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ποιοτική άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους,
μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία, την πράξη και
τις τεχνικές ελέγχου.
4. Εχεμύθεια – να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως
αποτέλεσμα των ελεγκτικών τους δραστηριοτήτων και να μην αποκαλύπτουν οποιαδήποτε
τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την ύπαρξη κατάλληλης έγκρισης από την υπηρεσία ή
ιδιαίτερης υποχρέωσης γνωστοποίησης που προβλέπεται στο νόμο και επίσης να μην
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές με σκοπό τη βλάβη του ελεγχομένου ή για προσωπικό
όφελος ή όφελος τρίτων.
5. Επαγγελματική Συμπεριφορά – να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και
κανονισμούς καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος εγχειριδίου και να αποφεύγουν κάθε
ενέργεια που απαξιώνει την εργασία τους.

3.1.2 Ειδικότεροι κανόνες δεοντολογίας
Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν ειδικότερα:
1. να μεριμνούν για την προστασία της ανεξαρτησίας και του κύρους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
2. να υπηρετούν τους σκοπούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι μεταξύ άλλων
συνίστανται στην άσκηση των ελέγχων που απορρέουν από το Σύνταγμα, τον οργανικό
του νόμο (ν. 4129/2013) και την κείμενη νομοθεσία.
3. να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να χειρίζονται τους διατιθέμενους σε αυτούς πόρους
με απόλυτη τιμιότητα.
4. να λειτουργούν με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε
προσωπικά ή άλλα συμφέροντα, εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις, πολιτικές,
θρησκευτικές

ή

άλλου

είδους

επιρροές,

προκαταλήψεις

και

προηγούμενη

επαγγελματική, υπαλληλική ή άλλη σχέση με τον ελεγχόμενο φορέα ή στελέχη αυτού ή
με έργα ή προγράμματα που ο ελεγχόμενος φορέας ή στελέχη του χρηματοδοτούν ή
διαχειρίζονται.
5. να επιδεικνύουν επαγγελματική ακεραιότητα και να εδραιώνουν την αξιοπιστία της
κρίσης τους.
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6. να μεριμνούν για την προστασία των δικαιωμάτων κάθε ελεγχόμενου ή τρίτου που
δυνητικά υπάγεται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. να μη συμμετέχουν σε ελεγκτικές δραστηριότητες, στην περίπτωση που συντρέχει στο
πρόσωπό τους κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή όταν απειλείται η ανεξαρτησία
τους ή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος παροχής γνώμης για το αντικείμενο του ελέγχου,
που δεν καλύπτει τα εχέγγυα της εντιμότητας και αμεροληψίας.
8. να μην χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους για ιδιοτελείς σκοπούς και να αποφεύγουν τη
δημιουργία σχέσεων που ενέχουν κίνδυνο διαφθοράς ή θέτουν υπό αμφισβήτηση την
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά τους.
9. να μην αναλαμβάνουν εργασία, για την οποία γενικά ή με βάση τους ειδικότερους όρους
της σχετικής εντολής ελέγχου δεν είναι αρμόδιοι να εκτελέσουν.
10. να εφαρμόζουν πιστά τα ελεγκτικά πρότυπα του παρόντος εγχειριδίου, να βασίζονται
στις εγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές ελέγχου και να τηρούν όλες τις διαδικασίες
που προβλέπονται για κάθε επιμέρους στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας.
11. να προβαίνουν σε αντικειμενικές και αμερόληπτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με την
επαγγελματική τους κρίση και με την απαιτούμενη επιμέλεια και σχολαστικότητα κατά
τη διερεύνηση και αξιολόγηση των στοιχείων. Να διατυπώνουν με σαφήνεια τις
εκτιμήσεις τους κατόπιν τεκμηρίωσής τους από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και αφού
λάβουν υπόψη τις απόψεις όλων των φορέων που υπόκεινται ή εμπλέκονται στον
έλεγχο, χωρίς να επηρεάζονται από αυτές.
12. να μη δέχονται οι ίδιοι ή τα πρόσωπα της οικογένειας τους οικονομικές διευκολύνσεις ή
πάσης φύσεως εξυπηρετήσεις, δώρα ή φιλοξενία σημαντικής και ουσιώδους αξίας από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς που υπόκεινται στον έλεγχο.
13. να επιδιώκουν τη συνεργασία και τις εποικοδομητικές σχέσεις τόσο μεταξύ των
συναδέλφων όσο και με τους υπαλλήλους και τα διοικητικά στελέχη των ελεγχόμενων
φορέων, χωρίς να θίγουν την επαγγελματική και ατομική τους αξιοπρέπεια,
14. να μην κοινοποιούν προφορικά ή γραπτά σε τρίτους πληροφορίες που συλλέγουν κατά
την ελεγκτική διαδικασία παρά μόνο όπου υπάρχει σχετική προς τούτο υποχρέωση που
απορρέει από υπηρεσιακό καθήκον ή το νόμο.
15. να ενεργούν με βάση τις ικανότητες και δεξιότητές τους, που προέρχονται από το
συνδυασμό των προσόντων, της εκπαίδευσης και της εμπειρίας τους και πάντοτε σε
συνεργασία με τους προϊσταμένους τους και τα όργανα διοίκησης και εποπτείας του
έργου τους, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων τους.
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16. να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών
διαδικασιών, ως μέσο για να διασφαλίσουν ή εξασφαλίσουν οικονομικά ή άλλα οφέλη
για τον εαυτό τους ή τρίτους και να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες, οι οποίες θα
μπορούσαν να προσπορίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα σε μεμονωμένα άτομα ή φορείς ή
να κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών με σκοπό να βλάψουν τους ελεγχόμενους ή
τρίτους.
17. να μην παρέχουν έστω και άτυπα συμβουλές σε στελέχη και υπαλλήλους των
υποκείμενων ή δυνάμενων να υπαχθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου φορέων,
οι οποίες σχετίζονται με τα καθήκοντά τους και αφορούν ιδίως στην ορθή εφαρμογή της
λογιστικής βάσης αποτύπωσης των λογαριασμών τους και των δημοσιονομικών και
λοιπών νομικών κανόνων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία τους.
18. να μην παρεμβαίνουν στη διενέργεια του ελέγχου κατά τρόπο δυνάμενο να θέσει σε
κίνδυνο την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των μελών της ελεγκτικής ομάδας.
Για την τήρηση των ανωτέρω κανόνων δεοντολογίας λαμβάνεται μέριμνα από την
αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε τα μέλη των ελεγκτικών
ομάδων (Επίτροποι, ελεγκτές) και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που ασκούν υπηρεσίες
υποστήριξης στο έργο των ελεγκτικών ομάδων να συμπληρώνουν, αμέσως μετά τη λήψη της
οικείας εντολής ελέγχου, σχετική δήλωση περί της τήρησης των κανόνων αυτών (βλέπε σχετικό
Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ»), την οποία
υποβάλλουν στην ανωτέρω διεύθυνση.
3.1.3 Εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων
Ο ελεγκτής ή οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος, που διενεργεί ελέγχους με βάση τα
πρότυπα του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει:
α) να εντοπίζει και αξιολογεί αν μία σχέση ή περίσταση συνιστά κίνδυνο που μπορεί ή θα
μπορούσε να απειλήσει τη συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες θεμελιώδεις αρχές και
απαιτήσεις δεοντολογίας και
β) να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την εξάλειψη ή τον περιορισμό του σε νομίμως
αποδεκτά επίπεδα.
Το εάν και κατά πόσο συγκεκριμένες σχέσεις ή περιστάσεις αποτελούν κίνδυνο
παραβίασης της συμμόρφωσης του ελεγκτή με τις ανωτέρω αρχές και τους κανόνες
δεοντολογίας αλλά και το κατά πόσο τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη ή τον
περιορισμό του κινδύνου αυτού είναι πρόσφορα, επαφίεται στην κρίση του εκάστοτε ελεγκτή,
η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς. Μία σχέση ή μια περίσταση δημιουργεί συνήθως
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κίνδυνο όταν διακυβεύει ή θα μπορούσε να διακυβεύσει τη συμμόρφωση του ελεγκτή με τις
προαναφερόμενες θεμελιώδεις αρχές. Επιπλέον, μία περίσταση ή μια σχέση μπορεί να
δημιουργήσει περισσότερους από έναν κίνδυνους που μπορούν να επηρεάσουν τη
συμμόρφωση με περισσότερες από μια θεμελιώδεις αρχές . Οι κίνδυνοι αυτοί εμπίπτουν σε μία
ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες :

1) Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος: περιλαμβάνει τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν ένα
οικονομικό ή άλλο συμφέρον επηρεάζει ανάρμοστα την εν γένει συμπεριφορά του ελεγκτή ή
μια συγκεκριμένη απόφασή του.
2) Κίνδυνος αυτοαξιολόγησης : πρόκειται για τον κίνδυνο ο ελεγκτής να μην αξιολογήσει σωστά
τα αποτελέσματα προηγούμενων ενεργειών του ή άλλων συναδέλφων του, στις οποίες θα
στηριχθεί για τη διαμόρφωση των επιμέρους αποφάσεων που πρόκειται να λάβει στο
πλαίσιο του ελέγχου που διενεργεί.
3) Κίνδυνος υπεράσπισης : αφορά στον κίνδυνο ο ελεγκτής να προάγει ή υπερασπίζεται την
υπηρεσία του ή τον ελεγχόμενο κατά τρόπο που να διακινδυνεύεται η αντικειμενικότητά
του.
4) Κίνδυνος εξοικείωσης : πρόκειται για τον κίνδυνο που προέρχεται από την ύπαρξη μακράς
και στενής σχέσης του ελεγκτή με τον ελεγχόμενο φορέα, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον
επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
5) Κίνδυνος εκφοβισμού: πρόκειται για τον κίνδυνο ο ελεγκτής να αποθαρρύνεται λόγω
πιέσεων από το να ενεργεί με αντικειμενικότητα.

1. Τους ανωτέρω κινδύνους ενδέχεται να προκαλούν, σχέσεις ή περιστάσεις που δεν
αφορούν ευθέως τον ελεγχόμενο φορέα αλλά φορείς οι οποίοι, όσον αφορά το
καθεστώς ιδιοκτησίας ή διοίκησής τους, ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν. Στην
περίπτωση αυτή οι εν λόγω περιστάσεις και σχέσεις πρέπει να συνεκτιμώνται από τον
ελεγκτή κατά τη διαδικασία προσδιορισμού και αξιολόγησης των κινδύνων που
απειλούν τη μη συμμόρφωσή του με τις αρχές και τις ειδικότερες απαιτήσεις
δεοντολογίας του παρόντος .
2. Τα μέλη της ομάδας ελέγχου, κατά την επίλυση καταστάσεων που συγκρούονται ή
απειλούν τη συμμόρφωσή τους με θεμελιώδεις αρχές και κανόνες δεοντολογίας της
παρούσας ενότητας, πρέπει να στηρίζονται :
α) σε ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,
β) στα ηθικά ζητήματα που κάθε φορά ανακύπτουν,
7
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γ) στις θεμελιώδεις αρχές που διακυβεύονται και συνδέονται με αυτά και
δ) στις εκάστοτε ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες και τους τυχόν
υφιστάμενους εναλλακτικούς τρόπους δράσης που έχουν θεσμοθετηθεί.
Ακολούθως ,αφού εξετάσουν τα ανωτέρω και αξιολογήσουν το βάρος των συνεπειών
κάθε πιθανής ενέργειάς τους, καθορίζουν τα κατά την κρίση τους κατάλληλα μέτρα
για την αντιμετώπιση των αναφυόμενων κινδύνων, ενώ,
ανακύπτον ζήτημα δεοντολογίας παραμένει ανεπίλυτο,

αν παρόλα αυτά το
μπορεί

να ζητήσουν

συμβουλές ή κατευθύνσεις για τις περαιτέρω ενέργειές τους από τα όργανα
διοίκησης και εποπτείας του ελέγχου ή άλλα πρόσωπα (συναδέλφους, ορκωτούς
ελεγκτές, οικονομικούς επιθεωρητές) με εμπειρία στους ελέγχους
3. Επίσης, ο ελεγκτής ή η ομάδα ελέγχου, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης
σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν τη
συμμόρφωσή του/της με τις θεμελιώδεις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας,
μπορεί:
α) να ανακοινώνει στη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα τις περιστάσεις
και σχέσεις που κατά την κρίση τους ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για την
ανεξαρτησία του/της καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την
εξάλειψη ή τον περιορισμό του και
β) να λάβει υπόψη τις απόψεις του φορέα σχετικά με την ύπαρξη των
ανωτέρω περιστάσεων, τη σπουδαιότητα του κινδύνου που δημιουργούν
και την καταλληλότητα των μέτρων που ο ελεγκτής ή η ομάδα ελέγχου
εφαρμόζει ή πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπισή του.
4.

Οι ελεγκτές ‐ μέλη της οικείας ομάδας ελέγχου οφείλουν να καταγράφουν στα φύλλα
εργασίας του ελέγχου τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν την ανεξαρτησία
τους και τις διασφαλίσεις που εφαρμόστηκαν προς περιορισμό των κινδύνων αυτών
καθώς και να τηρούν σε ξεχωριστό φάκελο τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη
και το βαθμό σημαντικότητας των κινδύνων αυτών και δικαιολογούν την
αναγκαιότητα των μέτρων που λήφθηκαν για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους.
Κατά την αξιολόγηση της σημασίας κάποιου εκ των ανωτέρω κινδύνων ο ελεγκτής
λαμβάνει υπόψη τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία και εφόσον αυτά του
επιτρέπουν, να κρίνει τελικά ότι ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός που δεν μπορεί να
εξαλειφθεί ή περιοριστεί σε νομίμως αποδεκτά επίπεδα θα πρέπει να παραιτείται
από οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει στο πλαίσιο του

ανατιθέμενου

ελέγχου.Ειδικότερα ο ελεγκτής ‐ μέλος ελεγκτικής ομάδας, που αδυνατεί να είναι
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ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει μια έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην
αποδεχθεί ή να διακόψει την εργασία που του ανατίθεται με βάση την οικεία εντολή
ελέγχου, αν οι υπάρχουσες ή διαμορφωθείσες συνθήκες κλονίζουν είτε την
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητά του, είτε τις σχέσεις του με συναδέλφους του.
5.

Περαιτέρω, οποιοσδήποτε υπάλληλος, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του σε ομάδα
ελέγχου, υποχρεούται να αναφέρει γραπτώς στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κάθε παράβαση των ανωτέρω αρχών και κανόνων δεοντολογίας, που έχει υποπέσει
στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή ελεγκτή
‐ μέλους ελεγκτικής ομάδας ή άλλου εμπλεκόμενου στον έλεγχο υπαλλήλου που
υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά
στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο αφενός
στα όργανα που ασκούν διοίκηση και εποπτεία ή διασφαλίζουν την ποιότητα των
διενεργούμενων ελέγχων αφετέρου στον αναφερόμενο ελεγκτή, ο οποίος και
καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τη
συμμετοχή του στον έλεγχο ή τυχόν απομάκρυνσή του από τον έλεγχο (εφόσον η
οικεία παράβαση επήλθε μετά την ανάθεση). Αναφορά για παράβαση των
προαναφερόμενων κανόνων ή υποχρεώσεων δεοντολογίας από ελεγκτή ή υπάλληλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να γίνει και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ανεξαρτήτως αν υπόκειται ή όχι στο συγκεκριμένο έλεγχο. Εφόσον η
παραβίαση από τον ελεγκτή των κανόνων ή υποχρεώσεων δεοντολογίας συνιστά
παράλληλα και πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια
κατά νόμο όργανα. Σε περίπτωση που δεν αποδειχθεί παραβίαση από τον ελεγκτή
των κανόνων ή υποχρεώσεων δεοντολογίας η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

6.

Η μη εσκεμμένη παραβίαση κάποιων κανόνων και αρχών δεοντολογίας που
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο μπορεί, εφόσον η παραβίαση αυτή εντοπίσθηκε
και διορθώθηκε έγκαιρα και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα που
διασφαλίζουν την εξάλειψη της παραβίασης ή τον περιορισμό του σε ανεκτά επίπεδα
να κριθεί ότι δεν θίγει την τήρηση των προαναφερόμενων αρχών και κανόνων.

7.

Η ενασχόληση των ίδιων ελεγκτών για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελέγχους
οικονομικών καταστάσεων, κυρίως δημόσιων φορέων που είναι εισηγμένοι στο
Χρηματιστήριο ή θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί λόγω του μεγέθους τους, των
υπηρεσιών που παρέχουν, της πολυπλοκότητας των λειτουργιών τους και του
μεγάλου αριθμού των εργαζομένων που απασχολούν, δημιουργεί κινδύνους
εξοικείωσης και προσωπικού συμφέροντος που ενδέχεται μετά την πάροδο
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ορισμένου χρόνο να προσβάλλουν την ακεραιότητα και αντικειμενικότητά τους κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό οι ελεγκτές απαγορεύεται να
συμμετέχουν σε

χρηματοοικονομικούς ελέγχους φορέων σημαντικού δημόσιου

ενδιαφέροντος για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών, δύνανται δε να συμμετέχουν
εκ νέου σε τέτοιους ελέγχους μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από την
ημερομηνία περάτωσης της τελευταίας εντολής ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της ως
άνω διετούς υποχρεωτικής αποχής του, ο ελεγκτής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει
στους ασκούμενους ελέγχους ή να παρέχει υπηρεσίες διοίκησης και εποπτείας ή
ελέγχου ποιότητας των ελεγκτικών διαδικασιών ή άλλου είδους συμβουλευτικές
υπηρεσίες

στις

ελεγκτικές

ομάδες

που

επηρεάζουν

το

αποτέλεσμα

των

διενεργούμενων ελέγχων. Η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου ή ο οικείος Γενικός
Συντονιστής Υπηρεσιών Επιτρόπων παρακολουθεί και καταγράφει το συνολικό χρόνο
απασχόλησης των ελεγκτών σε χρηματοοικονομικούς ελέγχους σημαντικών φορέων
του δημόσιου τομέα και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή άλλο
όργανο που είναι αρμόδιο να εκδίδει εντολές ελέγχου και να συγκροτεί τις ελεγκτικές
ομάδες. Στην περίπτωση δε που ελεγχόμενος φορέας μετεξελιχθεί σε φορέα
σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος, ο συνολικός συνεχόμενος χρόνος κατά τον
οποίο ελεγκτής–μέλος ελεγκτικής ομάδας δύναται να ενεργεί ελέγχους στον εν λόγω
φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 χρόνια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο
διανυθείς χρόνος της απασχόλησής του σε ελέγχους που πραγματοποίησε στο ίδιο
φορέα

πριν αυτός καταστεί σημαντικός. Στην περίπτωση που συντρέχουν

απρόβλεπτες ή έκτακτες περιστάσεις (π.χ. σοβαρή ασθένεια του αντικαταστάτη του ή
προσωρινή έλλειψη προσωπικού με τις απαραίτητες για την άσκηση του
συγκεκριμένου ελέγχου γνώσεις και εμπειρία), ο ελεγκτής που έχει συμπληρώσει την
κατά τα ανωτέρω 5ετία ή 7ετία δύναται να ασκεί καθήκοντα ελέγχου, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, για ένα ακόμα χρόνο.
8. Κίνδυνο στην ανεξάρτητη κρίση και συμπεριφορά του ελεγκτή – μέλους της
ελεγκτικής ομάδας μπορεί να προκαλέσει η συγγενική, προσωπική ή κοινωνική σχέση
του με διευθυντικά στελέχη ή συγκεκριμένους υπαλλήλους του ελεγχόμενου φορέα
των οποίων η θέση και οι αρμοδιότητες που ασκούν στον ελεγχόμενο φορέα
επιδρούν ουσιωδώς στην προετοιμασία της κατάρτισης των ελεγχόμενων από την
ομάδα ελέγχου λογιστικών στοιχείων και καταστάσεων (λογαριασμών) ή στην εν
γένει οικονομική διαχείριση του ως άνω φορέα κατά τη χρονική περίοδο που
καλύπτει ο έλεγχος. Η σοβαρότητα της απειλής που οι ανωτέρω σχέσεις δύναται να
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επιφέρουν στην αντικειμενικότητα του ελεγκτή εξαρτάται από τη φύση και το βαθμό
ανάπτυξης των σχέσεων αυτών με τα προαναφερόμενα πρόσωπα του ελεγχόμενου
φορέα, από τη θέση και τις αρμοδιότητες που έχουν τα πρόσωπα αυτά εντός του
φορέα και από το ρόλο και τα ειδικότερα καθήκοντα που ο ελεγκτής έχει αναλάβει
και ασκεί εντός της ελεγκτικής ομάδας. Μεταξύ των μέτρων που μπορεί να ληφθούν
για την εξάλειψη της ανωτέρω απειλής ή τον περιορισμό της σε ανεκτά επίπεδα είναι
η άμεση απομάκρυνση του ελεγκτή από μέλος της ελεγκτικής ομάδας ή σε περίπτωση
που τούτο δεν κρίνεται αναγκαίο, η αναδιάρθρωση των επιμέρους καθηκόντων που
ανατίθενται στο πλαίσιο του ελέγχου μεταξύ των μελών της ελεγκτικής ομάδας κατά
τρόπο τέτοιο ώστε ο ελεγκτής, για τον οποίο υφίσταται κίνδυνος να πληγεί η
αντικειμενικότητά του λόγω των ανωτέρω σχέσεων, να μην διενεργεί έλεγχο στα
αντικείμενα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των προσώπων του φορέα με τα οποία
συνδέεται.
9.

Κίνδυνοι προσωπικού συμφέροντος, εξοικείωσης ή εκφοβισμού μπορεί να
προκληθούν και από την ύπαρξη συγγενικής, προσωπικής ή κοινωνικής σχέσης
μεταξύ αφενός δικαστικού λειτουργού ή υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στον έλεγχο που διενεργεί η ελεγκτική
ομάδα και αφετέρου διευθυντικών και διοικητικών στελεχών ή υπαλλήλων του
ελεγχόμενου φορέα με ουσιώδη επιρροή στην προετοιμασία και κατάρτιση των
ελεγχόμενων από την ελεγκτική ομάδα λογιστικών στοιχείων και καταστάσεων ή στην
εν γένει οικονομική διαχείριση του φορέα. Για την αξιολόγηση της σπουδαιότητας
των ανωτέρω κινδύνων πρέπει να συνεκτιμάται η φύση της σχέσης που υπάρχει ή
έχει αναπτυχθεί μεταξύ των προαναφερόμενων προσώπων, η θέση (ανώτερη ή
κατώτερη) που οι ανωτέρω υπάλληλοι ή δικαστές κατέχουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο
καθώς και ο βαθμός επηρεασμού που ασκούν ή μπορούν να ασκήσουν στα μέλη της
ομάδας ελέγχου, ενώ ως πρόσφορο μέτρο για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των
κινδύνων αυτών αποτελεί και η αξιολόγηση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου των
μελών της ελεγκτικής ομάδας από άλλο ελεγκτή που δεν είναι μέλος αυτής.

10.

Υφιστάμενη δικαστική αντιδικία ή το σοβαρό ενδεχόμενο έναρξης αυτής (π.χ. μετά
από υποβολή εξώδικης καταγγελίας, αναφοράς ή μήνυσης σε διοικητικά ή δικαστικά
όργανα) μεταξύ του ελεγχόμενου φορέα ή διοικητικών στελεχών ή υπαλλήλων του
και ελεγκτή – μέλους της ελεγκτικής ομάδας ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους
προσωπικού συμφέροντος και εκφοβισμού, οι οποίοι μπορεί να απειλήσουν την
αντικειμενικότητα του ελεγκτή αλλά και να επηρεάσουν την καλή συνεργασία και το
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καθήκον αληθείας που απαιτείται να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ελέγχου μεταξύ
του ελεγχόμενου και του ελεγκτή. Η σημασία των κινδύνων αυτών εξαρτάται από τη
φύση και το επίπεδο σημαντικότητας της δικαστικής αντιδικίας και από το κατά πόσο
η αντιδικία αυτή σχετίζεται με το αντικείμενο του επικείμενου ή διενεργούμενου
ελέγχου. Μέτρα δε που ο ελεγκτής δύναται να λάβει για την εξάλειψη των κινδύνων
αυτών ή τον περιορισμό τους σε αποδεκτά πλαίσια είναι μεταξύ άλλων η
απομάκρυνση του ελεγκτή που εμπλέκεται ως διάδικος στη δικαστική διαμάχη από
μέλος της ελεγκτικής ομάδας ή, σε περίπτωση που τούτο δεν κρίνεται αναγκαίο, η
αξιολόγηση της εργασίας του από άλλο ελεγκτή που δεν είναι μέλος της ομάδας
ελέγχου.
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3.2. Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

3.2.1 Σύστημα Δικλίδων Ποιότητας

Το ΔΠΑΕΙ 40 «Σύστημα Δικλίδων Ποιότητας για τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα ‐ ΑΕΙ»
αναφέρεται στα στοιχεία του συστήματος των δικλίδων ποιότητας που περιγράφονται στο Διεθνές
Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας 11. Το ΔΠΑΕΙ 40 εξετάζει επίσης θέματα που αφορούν στο ελεγκτικό
περιβάλλον του δημοσίου τομέα τα οποία επηρεάζουν το σύστημα δικλίδων ποιότητας των
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Τα στοιχεία του συστήματος δικλίδων ποιότητας όπως
αναλύονται στο ΔΠΔΠ 1, είναι τα εξής:
(α)

Ευθύνες ηγεσίας για την ποιότητα εντός της λογιστικής επιχείρησης.

(β)

Σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.

(γ)

Αποδοχή και συνέχιση των σχέσεων με πελάτες και ειδικές αναθέσεις.

(δ)

Ανθρώπινοι πόροι.

(ε)

Εκτέλεση ανάθεσης.

(στ)

Παρακολούθηση.

Επιπροσθέτως, το ΔΠΔΠ 1 αναφέρει την ανάγκη τεκμηρίωσης των πολιτικών και
διαδικασιών και κοινοποίησής τους προς το προσωπικό.
Τα στοιχεία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που περιέχονται στο ΔΠΔΠ 1
τυγχάνουν εφαρμογής και στο πεδίο εργασιών που εκτελούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα (το οποίο είναι ευρύτερο από τον όρο «αναθέσεις» που χρησιμοποιείται στο ΔΠΔΠ 1).
Συνεπώς, οι βασικές αρχές του ΔΠΔΠ 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα κατά το σχεδιασμό των δικών τους συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

1

ΔΠΔΠ1: «Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών».
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3.2.2 Πλαίσιο για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(α) Στοιχείο 1ο: Ευθύνες ηγεσίας για την ποιότητα εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να
προάγουν μια εσωτερική κουλτούρα αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ουσιαστική για την
εκτέλεση αναθέσεων. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να απαιτούν, ο γενικός
εκτελεστικός διευθυντής της λογιστικής επιχείρησης (ή ισότιμος αυτού) ή, όπου ενδείκνυται, το
διοικητικό συμβούλιο των εταίρων της λογιστικής επιχείρησης (ή ισότιμο όργανο), να αναλαμβάνει
την τελική ευθύνη για το σύστημα δικλίδων ποιότητας της λογιστικής επιχείρησης»2.
Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να
προάγουν μια υπηρεσιακή κουλτούρα, αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ουσιαστική για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να τεθούν από τον
Πρόεδρο του Ελ. Συν., ο οποίος και διατηρεί τη συνολική ευθύνη για το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας.
Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο :


Επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος3 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για την ποιότητα
των εργασιών που εκτελούνται από το Συνέδριο4.



Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες για τη διοίκηση
του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ποιότητας σε άτομο ή άτομα με επαρκή και
κατάλληλη εμπειρία για την ανάληψη των καθηκόντων αυτών.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να επιτύχει την καθιέρωση διαδικασιών στην εσωτερική
λειτουργία του που αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την εργασία υψηλής ποιότητας. Για
την επίτευξη αυτής της κουλτούρας, ο Πρόεδρος πρέπει να θέσει τον ορθό «τόνο στην

2

ΔΠΔΠ 1 «Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών», παράγραφος 18.
3
Άρθρο 12 παρ. 1, ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α/28‐2‐2013) : «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
4
Σύμφωνα και με το ΔΠΑΕΙ 20: «Αρχές Διαφάνειας και Λογοδοσίας», Βασική αρχή 5.
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κορυφή5», η οποία τονίζει τη σημασία της ποιότητας σε όλες τις εργασίες του Συνεδρίου.
Μια τέτοια κουλτούραεξαρτάται επίσης από σαφείς, συνεπείς και συχνές ενέργειες από
όλα τα επίπεδα της διοίκησης του Συνεδρίου που υπογραμμίζουν τη σημασία της
ποιότητας.


Η στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να αναγνωρίζει, ως επιτακτική προϋπόθεση
για την επίτευξη της ποιότητας, ότι σε όλες τις εργασίες του, τα πολιτικά, οικονομικά ή
άλλα ζητήματα δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των εργασιών που
εκτελούνται.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες ελέγχου
ποιότητας γνωστοποιούνται με σαφήνεια στο προσωπικό του.



Το Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι για τη διατήρηση του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(β) Στοιχείο 2ο: Σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να
της παρέχουν τη εύλογη διασφάλιση ότι η λογιστική επιχείρηση και το προσωπικό της
συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας»6.
Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες να
διασφαλίζουν εύλογα ότι τα μέλη και το προσωπικό του συμμορφώνονται με τις σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας.
Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο.


Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να τονίσει τη σημασία της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.



Όλα τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικοί λειτουργοί) και οι ελεγκτές πρέπει να
συμμορφώνονται με τους κανόνες δεοντολογίας.

5

“Tone at the Top and Audit Quality – Transnational Auditors Committee, Forum of Firms, International Federation of
Accountants (December 2007) – www.ifac.org
6
ΔΠΔΠ 1«Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών», παράγραφος 20.
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Ο Πρόεδρος καθώς και το ανώτατο προσωπικό (Γενικοί Συντονιστές, Επίτροποι,
Τμηματάρχες) του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς
σύμφωνης με τους κανόνες δεοντολογίας που αναφέρονται στην Ενότητα 3.1. του
παρόντος (Κώδικας Δεοντολογίας).



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των πολιτικών και
διαδικασιών που ενισχύουν τις θεμελιώδεις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, όπως
ορίζονται στο ΔΠΑΕΙ 30 και στην παρ. 3.1.1 του παρόντος εγχειριδίου, δηλαδή:



o

ακεραιότητα

o

ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και αμεροληψία

o

επαγγελματικό απόρρητο και

o

επάρκεια/ικανότητα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εισάγει τη χρήση γραπτών δηλώσεων υπογεγραμμένων
από τα μέλη και το προσωπικό του για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με τους
κανόνες δεοντολογίας του Συνεδρίου.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών,
ώστε εγκαίρως να ενημερώνεται ο Πρόεδρος για τυχόν παραβίαση των δεοντολογικών
απαιτήσεων και να του δοθεί η δυνατότητα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση
αυτών των θεμάτων.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και
διαδικασιών για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του Προέδρου, των δικαστικών
λειτουργών και όλου των ελεγκτών7.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει επίσης ότι εφαρμόζονται διαδικασίες και
πολιτικές, οι οποίες ενδυναμώνουν τη σημασία της εναλλαγής βασικών μελών του
ελεγκτικού προσωπικού, όπου χρειάζεται, για τη μείωση του κινδύνου της εξοικείωσης με
τον ελεγχόμενο φορέα. Μπορεί επίσης να λαμβάνει άλλα μέτρα για τη μείωση του
κινδύνου εξοικείωσης.

7Για περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με την ανεξαρτησία των ΑΕΙ, βλ. ΔΠΑΕΙ 10: «Διακήρυξη του Μεξικού για την
Ανεξαρτησία των ΑΕΙ» και ΔΠΑΕΙ 11: «Κατευθυντήριες γραμμές και ορθές πρακτικές σχετικά με την Ανεξαρτησία των ΑΕΙ».
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(γ) Στοιχείο 3ο: Αποδοχή και συνέχιση
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την αποδοχή
και τη συνέχιση των σχέσεων με πελάτες και για ειδικές αναθέσεις, σχεδιασμένες να της παρέχουν
εύλογη διασφάλιση ότι θα αναλαμβάνει ή θα συνεχίζει σχέσεις και αναθέσεις, μόνο όταν η
λογιστική επιχείρηση:
(α)

Είναι ικανή να εκτελέσει την ανάθεση και έχει τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου και των πόρων να το πράξει,

(β)

Μπορεί να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, και

(γ)

Έχει εξετάσει την ακεραιότητα του πελάτη και δεν έχει πληροφορίες που θα την οδηγούσαν
στο συμπέρασμα ότι ο πελάτης δεν διαθέτει ακεραιότητα»8.

Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που θα
διασφαλίζουν εύλογα ότι θα προβαίνει σε ελέγχους ή άλλες συναφείς εργασίες, μόνο όταν:
α)

διαθέτει την αρμοδιότητα και την επάρκεια για την εκτέλεση του έργου και έχει τις
δυνατότητες, περιλαμβανομένου του χρόνου και των πόρων, να το πράξει

β)

μπορεί να συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας και

γ)

έχει αξιολογήσει την ακεραιότητα του ελεγχόμενου φορέα και έχει εξετάσει τρόπους
αντιμετώπισης του ενδεχόμενου κινδύνου στην ποιότητα του ελέγχου που θα
διενεργήσει.
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το εύρος των εργασιών

που πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε πολλές περιπτώσεις το Ελεγκτικό
Συνέδριο έχει μικρή διακριτική ευχέρεια σχετικά με το έργο που επιτελεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
εκτελεί εργασίες σε τρεις ευρείες κατηγορίες:
1)

Εργασίες που απαιτούνται από την εντολή ανάθεσης και τον κώδικα νόμων που το
διέπει, τις οποίες έχει υποχρέωση να εκτελέσει.

2)

Εργασίες που απαιτούνται από την εντολή ανάθεσής τους, για τις οποίες όμως διαθέτει
την ευχέρεια επιλογής μόνο ως προς τον χρονικό προγραμματισμό, εύρος ή/και τη φύση
των εργασιών

8

ΔΠΔΠ 1 «Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών», παράγραφος 26.
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Εργασίες που μπορεί να επιλέξει να πραγματοποιήσει.

3)

Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο.


Για όλους τους ελέγχους και τις λοιπές συναφείς εργασίες που πραγματοποιούνται, το
Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να καθιερώσει συστήματα εντοπισμού και εξέτασης των
κινδύνων που σχετίζονται με την ποιότητα και προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών.
Αυτά θα ποικίλουν, ανάλογα με το είδος της εργασίας που κάθε φορά θα εξετάζεται.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί με περιορισμένους πόρους. Το Συνέδριο θα πρέπει να
εξετάσει το πρόγραμμα εργασίας του καθώς και αν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για
να εκτελέσει το φάσμα των εργασιών του στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας. Για να
επιτευχθεί αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να έχει ένα σύστημα για να δίνει
προτεραιότητες στην εργασία του με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να
διατηρηθεί η ποιότητα. Αν οι πόροι δεν είναι επαρκείς και θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα
των εργασιών του, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες διασφάλισης ότι η
έλλειψη πόρων έχει περιέλθει σε γνώση του Προέδρου του Συνεδρίου και, ανάλογα με την
περίπτωση, του νομοθέτη ή της αρχής που καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Συνεδρίου.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αξιολογήσει εάν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος για την
ανεξαρτησία του, σύμφωνα με το ΔΠΑΕΙ 10 Διακήρυξη του Μεξικού για την ανεξαρτησία
των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. Όταν εντοπιστεί ένας τέτοιος κίνδυνος, το Ελεγκτικό
Συνέδριο πρέπει να καθορίσει και να τεκμηριώσει το πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τον
κίνδυνο αυτό και να διασφαλίσει την εφαρμογή μιας επαρκώς τεκμηριωμένης διαδικασίας
έγκρισης.



Σε περίπτωση που η ακεραιότητα του ελεγχόμενου φορέα αμφισβητείται, το Ελεγκτικό
Συνέδριο πρέπει να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την
ποιότητα και προκύπτουν από την ικανότητα του προσωπικού, την επάρκεια των πόρων,
και τυχόν δεοντολογικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στον ελεγχόμενο φορέα.



Εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφασίσει να πραγματοποιήσει το έργο, θα πρέπει να
εξασφαλίσει ότι η απόφαση έχει εγκριθεί στο κατάλληλο επίπεδο εντός τουΕλεγκτικού
Συνεδρίου, και ότι οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και
αντιμετώπισης κινδύνων που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών είναι επαρκείς
για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Η αντιμετώπισή τους μπορεί να περιλαμβάνει:
–

προσεκτική οριοθέτηση του έργου που θα εκτελεστεί
18
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–

ανάθεση σε ανώτερο/πιο έμπειρο προσωπικό απόό,τι θα απαιτούνταν κανονικά και

–

πραγματοποίηση εκτενούς και εις βάθος ποιοτικού ελέγχου/επιθεώρησης της εργασίας
πριν την έκδοση της έκθεσης.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο γνωστοποίησης στις εκθέσεις
των τυχόν ειδικών θεμάτων που δυνητικά θα στοιχειοθετούσαν λόγους αδυναμίας
διενέργειας του ελέγχου.

(δ) Στοιχείο 4ο: Ανθρώπινοι πόροι
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να
της παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές προσωπικό με την ικανότητα, τις
δυνατότητες και την προσήλωση στις αρχές δεοντολογίας, που απαιτούνται για:
(α)

Να εκτελούν αναθέσεις σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες
νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, και

(β)

Να καθίστανται ικανοί η λογιστική επιχείρηση ή οι εταίροι ανάθεσης να εκδώσουν εκθέσεις
που είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις»9.

Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΤοΕλεγκτικό Συνέδριο πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες
διασφαλίζουν εύλογα τη διάθεση επαρκών πόρων και την ύπαρξη αρμοδιοτήτων, ικανοτήτων
και δεσμεύσεων σε δεοντολογικές αρχές που είναι απαραίτητοι για:
α)

να διεξάγει τις εργασίες του σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και τις εφαρμοστέες
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και

β)

να επιτρέπουν στο Συνέδριο να εκδίδει εκθέσεις που είναι κατάλληλες για τις
περιστάσεις.
Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο:


Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να βασιστεί σε μια σειρά από διαφορετικές πηγές για να
εξασφαλίσει ότι διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να πραγματοποιήσει
το εύρος των εργασιών του, οι οποίες εκτελούνται από το προσωπικό του Συνεδρίου.

9

ΔΠΔΠ 1 «Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών», παράγραφος 29.
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ΤοΕλεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ευθύνη είναι σαφώς καθορισμένη για
κάθε εργασία που πραγματοποιείται.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει τις ικανότητες που
απαιτούνται για την εκτέλεση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του.



ΤοΕλεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες
διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού δίνουν την κατάλληλη έμφαση στην ποιότητα και
στη δέσμευση με τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας του Συνεδρίου. Αυτές οι
πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνουν:
–

Διαδικασία προσλήψεων (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού και της αξιολόγησης των
προσόντων του προσωπικού που προσλαμβάνεται)

–

Διαδικασία αξιολόγησης επιδόσεων

–

Διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης

–

Ικανότητες (συμπεριλαμβανομένου επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών
στο απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας)



–

Επάρκεια (συμπεριλαμβανομένης της δεοντολογικής και τεχνικής επάρκειας)

–

Διαδικασία ανάπτυξης σταδιοδρομίας

–

Προαγωγές

–

Αποζημιώσεις/αμοιβές

–

Εκτίμηση των αναγκών των ελεγκτών.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση για όλουςτους
ελεγκτές για να ενθαρρύνει την επαγγελματική του πρόοδο. Επίσης πρέπει να διασφαλίζει
ότι οι ελεγκτές είναι εκπαιδευμένοι στις τρέχουσες εξελίξεις του επαγγέλματος.



ΤοΕλεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ελεγκτές έχουν την κατάλληλη
κατανόηση του περιβάλλοντος του δημόσιου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, και μια
καλή κατανόηση των εργασιών που απαιτούνται να εκτελεστούν.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ποιότητα και οι δεοντολογικές αρχές
αποτελούν βασικούς παράγοντες της αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτών.
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(ε) Στοιχείο 5ο: Εκτέλεση ανάθεσης
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες σχεδιασμένες να
της παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι οι αναθέσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα επαγγελματικά
πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και ότι η λογιστική
επιχείρηση ή ο εταίρος ανάθεσης εκδίδουν εκθέσεις που είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις.
Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
(α)

Θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της συνέπειας στην ποιότητα εκτέλεσης της
ανάθεσης,

(β)

Ευθύνες επίβλεψης και

(γ)

Ευθύνες επισκόπησης»10.

Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες θα
διασφαλίζουν εύλογα ότι οι έλεγχοι εκτελούνται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και τις
εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και ότι το Συνέδριο εκδίδει εκθέσεις που είναι
κατάλληλες για τις περιστάσεις. Αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
α)

θέματα που σχετίζονται με την προώθηση της συνέπειας στην ποιότητα των εργασιών
που εκτελούνται

β)

αρμοδιότητες εποπτείας/επίβλεψης11 και

γ)

αρμοδιότητες επιθεώρησης/επισκόπησης.
Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο.


Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες
καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία, όπως η εφαρμογή μεθοδολογίας ελέγχου, για την
εκτέλεση του εύρους των εργασιών του.12.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που ενθαρρύνουν
την επίτευξη υψηλής ποιότητας και αποθαρρύνουν ή αποτρέπουν την χαμηλή ποιότητα
στους ελέγχους που διενεργεί. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος
που ενθαρρύνει και προάγει την ορθή χρήση της επαγγελματικής κρίσης των ελεγκτών και

10

ΔΠΔΠ 1, παράγραφος 32.
Για τις αρμοδιότητες εποπτείας και επιθεώρησης, βλέπε Ενότητα 7.2.4 «Αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης της
ελεγκτικής εργασίας»
12
Σύμφωνα και με το ΔΠΑΕΙ 20: «Αρχές Διαφάνειας και Λογοδοσίας», Βασική αρχή 3.
11
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προωθεί τη βελτίωση της ποιότητας. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται πρέπει να
υπόκεινται σε επιθεώρηση/επισκόπηση ως μέσο συμβολής στην ποιότητα και στην
προώθηση της μάθησης και ανάπτυξης του προσωπικού.


Όταν προκύπτουν δύσκολα ή αμφιλεγόμενα θέματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να
εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλοι πόροι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται τα πρότυπα που είναι
σχετικά σε κάθε εργασία που εκτελείται, και εάν οποιαδήποτε απαίτηση κάποιου προτύπου
δεν ακολουθείται, το Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν
εφαρμόστηκε συγκεκριμένο πρότυπο είναι κατάλληλα τεκμηριωμένοι και εγκεκριμένοι.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διαφορές απόψεων εντός του
Συνεδρίου τεκμηριώνονται σαφώς και επιλύονται πριν από την έκδοση της έκθεσης.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές
και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου (όπως αρμοδιότητες επίβλεψης, επιθεώρησης και
επισκόπησης δικλίδων ποιότητας των ανατιθέμενων ελέγχων) για κάθε εργασία που
εκτελείται (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών ελέγχων, των ελέγχων
απόδοσης και ελέγχων συμμόρφωσης). Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να αναγνωρίσει τη
σημασία της ποιοτικής εξέτασης του έργου του και τα θέματα που εγείρονται, όταν
πραγματοποιείται ποιοτική εξέταση του έργου, πρέπει να επιλύονται ικανοποιητικά πριν
από την έκδοση της έκθεσης.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την
έγκριση των εκθέσεων που πρόκειται να εκδοθούν. Ορισμένες εργασίες του Συνεδρίου
μπορεί να έχουν υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και σημασίας που απαιτεί εντατικό
ποιοτικό έλεγχο πριν την έκδοση της έκθεσης.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να στοχεύει στην έγκαιρη ολοκλήρωση των ελέγχων και
όλων των άλλων εργασιών του, αναγνωρίζοντας ότι η αξία της συμβολής του μειώνεται
όταν το έργο του δεν είναι επίκαιρο.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη τεκμηρίωση (όπως τα
ελεγκτικά φύλλα εργασίας) από όλες τις εργασίες που εκτελούνται.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα ελεγκτικά τεκμήρια (όπως τα
ελεγκτικά φύλλα εργασίας), που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών του,
είναι ιδιοκτησία του Συνεδρίου.
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες
διαδικασίες για την εξακρίβωση της βασιμότητας των ευρημάτων και ότι τα μέρη που
επηρεάζονται άμεσα από τα ευρήματα αυτά έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών του ελέγχου, ανεξάρτητα από
τη δημοσιοποίηση ή μη της έκθεσης.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα διατηρήσει τους σχετικούς
φακέλους ελέγχου για χρονικές περιόδους που καθορίζονται σε νόμους, κανονισμούς,
επαγγελματικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.



Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να βρει μία δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στην
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στους φακέλους ελέγχου και στην
ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να θεσπίζει
διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να
είναι διαφανείς και να συνάδουν με τη νομοθεσία που το διέπει.

(στ) Στοιχείο 6ο: Παρακολούθηση
ΔΠΔΠ 1 – Βασική αρχή:
«Η λογιστική επιχείρηση πρέπει να θεσπίσει σειρά ενεργειών παρακολούθησης,
σχεδιασμένη για να της παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που
αφορούν το σύστημα δικλίδων ποιότητας είναι σχετικές, επαρκείς και λειτουργούν αποτελεσματικά.
Αυτή η σειρά ενεργειών πρέπει:
(α)

Να περιλαμβάνει μια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήματος δικλίδων ποιότητας
της λογιστικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, σε κυκλική βάση, μιας
τουλάχιστον ολοκληρωμένης ανάθεσης για κάθε εταίρο ανάθεσης.

(β)

Να απαιτεί υπευθυνότητα για τη σειρά ενεργειών παρακολούθησης που πρόκειται να
ανατεθεί σε εταίρο ή εταίρους ή άλλα πρόσωπα με επαρκή και κατάλληλη εμπειρία καθώς
και εξουσία στη λογιστική επιχείρηση για να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, και

(γ)

Να απαιτεί ότι αυτοί που εκτελούν την ανάθεση ή την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας
της ανάθεσης δεν εμπλέκονται στην επιθεώρηση των αναθέσεων»13.

13

ΔΠΔΠ 1, παρ. 48
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Βασική αρχή προσαρμοσμένη για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να θεσπίσει μια σειρά ενεργειών παρακολούθησης οι
οποίες διασφαλίζουν εύλογα ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν στο σύστημα
διασφάλισης ποιότητας είναι πρόσφορες, επαρκείς και λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτή η
σειρά ενεργειών πρέπει:
α)

να περιλαμβάνει μια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήματος δικλίδων
ποιότητας

του

Συνεδρίου,

συμπεριλαμβανομένης

της

επιθεώρησης

δείγματος

ολοκληρωμένων εργασιών από όλο το φάσμα των ελεγκτικών εργασιών που
πραγματοποιούνται από το Συνέδριο.
β)

να προβλέπει την ανάθεση της ευθύνης για τη διαδικασία παρακολούθησης σε άτομο ή
άτομα με επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και αντίστοιχη αρμοδιότητα στο Συνέδριο για
την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων και

γ)

να απαιτεί εκείνοι που διενεργούν την παρακολούθηση να είναι ανεξάρτητοι (δηλαδή να
μην έχουν λάβει μέρος στην εκτέλεση αναθέσεων ή σε οποιοδήποτε ποιοτικό έλεγχο των
αναθέσεων αυτών).
Κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής για το Ελεγκτικό Συνέδριο:


Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα ποιοτικού ελέγχου
περιλαμβάνει ανεξάρτητη παρακολούθηση του εύρους των εσωτερικών δικλίδων του
Συνεδρίου (με χρήση προσωπικού που δεν συμμετέχει στην εκτέλεση των εργασιών).



Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας
παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ποιότητας αναφέρονται εγκαίρως
στον Πρόεδρο του Συνεδρίου ώστε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.



Όπου ενδείκνυται, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να εξετάσει τη συμμετοχή άλλου ΑΕΙ, ή
άλλου κατάλληλου οργανισμού, για να πραγματοποιήσει ανεξάρτητη επανεξέταση του
συνολικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου (όπως μια αξιολόγηση από ομοτίμους‐
peerreview)14.



Όπου ενδείκνυται, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να εξετάσει τη χρήση και άλλων μέσων για
την παρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας του, τα οποία ενδεικτικά μπορεί να
περιλαμβάνουν τον έλεγχο συμμόρφωσης επί των συστάσεων ποιοτικού ελέγχου.

14

Σύμφωνα και με το ΔΠΑΕΙ 20: «Αρχές Διαφάνειας και Λογοδοσίας», Βασική αρχή 9.
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για την αντιμετώπιση παραπόνων
ή καταγγελιών σχετικά με την ποιότητα των εργασιών που εκτελεί.

3.2.3 Ερμηνεία των όρων

Εφόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο επιθυμεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με το ΔΠΔΠ 1, θα
πρέπει να εξετάσει τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού. Το ΔΠΔΠ 1 περιλαμβάνει ορισμούς
διαφορετικών όρων. Εφαρμόζοντας το ΔΠΑΕΙ 40, οι ακόλουθοι όροι του ΔΠΔΠ 1, μπορούν να
κατανοηθούν ως εξής:
«Λογιστική Επιχείρηση»

Ο όρος «λογιστική επιχείρηση» αναφέρεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, ως σύνολο. Όπου ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού

“Firm”

Συνεδρίου ορίζει Επιτρόπους για να εκτελέσει ελέγχους ή άλλες
εργασίες, ο όρος «λογιστική επιχείρηση» αναφέρεται στον
Πρόεδρο του Συνεδρίου, και στα πρόσωπα που ορίστηκαν για
την εκτέλεση του ελέγχου ή άλλων συναφών εργασιών.
«Ανάθεση»
“Engagement”

Ο όρος «ανάθεση» αναφέρεται στην εργασία που εκτελείται στο
πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(για παράδειγμα ο χρηματοοικονομικός έλεγχος σύμφωνα με το
άρθρο 39 του ν. 4129/2013).

«Εταίρος ανάθεσης»
“Engagement partner”

Ο όρος «εταίρος ανάθεσης» αναφέρεται στον Επίτροπο, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εργασία και την έκθεση που
εκδίδεται εκ μέρους του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες που το διέπουν.

«Πελάτης»

Ο όρος «πελάτης» αναφέρεται στο δημόσιο φορέα, ο οποίος
υπόκειται στον έλεγχο ή άλλη συναφή εργασία από το Ελεγκτικό

“Client”

Συνέδριο (π.χ. ο ελεγχόμενος οργανισμός).
Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται στο εγχειρίδιο είναι συνεπείς με αυτή την
ορολογία.
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Αθήνα , ..../...../20....
Προς την 11η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο/Η

κάτωθι

υπογεγραμμένος/η.....................................................................του

........................., μόνιμος υπάλληλος/ υπάλληλος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με βαθμό
...., του κλάδου ...... ‐ .............................., που υπηρετώ στ........ Υπηρεσία Επιτρόπου στο
Υπουργείο Νομό/Δήμο ........................, δηλώνω ότι έχω πλήρη γνώση των υποχρεώσεων του
Κώδικα Δεοντολογίας, που περιέχονται στην παρ. 3.1. του εγκεκριμένου με τα Πρακτικά της .........
Γεν.Συν. /................ της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Εγχειριδίου Ελέγχου και
δεσμεύομαι για τη διαρκή και πιστή τήρησή τους κατά την εκτέλεση του ελέγχου στον οποίο
συμμετέχω ως μέλος ομάδας ελέγχου, σύμφωνα με την ........./ 20..... απόφαση του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο/Η δηλών/ουσα

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
AVGOUSTOGLOU
Ημερομηνία: 2017.02.06 12:58:13 EET
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4.1 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου

Οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι κι οι έλεγχοι συμμόρφωσης σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι προτείνεται να διενεργηθούν κάθε
έτος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μέρος του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. Η
αρχική εισήγηση κάθε ετήσιου προγράμματος ελέγχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή
Σχεδιασμού Ελέγχου και εγκρίνεται από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Βασικός σκοπός του ετήσιου προγράμματος ελέγχων είναι να αποτελέσει το εργαλείο
προγραμματισμού όλων των ελεγκτικών εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τους
στρατηγικούς στόχους του, την εκτίμηση κινδύνων και το διαθέσιμο προσωπικό. Πέραν του
προγραμματισμού των ελεγκτικών εργασιών, το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων θα περιλαμβάνει
τον προγραμματισμό των λοιπών εργασιών όπως εκπαίδευση, διοικητικές υπηρεσίες,
γραμματειακή υποστήριξη καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών και υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων θα αποτελεί μέρος του τετραετούς προγράμματος
ελέγχων. Η κατάρτιση του τετραετούς προγράμματος ελέγχων διαμορφώνεται από την
στρατηγική ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χαρτοφυλάκιο δυνητικών ελέγχων, την
εκτίμηση των συνολικών πόρων, την ανάγκη για διενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε τομείς
υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος και την υποχρέωση ελέγχου, σε κυκλική βάση, του συνόλου
των ελεγχόμενων φορέων. Το τετραετές πρόγραμμα ελέγχων θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση.
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4.2 Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα1

4.2.1 Σκοπός, δομή και πεδίο εφαρμογής των ΔΠΑΕΙ
Σκοπός των ΔΠΑΕΙ

Τα επαγγελματικά πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητα για την
εξασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και του

επαγγελματισμού στον έλεγχο του

δημόσιου τομέα. Τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ), όπως
αναπτύχθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI),
έχουν ως στόχο την προώθηση διενέργειας ανεξάρτητων και αποτελεσματικών ελέγχων από τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα. Περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά στον
έλεγχο του δημόσιου τομέα σε οργανωτικό επίπεδο, ενώ στο επίπεδο των μεμονωμένων
ελέγχων αποσκοπούν στην καθοδήγηση των μελών του INTOSAI να αναπτύξουν τη δική τους
επαγγελματική προσέγγιση, ανάλογα με την αποστολή τους και τους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς.

Δομή των ΔΠΑΕΙ

Το πλαίσιο των επαγγελματικών προτύπων του INTOSAI αποτελείται από τέσσερα
επίπεδα.
Το ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (ΔΠΑΕΙ 1) περιλαμβάνει τις ιδρυτικές αρχές.
Το ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (ΔΠΑΕΙ 10‐99) ορίζει τις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία των
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων σε οργανωτικό επίπεδο, περικλείοντας τις έννοιες της
ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, των κανόνων δεοντολογίας και του ελέγχου
ποιότητας, οι οποίες σχετίζονται με όλα τα είδη ελέγχων που διενεργούν τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα.

1Σχετ. το ΔΠΑΕΙ 100 «Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα», το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το
σκοπό και την εφαρμογή των ΔΠΑΕΙ καθώς και το πλαίσιο, τα στοιχεία και τις αρχές του ελέγχου στο δημόσιο τομέα.
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Τα ΕΠΙΠΕΔΑ 3 & 4 αναφέρονται στη διενέργεια των μεμονωμένων ελέγχων και
περιλαμβάνουν, ανά είδος ελέγχου, γενικά αναγνωρισμένες επαγγελματικές αρχές που
στηρίζουν τον αποτελεσματικό και ανεξάρτητο έλεγχο των φορέων του δημόσιου τομέα.
Ειδικότερα, οι Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στο ΕΠΙΠΕΔΟ 3 (ΔΠΑΕΙ 100 έως 999) αναπτύσσουν
τις αρχές που αναφέρονται στο ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (ΔΠΑΕΙ 1 ‐ Η Διακήρυξη της Λίμα) και στα ΔΠΑΕΙ του
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 παρέχοντας ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς που καθορίζει τον έλεγχο στο δημόσιο
τομέα. Ειδικότερα, το ΔΠΑΕΙ 100 θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις
αναθέσεις ελέγχου του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το περιεχόμενό τους.
Ακολούθως, τα ΔΠΑΕΙ 200, 300 και 400 αξιοποιούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις αρχές αυτές
στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων (ΔΠΑΕΙ 200), των ελέγχων επιδόσεων (ΔΠΑΕΙ
300) και των ελέγχων συμμόρφωσης (ΔΠΑΕΙ 400) και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε
συνδυασμό με τις αρχές του ΔΠΑΕΙ 100. Οι εν λόγω αρχές δεν υποκαθιστούν σε καμία
περίπτωση τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και τις αρμοδιότητες των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και δεν εμποδίζουν αυτά από τη διεξαγωγή ερευνών, επισκοπήσεων ή
άλλου είδους αναθέσεων που δεν καλύπτονται ρητά από τα υπάρχοντα ΔΠΑΕΙ.
Τέλος, τα ΔΠΑΕΙ στο ΕΠΙΠΕΔΟ 4 (ΔΠΑΕΙ 1000 ‐ 4999) μεταφράζουν τις Θεμελιώδεις
Αρχές Ελέγχου του επιπέδου 3 σε πιο συγκεκριμένες και λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς σε καθημερινή βάση κατά τη
διεξαγωγή των ελέγχων και ως ελεγκτικά πρότυπα σε περίπτωση που δεν έχουν αναπτυχθεί τα
αντίστοιχα εθνικά. Με άλλα λόγια, το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει Γενικές Κατευθυντήριες
Γραμμές Ελέγχου, οι οποίες καθορίζουν

τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή ενός

χρηματοοικονομικού ελέγχου, ενός ελέγχου συμμόρφωσης και ενός ελέγχου επιδόσεων.

Πεδίο εφαρμογής των ΔΠΑΕΙ

Όπως προαναφέρθηκε, οι Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στο επίπεδο 3 του πλαισίου των
ΔΠΑΕΙ αποτελούν τον πυρήνα των Γενικών Κατευθυντήριων Αρχών Ελέγχου του επιπέδου 4. Οι
αρχές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις τρόπους:
•

ως βάση πάνω στην οποία τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα μπορούν να
αναπτύξουν επαγγελματικά πρότυπα,

•
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•

ως βάση για την υιοθέτηση των ίδιων των Γενικών Κατευθυντήριων Γραμμών
Ελέγχου ως βασικών προτύπων .

Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν στις εκθέσεις ελέγχου τα
πρότυπα που εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των ελέγχων που διεξάγουν, προκειμένου η
πληροφορία αυτή να είναι διαθέσιμη στους χρήστες των εν λόγω εκθέσεων.
Ένα Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα μπορεί να δηλώσει ότι τα πρότυπα που έχει αναπτύξει ή
υιοθετήσει βασίζονται ή συνάδουν με τις Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου των ΔΠΑΕΙ, μόνο εάν τα
πρότυπα αυτά συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις ανωτέρω αρχές. Στην περίπτωση αυτή, οι
εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν σχετική αναφορά ως εξής: «... Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα [πρότυπα], τα οποία βασίζονται στις [ή είναι συνεπή με τις]
Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου (ΔΠΑΕΙ 100‐999) των Διεθνών Προτύπων των Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων…». Για την ορθή υιοθέτηση ή την ανάπτυξη ελεγκτικών προτύπων που βασίζονται
στις Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου, η πλήρης κατανόηση του συνόλου των αρχών είναι
απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό, θεωρείται απαραίτητη η σχετική καθοδήγηση που παρέχεται
από τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ελέγχου (ΔΠΑΕΙ 1000 ‐ 4999).
Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα μπορούν επίσης να επιλέξουν την υιοθέτηση των
Γενικών Κατευθυντήριων Γραμμών Ελέγχου (ΔΠΑΕΙ 1000 ‐ 4999) ως βασικά πρότυπά τους. Σε
αυτή την περίπτωση, ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται με όλα τα ΔΠΑΕΙ που είναι σχετικά
με τον έλεγχο. Σχετική αναφορά μπορεί να γίνει με τη δήλωση: «.. Διενεργήσαμε τον έλεγχό
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων». Η δήλωση αυτή
μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω ποια ΔΠΑΕΙ εφαρμόστηκαν από τον ελεγκτή με την προσθήκη
της ακόλουθης φράσης: «Ο έλεγχος διενεργήθηκε με βάση το/τα ΔΠΑΕΙ xxx [αριθμός και το
όνομα του ΔΠΑΕΙ ή εύρος ΔΠΑΕΙ]»
Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τόσο τις Γενικές
Κατευθυντήριες Γραμμές Ελέγχου όσο και πρότυπα από άλλες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν προκύπτουν αντιφάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναφορά θα πρέπει να γίνει τόσο σε αυτά
τα πρότυπα όσο και στα ΔΠΑΕΙ.
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4.2.2 Πλαίσιο ελέγχου στο δημόσιο τομέα

Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα μπορεί να περιγραφεί ως μια συστηματική διαδικασία
απόκτησης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων με στόχο να προσδιοριστεί αν πληροφορίες
ή πραγματικές συνθήκες συμμορφώνονται με καθορισμένα κριτήρια. Ο έλεγχος αυτός είναι
απαραίτητος, καθώς παρέχει στο νομοθετικό σώμα, στους εποπτικούς φορείς, στους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και στο ευρύ κοινό στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των
κυβερνητικών προγραμμάτων και λειτουργιών από τους δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας έτσι
στην ενίσχυση της πεποίθησης ότι αυτοί εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά,
αποδοτικά, και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες δεοντολογίας.
Γενικά, οι έλεγχοι στο δημόσιο τομέα μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 βασικές
κατηγορίες2: στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων (χρηματοοικονομικοί έλεγχοι),
στους ελέγχους συμμόρφωσης και στους ελέγχους επιδόσεων.
Ο χρηματοοικονομικός έλεγχος εστιάζει στον προσδιορισμό του κατά πόσον οι
χρηματοοικονομικές πληροφορίες του φορέα, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς
και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 3. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της απόκτησης
επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα επιτρέψουν στον ελεγκτή να εκφράσει
γνώμη ως προς το εάν αυτές οι οικονομικές πληροφορίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθος.
Ο έλεγχος επιδόσεων εστιάζει στο εάν οι δημόσιοι φορείς εκτελούν τους σκοπούς τους
σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και αν
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η επίδοση εξετάζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια ενώ

2Έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της διοίκησης και των
υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση όσον αφορά στην κατάλληλη χρήση των δημόσιων πόρων. Οι σχετικές αναθέσεις
μπορεί να περιλαμβάνουν την υποβολή έκθεσης σχετικά με τα ποσοτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του
φορέα, εκτιμώμενες μελλοντικές απαιτήσεις σε πόρους, ορθή λειτουργία του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων, έλεγχο
εν γένει έργων και προγραμμάτων ή άλλων θεμάτων σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, μπορεί να διενεργούνται
συνδυασμένοι έλεγχοι που να ενσωματώνουν πτυχές χρηματοοικονομικές, επίδοσης ή/και συμμόρφωσης.
3Αφορά σε νόμους και κανονισμούς, η μη συμμόρφωση με τους οποίους μπορεί να έχει ουσιώδη επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις (σχετ. το ΔΠΑΕΙ 1250 «Εξέταση νόμων και κανονισμών στον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων»).
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αναλύονται οι αιτίες απόκλισης από τα κριτήρια αυτά προκειμένου να απαντηθούν
συγκεκριμένα ερωτήματα του ελέγχου και να παρασχεθούν εποικοδομητικές συστάσεις.
Τέλος, ο έλεγχος συμμόρφωσης εστιάζει στο εάν το αντικείμενο του ελέγχου είναι σε
συμμόρφωση με συγκεκριμένες αρχές που προσδιορίζονται ως κριτήρια. Οι αρχές μπορεί να
αφορούν σε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, επαγγελματικά πρότυπα, καθιερωμένους
κώδικες, συμβατικούς όρους κ.τ.λ.
Οι στόχοι του ελέγχου στο δημόσιο τομέα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος
του ελέγχου που διεξάγεται. Ωστόσο, όλα τα είδη ελέγχου συμβάλλουν στη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση ως εξής:


Παρέχοντας στους σκοπούμενους χρήστες αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αξιόπιστες
πληροφορίες, συμπεράσματα ή γνώμες βάσει επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τη λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα



Ενισχύοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, και διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση
στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και περιουσιακών στοιχείων του δημόσιου τομέα



Ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των φορέων που στα πλαίσια συνταγματικών
επιταγών είναι επιφορτισμένοι με τη γενική παρακολούθηση και τη λήψη διορθωτικών
μέτρων όσον αφορά στην κυβερνητική δράση καθώς και αυτών που είναι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση



Δημιουργώντας κίνητρα για βελτίωση των δημόσιων φορέων μέσω της παροχής γνώσης
και εποικοδομητικών συστάσεων.

4.2.3. Στοιχεία του ελέγχου στο δημόσιο τομέα

4.2.3.1. Τα τρία μέρη
Στους ελέγχους του δημόσιου τομέα εμπλέκονται τουλάχιστον τρία μέρη: 1) ο ελεγκτής,
2) ο υπεύθυνος φορέας και 3) οι σκοπούμενοι χρήστες. Ο υπεύθυνος φορέας συνήθως φέρει
την ευθύνη για τη διαχείριση του αντικειμένου ελέγχου, για την προετοιμασία των
πληροφοριών για το αντικείμενο ελέγχου, ή/και για την υιοθέτηση των παρεχόμενων
συστάσεων. Οι σκοπούμενοι χρήστες είναι οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η έκθεση του
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ελεγκτή και, κατά κανόνα, περιλαμβάνουν το νομοθετικό σώμα, τους εποπτικούς φορείς,
αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, ή/και το ευρύ κοινό.

4.2.3.2. Αντικείμενο του ελέγχου, κριτήρια και πληροφορίες για το αντικείμενο
ελέγχου
To αντικείμενο του ελέγχου αφορά στις πληροφορίες, στις πραγματικές συνθήκες ή
στις δραστηριότητες που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ένα κατάλληλο
αντικείμενο ελέγχου είναι σαφώς προσδιορίσιμο και δύναται να μετρηθεί, ή να αξιολογηθεί
βάσει των κριτηρίων που έχουν τεθεί, μέσω της εφαρμογής ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν
ως στόχο την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα στηρίξουν την
ελεγκτική γνώμη ή συμπέρασμα.
Τα κριτήρια είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του
αντικειμένου ελέγχου. Για τον προσδιορισμό του βαθμού καταλληλότητας των κριτηρίων, ο
ελεγκτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνάφειά τους με το αντικείμενο ελέγχου, την
πληρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητά τους (ουδετερότητα, γενική αποδοχή και
συγκρισιμότητα με κριτήρια παρόμοιων ελέγχων) καθώς επίσης και το κατά πόσο είναι εύκολα
κατανοητά από τους σκοπούμενους χρήστες. Τα κριτήρια μπορούν να προέρχονται από
διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων νόμων, κανονισμών, προτύπων, αρχών της χρηστής
διαχείρισης ή και βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους σκοπούμενους
χρήστες προκειμένου να κατανοήσουν πώς έχει αξιολογηθεί ή μετρηθεί το αντικείμενο
ελέγχου.
Οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου αναφέρονται στο αποτέλεσμα της
αξιολόγησης ή μέτρησης του αντικειμένου ελέγχου βάσει των κριτηρίων.

4.2.3.3. Τύποι αναθέσεων
Στους ελέγχους του δημόσιου τομέα υπάρχουν δύο τύποι αναθέσεων:
1. Στις αναθέσεις πιστοποίησης ο υπεύθυνος φορέας αξιολογεί το αντικείμενο του
ελέγχου βάσει των κριτηρίων και παρουσιάζει τις πληροφορίες για το αντικείμενο
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ελέγχου, για τις οποίες ο ελεγκτής συγκεντρώνει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια που θα αποτελέσουν τη βάση για την έκφραση ενός συμπεράσματος/γνώμης.
2. Στις αναθέσεις υποβολής έκθεσης ο ελεγκτής είναι εκείνος που μετρά ή αξιολογεί το
αντικείμενο του ελέγχου βάσει των κριτηρίων. Ο ελεγκτής επιλέγει το αντικείμενο και
τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο κίνδυνο και το επίπεδο ουσιώδους
μεγέθους. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης/μέτρησης του αντικειμένου ελέγχου βάσει
των κριτηρίων παρουσιάζεται στην έκθεση ελέγχου με τη μορφή ευρημάτων,
συμπερασμάτων, συστάσεων ή μιας γνώμης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων αναθέσεων συνδέεται με το αντικείμενο του
ελέγχου και τις πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου, και αναφέρεται στον ορισμό του
ελέγχου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο έλεγχος του δημόσιου τομέα μπορεί να περιγραφεί ως
μία συστηματική διαδικασία απόκτησης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων με στόχο να
προσδιοριστεί αν πληροφορίες ή πραγματικές συνθήκες συμμορφώνονται με καθορισμένα
κριτήρια. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι εάν ο έλεγχος σχετίζεται με αξιολόγηση
πληροφοριών (πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου) αποτελεί μια ανάθεση πιστοποίησης,
ενώ, εάν σχετίζεται με αξιολόγηση πραγματικών συνθηκών (αντικείμενο του ελέγχου) αποτελεί
μια ανάθεση υποβολής έκθεσης.
Οι χρηματοοικονομικοί έλεγχοι είναι πάντα αναθέσεις πιστοποίησης, καθώς βασίζονται
σε πληροφορίες που παρουσιάζονται από τον υπεύθυνο φορέα και αφορούν στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι έλεγχοι επιδόσεων είναι συνήθως αναθέσεις υποβολής έκθεσης. Οι έλεγχοι
συμμόρφωσης μπορεί να είναι αναθέσεις πιστοποίησης, αναθέσεις υποβολής έκθεσης ή και τα
δύο ταυτόχρονα. Ειδικότερα, για τα τρία είδη ελέγχων ισχύουν τα ακόλουθα:

9 Χρηματοοικονομικός έλεγχος: Το αντικείμενο ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου είναι η
χρηματοοικονομική θέση, η χρηματοοικονομική απόδοση, οι ταμειακές ροές ή άλλα
στοιχεία που αποτιμώνται και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ
πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου είναι οι οικονομικές καταστάσεις.

9 Έλεγχος επιδόσεων: Το αντικείμενο ενός ελέγχου επιδόσεων καθορίζεται από το στόχο
και τα ερωτήματα του εκάστοτε ελέγχου και μπορεί να είναι συγκεκριμένα
προγράμματα, κονδύλια ή δραστηριότητες καθώς και χρηματοοικονομικές ή μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με οποιοδήποτε από αυτά τα
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στοιχεία. Ο ελεγκτής αξιολογεί το αντικείμενο προκειμένου να δει το βαθμό που τα
καθορισμένα κριτήρια έχουν ή δεν έχουν τηρηθεί

9 Έλεγχος συμμόρφωσης: Το αντικείμενο ενός ελέγχου συμμόρφωσης καθορίζεται από το
εύρος του ελέγχου. Μπορεί να είναι δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές πράξεις ή
πληροφορίες. Στις αναθέσεις πιστοποίησης ο ελεγκτής επικεντρώνεται στις
πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου, που μπορεί να είναι μια δήλωση
συμμόρφωσης με ένα καθιερωμένο πλαίσιο αναφοράς.

4.2.3.4. Η διασφάλιση στον έλεγχο του δημόσιου τομέα
Η ανάγκη για διασφάλιση

Οι σκοπούμενοι χρήστες θα ήθελαν να είναι σίγουροι για την αξιοπιστία και
καταλληλότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων. Για το
λόγο αυτό, οι έλεγχοι παρέχουν πληροφορίες που βασίζονται σε επαρκή και κατάλληλα
τεκμήρια, ενώ, παράλληλα, οι ελεγκτές διενεργούν διαδικασίες με στόχο τον περιορισμό του
κινδύνου κατάληξης σε μη ορθά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των εγγενών
περιορισμών, ένας έλεγχος δεν μπορεί ποτέ να παρέχει απόλυτη διασφάλιση για την ορθότητα
των συμπερασμάτων του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο διασφάλισης που παρέχεται
στους σκοπούμενους χρήστες θα πρέπει να γνωστοποιείται με σαφήνεια.

Μορφές παροχής διασφάλισης

Ανάλογα με τον έλεγχο και τις ανάγκες των σκοπούμενων χρηστών, το επίπεδο
διασφάλισης μπορεί να κοινοποιείται με δύο τρόπους:
α) Μέσω μιας γνώμης ή ενός συμπεράσματος που ορίζει ρητά το επίπεδο διασφάλισης.
Αυτό ισχύει για όλες τις αναθέσεις πιστοποίησης και για ορισμένες αναθέσεις
υποβολής έκθεσης.
β) Με άλλες μορφές. Σε ορισμένες αναθέσεις υποβολής έκθεσης ο ελεγκτής δεν
προβαίνει σε μια σαφή δήλωση του επιπέδου διασφάλισης σχετικά με το αντικείμενο
του ελέγχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ελεγκτής παρέχει έμμεσα στους χρήστες τον
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απαιτούμενο βαθμό εμπιστοσύνης, εξηγώντας επαρκώς και κατανοητά τη λογική
σύνδεση των ευρημάτων, των κριτηρίων και των συμπερασμάτων, και πώς ο
συνδυασμός των ευρημάτων και των κριτηρίων οδήγησαν τον ελεγκτή να καταλήξει στο
συγκεκριμένο συμπέρασμα ή σύσταση.

Επίπεδα διασφάλισης

Η διασφάλιση μπορεί να είναι είτε εύλογη, είτε περιορισμένη.
Η

εύλογη

διασφάλιση

είναι

υψηλή

αλλά

όχι

απόλυτη.

Το

ελεγκτικό

συμπέρασμα/γνώμη εκφράζεται θετικά, αναφέροντας ότι, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, το
αντικείμενο του ελέγχου είναι ή δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα
κριτήρια ή, κατά περίπτωση, ότι οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου παρέχουν μια
αληθή και εύλογη εικόνα, σύμφωνα με τα τιθέμενα κριτήρια.
Κατά την παροχή περιορισμένης διασφάλισης το ελεγκτικό συμπέρασμα αναφέρει ότι,
βάσει των διαδικασιών που διενεργήθηκαν, δεν έχει περιέλθει κάτι στην αντίληψη του ελεγκτή
που να τον κάνει να θεωρήσει ότι το αντικείμενο του ελέγχου δεν είναι σε συμμόρφωση με τα
κριτήρια. Οι διαδικασίες που διενεργούνται σ’ αυτή την περίπτωση είναι περιορισμένες
συγκριτικά με αυτές που απαιτούνται για την παροχή εύλογης διασφάλισης.

4.2.4. Αρχές του ελέγχου στο δημόσιο τομέα
Οι αρχές που φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα και αναλύονται περαιτέρω σε αυτή την
ενότητα, είναι θεμελιώδεις για τη διεξαγωγή ενός ελέγχου. Ωστόσο, για σκοπούς παρουσίασης,
οι θεμελιώδεις αρχές κατηγοριοποιούνται σε αρχές που σχετίζονται με οργανωτικές απαιτήσεις
των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, γενικές αρχές που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο ελεγκτής
τόσο πριν την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς και αρχές που σχετίζονται
με συγκεκριμένα βήματα στη διαδικασία ελέγχου.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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4.2.4.1. Γενικές αρχές
Δεοντολογία και ανεξαρτησία

Οι ελεγκτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις δεοντολογίας και να είναι
ανεξάρτητοι. Οι κανόνες δεοντολογίας πρέπει να χαρακτηρίζουν την επαγγελματική
συμπεριφορά των ελεγκτών4 (βλέπε Ενότητα 3.1 «Κώδικας Δεοντολογίας»). Επιπλέον, οι
ελεγκτές πρέπει να παραμένουν ανεξάρτητοι5 έτσι ώστε οι εκθέσεις τους να είναι αμερόληπτες
και να θεωρούνται ως τέτοιες από τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται.

Επαγγελματική κρίση, επιμέλεια και σκεπτικισμός

Οι ελεγκτές πρέπει να τηρούν κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά εφαρμόζοντας
επαγγελματικό σκεπτικισμό, επαγγελματική κρίση και επιμέλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Η στάση του ελεγκτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαγγελματική κρίση και
σκεπτικισμό κατά τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο. Ο ελεγκτής πρέπει να
επιδεικνύει επιμέλεια ώστε να διασφαλίζει ότι η επαγγελματική του συμπεριφορά είναι
σύμφωνη με τις αρχές και τα πρότυπα που εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
Επαγγελματικός σκεπτικισμός σημαίνει τη διατήρηση επιφυλακτικής στάσης κατά την
αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότητας των τεκμηρίων που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου καθώς επίσης και δεκτική διάθεση σε όλες τις απόψεις και επιχειρήματα.
Η επαγγελματική κρίση προϋποθέτει από τον ελεγκτή την εφαρμογή της σχετικής
εκπαίδευσης, των γνώσεων και της εμπειρίας του κατά τη λήψη αποφάσεων για τους τρόπους
δράσης που είναι κατάλληλοι στις περιστάσεις της εκάστοτε ανάθεσης ελέγχου.

4Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας που αφορούν στην ακεραιότητα, την
αντικειμενικότητα, την επαγγελματική ικανότητα και επιμέλεια, την εμπιστευτικότητα και την επαγγελματική
συμπεριφορά ορίζονται στο ΔΠΑΕΙ 30 «Κώδικας δεοντολογίας».
5Σχετ. το ΔΠΑΕΙ 10 «Η Διακήρυξη του Μεξικό για την ανεξαρτησία των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων».
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Έλεγχος ποιότητας6

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διεξάγει τον έλεγχο σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα
που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας7. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες διασφάλισης
ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διενεργείται ένας υψηλού επιπέδου έλεγχος μέσω
της επισκόπησης και εποπτείας του ελέγχου καθώς και λήψης συμβουλευτικής υποστήριξης
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για δύσκολα ή αμφιλεγόμενα θέματα.

Διοίκηση ομάδας ελέγχου και δεξιότητες μελών

Οι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Τα μέλη
της ομάδας ελέγχου πρέπει συλλογικά να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία
που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους. Αυτό περιλαμβάνει πρακτική
εμπειρία πάνω στο είδος του ελέγχου που διεξάγεται, εξοικείωση με τα ισχύοντα πρότυπα και
τη νομοθεσία, κατανόηση των λειτουργιών του ελεγχόμενου φορέα και ικανότητα άσκησης
επαγγελματικής κρίσης. Κοινό στοιχείο σε όλα τα είδη ελέγχων είναι η ανάγκη πρόσληψης
προσωπικού με κατάλληλα προσόντα, η διαρκής κατάρτιση και εξέλιξή του, η σύνταξη
εγχειριδίων και άλλων κατευθυντήριων γραμμών, η παροχή οδηγιών σχετικά με τη διεξαγωγή
των ελέγχων και η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιεί την εργασία των
εσωτερικών ελεγκτών ή άλλων ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποκτά
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες και την ανεξαρτησία τους καθώς
και την ποιότητα της εργασίας που επιτελέστηκε. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την
αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε γνώμη ή έκθεση δημοσιεύει και αυτή η ευθύνη δεν
περιορίζεται από τη χρήση της εργασίας τρίτων μερών.

6Σχετ. η Ενότητα 3.2 «Διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας».
7Σχετ. το ΔΠΑΕΙ 40 «Διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας για Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα».
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Ελεγκτικός κίνδυνος8

Οι ελεγκτές πρέπει να διαχειρίζονται τον κίνδυνο προετοιμασίας μιας έκθεσης που να
είναι ακατάλληλη για τις δεδομένες συνθήκες του ελέγχου.
Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος η έκθεση ελέγχου να είναι
ακατάλληλη, δηλαδή να μην καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα αναφορικά με το αντικείμενο
ελέγχου. Ο ελεγκτής διεξάγει διαδικασίες για να περιορίσει τον κίνδυνο κατάληξης σε μη ορθά
συμπεράσματα, αναγνωρίζοντας ότι οι ενδογενείς περιορισμοί σε όλους τους ελέγχους έχουν
ως συνέπεια να μην μπορεί ποτέ ο έλεγχος να παρέχει απόλυτη βεβαιότητα σχετικά με τη
συμμόρφωση του αντικειμένου ελέγχου.
Όταν στόχος είναι η παροχή εύλογης διασφάλισης, ο ελεγκτής πρέπει να μειώσει τον
ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του
ελέγχου. Στην περίπτωση της παροχής περιορισμένης διασφάλισης, ο αποδεκτός ελεγκτικός
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από έναν έλεγχο εύλογης διασφάλισης.
Επίπεδο ουσιώδους μεγέθους σφάλματος9

Οι ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ουσιώδες μέγεθος σφάλματος (επίπεδο
σημαντικότητας), καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Ένα θέμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ουσιώδες αν η γνώση του αναμένεται να
επηρεάσει τις αποφάσεις των σκοπούμενων χρηστών. Ο προσδιορισμός του ουσιώδους
μεγέθους σφάλματος απαιτεί την άσκηση επαγγελματικής κρίσης και εξαρτάται από τις ανάγκες
των χρηστών της έκθεσης ελέγχου. Η κρίση αυτή μπορεί να αφορά σε ένα μεμονωμένο στοιχείο
ή σε μια ομάδα στοιχείων που συνδυάζονται μεταξύ τους. Το ουσιώδες μέγεθος σφάλματος
συχνά υπολογίζεται σε όρους αξίας αλλά έχει και άλλες ποσοτικές ή ποιοτικές πτυχές
δεδομένου ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά ενός στοιχείου ή μιας ομάδας στοιχείων μπορεί να
καταστήσουν ένα θέμα ουσιώδες από τη φύση του. Ένα θέμα, που αυτοτελώς κρίνεται μη
ουσιώδες, μπορεί επίσης να είναι ουσιώδες λόγω του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται.
8Σχετ. η Ενότητα 5.5.2 «Ελεγκτικός κίνδυνος».
9Σχετ. η Ενότητα 5.4 «Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου».
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Το επίπεδο του ουσιώδους μεγέθους σφάλματος επηρεάζει τις αποφάσεις του ελεγκτή
που αφορούν στη φύση, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών καθώς
και στην αξιολόγηση των ελεγκτικών ευρημάτων. Για την αξιολόγηση αυτή μπορεί να
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το δημόσιο συμφέρον, κανονιστικές απαιτήσεις, η
οικονομική αξία ή ο κοινωνικός αντίκτυπος του θέματος.
Τεκμηρίωση10

Οι ελεγκτές θα πρέπει να τεκμηριώνουν τον έλεγχο έτσι ώστε να είναι πλήρως
κατανοητά η εργασία που έχει εκτελεστεί, τα τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί και τα
συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει ο ελεγκτής.
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στρατηγική ελέγχου και το πρόγραμμα
ελέγχου. Θα πρέπει να καταγράφει τις διαδικασίες που εκτελέστηκαν και τα τεκμήρια που
αποκτήθηκαν έτσι ώστε ένας ελεγκτής με εμπειρία, χωρίς προηγούμενη γνώση του ελέγχου, να
μπορεί να κατανοήσει τη φύση, το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και τα αποτελέσματα των
διαδικασιών που εκτελέστηκαν, τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν και στηρίζουν τα ελεγκτικά
συμπεράσματα και τις συστάσεις, τα σημαντικά θέματα για τα οποία απαιτήθηκε η άσκηση
επαγγελματικής κρίσης, και τα σχετικά συμπεράσματα.
Επικοινωνία 11

Οι ελεγκτές πρέπει να θεσπίζουν μια αποτελεσματική διαδικασία επικοινωνίας με τον
ελεγχόμενο φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Είναι σημαντικό ο ελεγχόμενος φορέας να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που
σχετίζονται με τον έλεγχο καθώς αυτό αποτελεί το κλειδί για μια εποικοδομητική συνεργασία
με τον ελεγκτή. Η επικοινωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απόκτηση από
τον ελεγκτή πληροφοριών απαραίτητων για τη διεξαγωγή του ελέγχου και την παροχή από
μέρους του στη διοίκηση και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση παρατηρήσεων και
10Σχετ. η Ενότητα 4.5 «Τεκμηρίωση του ελέγχου».
11Σχετ. η Ενότητα 6.7 «Επικοινωνία με τον ελεγχόμενο φορέα».
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ευρημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου. Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να έχει
την ευθύνη για την επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη όπως το νομοθετικό σώμα ή τον εποπτεύων φορέα.

4.2.4.2. Αρχές που σχετίζονται με τη διαδικασία του ελέγχου
¾ Σχεδιάζοντας τον έλεγχο

Οι ελεγκτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι του ελέγχου έχουν σαφώς
καθοριστεί.
Ο ελεγκτής, η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα, οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση και
άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, κατά περίπτωση, θα πρέπει να κατανοούν πλήρως και ενιαία τους
όρους του ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, σημαντικά ζητήματα αποτελούν το αντικείμενο, το
εύρος και οι στόχοι του ελέγχου που πρόκειται να διεξαχθεί, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η
ελεγκτική διαδικασία, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των διαφόρων μερών που σχετίζονται με
τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να αποκτούν επαρκή κατανόηση της φύσης του
φορέα/αντικειμένου που ελέγχεται.
Η κατανόηση αυτή αφορά στις σχετικές αρμοδιότητες και λειτουργίες του ελεγχόμενου
φορέα, στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το αντικείμενο του ελέγχου, στις σχετικές
εσωτερικές δικλίδες κ.τ.λ. προσδιορίζοντας έτσι τις μελλοντικές πηγές άντλησης ελεγκτικών
τεκμηρίων. Η γνώση μπορεί να αποκτηθεί από την επαφή με τη διοίκηση του ελεγχόμενου
φορέα εφόσον δεν παραβιάζονται με αυτή οι απαιτήσεις δεοντολογίας και η ανεξαρτησία του
ελεγκτή, τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ,
μπορεί

να

απαιτηθεί

και

η

εξέταση

εγγράφων

(συμπεριλαμβανομένων

σχετικών

δημοσιευμάτων, μελετών και στοιχείων από άλλες πηγές) που θα βοηθήσουν τον ελεγκτή στην
απόκτηση της απαιτούμενης κατανόησης του αντικειμένου που πρόκειται να ελεγχθεί και του
πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται.
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Οι ελεγκτές πρέπει να διενεργούν διαδικασίες εκτίμησης κινδύνων και να αναθεωρούν
αυτούς, όπου απαιτείται, ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου.
Η φύση των κινδύνων που εντοπίζονται μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το στόχο του
εκάστοτε ελέγχου. Ο ελεγκτής θα πρέπει να προσδιορίζει και να εκτιμά τον κίνδυνο των
διαφόρων ειδών ελλείψεων, αποκλίσεων ή σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με
το αντικείμενο του ελέγχου. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται διαδικασίες με στόχο την
κατανόηση του φορέα και του περιβάλλοντός του, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
εσωτερικών δικλίδων. Ο ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογεί την απόκριση της διοίκησης στους
εκτιμώμενους κινδύνους, με έμφαση στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του πλαισίου
εσωτερικών δικλίδων που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Ο εντοπισμός
των κινδύνων και η επίπτωσή τους στον έλεγχο είναι μια διαδικασία που θα πρέπει διενεργείται
καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Οι ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους απάτης που
σχετίζονται με τους στόχους του ελέγχου.
Οι ελεγκτές πρέπει να διενεργούν διερευνητικές ερωτήσεις

και να εκτελούν

διαδικασίες με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου, διατηρώντας μια στάση επαγγελματικού σκεπτικισμού.

Οι ελεγκτές πρέπει να σχεδιάζουν την εργασία τους έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι ο
έλεγχος διεξάγεται με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Ο σχεδιασμός ενός ελέγχου περιλαμβάνει στρατηγικές και λειτουργικές πτυχές.
Σε στρατηγικό επίπεδο, ο σχεδιασμός θα πρέπει να καθορίζει το εύρος του ελέγχου,
τους στόχους και την προσέγγιση αυτού. Οι στόχοι αναφέρονται σε αυτό που ο έλεγχος
επιδιώκει να επιτύχει, ενώ το εύρος σχετίζεται με το αντικείμενο του ελέγχου και τα τιθέμενα
κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση του φορέα του από τον ελεγκτή. Η
προσέγγιση περιγράφει τη φύση και την έκταση των διαδικασιών που πρόκειται να
διενεργηθούν με σκοπό τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων. Ο έλεγχος θα πρέπει να
σχεδιαστεί έτσι ώστε ο ελεγκτικός κίνδυνος να περιορίζεται σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο.
Σε λειτουργικό επίπεδο, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός
χρονοδιαγράμματος και τον προσδιορισμό της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των
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ελεγκτικών διαδικασιών. Κατά το σχεδιασμό, θα πρέπει επίσης να γίνεται ανάθεση
αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας ελέγχου.
Ο σχεδιασμός είναι μια δυναμική διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου καθώς θα πρέπει να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές που επέρχονται στις
συνθήκες ή περιστάσεις που περιβάλλουν τον έλεγχο.

¾ Διενεργώντας τον έλεγχο

Οι ελεγκτές πρέπει να διενεργούν διαδικασίες προκειμένου να συγκεντρώνουν επαρκή
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που θα στηρίζουν την έκθεση ελέγχου.
Τα τεκμήρια που θα συγκεντρωθούν έχουν άμεση σχέση με τις αποφάσεις του ελεγκτή
ως προς τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών. Οι ελεγκτικές αυτές
διαδικασίες εξαρτώνται από τους εκτιμώμενους κινδύνους.
Ελεγκτικό τεκμήριο είναι οποιαδήποτε πληροφορία χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή
προκειμένου να διαπιστώσει αν το αντικείμενο του ελέγχου είναι σε συμμόρφωση με τα
τιθέμενα κριτήρια. Τα τεκμήρια μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως ηλεκτρονικές ή
έντυπες καταχωρήσεις των συναλλαγών, γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία με τον
ελεγχόμενο φορέα ή τρίτους, παρατήρηση από τον ελεγκτή του τρόπου διενέργειας
συγκεκριμένων διαδικασιών. Μέθοδοι για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων περιλαμβάνουν
την επιθεώρηση, παρατήρηση, έρευνα, επιβεβαίωση, επανυπολογισμό, επανεκτέλεση,
αναλυτικές διαδικασίες ή / και άλλες τεχνικές αναζήτησης. Τα τεκμήρια θα πρέπει να είναι
επαρκή σε ποσότητα ώστε να μπορούν να πείσουν ένα πρόσωπο με τις κατάλληλες γνώσεις για
την ορθότητα των ευρημάτων, αλλά και κατάλληλα σε ποιότητα, δηλαδή σχετικά, έγκυρα και
αξιόπιστα. Τα προκαταρκτικά ευρήματα θα πρέπει να γνωστοποιούνται και να συζητούνται με
τον ελεγχόμενο φορέα για την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους (συμφωνία πραγματικών
περιστατικών).
Τέλος, ο ελεγκτής θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να αξιολογούν τα ελεγκτικά τεκμήρια και να διαμορφώνουν
συμπεράσματα.
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Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ο ελεγκτής θα πρέπει να διενεργεί
επισκόπηση της τεκμηρίωσης του ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώσει αν το αντικείμενο του
ελέγχου έχει ελεγχθεί επαρκώς και κατάλληλα. Πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων, θα πρέπει
να επανεξετάσει την αρχική εκτίμηση του κινδύνου και του επιπέδου ουσιώδους μεγέθους,
υπό το φως των τεκμηρίων που έχουν συγκεντρωθεί προκειμένου να καθορίσει αν απαιτείται η
εκτέλεση πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών.
Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί τα ελεγκτικά τεκμήρια με σκοπό την κατάληξη σε
ευρήματα. Κατά την αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων και την εκτίμηση της
σημαντικότητας των ευρημάτων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο ποσοτικούς όσο και
ποιοτικούς παράγοντες.
Εν συνεχεία, με βάση τα ευρήματα ο ελεγκτής θα πρέπει, χρησιμοποιώντας την
επαγγελματική του κρίση, να διαμορφώσει συμπεράσματα σχετικά με το αντικείμενο του
ελέγχου ή τις πληροφορίες αυτού.

¾ Έκθεση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης επί των συστάσεων

Ο ελεγκτής θα πρέπει να ετοιμάσει μια έκθεση που να βασίζεται στα συμπεράσματα
στα οποία έχει καταλήξει.
Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει τη σύνταξη έκθεσης με κύριο στόχο την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους υπεύθυνους για
τη διακυβέρνηση και στο ευρύ κοινό. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί και η διευκόλυνση της
διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης επί των συστάσεων.
Οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές, χωρίς ασάφειες ή αοριστίες και
πλήρεις. Θα πρέπει επίσης να είναι αντικειμενικές και να περιλαμβάνουν μόνο τις πληροφορίες
εκείνες που στηρίζονται σε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια.
Η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης εξαρτώνται από τη φύση του ελέγχου, τους
χρήστες στους οποίους απευθύνεται, τα πρότυπα που εφαρμόζονται και τις νομικές
απαιτήσεις. Οι εκθέσεις μπορεί να είναι εκτενούς ή συνοπτικής μορφής.
Οι εκθέσεις εκτενούς μορφής περιγράφουν λεπτομερώς το εύρος του ελέγχου, τα
ευρήματα και τα συμπεράσματα, και περιλαμβάνουν εποικοδομητικές συστάσεις με στόχο τη
λήψη διορθωτικών ενεργειών.
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Οι εκθέσεις συνοπτικής μορφής είναι πιο σύντομες και γενικότερα ακολουθούν μια πιο
τυποποιημένη μορφή.

Αναθέσεις πιστοποίησης
Στις αναθέσεις πιστοποίησης, στην έκθεση ελέγχου αποτυπώνεται η γνώμη του ελεγκτή
σχετικά με το εάν οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου είναι, από κάθε ουσιώδη άποψη,
απαλλαγμένες από σφάλματα ή εάν το αντικείμενο ελέγχου είναι σε συμμόρφωση, από κάθε
ουσιώδη άποψη, με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Σε μία ανάθεση πιστοποίησης η έκθεση
ελέγχου αναφέρεται γενικά ως Έκθεση του Ελεγκτή.

Αναθέσεις υποβολής έκθεσης
Στις αναθέσεις υποβολής έκθεσης η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει τους στόχους
του ελέγχου και να περιγράφει πώς αυτοί αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία του ελέγχου.
Περιλαμβάνει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα σχετικά με το αντικείμενο του ελέγχου και
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και συστάσεις. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια,
τη μεθοδολογία και τις πηγές των πληροφοριών μπορούν επίσης να αποτυπώνονται, ενώ τυχόν
περιορισμοί του εύρους του ελέγχου πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια.
Μέσω της έκθεσης ελέγχου πρέπει να εξηγείται επαρκώς πώς χρησιμοποιήθηκαν τα
τεκμήρια που αποκτήθηκαν και γιατί ο ελεγκτής κατέληξε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Αυτό παρέχει στους σκοπούμενους χρήστες τον απαιτούμενο βαθμό διασφάλισης.

Γνώμη
Όταν το επίπεδο διασφάλισης κοινοποιείται μέσω μιας γνώμης, η γνώμη αυτή θα
πρέπει να εκφράζεται σε μια τυποποιημένη μορφή. Η γνώμη μπορεί να είναι διαφοροποιημένη
ή μη διαφοροποιημένη. Μια μη διαφοροποιημένη γνώμη μπορεί να εκφραστεί τόσο στην
περίπτωση

περιορισμένης

όσο

και

στην

περίπτωση

εύλογης

διασφάλισης.

Μια

διαφοροποιημένη γνώμη μπορεί να είναι:
1) Με επιφύλαξη (εκτός από) ‐ όταν ο ελεγκτής διαφωνεί, ή δεν είναι σε θέση να
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για συγκεκριμένα ζητήματα
που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και είναι, ή θα μπορούσαν να είναι,
ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα
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2) Αρνητική‐ όταν ο ελεγκτής, έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια, συμπεραίνει ότι αποκλίσεις ή σφάλματα, είτε μεμονωμένα είτε
αθροιστικά , είναι ουσιώδη και διάχυτα
3) Αδυναμία έκφρασης – όταν ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να αποκτήσει επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια λόγω αβεβαιότητας ή περιορισμού του εύρους του
ελέγχου που είναι τόσο ουσιώδης όσο και διάχυτος.
Όταν η γνώμη είναι διαφοροποιημένη, οι λόγοι της διαφοροποίησης θα πρέπει να
προκύπτουν σαφώς από την έκθεση, με αναφορά στα τιθέμενα κριτήρια, τη φύση και την
έκταση της διαφοροποίησης. Ανάλογα με το είδος του ελέγχου, συστάσεις για διορθωτικές
ενέργειες καθώς και αδυναμίες του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων μπορούν επίσης να
περιληφθούν στην έκθεση.

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης επί των συστάσεων
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της
ανάληψης δράσης από τον υπεύθυνο φορέα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που
αποτυπώθηκαν στην έκθεση ελέγχου. Η διαδικασία παρακολούθησης εστιάζει στον εάν ο
ελεγχόμενος

φορέας

έχει

επαρκώς

αντιμετωπίσει

τα

θέματα

που

ετέθησαν,

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ευρύτερων συνεπειών τους. Ανεπαρκής ή μη ικανοποιητική
δράση από τον ελεγχόμενο φορέα μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη διενέργειας νέου ελέγχου.
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4.3 Θεμελιώδεις αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου

4.3.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών του χρηματοοικονομικού
ελέγχου

Σκοπός των ΔΠΑΕΙ για το χρηματοοικονομικό έλεγχο

Το ΔΠΑΕΙ 100 «Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα» θεσπίζει σε γενικό
επίπεδο τις αρχές που αφορούν στον έλεγχο του δημόσιου τομέα και καθορίζει το πεδίο
εφαρμογής των ΔΠΑΕΙ (βλ. προηγούμενη Ενότητα 4.2), ενώ το ΔΠΑΕΙ 200 «Θεμελιώδεις αρχές
του χρηματοοικονομικού ελέγχου» αφορά συγκεκριμένα στον καθορισμό των βασικών αρχών
που σχετίζονται ειδικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Αξιοποιεί και αναπτύσσει
περαιτέρω τις θεμελιώδεις αρχές του ΔΠΑΕΙ 100 προκειμένου να έχουν εφαρμογή σε έναν
χρηματοοικονομικό έλεγχο και αποτελεί τη βάση για τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές που
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΑΕΙ 1000‐2999). Το ΔΠΑΕΙ 200 θα
πρέπει να μελετάται σε συνδυασμό με το ΔΠΑΕΙ 100.
Ο κύριος σκοπός των ΔΠΑΕΙ για χρηματοοικονομικό έλεγχο είναι να παρέχουν στα μέλη
του INTOSAI ένα πλήρες σύνολο αρχών, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων των φορέων του δημόσιου τομέα. Εκτός από το ΔΠΑΕΙ 200, τα
ΔΠΑΕΙ για το χρηματοοικονομικό έλεγχο περιλαμβάνουν επιπλέον και τις Γενικές
Κατευθυντήριες Γραμμές για το χρηματοοικονομικό έλεγχο στο επίπεδο 4 του πλαισίου των
ΔΠΑΕΙ (ΔΠΑΕΙ 1000‐2999). Μια γενική εισαγωγή σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές
παρέχεται στο ΔΠΑΕΙ 1000, ενώ καθένα από τα ΔΠΑΕΙ 1200‐1810 περιέχει το αντίστοιχο Διεθνές
Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ 200‐810) που έχει εκδοθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)
καθώς και «Πρακτικές σημειώσεις» που έχουν εκδοθεί από το INTOSAI προκειμένου να
παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στο
δημόσιο τομέα.
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Πεδίο εφαρμογής των ΔΠΑΕΙ για το χρηματοοικονομικό έλεγχο

Το ΔΠΑΕΙ 200 θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές για έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων
που καταρτίστηκαν σύμφωνα με ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι αρχές ισχύουν
επίσης όταν ένα Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα έχει επιπρόσθετα την ευθύνη να ελέγχει επιμέρους
οικονομικές καταστάσεις, συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια μιας οικονομικής
κατάστασης, οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο ειδικού
σκοπού, ή περιληπτικές οικονομικές καταστάσεις. Η αναφορά στο ΔΠΑΕΙ 200 σε ελέγχους των
οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβάνει και ευθύνες τέτοιου είδους.
Ωστόσο, ο ελεγκτής απαγορεύεται να κάνει αναφορά στη χρήση των ΔΠΑΕΙ που
αφορούν στο χρηματοοικονομικό έλεγχο εάν:
• δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ12 ή
• ο ελεγκτής δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την αρχές που συνδέονται με τα

ΔΕΠ13 και τα ΔΠΑΕΙ.
Οι θεμελιώδεις αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου εφαρμόζονται σε όλους τους
ελέγχους οικονομικών καταστάσεων του δημόσιου τομέα, είτε αφορούν στο σύνολο του
κράτους, σε τμήματα αυτού ή μεμονωμένους φορείς.
Οι αρχές του ΔΠΑΕΙ 200 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις τρόπους:
• ως βάση για την ανάπτυξη επαγγελματικών προτύπων
• ως βάση για την υιοθέτηση συναφών εθνικών προτύπων
• ως βάση για την υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου ως προτύπων.
Στην έκθεση ελέγχου, αναφορά στο ΔΠΑΕΙ 200 μπορεί να γίνεται μόνο εάν τα ελεγκτικά
πρότυπα που εφαρμόζονται συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές αρχές του ΔΠΑΕΙ 200.
12Οι παρ. 6‐8 του ΔΠΑΕΙ 1210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου» αναφέρουν τις προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
13Σχετ. οι παρ. 37‐43 του ΔΠΑΕΙ 1000 «Εισαγωγή στις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για το χρηματοοικονομικό έλεγχο».
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Μια αρχή θεωρείται σχετική όταν συνάδει με το είδος του ελέγχου ή του συνδυασμού ειδών
ελέγχου που διεξάγεται, καθώς και όταν οι συνθήκες ή διαδικασίες που θεσπίζει είναι
εφαρμόσιμες στον έλεγχο αυτό. Οι αρχές σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους εθνικούς
νόμους, κανονισμούς ή την αποστολή του Ανώτατου Ελεγκτικού Ιδρύματος.
Ανάλογα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται και την αποστολή του Ανώτατου Ελεγκτικού
Ιδρύματος, αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α) σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ 1000‐1810 – αυτό σημαίνει συμμόρφωση με τα σχετικά ΔΠΕ
και την πρόσθετη καθοδήγηση που παρέχεται στις «Πρακτικές Σημειώσεις» του INTOSAI
β) σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΔΠΕ – αυτό συνεπάγεται συμμόρφωση με όλα τα σχετικά
ΔΠΕ.
Όταν έχουν υιοθετηθεί ή αναπτυχθεί ελεγκτικά πρότυπα που βασίζονται στις
Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου, η αναφορά στην έκθεση ελέγχου μπορεί να διατυπώνεται ως εξής:
«……Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα [πρότυπα], τα οποία βασίζονται στις [ή είναι
συνεπή με τις ] Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου (ΔΠΑΕΙ 100‐999) των Διεθνών Προτύπων των
Ανωτάτων Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων…».
Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που υιοθετούν τις Κατευθυντήριες Γραμμές
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου του επιπέδου 4 ως εφαρμοστέα πρότυπα, θα πρέπει να κάνουν
σχετική αναφορά στις εκθέσεις τους. Αυτό ισχύει ομοίως και για τους χρηματοοικονομικούς
ελέγχους που διεξάγονται σε συνδυασμό με άλλα είδη ελέγχων (ελέγχους συμμόρφωσης ή
επίδοσης).
Τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα καλούνται να επιδιώξουν την πλήρη υιοθέτηση των
Κατευθυντήριων Γραμμών του επιπέδου 4, καθώς έχουν αναπτυχθεί έχοντας ως βάση βέλτιστες
πρακτικές. Ο INTOSAI αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα περιβάλλοντα αυτό μπορεί να μην είναι
εφικτό λόγω της απουσίας βασικών διοικητικών δομών ή επειδή νόμοι ή κανονισμοί δεν
καθορίζουν τις ίδιες προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές Χρηματοοικονομικού Ελέγχου. Σε αυτή την
περίπτωση, το Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα έχει την εναλλακτική ανάπτυξης προτύπων που να
βασίζονται στις αρχές αυτές.
Όταν τα ΔΠΑΕΙ του επιπέδου 4 χρησιμοποιούνται ως πρότυπα για έναν έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων που διεξάγεται σε συνδυασμό με έναν έλεγχο συμμόρφωσης, ο
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ελεγκτής του δημόσιου τομέα θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές τόσο των Κατευθυντήριων
Γραμμών του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου, όσο και αυτών του ελέγχου συμμόρφωσης14.

4.3.2 Πλαίσιο χρηματοοικονομικού ελέγχου

4.3.2.1 Στόχοι του χρηματοοικονομικού ελέγχου
Ο σκοπός ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι να ενισχυθεί ο βαθμός
εμπιστοσύνης των σκοπούμενων χρηστών τους στις καταστάσεις αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται με
την έκφραση μιας γνώμης από τον ελεγκτή για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί,

από

κάθε

ουσιώδη

άποψη,

σύμφωνα

με

το

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς ή ‐ στην περίπτωση των οικονομικών καταστάσεων που έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς εύλογης παρουσίασης‐
εάν οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή
παρέχουν μια αληθή και εύλογη εικόνα, σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό.
Κατά τη διεξαγωγή ενός ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων οι γενικοί στόχοι του
ελεγκτή είναι οι εξής15:
α) να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο,
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα που οφείλεται σε απάτη ή σε λάθος, καθιστώντας
έτσι τον ελεγκτή ικανό να εκφράσει μια γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτισθεί

από

κάθε

ουσιώδη

άποψη,

σύμφωνα

με

ένα

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς, και
β) να υποβάλει έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων, και να κοινοποιήσει τα
αποτελέσματα του ελέγχου, βάσει των ευρημάτων των εργασιών του

14ΔΠΑΕΙ 4000 «Γενική εισαγωγή στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ελέγχου συμμόρφωσης» και ΔΠΑΕΙ 4200
«Κατευθυντήριες Γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης που διεξάγεται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων».
15ΔΠΑΕΙ 1200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου», παράγραφος 11.
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4.3.2.2 Προϋποθέσεις για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
ΔΠΑΕΙ

Ο ελεγκτής θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις για έναν
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
Ένας χρηματοοικονομικός έλεγχος που διεξάγεται σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ βασίζεται στις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων να θεωρείται αποδεκτό από τον ελεγκτή

•

Η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα να αναγνωρίζει και να κατανοεί την ευθύνη της:
o

Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο
πλαίσιο

χρηματοοικονομικής

αναφοράς,

συμπεριλαμβανομένης,

κατά

περίπτωση, της εύλογης παρουσίασης αυτών
o

Για τη λειτουργία εσωτερικών δικλίδων που η ίδια θεωρεί απαραίτητες ώστε να
καταστεί δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος

o Για την παροχή στον ελεγκτή απεριόριστης

πρόσβασης σε όλες τις

πληροφορίες, για τις οποίες γνωρίζει ότι είναι σχετικές με την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων16

Πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς

Τα πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς μπορεί να είναι γενικού ή ειδικού σκοπού.
Ένα πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις κοινές ανάγκες χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης ενός ευρέως φάσματος χρηστών αναφέρεται ως πλαίσιο γενικού σκοπού, ενώ
πλαίσια ειδικού σκοπού θεωρούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ειδικές
ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη ή μιας ομάδας χρηστών. Τα πλαίσια χρηματοοικονομικής
16Οι εντολές για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων των φορέων του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι ευρύτερες
από αυτές άλλων φορέων. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση σχετικά με τις ευθύνες της διοίκησης, βάσει της οποίας
διεξάγεται ένας έλεγχος οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες ευθύνες, όπως η ευθύνη για
την εκτέλεση των συναλλαγών και των γεγονότων σύμφωνα με το νόμο, κανονισμό ή άλλη ρυθμιστική αρχή (παρ.
Α11 του ΔΠΑΕΙ 1200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα ελέγχου»).
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αναφοράς μπορούν επίσης να διακρίνονται σε πλαίσια εύλογης παρουσίασης ή πλαίσια
συμμόρφωσης. Ένα πλαίσιο εύλογης παρουσίασης απαιτεί συμμόρφωση με το πλαίσιο αυτό,
αλλά επιτρέπει, ρητά ή σιωπηρά, την ανάγκη απόκλισης από μια απαίτηση του πλαισίου ή την
παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων. Ο όρος πλαίσιο συμμόρφωσης αναφέρεται σε ένα πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου και
δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα τέτοιων αποκλίσεων για να επιτευχθεί μια εύλογη παρουσίαση.
Χωρίς ένα αποδεκτό πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, η διοίκηση του φορέα δε
θα έχει κατάλληλη βάση για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και ο ελεγκτής
κατάλληλα κριτήρια για τον έλεγχο τους. Τα κατάλληλα κριτήρια πρέπει να είναι επίσημα, όπως
για παράδειγμα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ./IPSASs), τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ/IFRSs), ή άλλα διεθνή ή εθνικά πλαίσια
χρηματοοικονομικής αναφοράς για χρήση στο δημόσιο τομέα.

Πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς που προβλέπονται από νόμο ή κανονισμό
θεωρούνται συνήθως αποδεκτά από τον ελεγκτή. Ωστόσο, ακόμη και εάν ένα πλαίσιο θεωρηθεί
μη αποδεκτό, μπορεί να είναι επιτρεπτό, αν:
• η διοίκηση συμφωνεί να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γνωστοποιήσεις στις

οικονομικές καταστάσεις για την αποφυγή του κινδύνου να καταστούν αυτές
παραπλανητικές, και
• εάν η έκθεση του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει μια

παράγραφο Έμφασης Θέματος εφιστώντας την προσοχή των χρηστών σε αυτές τις
πρόσθετες γνωστοποιήσεις.
Εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την
επίδραση της παραπλανητικής φύσης των οικονομικών καταστάσεων στην έκθεση και στη
γνώμη του και να εξετάσει την ανάγκη ενημέρωσης του νομοθετικού σώματος σχετικά με το
θέμα.

Τα αποδεκτά πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς παρουσιάζουν κατά κανόνα
ορισμένα χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στις
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οικονομικές καταστάσεις έχουν αξία για τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι:



Συνάφεια ‐ οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι

σχετικές με τη φύση του ελεγχόμενου φορέα και το σκοπό των οικονομικών καταστάσεων



Πληρότητα ‐ δεν έχουν παραλειφθεί συναλλαγές, γεγονότα, υπόλοιπα λογαριασμών ή

γνωστοποιήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα που βασίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις



Αξιοπιστία ‐ οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις:
(i)

αντικατοπτρίζουν, την οικονομική ουσία γεγονότων και συναλλαγών και όχι
μόνο τη νομική μορφή αυτών και

(ii)

έχουν ως αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες περιπτώσεις, να
καταλήγουν σε λογικά συνεπή αξιολόγηση, μέτρηση, παρουσίαση και
γνωστοποίηση



Ουδετερότητα

και

αντικειμενικότητα

‐

οι

πληροφορίες

που

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι αμερόληπτες



Σαφήνεια ‐ οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές

καταστάσεις είναι σαφείς και πλήρεις και δεν υπόκεινται σε σημαντικά διαφορετική ερμηνεία17.

Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων ενός δημόσιου φορέα που εκδίδονται
σύμφωνα με ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς του δημόσιου τομέα, συνήθως
αποτελείται από18:
• μια κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
• μια κατάσταση χρηματοοικονομικής απόδοσης
• μια κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης /ιδίων κεφαλαίων
• μια κατάσταση ταμειακών ροών
• μια σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών ποσών ‐ είτε ως πρόσθετη

ξεχωριστή οικονομική κατάσταση είτε ως συμφωνία
17Το Παράρτημα 2 του ΔΠΑΕΙ 1210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου» παρέχει επιπλέον καθοδήγηση
στον ελεγκτή για τον προσδιορισμό του αν ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι ή όχι αποδεκτό.
18Οι απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς καθορίζουν τη μορφή και το
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και το τι συνιστά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων.
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• σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, που αποτελούνται από μία σύνοψη

των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων
• σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων μπορεί

επίσης να περιλαμβάνει και άλλες εκθέσεις, όπως εκθέσεις επιδόσεων ή εκθέσεις επί των
πιστώσεων.

4.3.2.3. Έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με
πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς ειδικού σκοπού

Πλέον της κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού, ένας δημόσιος
φορέας μπορεί να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις για συγκεκριμένους χρήστες (όπως το
νομοθετικό σώμα ή άλλους εποπτικούς φορείς), που μπορεί να απαιτούν την προσαρμογή τους
στις ανάγκες πληροφόρησης των εν λόγω χρηστών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές
καταστάσεις αυτού του είδους είναι οι μόνες που καταρτίζονται από το φορέα. Οι οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζονται για ειδικό σκοπό δεν είναι κατάλληλες για το ευρύ κοινό. Οι
ελεγκτές θα πρέπει, ως εκ τούτου, προσεκτικά να εξετάσουν κατά πόσον το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
χρηματοοικονομικών πληροφοριών ενός ευρύτερου φάσματος χρηστών (πλαίσιο γενικού
σκοπού) ή συγκεκριμένων χρηστών (πλαίσιο ειδικού σκοπού).
Παραδείγματα πλαισίων χρηματοοικονομικής αναφοράς ειδικού σκοπού σχετικά με το
δημόσιο τομέα19 μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Λογιστική σε φορολογική βάση, για μια σειρά οικονομικών καταστάσεων που
συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση του φορέα.
• Η λογιστική βάσει εισπράξεων και πληρωμών σε μετρητά για πληροφορίες ταμειακών
ροών που μπορεί να ζητηθεί από φορέα να καταρτίσει για τους πιστωτές.
• Οι ρυθμίσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς που θεσπίζονται από κανονιστική αρχή
ή διάταξη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της αρχής ή διάταξης αυτής, ή
19Οι αρχές του ΔΠΑΕΙ 200 «Θεμελιώδεις αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου» είναι σχετικές με τους ελέγχους
των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού. Περαιτέρω καθοδήγηση
μπορεί να δοθεί από το ΔΠΑΕΙ 1800 «Ειδικά ζητήματα‐ Έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται
σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού» που ασχολείται με ειδικές παραμέτρους κατά την εφαρμογή των ΔΠΑΕΙ 1200‐
1700 σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με ένα πλαίσιο ειδικού σκοπού.
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• Οι όροι χρηματοοικονομικής αναφοράς μιας σύμβασης, όπως δανειακή συμφωνία ή
συμφωνία επιχορήγησης.

4.3.2.4. Έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένων στοιχείων,
λογαριασμών ή κονδυλίων μιας οικονομικής κατάστασης

Οι αρχές του ΔΠΑΕΙ 200 «Θεμελιώδεις αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου»
εφαρμόζονται επίσης σε ελέγχους των φορέων του δημόσιου τομέα που προετοιμάζουν
οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους οικονομικών καταστάσεων ή
συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων της οικονομικής κατάστασης, για άλλα
μέρη (όπως διοικητικά όργανα, το νομοθέτη ή άλλα μέρη με εποπτικές αρμοδιότητες) 20. Ο
ελεγκτής μπορεί επίσης να εμπλέκεται σε έλεγχο επιμέρους οικονομικών καταστάσεων, ή
συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων ‐ όπως τα έργα που χρηματοδοτούνται
από την κυβέρνηση ‐ακόμα και αν δεν τους έχει ανατεθεί ο έλεγχος της πλήρους σειράς
οικονομικών καταστάσεων του φορέα.

4.3.3. Στοιχεία του χρηματοοικονομικού ελέγχου

4.3.3.1 Τα τρία μέρη στο χρηματοοικονομικό έλεγχο
Οι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται ως αναθέσεις διασφάλισης,
στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον τρία μέρη: ο ελεγκτής, ο υπεύθυνος φορέας και οι
σκοπούμενοι χρήστες.
Σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ο υπεύθυνος φορέας είναι αρμόδιος για τις
πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο ελέγχου (συνήθως τις οικονομικές καταστάσεις) και για
το αντικείμενο ελέγχου αυτό καθαυτό (τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που απεικονίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις). Είναι συνήθως ο εκτελεστικός κλάδος της κυβέρνησης (π.χ.
20Περαιτέρω καθοδήγηση μπορεί να δοθεί από το ΔΠΑΕΙ 1805 «Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι επιμέρους οικονομικών
καταστάσεων, και συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης». Η μεμονωμένη
οικονομική κατάσταση ή το συγκεκριμένο στοιχείο, λογαριασμός ή κονδύλι μιας οικονομικής κατάστασης μπορεί να
έχει καταρτιστεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς γενικού ή ειδικού σκοπού.
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Υπουργείο) και οι ιεραρχικά υποκείμενοι σε αυτόν φορείς του δημοσίου που είναι υπεύθυνοι
για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, την άσκηση εξουσίας υπό τον έλεγχο του νομοθετικού
σώματος καθώς και για το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων.
Οι σκοπούμενοι χρήστες είναι καταρχήν το νομοθετικό σώμα, το οποίο εκπροσωπεί
τους πολίτες μέσω της λήψης αποφάσεων που καθορίζουν τις προτεραιότητες και το σκοπό των
δημόσιων δαπανών και εσόδων.
4.3.3.2 Κατάλληλα κριτήρια
Τα κριτήρια είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του
αντικειμένου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, δεικτών για παρουσίαση και
γνωστοποίηση. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων είναι συνήθως επίσημα και μπορεί να είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Δημόσιου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ./IPSASs), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΑ/IFRSs), ή άλλα διεθνή ή εθνικά πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς για χρήση στο
δημόσιο τομέα.
4.3.3.3 Πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου
Η χρηματοοικονομική θέση, η χρηματοοικονομική απόδοση, οι ταμειακές ροές και οι
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου)
προκύπτουν από την εφαρμογή ενός πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς

για την

αναγνώριση, τη μέτρηση, την παρουσίαση και γνωστοποίηση (κριτήρια) των οικονομικών
στοιχείων (αντικείμενο ελέγχου) ενός δημόσιου φορέα. Ο όρος «πληροφορίες

για το

αντικείμενο ελέγχου» αναφέρεται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή μέτρησης του
αντικειμένου ελέγχου με βάση τα κριτήρια και είναι οι πληροφορίες εκείνες για τις οποίες ο
ελεγκτής συγκεντρώνει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να παρέχει μια λογική
βάση για την έκφραση μιας γνώμης στην έκθεση του.

4.3.3.4 Ανάθεση εύλογης διασφάλισης
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Οι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ
είναι αναθέσεις εύλογης διασφάλισης. Η εύλογη διασφάλιση είναι υψηλή, αλλά όχι απόλυτη,
δεδομένων των εγγενών περιορισμών ενός ελέγχου, οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα τα
περισσότερα από τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώνονται από τον ελεγκτή, να είναι
πειστικά μεν αλλά όχι και αδιάψευστα. Σε γενικές γραμμές, οι έλεγχοι εύλογης διασφάλισης
έχουν σχεδιαστεί να καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα που εκφράζεται σε μια θετική μορφή,
όπως «κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα) τη(ς) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του ...
και τη(ς) χρηματοοικονομική(ς) απόδοση(ς) και των ταμειακών του ροών ... » ή, στην περίπτωση
ενός πλαισίου συμμόρφωσης, «κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ...».
Αναθέσεις περιορισμένης διασφάλισης, όπως αναθέσεις επισκόπησης, δεν καλύπτονται
επί του παρόντος από τα ΔΠΑΕΙ για χρηματοοικονομικούς ελέγχους. Τέτοιες αναθέσεις
παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο διασφάλισης από τις αναθέσεις εύλογης διασφάλισης, και
έχουν σχεδιαστεί για να καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα που εκφράζεται με μία αρνητική
μορφή, όπως «δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μπορούσε να μας κάνει
να σχηματίσουμε τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη…».21

4.3.4. Αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου

4.3.4.1. Γενικές αρχές – προϋποθέσεις διενέργειας ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου
Δεοντολογία και ανεξαρτησία

21Οι ελεγκτές που εκτελούν τέτοιες αναθέσεις μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν καθοδήγηση πέραν των ΔΠΑΕΙ
για το χρηματοοικονομικό έλεγχο. Το ΔΠΑΕΙ 100 «Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα» μπορεί να είναι
χρήσιμο σε αυτόν τον τομέα.
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Ο ελεγκτής, όταν προβαίνει σε ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
σχετίζονται με την ανεξαρτησία.
Οι ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ υπόκεινται στο ΔΠΑΕΙ 30
«Κώδικας Δεοντολογίας», όπως εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο.

Έλεγχος ποιότητας

Ο ελεγκτής πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, που να παρέχουν
εύλογη διασφάλιση ότι ο έλεγχος συμμορφώνεται με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις
εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και ότι η έκθεση του ελεγκτή είναι
κατάλληλη για τις περιστάσεις.
Οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα που διενεργούν ελέγχους οικονομικών καταστάσεων
που βασίζονται ή είναι σύμφωνοι με το ΔΠΑΕΙ 200 θα πρέπει να εξετάζουν τα εξής:
•

Την ανάγκη ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
συνολική ποιότητα κάθε ανάθεσης ελέγχου.

•

Την ανάγκη ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου να διασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας
συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.

•

Την ανάγκη ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου να διαμορφώσει ένα συμπέρασμα
σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και την αντιμετώπιση των
κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν.

•

Την ανάγκη ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου να διασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας
ελέγχου κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες.

•

Την ανάγκη ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου να αναλάβει την ευθύνη για την ποιοτική
εκτέλεση του ελέγχου, και συγκεκριμένα:
o

να καθοδηγεί και να εποπτεύει τον έλεγχο

o

να διασφαλίζει ότι οι επισκοπήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις πολιτικές και
διαδικασίες επισκόπησης που απαιτείται να εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο,
όπως αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 3.2 του παρόντος εγχειριδίου.

Διοίκηση ομάδας ελέγχου και δεξιότητες μελών
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Ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της
ομάδας ελέγχου συλλογικά κατέχουν τα προσόντα και δεξιότητες για:
α) τη διεξαγωγή του ελέγχου σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και τις ισχύουσες
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
β) την προετοιμασία μιας έκθεσης που είναι κατάλληλη για τις δεδομένες συνθήκες του
ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό, ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου μπορεί να εξετάσει, μεταξύ
άλλων, τα εξής:
• Το βαθμό κατανόησης των μελών της ομάδας για τον έλεγχο που πρόκειται να

διεξαχθεί, μέσω κατάλληλης κατάρτισης καθώς και πρακτικής εμπειρίας παρόμοιων
αναθέσεων όσον αφορά στη φύση και την πολυπλοκότητά τους .
• Το βαθμό κατανόησης των μελών της ομάδας όσον αφορά στα εφαρμοστέα

επαγγελματικά πρότυπα και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
• Την τεχνική ειδίκευση της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεξιοτήτων

και των γνώσεων στους εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής, της λογιστικής ή του
ελέγχου.
• Την επαρκή γνώση των σχετικών κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται ο

ελεγχόμενος φορέας.
• Την ικανότητα εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης, όπου απαιτείται.
• Την επαρκή κατανόηση των πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας που

εφαρμόζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
• Τις δεξιότητες της ομάδας στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων ή του ελέγχου

συμμόρφωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

4.3.4.2. Αρχές που σχετίζονται με βασικές έννοιες του ελέγχου
Ελεγκτικός κίνδυνος
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Ο ελεγκτικός κίνδυνος σε έναν χρηματοοικονομικό έλεγχο είναι ο κίνδυνος ο ελεγκτής
να εκφράσει μη ενδεδειγμένο συμπέρασμα όταν το αντικείμενο ελέγχου είναι ουσιωδώς
εσφαλμένο. Ο ελεγκτής πρέπει να μειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα αποδεκτά χαμηλό
επίπεδο ανάλογα με τις συνθήκες του ελέγχου, έτσι ώστε να αποκομίσει εύλογη διασφάλιση
που θα αποτελεί τη βάση για την έκφραση μιας γνώμης. Για να έχει νόημα, το επίπεδο
διασφάλισης που αποκτάται από τον ελεγκτή θα πρέπει να ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την
εμπιστοσύνη των σκοπούμενων χρηστών στις πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου.
Γενικά, ο ελεγκτικός κίνδυνος βασίζεται στις ακόλουθες συνιστώσες:
•

Τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος που αποτελείται από τον ενδογενή κίνδυνο και τον
κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων και

•

Τον κίνδυνο εντοπισμού.
Η εκτίμηση των κινδύνων είναι θέμα επαγγελματικής κρίσης και βασίζεται σε ελεγκτικές

διαδικασίες για την απόκτηση απαραίτητων πληροφοριών για αυτό το σκοπό, καθώς και
τεκμηρίων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Επαγγελματική κρίση και επαγγελματικός σκεπτικισμός

Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει και να διενεργεί τον έλεγχο με επαγγελματικό
σκεπτικισμό, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις λόγω των οποίων οι
οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Κατά το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη
διαμόρφωση συμπερασμάτων και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά στον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής θα πρέπει να ασκεί την επαγγελματική του κρίση.
Η έννοια της επαγγελματικής κρίσης εφαρμόζεται από τον ελεγκτή σε όλα τα στάδια
της ελεγκτικής διαδικασίας. Αφορά στην εφαρμογή της σχετικής εκπαίδευσης, των γνώσεων και
της εμπειρίας του κατά τη λήψη αποφάσεων για τους τρόπους δράσης που είναι κατάλληλοι
στις περιστάσεις της εκάστοτε ανάθεσης ελέγχου. Συγκεκριμένα, η άσκηση επαγγελματικής
κρίσης είναι απαραίτητη στις αποφάσεις που αφορούν:
•

Στο επίπεδο ουσιώδους σφάλματος και στην εκτίμηση κινδύνων.

•

Στη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.
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•

Στην αξιολόγηση του εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια και εάν πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω διαδικασίες για την επίτευξη
των γενικών στόχων του ελεγκτή.

•

Στην αξιολόγηση των κρίσεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή του σχετικού
πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς.

•

Στην εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα αποκτηθέντα ελεγκτικά τεκμήρια

Ο επαγγελματικός σκεπτικισμός είναι απαραίτητος σε όλες τις αναθέσεις ελέγχου. Ο
ελεγκτής σχεδιάζει και διεξάγει τον έλεγχο με πνεύμα επαγγελματικού σκεπτικισμού,
αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να ισχύουν συνθήκες που να έχουν ως αποτέλεσμα οι πληροφορίες
για το αντικείμενο ελέγχου να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Μία στάση επαγγελματικού
σκεπτικισμού σημαίνει ότι ο ελεγκτής προβαίνει σε μια κριτική εκτίμηση, με διερευνητικό
πνεύμα, της εγκυρότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν και είναι σε
εγρήγορση για τεκμήρια που έρχονται σε αντίθεση ή θέτουν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία
των εγγράφων ή των παρουσιάσεων του υπεύθυνου φορέα. Τέτοιου είδους στάση είναι
απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο
κίνδυνος παράβλεψης ασυνήθιστων περιστάσεων, υπεργενίκευσης κατά την εξαγωγή
συμπερασμάτων από τις παρατηρήσεις του ελέγχου και χρήσης ακατάλληλων υποθέσεων για
τον καθορισμό της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών καθώς και
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω.

Ουσιώδες μέγεθος σφάλματος (Επίπεδο σημαντικότητας)

Ο ελεγκτής θα πρέπει να εφαρμόζει την έννοια του ουσιώδους μεγέθους με τον
κατάλληλο τρόπο, κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου.
Ένα σφάλμα είναι ουσιώδες, εάν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλα σφάλματα,
αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων. Η σημαντικότητα έχει ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές. Στο δημόσιο τομέα, η
χρήση των οικονομικών καταστάσεων δεν περιορίζεται σε οικονομικές αποφάσεις των χρηστών
τους, καθώς αποφάσεις σχετικές με τη συνέχιση κυβερνητικών προγραμμάτων ή παροχή
επιχορηγήσεων μπορεί να λαμβάνονται βάσει των στοιχείων που απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις του φορέα. Οι ποιοτικές πτυχές του ουσιώδους μεγέθους σφάλματος
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στους φορείς του δημόσιου τομέα παίζουν ένα σπουδαιότερο ρόλο απ’ ότι σε άλλου είδους
φορείς. Η εκτίμηση του ουσιώδους μεγέθους σφάλματος και η εξέταση άλλων ποιοτικών
παραγόντων σε ένα συγκεκριμένο έλεγχο αποτελούν ζητήματα επαγγελματικής κρίσης.
Κατά τον καθορισμό της στρατηγικής ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να εκτιμήσει το
ουσιώδες μέγεθος σφάλματος επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων. Αν, για μία ή
περισσότερες κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων,
σφάλματα ποσών μικρότερα από το ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των οικονομικών
καταστάσεων αναμένεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των χρηστών με βάση τις οικονομικές
καταστάσεις, ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει το ουσιώδες μέγεθος σφάλματος ή
τα ουσιώδη μεγέθη

επί κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών, ή

γνωστοποιήσεων.
Ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης για τους
σκοπούς εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και καθορισμού της φύσης, του
χρόνου και της έκτασης των περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών. Ο σχεδιασμός του ελέγχου για
τον εντοπισμό μεμονωμένων ουσιωδών σφαλμάτων λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι
μεμονωμένα ή αθροιστικά μη ουσιώδη σφάλματα μπορεί να καταλήξουν σε ουσιωδώς
εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις, και δεν αφήνει περιθώρια για τυχόν μη εντοπισθέντα
σφάλματα. Ο προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης απαιτεί επαγγελματική κρίση
και εξαρτάται από την κατανόηση του ελεγχόμενου φορέα από τον ελεγκτή και από τη φύση και
την έκταση των εντοπισθέντων σφαλμάτων σε προηγούμενους ελέγχους και, ως εκ τούτου, των
εκτιμήσεων του ελεγκτή για τα πιθανά σφάλματα της τρέχουσας περιόδου.
Η έννοια του ουσιώδους σφάλματος εφαρμόζεται από τον ελεγκτή κατά το σχεδιασμό
και την εκτέλεση του ελέγχου, καθώς επίσης και κατά την αξιολόγηση της επίδρασης των
εντοπισθέντων σφαλμάτων στον έλεγχο, και τυχόν μη διορθωμένων σφαλμάτων,
συμπεριλαμβανομένων παραλείψεων, στις οικονομικές καταστάσεις. Ο ελεγκτής θα πρέπει να
εντοπίζει και να τεκμηριώνει τα ποσοτικώς μη ουσιώδη σφάλματα, καθώς μπορεί να καταστούν
ουσιώδη λόγω της φύσης τους ή συνδυαστικά με άλλα.
Το ουσιώδες μέγεθος που καθορίζεται κατά το σχεδιασμό του ελέγχου δεν θεσπίζει κατ'
ανάγκη ένα ποσό κάτω από το οποίο μη διορθωμένα σφάλματα, μεμονωμένα ή στο σύνολό
τους, θα αξιολογούνται πάντα ως επουσιώδη. Οι συνθήκες που σχετίζονται με ορισμένα
σφάλματα μπορεί να κάνουν τον ελεγκτή να τα αξιολογήσει ως ουσιώδη , ακόμη και αν είναι
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κάτω του ουσιώδους μεγέθους. Παρόλο που δεν είναι πρακτικός ο σχεδιασμός ελεγκτικών
διαδικασιών για τον εντοπισμό σφαλμάτων που θα μπορούσαν να είναι ουσιώδη μόνο λόγω
της φύσης τους, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το μέγεθος αλλά και τη φύση των μη
διορθωμένων σφαλμάτων, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες της εμφάνισης τους, όταν
αξιολογεί την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πτυχές που ο ελεγκτής
λαμβάνει υπόψη περιλαμβάνουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων πράξεων ή
προγραμμάτων, το δημόσιο συμφέρον, την ανάγκη για αποτελεσματική νομοθετική εποπτεία
και ρύθμιση, καθώς και την αιτία ή φύση του σφάλματος ή απόκλισης (π.χ. αν είναι αποτέλεσμα
απάτης ή διαφθοράς).

Επικοινωνία

Ο ελεγκτής οφείλει, σε συνεργασία με τον ελεγχόμενο φορέα, να προσδιορίσει το(α)
κατάλληλο(α) πρόσωπο(α) επαφής εντός του ελεγχόμενου φορέα, και να επικοινωνεί μαζί τους
σχετικά με το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και για
σημαντικά ευρήματα και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο.
Ο ελεγκτής θα πρέπει να επικοινωνεί τόσο με τη διοίκηση και όσο και με αυτούς που
είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. Η επικοινωνία αφορά, μεταξύ άλλων, στη συλλογή
πληροφοριών σχετικών με τον έλεγχο και στην κοινοποίηση σε εκείνους που είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση των ευρημάτων που σχετίζονται με την επίβλεψη της
διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Η επικοινωνία πρέπει να είναι έγγραφη, εάν ο ελεγκτής κρίνει ότι η προφορική
επικοινωνία δεν είναι επαρκής ή για σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, τα οποία οι ελεγκτές
υποχρεούνται να κοινοποιούν σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. Ο ελεγκτής
μπορεί επίσης να απαιτείται να επικοινωνήσει και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το
νομοθετικό σώμα, ρυθμιστικές αρχές ή φορείς χρηματοδότησης.

Τεκμηρίωση

Ο ελεγκτής θα πρέπει να τεκμηριώνει τον έλεγχο, έτσι ώστε ένας έμπειρος ελεγκτής,
χωρίς προηγούμενη γνώση του ελέγχου, να δύναται να κατανοήσει τη φύση, το χρόνο και την
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έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν, τη συμμόρφωση αυτών με τα σχετικά
πρότυπα και τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο ελεγκτής, τα θέματα για τα οποία
απαιτήθηκε η άσκηση επαγγελματικής κρίσης καθώς και άλλα σημαντικά ζητήματα που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Η επαρκής τεκμηρίωση του ελέγχου είναι σημαντική για πολλούς λόγους, μεταξύ των
οποίων είναι η στήριξη της γνώμης και της έκθεσης του ελεγκτή, η επιβεβαίωση της
συμμόρφωσης του ελεγκτή με τα ελεγκτικά πρότυπα και η διευκόλυνση του προγραμματισμού,
εποπτείας και επισκόπησης της ελεγκτικής διαδικασίας.

4.3.4.3 Αρχές που σχετίζονται με τη διαδικασία του ελέγχου
Γνωστοποιώντας τους όρους διενέργειας του ελέγχου

Ο ελεγκτής θα πρέπει να συμφωνήσει τους όρους διενέργειας ελέγχου με τη διοίκηση ή
με όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα ή, αν οι όροι της
ανάθεσης του ελέγχου είναι σαφώς καθορισμένοι από τη σχετική εντολή, να καταλήξει σε μια
κοινή αντίληψη των όρων της διενέργειας του ελέγχου με τη διοίκηση ή με όσους είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.
Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου στο δημόσιο τομέα προέρχονται κατά κανόνα από τη
σχετική εντολή και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας με τη διοίκηση ή
όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.
Ο ελεγκτής θα πρέπει να κοινοποιεί, μεταξύ άλλων, τις ευθύνες του ελεγκτή σε σχέση
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του για τη
διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν
συνταχθεί από τη διοίκηση υπό την εποπτεία των όσων είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση. Θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου.
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Σχεδιασμός

Ο ελεγκτής θα πρέπει να θεσπίσει μια συνολική στρατηγική ελέγχου που να
περιλαμβάνει το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του ελέγχου, καθώς και ένα
λεπτομερές σχέδιο ελέγχου.
Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει τον έλεγχο ώστε να εξασφαλίζει ότι διενεργείται κατά
τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.
Τόσο η συνολική στρατηγική ελέγχου όσο και το σχέδιο ελέγχου πρέπει να
τεκμηριώνονται επαρκώς. Πρέπει επίσης να επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, κατά τη
διάρκεια του ελέγχου.

Κατανοώντας τον ελεγχόμενο φορέα

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά κατανόηση του ελεγχόμενου φορέα και του
περιβάλλοντός του, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων που
σχετίζεται με τον έλεγχο.
Η κατανόηση των διαφόρων πτυχών του φορέα και του περιβάλλοντός του επιτρέπει
στον ελεγκτή να σχεδιάσει και να διενεργήσει τον έλεγχο αποτελεσματικά. Η απαραίτητη
κατανόηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς, τη φύση του φορέα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, τη δομή
διακυβέρνησης, τις πηγές χρηματοδότησης (προκειμένου ο ελεγκτής να κατανοήσει τις
κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων που θα πρέπει να
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις), τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει,
συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, καθώς και τις πιθανές
επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης με αυτούς.
Για την κατανόηση του περιβάλλοντος δικλίδων του φορέα, μπορεί να είναι σκόπιμο να
εξεταστεί η ύπαρξη και εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, ο βαθμός συμμετοχής όσων είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση στη λειτουργία του, η φιλοσοφία της διοίκησης, η
οργανωτική δομή, η ύπαρξη και η λειτουργία του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και
σημαντικές πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.
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Ως μέρος της διαδικασίας κατανόησης, ο ελεγκτής πρέπει επίσης να εξετάσει κατά
πόσον ο φορέας εφαρμόζει κάποια διαδικασία για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών
κινδύνων που σχετίζονται με τους στόχους της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, καθώς και
αν αξιολογεί περαιτέρω τη σημασία αυτών των κινδύνων με βάση την εκτίμηση της
πιθανότητας εμφάνισης τους. Εάν έχει καθοριστεί σχετική διαδικασία, ο ελεγκτής πρέπει να την
κατανοήσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της.
Η κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων σχετικά με τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:
•

τις κατηγορίες συναλλαγών που αφορούν στις δραστηριότητες του ελεγχόμενου φορέα
και είναι σημαντικές για την οικονομικές καταστάσεις

•

τις διαδικασίες, τόσο χειρωνακτικές όσο και αυτόματες, με τις οποίες οι συναλλαγές
αυτές καταχωρούνται, γίνεται η επεξεργασία τους, διορθώνονται, αν είναι απαραίτητο,
μεταφέρονται στο γενικό καθολικό και αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις

•

τα λογιστικά αρχεία, υποστηρικτικό υλικό και συγκεκριμένους λογαριασμούς στις
οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, επεξεργασία και
αναφορά των συναλλαγών. Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διόρθωση των
λανθασμένων πληροφοριών και τη μεταφορά πληροφοριών στο γενικό καθολικό

•

τον τρόπο που το πληροφοριακό σύστημα καταγράφει στοιχεία, εκτός των
συναλλαγών, τα οποία είναι σημαντικά για τις οικονομικές καταστάσεις

•

το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών λογιστικών πρακτικών
και γνωστοποιήσεων

•

δικλίδες που αφορούν σε ημερολογιακές εγγραφές, συμπεριλαμβανομένων και
ασυνήθιστων ημερολογιακών εγγραφών που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή
ασυνήθιστων, μη επαναλαμβανόμενων συναλλαγών

•

σχετικές δικλίδες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με ρυθμιστικές αρχές

Εκτίμηση κινδύνων

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο
οικονομικών καταστάσεων και στο επίπεδο ισχυρισμών για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα
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λογαριασμών και γνωστοποιήσεων που θα αποτελέσει τη βάση για τις περαιτέρω ελεγκτικές
διαδικασίες.
Οι διαδικασίες για την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο των
Οικονομικών Καταστάσεων και στο επίπεδο των ισχυρισμών για κατηγορίες συναλλαγών,
υπόλοιπα λογαριασμών και γνωστοποιήσεων αναφέρονται στην Ενότητα 5.4.12.
Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνων, ο ελεγκτής καθορίζει εάν κάποιοι από τους
κινδύνους που εντοπίστηκαν είναι, κατά την κρίση του, σημαντικοί. Κατά την άσκηση της κρίσης
αυτής, ο ελεγκτής πρέπει να αποκλείει τις επιδράσεις των δικλίδων που έχουν εντοπιστεί σε
σχέση με αυτούς τους κινδύνους. Κατά την κρίση του ως προς το ποιοι κίνδυνοι είναι
σημαντικοί, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τουλάχιστον τα εξής:
•

αν ο κίνδυνος σχετίζεται με απάτη

•

αν ο κίνδυνος σχετίζεται με πρόσφατες σημαντικές οικονομικές, λογιστικές ή άλλες
αλλαγές και, ως εκ τούτου, απαιτεί ειδική προσοχή

•

την πολυπλοκότητα των συναλλαγών

•

αν ο κίνδυνος αφορά και σε σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

•

τον βαθμό υποκειμενικότητας στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
που σχετίζονται με τον κίνδυνο, ειδικά μετρήσεις που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα
αβεβαιότητας μέτρησης

•

αν ο κίνδυνος αφορά σε σημαντικές συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών
δραστηριοτήτων του φορέα, ή φαίνεται να είναι ασυνήθιστες

•

αν ο κίνδυνος επηρεάζει επίσης τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος τόσο σε επίπεδο

οικονομικών καταστάσεων όσο και σε επίπεδο ισχυρισμών, και οι συναφείς δικλίδες τις οποίες
έχει κατανοήσει ο ελεγκτής, θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Αποκρίσεις στους εκτιμώμενους κινδύνους

Ο ελεγκτής πρέπει να ενεργεί κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσει τους εκτιμώμενους
κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι αποκρίσεις στους εκτιμώμενους κινδύνους περιλαμβάνουν το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών που να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς, όπως ουσιαστικών διαδικασιών
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και δοκιμασιών δικλίδων. Οι ουσιαστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν τόσο λεπτομερείς
δοκιμασίες όσο και ουσιαστική ανάλυση των κατηγοριών των συναλλαγών, υπολοίπων
λογαριασμών και γνωστοποιήσεων.
Η φύση, ο χρόνος και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών βασίζονται στην
αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο ισχυρισμών. Κατά το σχεδιασμό
των απαιτούμενων ελεγκτικών διαδικασιών, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τους λόγους για
τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμών για κάθε
κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων. Οι λόγοι αυτοί μπορεί
να περιλαμβάνουν τον ενδογενή κίνδυνο των συναλλαγών (πιθανότητα ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης κατηγορίας συναλλαγών,
υπολοίπου λογαριασμού ή γνωστοποίησης) και τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων (εάν η
εκτίμηση του κινδύνου λαμβάνει υπόψη τις σχετικές εσωτερικές δικλίδες).
H εξέταση του κινδύνου εσωτερικών δικλίδων απαιτεί να συγκεντρώσει ο ελεγκτής
ελεγκτικά τεκμήρια ότι οι δικλίδες λειτουργούν αποτελεσματικά δηλαδή, ότι ο ελεγκτής
προτίθεται να στηριχτεί στη λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων κατά τον
προσδιορισμό της φύσης, του χρονοδιαγράμματος και της έκτασης των ουσιαστικών
διαδικασιών.
Κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια δοκιμασιών των σχετικών δικλίδων για την
απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων ως προς την αποτελεσματικότητα
λειτουργίας τους, ο ελεγκτής πρέπει να θεωρήσει ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η στήριξη στην
αποτελεσματικότητα της δικλίδας, τόσο πιο πειστικά θα πρέπει να είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουν συγκεντρωθεί.
Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει και να εκτελεί ουσιαστικές διαδικασίες για κάθε
σημαντική κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπου λογαριασμού ή γνωστοποίησης, ανεξάρτητα
από την αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος.
Ο ελεγκτής πρέπει πάντα να διενεργεί και ουσιαστικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από το
αν διενεργούνται δοκιμασίες δικλίδων. Επιπλέον, εάν ο ελεγκτής έχει εκτιμήσει ότι ένας
κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμών είναι σημαντικός, ουσιαστικές
διαδικασίες θα πρέπει να διενεργηθούν κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται ειδικά σε αυτόν
τον κίνδυνο. Όταν η προσέγγιση σε ένα σημαντικό κίνδυνο αποτελείται μόνο από ουσιαστικές
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διαδικασίες, στις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός από αναλυτικές
ουσιαστικές διαδικασίες και δοκιμασίες λεπτομερειών.

Ζητήματα που σχετίζονται με την απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

Ο ελεγκτής πρέπει πάντα να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται σε απάτη, να αποκτά επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος
λόγω απάτης και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στην απάτη ή την υποψία απάτης που
εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης βαρύνει τη
διοίκηση του φορέα και όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό η
διοίκηση του φορέα, κάτω από την επίβλεψη όσων είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση,
να δίνουν έμφαση στην πρόληψη της απάτης (περιορίζοντας τις ευκαιρίες διενέργειας απάτης)
και στην αποτροπή της απάτης (αποθαρρύνοντας τη διάπραξη απάτης μέσω θέσπισης
διαδικασιών που αυξάνουν την πιθανότητα εντοπισμού της).
Σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν είτε από απάτη είτε
από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ των δύο είναι κατά πόσον η πράξη που οδήγησε στο
σφάλμα ήταν εσκεμμένη ή ακούσια. Παρά το γεγονός ότι η απάτη είναι μια ευρεία νομική
έννοια, ο ελεγκτής ασχολείται μόνο με την απάτη που έχει ως αποτέλεσμα ουσιώδη
σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις. Δύο είναι τα είδη εκ προθέσεως σφαλμάτων που
σχετίζονται με τον έλεγχο‐ σφάλματα που προκύπτουν από παραπλανητική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση και εκείνων που προκύπτουν από υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων.
Ο ελεγκτής αναμένεται να διατηρεί μια στάση επαγγελματικού σκεπτικισμού κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης
τόσο σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων όσο και σε επίπεδο ισχυρισμών για κατηγορίες
συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων, παρά την προηγούμενη εμπειρία
του ελεγκτή σχετικά με την τιμιότητα και την ακεραιότητα της διοίκησης και όσων είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση. Κατά την εκτέλεση διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων μέσω
απόκτησης κατανόησης του ελεγχόμενου φορέα και του περιβάλλοντός του, ο ελεγκτής θα
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πρέπει να επιδιώκει την απόκτηση πληροφοριών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
εντοπισμό των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης.

Ζητήματα συνέχισης δραστηριότητας

Ο ελεγκτής θα πρέπει να κρίνει αν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες που να
υποκρύπτουν

ουσιώδη αβεβαιότητα για την ικανότητα του φορέα για συνέχιση της

δραστηριότητας22.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται συνήθως με την παραδοχή ότι ο ελεγχόμενος
φορέας είναι σε συνέχιση δραστηριότητας και θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις νόμιμες
υποχρεώσεις του για το άμεσο μέλλον. Κατά την εκτίμηση του κατά πόσον η παραδοχή της
συνέχισης δραστηριότητας είναι κατάλληλη, οι αρμόδιοι για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το προβλεπόμενο
μέλλον.
Ορισμένα πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς περιέχουν ρητή απαίτηση για τη
διοίκηση να προβαίνει σε συγκεκριμένη εκτίμηση της ικανότητας του φορέα για συνέχιση της
δραστηριότητας, καθώς και πρότυπα αναφορικά με ζητήματα που πρόκειται να εξεταστούν και
γνωστοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν σε σχέση με τη συνέχιση δραστηριότητας. Καθώς η
υπόθεση της συνέχισης δραστηριότητας είναι θεμελιώδης αρχή για την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση πρέπει να εκτιμήσει την ικανότητα του φορέα για
συνέχιση της δραστηριότητάς του ακόμα και αν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς δεν απαιτεί ρητά κάτι ανάλογο.
Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το
ενδεδειγμένο της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά
την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για την εξαγωγή
συμπεράσματος ως προς το εάν υπάρχει πράγματι ουσιώδης αβεβαιότητα για την ικανότητα
22Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση είναι επίσης σχετική για τους φορείς
του δημόσιου τομέα. Οι κίνδυνοι συνεχιζόμενης δραστηριότητας μπορεί να προκύψουν όταν φορείς του δημοσίου
τομέα λειτουργούν σε κερδοσκοπική βάση, όταν η κρατική υποστήριξη μπορεί να ελαττωθεί ή να αρθεί, ή στην
περίπτωση ιδιωτικοποίησης. Γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να εγείρουν σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα
ενός φορέα να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να περιλαμβάνουν
περιπτώσεις όπου η οντότητα στερείται χρηματοδότησης για τη συνέχιση της ύπαρξής της ή όταν λαμβάνονται
αποφάσεις πολιτικής που επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχει.
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του φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητα. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
βάσει της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αλλά, κατά την κρίση του ελεγκτή, η χρήση της
παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις
δεν είναι ενδεδειγμένη, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη. Εάν ο ελεγκτής
συμπεράνει ότι η παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας είναι κατάλληλη και έχει γίνει
επαρκής γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά υπάρχει μια ουσιώδης
αβεβαιότητα, ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράσει μια μη διαφοροποιημένη γνώμη και να
συμπεριλάβει μια παράγραφο έμφασης θέματος. Εάν μια τέτοια γνωστοποίηση δεν έχει γίνει
στις οικονομικές καταστάσεις, ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράσει διαφοροποιημένη ή αρνητική
γνώμη, ανάλογα με την περίσταση.
Όταν εκτελούνται διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει εάν
υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες που ενδέχεται να εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για την
ικανότητα του φορέα για συνέχιση της δραστηριότητας. Στην διαμόρφωση μιας άποψης για την
ικανότητα του ελεγχόμενου φορέα για συνέχιση της δραστηριότητας, ο ελεγκτής πρέπει να
εξετάσει δύο ξεχωριστούς, αλλά ορισμένες φορές αλληλεπικαλυπτόμενους παράγοντες:
•

ο μεγαλύτερος κίνδυνος που σχετίζεται με αλλαγές στην κατεύθυνση της πολιτικής
(για παράδειγμα, όταν λαμβάνει χώρα μια αλλαγή στην κυβέρνηση) και

•

ο λιγότερο κοινός επιχειρηματικός κίνδυνος (για παράδειγμα, όταν ένας
ελεγχόμενος φορέας δεν διαθέτει επαρκή κεφάλαια κίνησης για να συνεχίσει τις
δραστηριότητές του στο υφιστάμενο επίπεδο).

Ζητήματα που σχετίζονται με νόμους και κανονισμούς σε έναν έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων

Ο ελεγκτής πρέπει να εντοπίζει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω της
άμεσης και ουσιώδους μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς. Ο προσδιορισμός των
κινδύνων αυτών θα πρέπει να βασίζεται σε μια γενική κατανόηση του νομικού και κανονιστικού
πλαισίου που ισχύει για το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο ελεγχόμενος
φορέας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο φορέας συμμορφώνεται με αυτό το
πλαίσιο.
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Ο ελεγκτής θα πρέπει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια όσον
αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις εκείνων των νόμων και των κανονισμών που γενικά
αναγνωρίζονται ότι έχουν άμεση επίπτωση στον προσδιορισμό ουσιωδών ποσών και
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις.
Η επίπτωση νόμων και κανονισμών στις οικονομικές καταστάσεις ποικίλλει
αξιοσημείωτα. Οι νόμοι και κανονισμοί στους οποίους υπόκειται ένας φορέας αποτελούν το
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι διατάξεις ορισμένων νόμων ή κανονισμών έχουν άμεση
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις διότι καθορίζουν τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που
αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μη συμμόρφωση με νόμους και
κανονισμούς μπορεί να καταλήξει σε πρόστιμα, δικαστικές διενέξεις ή άλλες συνέπειες για το
φορέα, που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιεί σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση θέματα που περιλαμβάνουν μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς που
υποπίπτουν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ωστόσο, η εντολή ελέγχου, ή
υποχρεώσεις για τους φορείς του δημόσιου τομέα, που απορρέουν από τη νομοθεσία, τους
κανονισμούς, τις υπουργικές αποφάσεις ή τις απαιτήσεις της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί να
οδηγήσουν σε πρόσθετους στόχους, όπως η ευθύνη αναφοράς όλων των περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης με κανονιστικές αρχές, ακόμη και όταν είναι σαφώς ασήμαντες.

Ελεγκτικά τεκμήρια

Ο ελεγκτής θα πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες κατά τέτοιο
τρόπο που τον καθιστούν ικανό να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ώστε να
δύναται να εξάγει συμπεράσματα επί των οποίων θα βασίσει τη γνώμη του.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια περιλαμβάνουν τόσο τις πληροφορίες που περιέχονται στα
λογιστικά αρχεία που στηρίζουν τις οικονομικές καταστάσεις, όσο και άλλες πληροφορίες. Ο
ελεγκτής πρέπει να εξετάζει την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκμήρια. Ένας έλεγχος οικονομικών καταστάσεων
δεν συνεπάγεται την εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγράφων, ούτε ο ελεγκτής αναμένεται
να έχει εκπαιδευτεί σε μια τέτοια εξακρίβωση. Ωστόσο, ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει την
αξιοπιστία των πληροφοριών που θα
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συμπεριλαμβανομένων φωτοτυπιών, φαξ, ψηφιοποιημένων ή άλλων ηλεκτρονικών εγγράφων,
και να λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τις δικλίδες που σχετίζονται με την προετοιμασία και
φύλαξη τους.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα. Η επάρκεια είναι το
μέτρο της ποσότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων, ενώ η καταλληλότητα είναι το μέτρο της
ποιότητάς τους‐ της καταλληλότητας και της αξιοπιστίας τους. Η ποσότητα των ελεγκτικών
τεκμηρίων που απαιτούνται επηρεάζεται από την εκτίμηση του ελεγκτή για τους κινδύνους
σφάλματος (όσο υψηλότεροι είναι οι εκτιμώμενοι κίνδυνοι, τόσο περισσότερα ελεγκτικά
τεκμήρια είναι πιθανό να απαιτούνται) και επίσης από την ποιότητα των εν λόγω ελεγκτικών
τεκμηρίων (όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο λιγότερα τεκμήρια μπορεί να απαιτούνται).
Κατά συνέπεια, η επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων είναι αλληλένδετες.
Ωστόσο, η απόκτηση περισσότερων ελεγκτικών τεκμηρίων, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την
κακή ποιότητά τους.
Η αξιοπιστία των τεκμηρίων επηρεάζεται από την πηγή και από τη φύση αυτών, και
εξαρτάται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες αποκτώνται. Μεγαλύτερη διασφάλιση
συνήθως αποκτάται από συνεπή ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται από διαφορετικές πηγές
ή που είναι διαφορετικής φύσης σε σχέση με στοιχεία ελεγκτικών τεκμηρίων που εξετάζονται
ατομικά.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Ο ελεγκτής θα πρέπει να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ότι όλα τα
γεγονότα που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και της
ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή, τα οποία απαιτούν τροποποίηση ή γνωστοποίηση στις
οικονομικές καταστάσεις, απεικονίζονται κατάλληλα σε αυτές σύμφωνα με το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Ο ελεγκτής θα πρέπει επίσης να αντιδρά κατάλληλα σε
πραγματικά περιστατικά που έγιναν γνωστά μετά την ημερομηνία της έκθεσης/γνώμης του, και
τα οποία, αν ήταν γνωστά κατά την ημερομηνία αυτή, μπορεί να τον οδηγούσαν στην
τροποποίηση αυτής της έκθεσης/γνώμης.
Διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν εγκαίρως για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας
των οικονομικών καταστάσεων και της ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή. Ο ελεγκτής,
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ωστόσο, δεν αναμένεται να εκτελέσει συμπληρωματικές ελεγκτικές διαδικασίες σε θέματα στα
οποία προηγούμενες διαδικασίες ελέγχου έχουν παράσχει ικανοποιητικά συμπεράσματα. Οι
οικονομικές καταστάσεις μπορεί να επηρεαστούν από ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν
μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Πολλά πλαίσια χρηματοοικονομικής
αναφοράς κάνουν ειδική μνεία στα εν λόγω γεγονότα. Τέτοια πλαίσια χρηματοοικονομικής
αναφοράς συνήθως εντοπίζουν δύο τύπους γεγονότων:
(α) Εκείνα που παρέχουν τεκμήρια για συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων, και
(β) Εκείνα που παρέχουν τεκμήρια για συνθήκες που προέκυψαν μετά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων.
Ο ελεγκτής δεν έχει καμία δέσμευση να εκτελέσει οποιαδήποτε ελεγκτική διαδικασία
όσον αφορά στις οικονομικές καταστάσεις μετά την ημερομηνία της έκθεσης/γνώμης του.
Ωστόσο, θα πρέπει να εκτελέσει συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες για την περίοδο από την
ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης/Γνώμης του.
Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά την κατανόηση τυχόν διαδικασιών της διοίκησης
που αποσκοπούν στον εντοπισμό μεταγενέστερων γεγονότων σχετικών με τις οικονομικές
καταστάσεις, την υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων στη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται,
στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, την επισκόπηση πρακτικών των συνεδριάσεων του
συλλογικού οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του φορέα (π.χ. διοικητικό συμβούλιο), τη λήψη
έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση, την επισκόπηση των πιο πρόσφατων ενδιάμεσων
οικονομικών

καταστάσεων,

εάν

υπάρχουν

τέτοιες,

ή

των

τελευταίων

διαθέσιμων

προϋπολογισμών23.

Αξιολόγηση σφαλμάτων

Ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώνει όλα τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τη
διάρκεια του ελέγχου και να κοινοποιεί αυτά, ανάλογα με την περίπτωση και σε έγκαιρη βάση,
στη διοίκηση και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση.

23Βλέπε και Ενότητα 7.2.2 «Μεταγενέστερα γεγονότα».
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Τα μη διορθωμένα σφάλματα θα πρέπει να αξιολογούνται για το αν είναι ουσιώδη,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν
για τη γνώμη που θα δοθεί στην έκθεση του ελεγκτή.
Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να διορθώσει τα σφάλματα και εάν η
διοίκηση αρνείται να διορθώσει μερικά ή όλα τα σφάλματα που κοινοποιούνται από τον
ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει τους λόγους που η διοίκηση δεν πραγματοποιεί τις
διορθώσεις και πρέπει να λαμβάνει τούτο υπόψη του όταν αξιολογεί το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις ως σύνολο είναι ελεύθερες από ουσιώδη σφάλματα. Ο ελεγκτής πρέπει να
κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τα μη διορθωμένα σφάλματα και την
επίδραση που αυτά, ατομικά ή αθροιστικά, μπορεί να έχουν επί της γνώμης στην έκθεση.
Σφάλματα που είναι σαφώς ασήμαντα δε χρειάζεται να γνωστοποιούνται, εκτός αν από
τη σχετική εντολή απαιτείται ο ελεγκτής να αναφέρει όλα τα εντοπισθέντα σφάλματα. Ο
ελεγκτής πρέπει να καθορίσει αν τα μη διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, μεμονωμένα ή
αθροιστικά. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να εξετάσει:
• το μέγεθος και τη φύση των σφαλμάτων, τόσο σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες

συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων όσο και σε σχέση με τις
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο, και των ιδιαίτερων συνθηκών εμφάνισης τους και
• την επίδραση των μη διορθωμένων σφαλμάτων από προηγούμενες περιόδους για τις

σχετικές κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων, καθώς
και για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.

Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων,
αξιολογώντας τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν,
σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η γνώμη θα πρέπει να εκφράζεται με
σαφήνεια μέσω έγγραφης έκθεσης στην οποία περιγράφεται και η βάση για την γνώμη αυτή.
Οι στόχοι ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, ενδέχεται να είναι
ευρύτεροι από την διατύπωση γνώμης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις του ελεγχόμενου
φορέα έχουν καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
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χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς η εντολή ελέγχου, νόμοι, κανονισμοί, υπουργικές
αποφάσεις κ.τ.λ. μπορεί να θέτουν πρόσθετους. Αυτοί οι πρόσθετοι στόχοι μπορεί να
περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την αναφορά περιπτώσεων που αφορούν, για παράδειγμα, σε
τυχόν μη συμμόρφωση με κανονιστικές αρχές. Ωστόσο, ακόμη και όταν δεν έχουν τεθεί
επιπρόσθετοι στόχοι, μπορεί να υπάρχουν προσδοκίες του κοινού σε σχέση με την αναφορά
της μη συμμόρφωσης με τις κανονιστικές αρχές ή την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών
δικλίδων.
Για να διαμορφώσει μια γνώμη, ο ελεγκτής θα πρέπει πρώτα να συμπεράνει εάν έχει
αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε λάθος, είτε σε απάτη.

Μορφή γνώμης

Ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράζει μια μη διαφοροποιημένη γνώμη, αν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Αν ο ελεγκτής συμπεράνει, ότι βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων οι
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, ή εάν ο
ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να
συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
σφάλματα, ο ελεγκτής θα πρέπει να διαφοροποιήσει κατάλληλα τη γνώμη του.
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με ένα πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης δεν επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση, ο ελεγκτής πρέπει να κοινοποιήσει το
θέμα στη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα και, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου
πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς, να κρίνει εάν είναι αναγκαία η έκφραση
διαφοροποιημένης γνώμης.

Απαιτούμενα στοιχεία στην έκθεση του ελεγκτή

Η έκθεση του ελεγκτή πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
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•

Τίτλο

•

Αποδέκτη

•

Εισαγωγική παράγραφο

•

Μία ενότητα με τίτλο «Ευθύνη της Διοίκησης»

•

Μία ενότητα με τίτλο «Ευθύνη του ελεγκτή»

•

Μία ενότητα με τίτλο «Γνώμη του ελεγκτή»

•

Εφόσον ο ελεγκτής έχει και πρόσθετες ευθύνες για αναφορά στην έκθεσή του,
μία ενότητα με τίτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων»

•

Υπογραφή του ελεγκτή

•

Ημερομηνία

•

Διεύθυνση
Ανάλυση των στοιχείων αυτών παρατίθενται στην Ενότητα 8.1.1.
Εκτός από τη γνώμη, μπορεί να απαιτείται από νόμο ή κανονισμό ο ελεγκτής να

αναφέρει τις διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που δεν έχουν επηρεάσει την γνώμη του και τις
τυχόν συστάσεις που έγιναν ως αποτέλεσμα αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι
σαφώς διαχωρισμένα από τη γνώμη.

Διαφοροποιήσεις στη γνώμη της έκθεσης του ελεγκτή

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώμη του εάν συμπεράνει, βάσει των
αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων, ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα ή δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια για να συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα. Ο ελεγκτής μπορεί να εκφράσει τρία είδη
διαφοροποιημένης γνώμης: γνώμη με επιφύλαξη, αρνητική γνώμη ή αδυναμία έκφρασης
γνώμης.

Προσδιορίζοντας το είδος της διαφοροποίησης στη γνώμη του ελεγκτή
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Η απόφαση αναφορικά με το ποιο είδος διαφοροποιημένης γνώμης είναι
ενδεδειγμένο, εξαρτάται από:
α) Τη φύση του θέματος που προκαλεί τη διαφοροποίηση‐ ήτοι εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες ή, σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης
επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ενδέχεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες και
β) Την κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων
του θέματος στις οικονομικές καταστάσεις (ή τις πράξεις στις οποίες αυτές βασίζονται).
Ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράσει μια διαφοροποιημένη Γνώμη όταν:
(1) έχοντας αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη, αλλά όχι διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις, ή (2)
ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των
οποίων να βασίσει τη γνώμη του, αλλά συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν τέτοια υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι
ουσιώδεις, αλλά όχι διάχυτες.
Ο ελεγκτής θα πρέπει να εκφράσει μια αρνητική γνώμη όταν, έχοντας αποκτήσει
κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, είναι ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο ελεγκτής πρέπει να προβεί σε αδυναμία έκφρασης γνώμης εάν, δεδομένου ότι
αδυνατεί να αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια που απαιτούνται για να
μπορεί να βασίσει τη γνώμη του, συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν τέτοια υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι
ουσιώδεις και διάχυτες. Εάν κατόπιν της ανάθεσης του ελέγχου, η διοίκηση του ελεγχόμενου
φορέα θέσει περιορισμό στο εύρος του ελέγχου και ο ελεγκτής θεωρεί πιθανό να καταλήξει σε
γνώμη με επιφύλαξη ή σε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, τότε
θα πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να άρει τον περιορισμό.
Όταν εκφράζει μια διαφοροποιημένη γνώμη, ο ελεγκτής θα πρέπει να προσαρμόζει τον
τίτλο της σχετικής ενότητας της έκθεσης ανάλογα με το είδος της διαφοροποίησης.
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Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση του
ελεγκτή

Εάν ο ελεγκτής θεωρεί αναγκαίο να επιστήσει την προσοχή των σκοπούμενων χρηστών
σε ένα θέμα το οποίο, αν και έχει δεόντως παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί στις οικονομικές
καταστάσεις, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για την κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων, και έχει συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποδεικνύουν ότι το θέμα δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένο στις οικονομικές καταστάσεις, θα
πρέπει να συμπεριλάβει μία παράγραφο έμφασης θέματος στην έκθεσή του. Η παράγραφος
έμφασης θέματος θα πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις.
Μία παράγραφος έμφασης θέματος θα πρέπει:


να παρατίθεται αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης του ελεγκτή



να φέρει επικεφαλίδα «Έμφαση Θέματος», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα



να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο θέμα στο οποίο δίνεται έμφαση, καθώς και πού
μπορούν να βρεθούν στις οικονομικές καταστάσεις οι σχετικές με το θέμα
γνωστοποιήσεις



να δηλώνει ότι η γνώμη του ελεγκτή δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα στο
οποίο δίνεται έμφαση.
Εάν ο ελεγκτής θεωρεί αναγκαίο να κοινοποιήσει ένα θέμα, που δεν παρουσιάζεται ή

γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο κρίνεται σχετικό για την κατανόηση
από τους χρήστες του ελέγχου, των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης ελέγχου, δεδομένου
ότι δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή του από νόμο ή κανονισμό, αυτό μπορεί να περιληφθεί
σε παράγραφο με τίτλο «Λοιπά θέματα», ή με άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Η παράγραφος
αυτή πρέπει να τίθεται αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης του ελεγκτή, ή μετά την
παράγραφο έμφασης θέματος εφόσον υφίσταται τέτοια.
Όταν ο ελεγκτής προτίθεται να συμπεριλάβει στην έκθεσή του παράγραφο έμφασης
θέματος ή/και άλλου θέματος, οφείλει να γνωστοποιεί τούτο στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση, καθώς και την προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου αυτής. Αυτή η
επικοινωνία δίνει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση να ενημερωθούν για
τη φύση οποιωνδήποτε ειδικών θεμάτων που ο ελεγκτής σκοπεύει να τονίσει στην έκθεσή του,
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και τους παρέχει την ευκαιρία να αποκτήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον ελεγκτή, όπου
είναι απαραίτητο. Όταν η προσθήκη παραγράφου άλλου θέματος επί συγκεκριμένου θέματος
στην έκθεση του ελεγκτή επαναλαμβάνεται σε κάθε διαδοχική ανάθεση, ο ελεγκτής μπορεί να
θεωρήσει ότι δεν είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνει την επικοινωνία σε κάθε ανάθεση. Ακόμα,
ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να γνωστοποιήσει το θέμα και σε άλλα μέρη, όπως στο
νομοθετικό σώμα.
Η σχετική εντολή ελέγχου ή προσδοκίες των χρηστών μπορούν να επεκτείνουν τις
περιστάσεις υπό τις οποίες συνιστάται να συμπεριληφθεί στην έκθεση του ελεγκτή μία
παράγραφος Έμφασης Θέματος ή μία παράγραφος άλλου θέματος.

Συγκριτικές

πληροφορίες‐

αντίστοιχοι

αριθμοί

και

συγκριτικές

οικονομικές

καταστάσεις24

Οι συγκριτικές πληροφορίες αναφέρονται στα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και αφορούν σε μια ή περισσότερες
προηγούμενες περιόδους. Ο ελεγκτής θα πρέπει να προσδιορίσει εάν οι οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνουν τις συγκριτικές πληροφορίες που απαιτούνται από το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, και εάν αυτές οι πληροφορίες έχουν ταξινομηθεί
σωστά. Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να αξιολογήσει εάν:


Οι συγκριτικές πληροφορίες συμφωνούν με τα ποσά και με άλλες γνωστοποιήσεις που

παρουσιάζονται στην προηγούμενη περίοδο ή, όπου ενδείκνυται, έχουν αναδιατυπωθεί και


Οι λογιστικές πολιτικές που αντικατοπτρίζονται στις συγκριτικές πληροφορίες είναι

συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο ή, εάν έχουν υπάρξει
αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, αυτές οι αλλαγές έχουν λογιστικοποιηθεί κατάλληλα και
παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται επαρκώς.
Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει πιθανό ουσιώδες σφάλμα στις συγκριτικές πληροφορίες
ενώ διενεργεί τον έλεγχο της τρέχουσας περιόδου, πρέπει να εκτελέσει αναγκαίες πρόσθετες
ελεγκτικές διαδικασίες, ώστε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
προκειμένου να καθορίσει εάν υπάρχει ουσιώδες σφάλμα.
24Περαιτέρω καθοδήγηση για συγκριτικές πληροφορίες, αντίστοιχους αριθμούς και συγκριτικές οικονομικές
καταστάσεις μπορεί να αναζητηθεί στο ΔΠΑΕΙ 1710.
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Οι συγκριτικές πληροφορίες μπορεί να έχουν τη μορφή αντίστοιχων αριθμών που
περιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας
περιόδου, και η πρόθεση είναι να διαβάζονται μόνο σε σχέση με τα ποσά και τις άλλες
γνωστοποιήσεις που αφορούν στην τρέχουσα περίοδο. Όταν παρουσιάζονται αντίστοιχοι
αριθμοί, η γνώμη του ελεγκτή δεν πρέπει να αναφέρεται στους αντίστοιχους αριθμούς εκτός
εάν συντρέχουν οι ακόλουθες περιστάσεις:


Εάν η έκθεση του ελεγκτή επί της προηγούμενης περιόδου, όπως εκδόθηκε

προηγουμένως, περιλάμβανε γνώμη με επιφύλαξη, αδυναμία έκφρασης γνώμης, ή αρνητική
γνώμη και το θέμα που προκάλεσε τη διαφοροποίηση δεν έχει επιλυθεί, ο ελεγκτής πρέπει να
εκφράσει στην έκθεσή του μια γνώμη με επιφύλαξη ή μία αρνητική γνώμη επί των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, διαφοροποιημένη σε σχέση με τους αντίστοιχους
αριθμούς που περιλαμβάνονται σε αυτές


Εάν ο ελεγκτής αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα στις

οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου επί των οποίων έχει προηγουμένως
εκδοθεί μη διαφοροποιημένη γνώμη, και οι αντίστοιχοι αριθμοί δεν έχουν ορθά
αναδιατυπωθεί ή δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες γνωστοποιήσεις, ο ελεγκτής πρέπει να
εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη στην έκθεσή του επί των οικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, διαφοροποιημένη σε σχέση με τους αντίστοιχους
αριθμούς που περιλαμβάνονται σε αυτές


Εάν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου δεν ελέγχθηκαν, ο

ελεγκτής πρέπει να δηλώσει σε παράγραφο άλλου θέματος στην έκθεσή του ότι οι αντίστοιχοι
αριθμοί δεν είναι ελεγμένοι.
Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει αυτές τις συνθήκες χρησιμοποιώντας το τρέχον έτος για
τους σκοπούς της σύγκρισης καθώς και τις εκτιμήσεις σημαντικότητας για το τρέχον έτος. Όταν
παρουσιάζονται συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, η γνώμη του ελεγκτή πρέπει να
αναφέρεται σε κάθε περίοδο για την οποία παρουσιάζονται οικονομικές καταστάσεις και επί
των οποίων εκφράζεται γνώμη ελέγχου.
Κατά την έκδοση έκθεσης επί των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενης περιόδου,
εάν η γνώμη του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω προηγούμενης
περιόδου διαφέρει από τη γνώμη που εξέφρασε ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο της τρέχουσας

59

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

περιόδου, αυτός πρέπει να γνωστοποιήσει τους ουσιαστικούς λόγους για τη διαφορετική
γνώμη σε παράγραφο άλλου θέματος.
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου ελέγχθηκαν από
προηγούμενο ελεγκτή, επιπρόσθετα της έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων
της τρέχουσας περιόδου, ο ελεγκτής πρέπει να δηλώνει σε παράγραφο άλλου θέματος:
(α) ότι οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου ελέγχθηκαν από
προηγούμενο ελεγκτή,
(β) τον τύπο γνώμης που εκφράστηκε από τον προηγούμενο ελεγκτή και, εάν η γνώμη
ήταν διαφοροποιημένη, τους λόγους για αυτό, και
(γ) την ημερομηνία εκείνης της έκθεσης (εκτός εάν η έκθεση του προηγούμενου
ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης περιόδου επανεκδίδεται
με τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου).
Εάν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα που επηρεάζει τις
οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου επί των οποίων ο προηγούμενος
ελεγκτής είχε εκδόσει έκθεση χωρίς διαφοροποίηση, ο ελεγκτής πρέπει να γνωστοποιήσει το
σφάλμα στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και
να ζητήσει να ενημερωθεί ο προηγούμενος ελεγκτής. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις της
προηγούμενης περιόδου έχουν τροποποιηθεί, και ο προηγούμενος ελεγκτής συμφωνήσει να
εκδόσει νέα έκθεση επί των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης
περιόδου, ο ελεγκτής πρέπει να εκδόσει έκθεση μόνο για την τρέχουσα περίοδο.
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου δεν ελέγχθηκαν, ο
ελεγκτής πρέπει να δηλώσει σε παράγραφο άλλου θέματος ότι οι συγκριτικές οικονομικές
καταστάσεις δεν είναι ελεγμένες. Τέτοια δήλωση, ωστόσο, δεν απαλλάσσει τον ελεγκτή από την
απαίτηση να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ότι τα υπόλοιπα έναρξης δεν
περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου.

Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις25
25Περαιτέρω καθοδήγηση για τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μπορεί να αναζητηθεί στο ΔΠΑΕΙ 1720.
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Ο ελεγκτής πρέπει να διαβάσει τις άλλες πληροφορίες 26 για να εντοπίσει ουσιώδεις
ασυνέπειες27 ή ουσιώδη σφάλματα πραγματικού περιστατικού 28, εάν υπάρχουν, με τις
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Εάν, κατά την ανάγνωση των άλλων πληροφοριών, ο
ελεγκτής εντοπίσει ουσιώδη ασυνέπεια, πρέπει να καθορίσει εάν οι ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις ή οι άλλες πληροφορίες πρέπει να αναθεωρηθούν. Η ενέργεια στην οποία μπορεί
να προβεί ο ελεγκτής περιλαμβάνει την τροποποίηση της γνώμης του ελεγκτή, αναστολή της
έκδοσης της έκθεσης του, να αποσυρθεί από την ανάθεση (στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό
είναι εφικτό στο δημόσιο τομέα), να κοινοποιήσει αυτές στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση ή να περιλάβει στην έκθεσή του παράγραφο άλλου θέματος περιγράφοντας την
ουσιώδη ασυνέπεια.
Εάν ο ελεγκτής εντοπίσει ουσιώδη ασυνέπεια ή ουσιώδες σφάλμα πραγματικού
περιστατικού που η διοίκηση αρνείται να διορθώσει, ο ελεγκτής αναμένεται να ενημερώσει
τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. Μπορεί επίσης να αποφασίσει να ενημερώσει και άλλα
μέρη, όπως το νομοθετικό σώμα.

Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με
πλαίσια χρηματοοικονομικής αναφοράς ειδικού σκοπού29

26Με τον όρο «άλλες πληροφορίες» νοούνται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες (άλλες
εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ελεγκτή επί αυτών) που περιλαμβάνονται – από νόμο, ή
κανονισμό – σε έγγραφο που περιέχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ελεγκτή επί αυτών.
Παραδείγματα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα μπορεί να περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σχετικά με τις
εσωτερικές δικλίδες ή πληροφορίες που σχετίζονται με την επίδοση του φορέα.
27Για την εφαρμογή του παρόντος με τον όρο «ασυνέπεια» εννοούμε άλλες πληροφορίες που αντικρούουν
πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ουσιώδης ασυνέπεια μπορεί να εγείρει αμφιβολίες για
τα συμπεράσματα του ελέγχου που εξάγονται από τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν προηγουμένως και,
πιθανόν, για τη βάση της γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων.
28Το «σφάλμα πραγματικού περιστατικού» αναφέρεται σε άλλες πληροφορίες που δεν σχετίζονται με θέματα που
εμφανίζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν παρατίθενται ή δεν παρουσιάζονται ορθά.
Ουσιώδες σφάλμα πραγματικού περιστατικού μπορεί να υποσκάπτει την αξιοπιστία του εγγράφου που περιέχει
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
29Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο
ειδικού σκοπού παρέχεται στο ΔΠΑΕΙ 1800.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ελεγκτής θα πρέπει

να καθορίζει εάν το πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς που εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων είναι ή όχι αποδεκτό. Στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού, ο
ελεγκτής θα πρέπει να αποκτά κατανόηση για:
•

το σκοπό για τον οποίο οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται,

•

τους σκοπούμενους χρήστες, και

•

τα μέτρα που λαμβάνονται από τη διοίκηση για να καθορίσει ότι το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι αποδεκτό για τις περιστάσεις.

Κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου οικονομικών καταστάσεων ειδικού
σκοπού, ο ελεγκτής πρέπει να κρίνει εάν η εφαρμογή των ΔΠΑΕΙ απαιτεί ειδική εξέταση στις
περιστάσεις της ανάθεσης.
Στην περίπτωση έκθεσης ελεγκτή επί οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού, ο
ελεγκτής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αφορούν στις οικονομικές
καταστάσεις γενικού σκοπού. Η έκθεση του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ειδικού
σκοπού θα πρέπει:


να περιγράφει το σκοπό για τον οποίο καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις και,



να κάνει αναφορά στην ευθύνη της διοίκησης για τον καθορισμό του εάν το

εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι αποδεκτό για τις περιστάσεις, όταν
η διοίκηση έχει επιλογή σχετικά με το ποιο πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιήσει.
Η έκθεση του ελεγκτή επί οικονομικών καταστάσεων ειδικού σκοπού πρέπει να
περιλαμβάνει παράγραφο έμφασης θέματος προειδοποιώντας τους χρήστες της έκθεσης ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες σύμφωνα με πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς ειδικού σκοπού και ότι, ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να μην
είναι κατάλληλες για άλλο σκοπό.

Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένων
στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης30

30Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με ελέγχους επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένων στοιχείων,
λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής κατάστασης παρέχεται στο ΔΠΑΕΙ 1805.
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Οι θεμελιώδεις αρχές του χρηματοοικονομικού ελέγχου εφαρμόζονται επίσης και στην
περίπτωση ελέγχου επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου στοιχείου
οικονομικής κατάστασης, ανεξάρτητα από το αν έχει ανατεθεί επίσης στον ελεγκτή ο έλεγχος
της πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων του φορέα. Εάν δεν έχει ανατεθεί στον ελεγκτή
ο έλεγχος της πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων του φορέα, ο ελεγκτής θα πρέπει να
καθορίσει εάν ο έλεγχος της επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου στοιχείου
οικονομικής κατάστασης, είναι σύμφωνος με τις θεμελιώδεις αρχές που ορίζονται στα σχετικά
ελεγκτικά πρότυπα.
Στην περίπτωση ελέγχου επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή συγκεκριμένου
στοιχείου οικονομικής κατάστασης, αυτό πρέπει να περιλαμβάνει το εάν η εφαρμογή του
πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς θα καταλήξει σε παρουσίαση που παρέχει επαρκείς
γνωστοποιήσεις ώστε να δύνανται οι σκοπούμενοι χρήστες να κατανοούν τις πληροφορίες που
εμπεριέχονται στην οικονομική κατάσταση ή στο στοιχείο, καθώς και την επίπτωση των
ουσιωδών συναλλαγών και γεγονότων επί των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην
οικονομική κατάσταση ή στο στοιχείο.
Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει εάν η αναμενόμενη μορφή γνώμης είναι ενδεδειγμένη
για τις περιστάσεις.
Εάν ο ελεγκτής αναλαμβάνει να εκδόσει έκθεση επί επιμέρους οικονομικής κατάστασης
ή συγκεκριμένου στοιχείου οικονομικής κατάστασης σε συνδυασμό με την ανάθεση ελέγχου
της πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων του φορέα, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράζει
ξεχωριστή γνώμη για κάθε ανάθεση.
Εάν η γνώμη στην έκθεση του ελεγκτή επί της πλήρους σειράς οικονομικών
καταστάσεων ενός φορέα είναι διαφοροποιημένη, ή η έκθεση αυτή περιλαμβάνει παράγραφο
έμφασης θέματος ή παράγραφο άλλου θέματος, ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει την επίπτωση
που αυτό μπορεί να έχει στην έκθεση του ελεγκτή επί της επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή
συγκεκριμένου στοιχείου αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Όταν κρίνεται ενδεδειγμένο, ο
ελεγκτής πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώμη επί της επιμέρους οικονομικής κατάστασης ή του
συγκεκριμένου στοιχείου της οικονομικής κατάστασης ή να περιλάβει παράγραφο έμφασης
θέματος ή παράγραφο άλλου θέματος στην έκθεση, αντίστοιχα.
Εάν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι είναι απαραίτητο να εκφράσει αρνητική γνώμη ή
αδυναμία έκφρασης γνώμης επί της πλήρους σειράς των οικονομικών καταστάσεων του φορέα
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ως σύνολο, δεν

επιτρέπεται να εκφράσει μη διαφοροποιημένη γνώμη επί επιμέρους

οικονομικής κατάστασης που αποτελεί μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων ή επί
συγκεκριμένου στοιχείου που αποτελεί μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Αυτό
συμβαίνει επειδή τέτοια μη διαφοροποιημένη γνώμη θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρνητική
γνώμη ή την αδυναμία έκφρασης γνώμης επί της πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων
του φορέα ως σύνολο.

64

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

4.4 Θεμελιώδεις αρχές του ελέγχου συμμόρφωσης

4.4.1. Έννοια, στόχος και χαρακτηριστικά του ελέγχου συμμόρφωσης
Ο έλεγχος συμμόρφωσης είναι η αξιολόγηση που διενεργεί ο ελεγκτής προκειμένου να
διαπιστώσει αν οι δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές πράξεις και

πληροφορίες, που

αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου, είναι σύμφωνες , από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις
κανονιστικές διατάξεις που τις διέπουν ή τυχόν άλλες αρχές (αρχές λειτουργίας του
ελεγχόμενου φορέα, επαγγελματικά πρότυπα, οδηγίες, όρους ενίσχυσης ή χρηματοδότησης
κλπ), που προσδιορίζονται ως κριτήρια για την νόμιμη, ορθή ή ποιοτική εκτέλεση της
ελεγχόμενης δραστηριότητας ή πράξης.
Κατά τούτο, ο έλεγχος συμμόρφωσης προάγει τη νομιμότητα της δράσης και τη
λογοδοσία των οργάνων που διοικούν τους ελεγχόμενους φορείς, τη διαφάνεια της διαχείρισης
των δημοσίων χρημάτων και, κατ’ αποτέλεσμα, τη χρηστή διακυβέρνηση των φορέων αυτών.
Ανάλογα με τους στόχους του ελέγχου, η αξιολόγηση αυτή καταλήγει στην υποβολή
εκθέσεων σχετικά με το «βαθμό συμμόρφωσης» του φορέα, σύμφωνα με

κριτήρια που

καθορίζονται εκ των προτέρων, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στον καταλογισμό
των υπευθύνων οργάνων για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων ή των ζημιών που
προκλήθηκαν από την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων.
Στα

κεφάλαια

που

ακολουθούν

αναλύεται

το

«αντικείμενο

συμμόρφωσης», με ειδική αναφορά στην έννοια των «πληροφοριών

του

ελέγχου

για το αντικείμενο

ελέγχου» (Ενότητα 4.4.3.2), προσδιορίζονται οι ρυθμιστικές αρχές που αποτελούν τις πηγές των
κριτηρίων βάσει των οποίων αξιολογείται το αντικείμενο ελέγχου (Ενότητα 4.4.3.1), αναλύονται
οι διακρίσεις των ελέγχων συμμόρφωσης, ανάλογα με τη σχετική εντολή ανάθεσης (Ενότητα
4.4.3.3), και προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα στον έλεγχο μέρη (Ενότητα 4.4.3.4), η
διαβάθμιση της διασφάλισης που παρέχει στους σκοπούμενους χρήστες της έκθεσης ελέγχου η
γνώμη/συμπέρασμα του ελεγκτή (Ενότητα 4.4.3.5), καθώς και οι τρόποι υποβολής της έκθεσης
(Ενότητα 4.4.3.6). Στην Ενότητα 4.4.4 παρατίθενται οι αρχές του ελέγχου συμμόρφωσης με
διάκριση στις «γενικές αρχές» (Ενότητα 4.4.4.1) και στις «αρχές που σχετίζονται με τη
διαδικασία ελέγχου» (Ενότητα 4.4.4.2).
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4.4.2. Τρόποι διενέργειας ενός ελέγχου συμμόρφωσης
Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται είτε ξεχωριστά είτε ως συνδυασμένος έλεγχος
που ενσωματώνει στοιχεία χρηματοοικονομικού ελέγχου ή ελέγχου επιδόσεων.

4.4.2.1. Έλεγχος συμμόρφωσης σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων31

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού των δημοσίων φορέων καθορίζεται, συνήθως, από
νομοθετικούς κανόνες δικαίου, που προσδιορίζουν, μεταξύ άλλων, το ύψος και την κατανομή
των εσόδων και εξόδων καθώς και τις αρχές που διέπουν τις ταμειακές ροές. Ο έλεγχος
συμμόρφωσης με τις αρχές αυτές συμπληρώνει, σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού,
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που συνίσταται κυρίως σε έλεγχο της συμφωνίας
των καταστάσεων αυτών με το νομοθετικώς καθοριζόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς. Ενώ ,όμως, κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εξετάζεται επιπλέον και
η συμμόρφωση αποκλειστικά με εκείνες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που έχουν
άμεση και σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις32, ο έλεγχος συμμόρφωσης
εκτείνεται στο σύνολο των ρυθμιστικών αρχών που διέπουν το αντικείμενο του ελέγχου.
Ο έλεγχος συμμόρφωσης συνδυάζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων,
όταν:
α) η γνώμη του ελεγκτή σχετικά με τη συμμόρφωση αποτελεί μέρος της έκθεσής του
επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, ή
β) οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί τη συμμόρφωση τους με νόμους και
κανονισμούς.

31Σχετ. το ΔΠΑΕΙ 4200 «Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων».

σχετίζεται

32Σχετ. η παρ. 10 ΔΠΑΕΙ 1250 «Εξέταση νόμων και κανονισμών στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων».
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Οι στόχοι του ελεγκτή, όταν διενεργεί έλεγχο συμμόρφωσης σε συνδυασμό με έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων, είναι οι εξής:
α) να αποκομίσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το κατά πόσον οι δραστηριότητες, οι
χρηματοοικονομικές πράξεις και οι πληροφορίες που περιέχονται στις οικονομικές
καταστάσεις είναι, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνες με τις αρχές που τις διέπουν
και
β) να υποβάλλει αναφορά με τις διαπιστώσεις και τις κρίσεις του στη νομοθετική
εξουσία ή/ και σε άλλους φορείς, κατά περίπτωση.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.1 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΠΑΕΙ 4200» διακρίνονται οι Γενικές Κατευθυντήριες
Γραμμές του χρηματοοικονομικού ελέγχου (ΔΠΑΕΙ 1000‐2999) που εφαρμόζονται και στην
περίπτωση που ο έλεγχος αυτός συνδυάζεται με τον έλεγχο συμμόρφωσης (Πίνακας Α). Οι
λοιπές Κατευθυντήριες Γραμμές (Πίνακας Β) έχουν εφαρμογή σε έναν αμιγώς έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων.

4.4.2.2. Έλεγχος συμμόρφωσης που διεξάγεται ξεχωριστά33
Ο έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να σχεδιάζεται, να εκτελείται και να αναφέρεται
χωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και από τον έλεγχο των επιδόσεων.
Οι στόχοι του ελεγκτή, όταν διενεργεί ξεχωριστούς ελέγχους συμμόρφωσης, είναι οι
εξής:
α) να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να
καταλήξει

αν οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο

ελέγχου είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με ένα σύνολο κριτηρίων
που έχει ορίσει
β) να υποβάλλει αναφορά με τις διαπιστώσεις και τις κρίσεις του στη νομοθετική
εξουσία ή/και σε άλλους φορείς, κατά περίπτωση.

33Σχετ. το ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται
ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων».
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4.4.2.3. Έλεγχος συμμόρφωσης σε συνδυασμό με έλεγχο επιδόσεων
Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης αποτελεί μέρος του ελέγχου των επιδόσεων, η
συμμόρφωση θεωρείται ως μία από τις πτυχές της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητας. Η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι η αιτία, η εξήγηση ή η συνέπεια
της κατάστασης των δραστηριοτήτων που αποτελούν το αντικείμενο του ελέγχου επιδόσεων. Σε
συνδυασμένους ελέγχους αυτού του είδους, ο ελεγκτής θα πρέπει να χρησιμοποιεί την
επαγγελματική του κρίση για να αποφασίσει αν η επίδοση ή η συμμόρφωση είναι ο
πρωταρχικός στόχος του ελέγχου.

4.4.3 Στοιχεία του ελέγχου συμμόρφωσης

4.4.3.1 Ρυθμιστικές αρχές και κριτήρια
Ο όρος «ρυθμιστικές αρχές» υποδηλώνει το κανονιστικό εκείνο πλαίσιο, που
διαμορφώνει

τα κριτήρια ελέγχου και, ως εκ τούτου, αποτελεί τη βάση για το πώς θα

διεξαχθεί ο έλεγχος. Οι ρυθμιστικές αρχές περιλαμβάνουν όχι μόνο κανόνες δικαίου,
θεσπισμένους με νόμο ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, αλλά και γενικές αρχές, καθιερωμένους
κώδικες, πρότυπα, συμφωνημένους όρους (π.χ. όροι συμβάσεων) ή τις γενικές αρχές που
διέπουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη λειτουργία των οργάνων της δημόσιας
διοίκησης.
Λόγω

της

πολυπλοκότητας

των

ρυθμιστικών

αρχών,

μπορεί

να

υπάρχουν

αντικρουόμενες διατάξεις ή διατάξεις που να επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία. Επιπλέον,
υποκείμενες ρυθμιστικές αρχές (πχ Π.δ/τα, Υπ. Αποφάσεις) μπορεί να μην είναι σύμφωνες με
τις απαιτήσεις ή τα όρια της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας, και μπορεί να υπάρχουν νομοθετικά
κενά. Ως εκ τούτου, για να αξιολογήσει ο ελεγκτής τη συμμόρφωση με τις αρχές αυτές, είναι
απαραίτητο να έχει επαρκή γνώση της δομής και του περιεχομένου τους.
Τα κριτήρια είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή τη μέτρηση
του αντικειμένου του ελέγχου, κατά τρόπο εύλογο και συστηματικό, και προσδιορίζονται βάσει
των ισχυουσών ρυθμιστικών αρχών που διέπουν το αντικείμενο ελέγχου, ανάλογα με τους
στόχους και το είδος κάθε ελέγχου. Η καταλληλότητά τους ελέγχεται βάσει της συνάφειάς τους
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με το αντικείμενο του ελέγχου και της σαφήνειάς τους για τους τελικούς αποδέκτες της
ελεγκτικής γνώμης, καθώς και βάσει άλλων παραγόντων, όπως η πληρότητά τους, η αξιοπιστία
και η αντικειμενικότητά τους (δηλ. να είναι ουδέτερα και γενικώς παραδεκτά ως κριτήρια σε
ομοίου είδους ελέγχους).
Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης αφορά στη νομιμότητα και κανονικότητα της
διοικητικής δράσης, κριτήρια ελέγχου είναι : α) η τήρηση τυπικών αρχών, όπως νόμοι,
κανονισμοί, όροι συμφωνιών κλπ, ενώ όταν αφορά στην καταλληλότητα και β) είναι η τήρηση
των γενικών αρχών που διέπουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη συμπεριφορά των
οργάνων της δημόσιας διοίκησης (τήρηση κανόνων που αφορούν στη συμπεριφορά των
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα όπως π.χ. ενός Κώδικα δεοντολογίας). Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.2.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ της παρούσας Ενότητας απαριθμούνται ενδεικτικά ρυθμιστικές αρχές από τις οποίες
μπορούν να αντληθούν κατάλληλα κριτήρια, ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΜΕ

ΤΟΝ

ΕΛΕΓΧΟ

ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

παρουσιάζονται

παραδείγματα κριτηρίων ελέγχου όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται σε συνδυασμό με
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

4.4.3.2 Αντικείμενο του ελέγχου και πληροφορίες για το αντικείμενο του ελέγχου
Στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης, ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει κατά πόσον
οι πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου είναι σε συμφωνία, από κάθε
ουσιώδη άποψη, με τα σχετικά κριτήρια.
Το αντικείμενο του ελέγχου προσδιορίζεται από τη σχετική εντολή ελέγχου και μπορεί
να είναι δραστηριότητες, οικονομικές συναλλαγές ή πληροφορίες. Μπορεί να είναι γενικό ή
ειδικό, ποσοτικού χαρακτήρα (και επομένως εύκολα μετρήσιμο, π.χ. πληρωμές) ή ποιοτικού
(π.χ. συμπεριφορές). Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εφικτή η συγκέντρωση κατάλληλων και
επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων που να στηρίζουν το συμπέρασμα/γνώμη του ελεγκτή.
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Οι πληροφορίες για το αντικείμενο του ελέγχου (subject matter information)
αναφέρονται στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή μέτρησης του αντικειμένου ελέγχου βάσει
των σχετικών κριτηρίων.
Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, το αντικείμενο του ελέγχου συνίσταται στις αποφάσεις που
σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική διαχείριση σε συνδυασμό με τη χρήση των σχετικών
πόρων και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ένας τέτοιος έλεγχος περιλαμβάνει την
αξιολόγηση του κατά πόσον οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι
πληροφορίες

που

αποτυπώνονται

στις

οικονομικές

καταστάσεις

(πληροφορίες

του

αντικειμένου ελέγχου) είναι σε συμφωνία με τις αρχές που τις διέπουν (κριτήρια).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.4 παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα αντικειμένων ελέγχου,
των αντίστοιχων πληροφοριών καθώς και των σχετικών κριτηρίων ελέγχου.

4.4.3.3 Τύποι αναθέσεων στον έλεγχο συμμόρφωσης

Oι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ειδικότερες
κατηγορίες, ανάλογα με το εάν τις πληροφορίες για το αντικείμενο του ελέγχου τις
προετοιμάζει ο ελεγχόμενος φορέας ή ο ελεγκτής: τις αναθέσεις πιστοποίησης και τις
αναθέσεις υποβολής έκθεσης.
Στις αναθέσεις πιστοποίησης ο ελεγκτής ελέγχει και πιστοποιεί, βάσει των ελεγκτικών
τεκμηρίων που συγκεντρώνει, τη συμφωνία των πληροφοριών που παρέχει ο ελεγχόμενος
φορέας με τις αρχές που διέπουν την παραγωγή τους.
Στις αναθέσεις υποβολής έκθεσης ο ελεγκτής ελέγχει απευθείας τη συμφωνία των
πραγματικών συνθηκών με τα καθορισμένα κριτήρια, χωρίς να ζητούνται από τον φορέα
ειδικότερες πληροφορίες. Ο ελεγκτής επιλέγει το αντικείμενο και τα κριτήρια, λαμβάνοντας
υπόψη τον κίνδυνο και το επίπεδο σημαντικότητας. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του
αντικειμένου βάσει των κριτηρίων παρουσιάζεται στην έκθεση ελέγχου με τη μορφή
ευρημάτων, συμπερασμάτων, συστάσεων ή μιας γνώμης.

70

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να είναι ανάθεση πιστοποίησης, ανάθεση υποβολής
έκθεσης ή και τα δύο ταυτόχρονα34.

4.4.3.4 Τα εμπλεκόμενα μέρη στον έλεγχο συμμόρφωσης

Ο έλεγχος συμμόρφωσης, όπως και τα άλλα είδη ελέγχου, στηρίζεται στη σχέση μεταξύ
τριών εμπλεκόμενων μερών όπου ο ελεγκτής στοχεύει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια για να εκφράσει συμπέρασμα/γνώμη που προορίζεται να ενισχύσει το
βαθμό εμπιστοσύνης των σκοπούμενων χρηστών, εκτός του υπεύθυνου φορέα.
Στον έλεγχο συμμόρφωσης η αρμοδιότητα του ελεγκτή είναι να προσδιορίσει τα
στοιχεία του ελέγχου, να αξιολογήσει κατά πόσον το συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχου είναι
σε συμμόρφωση με τα καθορισμένα κριτήρια και να συντάξει την έκθεση ελέγχου
συμμόρφωσης.
Ο υπεύθυνος φορέας είναι ο εκτελεστικός κλάδος της κυβέρνησης και είναι υπεύθυνος
για την άσκηση εξουσίας υπό τον έλεγχο του νομοθετικού σώματος. Ο υπεύθυνος φορέας στον
έλεγχο συμμόρφωσης έχει ευθύνη σχετικά με το αντικείμενο ελέγχου.
Οι σκοπούμενοι χρήστες είναι τα άτομα ή φορείς για τους οποίους ο ελεγκτής
προετοιμάζει την έκθεση ελέγχου. Οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνονται,
αναλόγως της περίπτωσης, προς φορείς της εκτελεστικής εξουσίας (π.χ. ο Υπουργός
Οικονομικών όταν ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν αίτησής του), προς το νομοθετικό σώμα ή
προς τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που συναλλάσσονται με τον υπεύθυνο φορέα ή είναι
άμεσα ή έμμεσα αποδέκτες των υπηρεσιών του .
H μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με την
επαγγελματική κρίση του ελεγκτή με κριτήριο τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με
τους εν λόγω χρήστες.

34ΔΠΑΕΙ 100 «Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα», παράγραφος 30.
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4.4.3.5 Επίπεδα διασφάλισης στον έλεγχο συμμόρφωσης
Τι είναι διασφάλιση

Ο όρος διασφάλιση αναφέρεται στο βαθμό εμπιστοσύνης των χρηστών στους οποίους
απευθύνεται η έκθεση ελέγχου σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή επιμέτρησης του
αντικειμένου ελέγχου με βάση τα κριτήρια και μπορεί να παρέχεται είτε με γνώμες και
συμπεράσματα που δηλώνουν ρητά το επίπεδο διασφάλισης, είτε με άλλες μορφές35.
Ένας ελεγκτής εκτελεί διαδικασίες για τη μείωση του κινδύνου να παρέχει ανακριβή
συμπεράσματα, αναγνωρίζοντας ότι, λόγω των εγγενών περιορισμών σε όλους τους ελέγχους,
δεν μπορεί ποτέ ο έλεγχος να παρέχει απόλυτη διασφάλιση της κατάστασης του θέματος. Αυτό
θα πρέπει να επισημαίνεται στους χρήστες με ξεκάθαρο τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
ο έλεγχος της συμμόρφωσης δεν θα καλύψει όλες τις πτυχές του αντικειμένου ελέγχου, αλλά
θα βασίζεται σε ένα βαθμό ποιοτικής ή ποσοτικής δειγματοληψίας.

Επίπεδα διασφάλισης

Στον έλεγχο συμμόρφωσης, υπάρχουν δύο επίπεδα διασφάλισης, ως ακολούθως:

1)

Εύλογη (θετική) διασφάλιση

Κατά την παροχή εύλογης διασφάλισης ο ελεγκτής δηλώνει αν, κατά τη γνώμη του, το
αντικείμενο ελέγχου είναι ή δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα
αναφερθέντα κριτήρια. Η εύλογη διασφάλιση είναι υψηλή, αλλά όχι απόλυτη . Γενικά, οι
εύλογης διασφάλισης έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να καταλήγουν σε μια θετική μορφή
έκφρασης ενός συμπεράσματος, όπως «κατά τη γνώμη μας το αντικείμενο είναι / δεν είναι σε
συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα αναφερθέντα κριτήρια ...». ...». Οι έλεγχοι
εύλογης διασφάλισης περιλαμβάνουν αξιολόγηση των κινδύνων,

εκτέλεση ελεγκτικών

35ΔΠΑΕΙ 100 «Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα», παράγραφος 32.
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διαδικασιών που να ανταποκρίνονται

στους εκτιμώμενους κινδύνους, αξιολόγηση της

επάρκειας και της καταλληλότητας των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο.

2) Περιορισμένη (αρνητική) διασφάλιση
Κατά την παροχή περιορισμένης διασφάλισης ο ελεγκτής δηλώνει αν κάτι

έχει

υποπέσει στην αντίληψη του που να τον κάνει να καταλήξει ότι το αντικείμενο ελέγχου είναι ή
δεν είναι συμβατό με τα τιθέμενα κριτήρια. Η περιορισμένη διασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να
καταλήγει σε μια αρνητική μορφή έκφρασης ενός συμπεράσματος, όπως «δεν έχει περιέλθει
στην αντίληψή μας κάτι που να υποδηλώνει ότι το αντικείμενο δεν είναι σε συμμόρφωση, από
κάθε ουσιώδη άποψη, με τα κριτήρια ..»
Τόσο η εύλογη όσο και η περιορισμένη διασφάλιση είναι εφαρμόσιμες και σε
αναθέσεις πιστοποίησης και σε αναθέσεις υποβολής έκθεσης στον έλεγχο συμμόρφωσης. Και
τα δύο είδη διασφάλισης περιλαμβάνουν κατανόηση του αντικειμένου και απόκτηση επαρκών
και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που θα στηρίζουν το πόρισμα του ελεγκτή. Σε ελέγχους
περιορισμένης διασφάλισης, οι διαδικασίες συνήθως περιορίζονται

στις αναλυτικές

διαδικασίες και τις διερευνητικές ερωτήσεις. Η φύση, το χρονοδιάγραμμα και η έκταση των
διαδικασιών που εκτελούνται και στα δύο είδη διασφάλισης καθορίζονται από τον ελεγκτή
εφαρμόζοντας την επαγγελματική του κρίση36.
Όταν ένας έλεγχος συμμόρφωσης περιορισμένης διασφάλισης συνδυάζεται με έναν
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων εύλογης διασφάλισης, οι διαφορετικές ευθύνες του ελεγκτή
πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια37.
Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί η χρήση του όρου «διασφάλιση» στον έλεγχο
συμμόρφωσης από τη χρήση του στον χρηματοοικονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα ελέγχου για τον χρηματοοικονομικό έλεγχο, η εργασία που διεξάγεται από τον

36Στην παρ. 18 του ΔΠΑΕΙ 4100 αναφέρεται ότι: «Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται για
ελέγχους που σκοπός είναι να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για την υποστήριξη
των ευρημάτων. Από την άλλη, στην παρ. 22 του ΔΠΑΕΙ 4200 αναφέρεται ότι: «Αυτές οι κατευθυντήριες
γραμμές είναι γραμμένες στο πλαίσιο ελέγχων εύλογης διασφάλισης. Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης
συνδυάζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν
καθοδήγηση για τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα που υποβάλουν έκθεση υπό τη μορφή γνώμης
εύλογης διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση του φορέα με τις ισχύουσες αρχές».
37ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 23.
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ελεγκτή αναφέρεται ως έλεγχος μόνο εάν παρέχει «εύλογη διασφάλιση» (βλέπε Ενότητα
4.2.3.4 «Επίπεδα διασφάλισης»). Εάν η εργασία παρέχει «περιορισμένη διασφάλιση»,
αναφέρεται ως «επισκόπηση», αντί έλεγχος. Ωστόσο, ο έλεγχος συμμόρφωσης έχει ευρύτερο
πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στη μεθοδολογία και καλύπτει τόσο περιορισμένη όσο και
εύλογη διασφάλιση38.

4.4.3.6 Τρόποι υποβολής έκθεσης στον έλεγχο συμμόρφωσης
Υποβολή έκθεσης βάσει ισχυρισμών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα μπορεί να υποβάλλει
ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό ή να κάνει μία δήλωση συμμόρφωσης. Σε άλλες περιπτώσεις, ο
ισχυρισμός μπορεί να είναι έμμεσος.
Για παράδειγμα, σε ελέγχους συμμόρφωσης που διενεργήθηκαν ξεχωριστά ή μαζί με
ελέγχους επιδόσεων, ο ισχυρισμός θα μπορούσε να είναι μια δήλωση συμμόρφωσης με τους
νόμους ή κανονισμούς, μια δήλωση συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης, ή δήλωση ως
προς την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Ένα παράδειγμα ενός έμμεσου
ισχυρισμού είναι όταν βασικοί δείκτες απόδοσης υπόκεινται σε έλεγχο και παρουσιάζονται
υπό την εγγενή υπόθεση ότι δεν υπήρξε περίπτωση μη συμμόρφωσης που δεν έχει
ανακοινωθεί και σχετίζεται με την επίτευξη των επιπέδων απόδοσης, όπως διαφαίνονται στους
βασικούς δείκτες που προαναφέρθηκαν.
Επιπλέον, κατά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση του φορέα
κάνει σιωπηρούς ισχυρισμούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ότι αυτές οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς (όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS)), , ότι υπάρχουν
τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται, ανήκουν στο φορέα, έχουν αποτιμηθεί σωστά
κ.λ.π.
38Παρόλο που στην παρ. 16 του ΔΠΑΕΙ 4100 ορίζεται ότι «η εργασία περιορισμένης διασφάλισης δε
θεωρείται έλεγχος αλλά μία δέσμευση επιπέδου επισκόπησης» το αναθεωρημένο ΔΠΑΕΙ 400 στις παρ.
15 και 41 αντικαθιστά αυτή τη δήλωση ορίζοντας ότι ο έλεγχος συμμόρφωσης παρέχει είτε εύλογη είτε
περιορισμένη διασφάλιση.
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Άμεση υποβολή έκθεσης

Σε πολλούς από τους ελέγχους του δημόσιου τομέα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι
ισχυρισμοί ή δηλώσεις συμμόρφωσης που ο ελεγχόμενος φορέας γνωστοποιεί στους
ενδιαφερόμενους. Οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου ενσωματώνονται στην έκθεση
του ελεγκτή είτε με τη μορφή δεδομένων / πληροφοριών είτε ως ρητή δήλωση με τη μορφή
ενός συμπεράσματος. Αυτοί οι τύποι των ελέγχων αναφέρονται ως έλεγχοι άμεσης υποβολής
έκθεσης. Τα πορίσματα του ελέγχου κοινοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο στα
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ο ελεγχόμενος φορέας και το νομοθετικό σώμα. Οι εκθέσεις
συνήθως διατίθενται στο ευρύ κοινό39, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα (φυσικά ή
νομικά) που συναλλάσσονται με τον ελεγχόμενο φορέα ή είναι άμεσα ή έμμεσα αποδέκτες των
υπηρεσιών του ή του αποτελέσματος των δραστηριοτήτων του.

4.4.4. Αρχές του ελέγχου συμμόρφωσης

4.4.4.1. Γενικές αρχές
Απαιτήσεις δεοντολογίας

39Στην παρ. 23 του ΔΠΑΕΙ 4100 και στην παρ. 28 του ΔΠΑΕΙ 4200 αναφέρεται ότι: «Αυτές οι
κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν με βάση τους ελέγχους άμεσης υποβολής έκθεσης, αλλά
μπορούν να εφαρμοστούν και σε υποβολές εκθέσεων βάσει ισχυρισμών, ανάλογα με την περίπτωση.
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Οι Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου καθορίζουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που πρέπει
να έχει ο ελεγκτής και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την έναρξη κάθε ελέγχου. Οι
κανόνες αυτοί αφορούν:
1) Στην ανεξαρτησία του ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ουδετερότητας
2) Στην αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ελεγκτή και του ελεγχόμενου
φορέα
3) Στην αναγκαιότητα να κατέχουν οι ελεγκτές τις απαραίτητες δεξιότητες
4) Στην άσκηση επιμέλειας από την πλευρά του ελεγκτή και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές ελέγχου

Επαγγελματική κρίση και σκεπτικισμός

Οι ελεγκτές πρέπει να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τον

έλεγχο, με

επαγγελματικό σκεπτικισμό και να ασκούν επαγγελματική κρίση σε όλα τα στάδια της
ελεγκτικής διαδικασίας προκειμένου να καθορίσουν τα στοιχεία του ελέγχου, το αντικείμενο
ελέγχου, τα κατάλληλα κριτήρια, το εύρος του ελέγχου, τους κινδύνους, το επίπεδο ουσιώδους
μεγέθους και τις ελεγκτικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων. Οι
δύο έννοιες εφαρμόζονται επίσης κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεκμηρίων και τον
εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, την υποβολή εκθέσεων και τον καθορισμό της
μορφής, του περιεχόμενου και της συχνότητας της επικοινωνίας με τον ελεγχόμενο φορέα καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Ειδικές απαιτήσεις επαγγελματικής κρίσης και σκεπτικισμού στον
έλεγχο συμμόρφωσης είναι η ικανότητα του ελεγκτή να αναλύει τη δομή και το περιεχόμενο
των ρυθμιστικών αρχών, που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό των κατάλληλων
κριτηρίων ή τον εντοπισμό νομοθετικών κενών. Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι σε θέση να
εκτιμά τα ελεγκτικά τεκμήρια ως προς την πηγή, την καταλληλότητα και την επάρκειά τους σε
σχέση με το εύρος και το αντικείμενο του ελέγχου.
Η έννοια της επαγγελματικής κρίσης αναφέρεται στην εφαρμογή της σχετικής
κατάρτισης, γνώσης

και εμπειρίας, μέσα στο πλαίσιο που παρέχεται από τα ελεγκτικά

πρότυπα, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις
ενέργειες που είναι κατάλληλες δεδομένων των εκάστοτε περιστάσεων του ελέγχου.
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Ο ελεγκτής οφείλει να σχεδιάζει και να διεξάγει τον έλεγχο με μια στάση
επαγγελματικού σκεπτικισμού, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες συνθήκες μπορεί να
προκαλέσουν την απόκλιση του αντικειμένου ελέγχου από τα τιθέμενα κριτήρια. Μια στάση
επαγγελματικού σκεπτικισμού σημαίνει ο ελεγκτής να διενεργεί μια κριτική αξιολόγηση, για
την επάρκεια και την καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που λαμβάνονται κατά τη
διάρκεια του ελέγχου.

Διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας

Όπως και με τα άλλα είδη ελέγχου, είναι σημαντικό, κατά την εκτέλεση των ελέγχων
συμμόρφωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι
το ελεγκτικό έργο που εκτελείται είναι επαρκούς ποιότητας, ότι οι ελεγκτές του δημόσιου
τομέα κατέχουν συλλογικά τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες , και ότι το έργο της
ομάδας κατευθύνεται κατάλληλα, επιβλέπεται και αναθεωρείται.

Δεξιότητες και διαχείριση της ομάδας ελέγχου (βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα)

Ελεγκτικός κίνδυνος (βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα)

Επίπεδο ουσιώδους μεγέθους (βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα)

Τεκμηρίωση (βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα)

Επικοινωνία (βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα)

4.4.4.2. Αρχές που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου
Α) Προγραμματίζοντας και σχεδιάζοντας έναν έλεγχο συμμόρφωσης
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1) Εύρος ελέγχου

Σε περίπτωση που η σχετική εντολή ελέγχου ή η ισχύουσα νομοθεσία δεν καθορίζει το
εύρος του ελέγχου, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται από τον ελεγκτή . Το εύρος ελέγχου είναι
μια σαφής δήλωση της εστίασης, της έκτασης και των ορίων του ελέγχου όσον αφορά στη
συμμόρφωση του αντικειμένου ελέγχου με τα κριτήρια. Ο προσδιορισμός του εύρους του
ελέγχου επηρεάζεται από το επίπεδο ουσιώδους μεγέθους και τον κίνδυνο, και καθορίζει ποιες
ρυθμιστικές αρχές και τμήματα αυτών θα πρέπει να καλυφθούν. Η διαδικασία ελέγχου ως
σύνολο θα πρέπει να σχεδιαστεί για να καλύψει ολόκληρο το εύρος του ελέγχου.

2) Αντικείμενο και κριτήρια (βλέπε ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

3) Κατανόηση του φορέα (βλέπε ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

4) Κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων και του περιβάλλοντος δικλίδων (βλέπε ανωτέρω
στο παρόν Κεφάλαιο)

5) Εκτίμηση κινδύνων (βλέπε ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

6) Κίνδυνος απάτης (βλέπε ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

7) Στρατηγική ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου βλέπε ανωτέρω στην Ενότητα (βλέπε
ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

Β) Ελεγκτικά τεκμήρια

Γ) Αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων και διαμόρφωση συμπερασμάτων (βλέπε
ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)

Δ) Υποβολή εκθέσεων (βλέπε ανωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο)
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Ε) Διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης επί των συστάσεων (βλέπε
Κεφάλαιο 10)
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4.5. Τεκμηρίωση του ελέγχου
4.5.1. Στόχοι και σκοποί της τεκμηρίωσης ελέγχου
Ο κύριος στόχος της ομάδας ελέγχου είναι η κατάλληλη τεκμηρίωση 40 του ελέγχου
ούτως ώστε να υπάρχει:
(α) ένα επαρκές, κατάλληλο και επίκαιρο αρχείο της βάσης επί της οποίας εκδίδεται η έκθεση
του ελέγχου και
(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο έλεγχος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τα ΔΠΕ και τις
εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Συνεπώς η τεκμηρίωση ελέγχου πραγματοποιείται με την τήρηση αρχείου όλων των
ελεγκτικών διαδικασιών και αποδεικτικών στοιχείων από τα οποία εξάγονται τα ελεγκτικά
συμπεράσματα. Η καταγραφή τους πραγματοποιείται σε φύλλα εργασίας. Τα φύλλα εργασίας
πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, περιεκτικότητα και να
συντάσσονται και να διαβάζονται με ευκολία από τα μέλη της ομάδας ελέγχου και τρίτους.
Η τεκμηρίωση ελέγχου εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
Α. Λογοδοσία
•

Παροχή δυνατότητας στην ομάδα ελέγχου να λογοδοτεί για την εργασία της.

•

Απόδειξη ότι ο έλεγχος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τα ΔΠΕ και το ισχύον
νομικό και κανονιστικό καθεστώς .

•

Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την επίτευξη των γενικών σκοπών της ομάδας
ελέγχου41.

Β. Προγραμματισμός
•

Παροχή βοήθειας στην ομάδα ελέγχου για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του
ελέγχου.

40Σύμφωνα με το ΔΠΑΕΙ 1230 «Τεκμηρίωση Ελέγχου». Νόμος ή κανονισμός μπορεί να θεσπίζει πρόσθετες
απαιτήσεις τεκμηρίωσης όπως π.χ. την αρχειοθέτηση των Οικονομικών Καταστάσεων και συγκεκριμένων
επισυναπτέων σε αυτούς συνοδευτικών εγγράφων όπως ορίζονται με πρακτικά της Ολομέλειας, την σύνταξη
Φύλλου Μεταβολών & Ελλείψεων, Καταλογιστικής Πράξης κ.ά.

41ΔΠΕ 200, «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου», παράγραφος 11.
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•

Διατήρηση ενός αρχείου θεμάτων διαρκούς σημασίας και καθοδήγηση νέων μελών της
ομάδας ελέγχου σε μελλοντικούς ελέγχους.

Γ. Εξασφάλιση ποιότητας

•

Παροχή βοήθειας στα μέλη της ομάδας ελέγχου που είναι υπεύθυνα για την
καθοδήγηση, εποπτεία & επισκόπηση του ελεγκτικού έργου σύμφωνα με το ΔΠΕ 22042.

•

Διευκόλυνση διενέργειας διαδικασιών εξασφάλισης ποιότητας.

4.5.2. Γενικές αρχές καταλληλότητας του τηρούμενου αρχείου τεκμηρίωσης

Α. Αρχή της επικαιρότητας
Η τεκμηρίωση ελέγχου συστήνεται να πραγματοποιείται κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
ελεγκτικής εργασίας έτσι ώστε να είναι ακριβής, να επιταχύνεται η διαδικασία ταξινόμησης και
οργάνωσης του υλικού,

να διευκολύνεται η πρόσβαση της ομάδας ελέγχου στα

συγκεντρωθέντα ελεγκτικά τεκμήρια και να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική εποπτεία και
αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων και των ενδιάμεσων συμπερασμάτων καθ’όλη τη
διάρκεια του ελέγχου.

Β. Αρχή της επάρκειας της τεκμηρίωσης
Κατά την τεκμηρίωση του ελέγχου απαιτείται η άσκηση επαγγελματικής κρίσης έτσι
ώστε να είναι επαρκής αλλά όχι εξαντλητική. Ένας γενικός κανόνας είναι η απάντηση στην
ερώτηση « ποιες πληροφορίες θα ήταν απαραίτητες σε έναν έμπειρο ελεγκτή 43, που δεν έχει
προηγούμενη σχέση με τον έλεγχο, προκειμένου να κατανοήσει τις διενεργηθείσες ελεγκτικές
διαδικασίες και τα αποτελέσματα τους, τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, τα σημαντικά

42ΔΠΕ 220, «Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων», παράγραφοι 14.17.
43Έμπειρος ελεγκτής θεωρείται κάθε ελεγκτής με πρακτική ελεγκτική εμπειρία και κατανόηση: (α) των ελεγκτικών
διαδικασιών, (β) των ΔΠΕ και των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, (γ) του περιβάλλοντος στο
οποίο λειτουργεί ο Φορέας, και (δ) των ελεγκτικών και λογιστικών θεμάτων του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο
Φορέας.
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ζητήματα44 που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών εργασιών, τα εξαχθέντα
συμπεράσματα καθώς και τις σημαντικές επαγγελματικές κρίσεις που οδήγησαν στην εξαγωγή
των συμπερασμάτων αυτών».
Η μορφή, το περιεχόμενο και η έκταση της τεκμηρίωσης ελέγχου εξαρτώνται από
παράγοντες όπως:
•

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του Φορέα.

•

Η φύση των διαδικασιών ελέγχου που πρόκειται να εκτελεστούν.

•

Οι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος που εντοπίστηκαν.

•

Η σημαντικότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που αποκτήθηκαν.

•

Η φύση και η έκταση των εξαιρέσεων που εντοπίσθηκαν.

•

Η ανάγκη τεκμηρίωσης ενός συμπεράσματος ή της βάσης για ένα συμπέρασμα που δεν
προκύπτει άμεσα από την τεκμηρίωση της εργασίας που εκτελέστηκε ή των ελεγκτικών
τεκμηρίων που αποκτήθηκαν.

•

Η μεθοδολογία ελέγχου και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Γ. Αρχή της διαφάνειας
Σε κάθε φύλλο εργασίας πρέπει να περιγράφονται:
(α) από ποια μέλη της ομάδας ελέγχου πραγματοποιήθηκε η ελεγκτική εργασία και η
ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής
(β) από ποιον επισκοπήθηκε η ελεγκτική εργασία που εκτελέστηκε και την ημερομηνία και την
έκταση αυτής της επισκόπησης και
(γ) τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία ή θέματα που
εξετάσθηκαν. Η καταγραφή, σε κάθε φύλλο εργασίας, των χαρακτηριστικών των υπό έλεγχο
στοιχείων ή θεμάτων επιτρέπει τη λογοδοσία της ομάδας ελέγχου για την εργασία της,
διευκολύνει την έρευνα εξαιρέσεων ή ανακολουθιών καθώς και την ποιοτική αξιολόγηση ή και
επανεκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών.

44Η κρίση για τη σημασία ενός ζητήματος απαιτεί μια αντικειμενική ανάλυση των γεγονότων και των περιστάσεων.
Ένας σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της μορφής, του περιεχομένου και της έκτασης της τεκμηρίωσης του
ελέγχου για σημαντικά ζητήματα είναι ο βαθμός επαγγελματικής κρίσης που ασκείται κατά την εκτέλεση της
εργασίας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Για παραδείγματα σημαντικών ζητημάτων βλέπε Παράρτημα
4.5.1.
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Σε περίπτωση διενέργειας συζητήσεων επί σημαντικών θεμάτων με τη διοίκηση, με
τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ή με άλλους (π.χ. υπαλλήλους Τμημάτων, εξωτερικούς
συνεργάτες κ.τ.λ.) θα πρέπει να τηρούνται πρακτικά.

Δ. Αρχή της λυσιτέλειας
Σε περίπτωση που η ομάδα ελέγχου εντοπίσει πληροφορίες που αναιρούν το τελικό
συμπέρασμά της όσον αφορά ένα σημαντικό θέμα, η τεκμηρίωση του ελέγχου θα περιλάβει
αποκλειστικά τα νέα δεδομένα, ενώ θα διαγραφούν τα παλαιότερα τεκμήρια που ήταν
λανθασμένα ή έχουν αντικατασταθεί.

Ε. Αρχή της αιτιολόγησης των εξαιρέσεων
Εάν, σε εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, η ομάδα ελέγχου παρεκκλίνει από συγκεκριμένες
απαιτήσεις των ΔΠΕ, πρέπει να τεκμηριώνει πώς οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που
εκτελούνται επιτυγχάνουν το στόχο αυτής της απαίτησης, καθώς και τους λόγους της
παρέκκλισης.
Επίσης, εάν σε εξαιρετικά σπάνια περίπτωση,45 η ομάδα ελέγχου εκτελέσει νέες ή
πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες ή εξάγει νέα συμπεράσματα μετά από την ημερομηνία της
έκδοσης και κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα, η ομάδα ελέγχου θα
πρέπει να καταγράψει:
(α) τα νέα γεγονότα,
(β) τις νέες ή πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου που εκτελέστηκαν, τα ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτήθηκαν και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, καθώς και τις επιπτώσεις
αυτών στην έκθεση ελέγχου, και
(γ) πότε και από ποιον έγιναν και επισκοπήθηκαν οι προκύπτουσες αλλαγές στην
τεκμηρίωση ελέγχου.
45Παραδείγματα εξαιρετικών περιπτώσεων περιλαμβάνουν γεγονότα τα οποία γίνονται γνωστά στην ομάδα ελέγχου
μετά την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου, αλλά είχαν λάβει χώρα μέχρι εκείνη την ημερομηνία και τα οποία, αν
ήταν γνωστά κατά την ημερομηνία αυτή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την τροποποίηση των οικονομικών
καταστάσεων ή την τροποποίηση της έκθεσης ελέγχου.
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ΣΤ. Αρχή της εμπιστευτικότητας και διαφάνειας
Η ομάδα ελέγχου οφείλει να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στους φακέλους ελέγχου. Άρση της αρχής της εμπιστευτικότητας μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του ελεγχόμενου Φορέα ή βάσει της
κείμενης νομοθεσίας (π.χ. σε εισαγγελικές αρχές ή σε τρίτους όπου απαιτείται και ενδείκνυται
π.χ. άλλες δημόσιες υπηρεσίες ελέγχου κ.ά.).
Αιτήματα τρίτων για απόκτηση πρόσβασης σε τεκμήρια ελέγχου πρέπει καταρχήν να
παραπέμπονται στον ελεγχόμενο φορέα. Εάν κατ΄εξαίρεση και μόνο κατόπιν γραπτού
αιτήματος του ελεγχόμενου φορέα, η ομάδα ελέγχου προβεί σε γνωστοποίηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σε τρίτους, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί η αρχή της εμπιστευτικότητας
εκ μέρους των τρίτων.
Η πρόσβαση από τρίτους στα ελεγκτικά τεκμήρια και τα λοιπά έγγραφα του ελεγκτικού
φακέλου θα γίνεται υπό την προϋπόθεση παροχής εκ μέρους των υπεύθυνων οργάνων τους
υπεύθυνων δηλώσεων, ένορκων βεβαιώσεων ή συμβολαιογραφικών εγγράφων , στα οποία θα
δηλώνεται η τήρηση της εμπιστευτικότητας για όσα στοιχεία του φακέλου θα τους επιτραπεί η
πρόσβαση καθώς και η αναγνώριση της ποινικής ή άλλου είδους ευθύνης τους σε περίπτωση
παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης.
Οι πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται απόρρητες από τον ελεγχόμενο φορέα ή από
τον ελεγκτή, κατά την επαγγελματική του κρίση (όπως π.χ. περιπτώσεις κατά τις οποίες
αποκαλύπτεται απάτη ή υπάρχει σχετική υπόνοια), πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη
προσοχή και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν
τα κριτήρια και τις διαδικασίες χαρακτηρισμού των πληροφοριών ως απόρρητων,
εμπιστευτικών, διαβαθμισμένων ή ελευθέρως προσβάσιμων από τρίτους, τα αρμόδια όργανα
για την έγκριση πρόσβασης των τρίτων σε ελεγκτικά τεκμήρια καθώς και τον τρόπο διάθεσης
και χειρισμού εν γένει ευαίσθητων πληροφοριών .

Ζ. Αρχή του απορρήτου των ευρημάτων
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη διαφύλαξη του απορρήτου των
ευρημάτων του ελέγχου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ενδέχεται να καταλήξουν σε
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καταλογιστική πράξη, πρωτίστως έναντι του ελεγχόμενου φορέα, προκειμένου να διαφυλαχθεί
η ακεραιότητα των αποδεικτικών στοιχείων.
4.5.3. Περιεχόμενο του φακέλου ελέγχου
Ως φάκελος ελέγχου νοείται ένας ή περισσότεροι φάκελοι ή άλλα μέσα αποθήκευσης,
σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, που περιέχουν τα αρχεία που αποτελούν την τεκμηρίωση
ελέγχου για μια συγκεκριμένη ανάθεση.
Για κάθε έλεγχο θα πρέπει να τηρούνται τέσσερις φάκελοι ελέγχου, ως εξής:
A. Σχεδιασμός και Ολοκλήρωση Τεκμηρίωσης
B. Εσωτερικές Διαδικασίες
Γ. Ουσιαστικές Διαδικασίες
Δ. Μόνιμος Φάκελος Ελέγχου
Στους Φακέλους Α, Β και Γ αρχειοθετούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον εν
εξελίξει έλεγχο. Στον Μόνιμο Φάκελο Ελέγχου (Δ), ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται τακτικά,
φυλάσσονται όσες πληροφορίες ισχύουν μακροπρόθεσμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε μελλοντικούς ελέγχους. Το προτεινόμενο περιεχόμενο των Φακέλων περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Όλοι οι φάκελοι ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται με συστηματικό και μεθοδικό
τρόπο. Για αυτό και σε κάθε φάκελο ελέγχου πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχομένων ανά
ενότητα και παραπομπές μεταξύ των φύλλων εργασίας. Η ιεράρχηση των εγγράφων ανά
ενότητα ξεκινά από τις γενικές πληροφορίες και καταλήγει στις ειδικές. Η προτεινόμενη δομή
ανά ενότητα και η παραπομπή μεταξύ των φύλλων εργασίας με τη χρήση ενός μοναδικού
αριθμού ανά ενότητα περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.5.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ και 4.5.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ.
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα ελεγκτικά τεκμήρια και να
ολοκληρώσει την ενημέρωση των φακέλων ελέγχου το αργότερο εντός 60 ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου. Η ενημέρωση αυτή είναι καθαρά
διοικητικής φύσεως (π.χ. τακτοποίηση εγγράφων, διαγραφή παλαιότερων αρχείων / εγγράφων
που έχουν αντικατασταθεί, εγγραφή παραπομπών στα φύλλα εργασίας, συμπλήρωση λίστας
ολοκλήρωσης του τελικού φακέλου ελέγχου κ.ά.) και δεν αφορά νέες ελεγκτικές διαδικασίες ή
συμπεράσματα.
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Εάν μετά την ολοκλήρωση του τελικού φακέλου, προκύψει ανάγκη τροποποίησης της
υφιστάμενης τεκμηρίωσης ελέγχου ή προσθήκης νέας τεκμηρίωσης ελέγχου ( λόγω π.χ.
ανάγκης παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων σε ομάδα ποιοτικού ελέγχου), θα πρέπει να
τεκμηριώνονται : (α) οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους αυτές έγιναν και (β) πότε και από
ποιον αυτές έγιναν και επισκοπήθηκαν.
Η φύλαξη του τελικού φακέλου ελέγχου είναι υποχρεωτική για επτά έτη από την
έκδοση της πράξης ή γνώμης (ανεξαρτήτως αν επισημαίνονται ή όχι ευρήματα στην έκθεση
ελέγχου). Σε περίπτωση που ανακύψει υποχρέωση για έκδοση πράξης καταλογισμού σε βάρος
υπολόγου, τα στοιχεία του φακέλου διατηρούνται μέχρι την εκάστοτε προβλεπόμενη από το
νόμο προθεσμία έκδοσης της πράξης αυτής, εφόσον αυτή τοποθετείται χρονικά πέραν των
επτά ετών. Ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων του ελέγχου στην τελευταία περίπτωση
επεκτείνεται και σε όλη τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας εάν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα και
μέσα κατά της πράξης καταλογισμού. Εάν σε βάρος του φορέα που ελέγχθηκε, διεξάγεται
οποιαδήποτε έρευνα ή εκκρεμεί οποιασδήποτε άλλη διαδικασία (πχ ποινική ή πειθαρχική
ανάκριση) από άλλα δικαστήρια ή αρχές, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των επτά ετών,
τα στοιχεία διατηρούνται μέχρι την περάτωσή τους.

Κείμενη νομοθεσία

Οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι παράλληλα υποχρεωμένοι να
συμμορφώνονται με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς46 ή αποφάσεις της Ολομέλειάς του
Δικαστηρίου, που ορίζουν αφενός συγκεκριμένα τεκμήρια για την έκδοση πράξεων ελέγχου
λογαριασμών και απολογισμών και αφετέρου τις διαδικασίες που προηγούνται της έκδοσης
τους.

46Π.Δ. 1225/81 & Ν.4129/13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4.4.1:

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΩΝ

ΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΠΑΕΙ 4200

Α) Κατευθυντήριες γραμμές για χρηματοοικονομικό έλεγχο που αναφέρονται στο ΔΠΑΕΙ
4200

ΔΠΑΕΙ

Τίτλος

1210

Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου

1220

Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

1230

Τεκμηρίωση του ελέγχου

1240

Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων

1260

Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση

1300

Σχεδιασμός ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

1315

Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω
κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντος της

1320

Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου

1330

Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους

1450

Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου

1500

Ελεγκτικά τεκμήρια

1505

Εξωτερικές επιβεβαιώσεις

1520

Αναλυτικές διαδικασίες

1530

Ελεγκτική δειγματοληψία

1550

Συνδεδεμένα μέρη

1560

Μεταγενέστερα γεγονότα

1610

Χρησιμοποίηση της εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών

1620

Χρησιμοποίηση της εργασίας του ειδήμονα του ελεγκτή

1700

Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων

1705

Διαφοροποιήσεις της Γνώμης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή

1706

Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην
Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή

3
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Β) Κατευθυντήριες γραμμές για χρηματοοικονομικό έλεγχο που δεν αναφέρονται στο
ΔΠΑΕΙ 4200

ΔΠΑΕΙ
1200
1250
1265

1402

Τίτλος
Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
Εξέταση νόμων και κανονισμών στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων
Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση
Ελεγκτικά ζητήματα σχετικά με οντότητα που χρησιμοποιεί Οργανισμό
Υπηρεσιών

1501

Ελεγκτικά τεκμήρια‐ Ειδικά ζητήματα

1510

Αρχικές αναθέσεις ελέγχου‐ Υπόλοιπα έναρξης

1540

Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων, περιλαμβανομένων των λογιστικών
εκτιμήσεων εύλογης αξίας, και σχετικών γνωστοποιήσεων

1570

Συνέχιση δραστηριότητας

1580

Έγγραφες διαβεβαιώσεις

1600

1710

1720

1800

Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων Ομίλου
(περιλαμβανομένης της εργασίας ελεγκτών συστατικού)
Συγκριτικές πληροφορίες‐αντίστοιχοι αριθμοί και συγκριτικές οικονομικές
καταστάσεις
Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που
περιέχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται
σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού
Ειδικά ζητήματα –έλεγχοι επιμέρους οικονομικών καταστάσεων και

1805

συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων οικονομικής
κατάστασης

1810

Αναθέσεις για έκθεση επί περιληπτικών οικονομικών καταστάσεων

4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ1

Ο παρακάτω είναι ένας ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός κατάλογος ρυθμιστικών
αρχών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής για τον προσδιορισμό των κατάλληλων
κριτηρίων ελέγχου.


Νόμοι και κανονισμοί, λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση
καθώς και τυχόν αποφάσεις δικαστηρίων που ερμηνεύουν τις διατάξεις τους



Εγκεκριμένος προϋπολογισμός



Ειδικές διατάξεις που αφορούν τη χρήση των εγκεκριμένων πιστώσεων



Υπουργικές αποφάσεις



Νομικό προηγούμενο



Κώδικες πρακτικής ή δεοντολογίας



Εσωτερικές περιγραφές των πολιτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων
και διαδικασιών



Εγχειρίδια ή γραπτές κατευθυντήριες γραμμές



Επίσημες συμφωνίες π.χ. συμβάσεις



Γενικώς αποδεκτά πρότυπα, όπως π.χ. γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές



Στην περίπτωση ελέγχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (propriety),
γενικά αποδεκτές αρχές ή διεθνείς πρακτικές.

1

ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 2 και 4200 «Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου
συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων»,
Παράρτημα 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ2

Τα ακόλουθα αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα κριτηρίων ελέγχου που μπορούν
να εφαρμοστούν κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης εσόδων και δαπανών των φορέων του
δημόσιου τομέα.
Έσοδα
1. Διατάξεις ή άλλες βασικές αρχές που αφορούν στην επιβολή φόρων
2. Διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με τον καθορισμό του αντικειμένου
της φορολογίας
3. Διατάξεις για τον υπολογισμό των φόρων ή άλλων εισφορών
4. Διατάξεις σχετικές με τα συστήματα και τις διαδικασίες παρακράτησης και
είσπραξης των φόρων
5. Διατάξεις σχετικές με φορολογικούς ελέγχους
6. Αρχές που εφαρμόζονται με στόχο την πρόληψη της απώλειας εισπράξεων

Λειτουργικές δαπάνες
1. Διατάξεις που αφορούν σε μισθούς, συντάξεις και άλλες αμοιβές του προσωπικού
2. Διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των προμηθειών
και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα
3. Διατάξεις και αρχές που αφορούν στη μίσθωση ακινήτων, καθώς και στην
ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση ειδών

2
ΔΠΑΕΙ 4200«Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 1Α.

6
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Επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες
1. Διατάξεις σχετικές με το σκοπό των παροχών αυτών και τον τρόπο χρησιμοποίησής
τους
2. Διατάξεις που καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
3. Διατάξεις για τον υπολογισμό των ποσών
4. Διατάξεις που σχετίζονται με τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων

7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ3

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων και
πληροφοριών θεμάτων ελέγχου καθώς και ενδεικτικών κριτηρίων για κάθε περίπτωση. Τα
εν λόγω ποικίλλουν ανάλογα με την εντολή και το στόχο του εκάστοτε ελέγχου.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Χρηματοοικονομικές επιδόσεις και
χρήση των απαιτούμενων πόρων

Αυτό το θέμα μπορεί να
περιλαμβάνει την εκτέλεση του
προϋπολογισμού,
συμπεριλαμβανομένης της
εξέτασης κατά πόσον η χρήση των
πόρων είναι σύμφωνη με τους
σκοπούς και τις προθέσεις του

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, όπως
οικονομικές καταστάσεις

Ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

νομοθέτη. Συνήθως, αυτός ο τύπος
του ελέγχου συμμόρφωσης αφορά
σε έλεγχο νομιμότητας και
κανονικότητας σε συνδυασμό με
τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων
Οι επιτρεπόμενες
Χρηματοοικονομικές επιδόσεις, για

Χρηματοοικονομικές

βάσει του

παράδειγμα έσοδα υπό τη μορφή

πληροφορίες που σχετίζονται

οργανισμού ή

χρηματοδοτήσεων και ο τρόπος

με τη χρήση των εν λόγω

καταστατικού

διάθεσης αυτών

εσόδων

δραστηριότητες

3

ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 1 και 4200 «Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου
συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων»,
Παράρτημα 1.
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Οι όροι της
συμφωνίας
χρηματοδότησης

Χρηματοοικονομικές επιδόσεις, για

Χρηματοοικονομικές

Όροι της δανειακής

παράδειγμα έσοδα ή δαπάνες

πληροφορίες που σχετίζονται

σύμβασης

σύμφωνα με μία δανειακή

με την εν λόγω δανειακή

σύμβαση

σύμβαση
Σχετική νομοθεσία
περί προμηθειών

Προμήθειες

Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες

Όροι σχετικών
συμβάσεων που
συνήφθησαν με
προμηθευτές
Εγκεκριμένος
προϋπολογισμός
(σχετικές πιστώσεις)

Χρηματοοικονομικές
Δαπάνες

Σχετική νομοθεσία

πληροφορίες
Σχετικές υπουργικές
Δήλωση συμμόρφωσης

αποφάσεις και
κανονισμοί

Όροι σχετικών
συμβάσεων

Φορολογικά έσοδα

Χρηματοοικονομικές

Σχετική νομοθεσία,

πληροφορίες φορολογικών

Κώδικας φορολογίας

εσόδων,

εισοδήματος,
Κώδικας είσπραξης

Επιστροφές φόρων φυσικών

δημοσίων εσόδων

9
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και νομικών προσώπων
Ένα πλαίσιο
εσωτερικών δικλίδων,
Δήλωση συμμόρφωσης

για παράδειγμα
COSO4

Χρηματοοικονομικές
Διαδικασίες συστήματος

συναλλαγές

εσωτερικών δικλίδων

Πολιτικές,
διαδικασίες,
εγχειρίδια,
κατευθυντήριες
γραμμές, (οδηγίες,
εγκύκλιοι) κ.τ.λ.
Σχετική νομοθεσία και

Λειτουργίες σχετικές με τις

Δήλωση συμμόρφωσης

δραστηριότητες του ελεγχόμενου
φορέα, όπως πληρωμή συντάξεων,
επιδομάτων και άλλων κοινωνικών

κανονιστικές
διατάξεις

Χρηματοοικονομικές
συναλλαγές

Πολιτικές,

παροχών, επιβολή προστίμων,

διαδικασίες,

επεξεργασία αιτήσεων για έκδοση

εγχειρίδια,

διαβατηρίων ή αδειών διαμονής

κατευθυντήριες

κ.τ.λ.

γραμμές (οδηγίες,
εγκύκλιοι) κ.τ.λ.

Συμπεριφορά/ Καταλληλότητα

Δήλωση συμμόρφωσης, για

Σχετική νομοθεσία ή

παράδειγμα μια δήλωση

οδηγίες που αφορούν

ανεξαρτησίας

στη συμπεριφορά των

Στο δημόσιο τομέα αυτή η

υπαλλήλων του

«δήλωση» μπορεί μερικές

δημόσιου τομέα

φορές να είναι έμμεση και να
σχετίζεται με τις έννοιες της

Κώδικας

ακεραιότητας και της

δεοντολογίας

4

Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισµών (Committee οf Sponsoring Organizations) (COSO). Το µοντέλο της COSO
αντιµετωπίζει τα συστήµατα ελέγχου, σαν µια διαδικασία, η οποία διαµορφώνεται από το διοικητικό
συµβούλιο, τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης µε σκοπό να παρέχει εύλογη διασφάλιση (reasonable
assurance), αναφορικά µε την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται µε την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών
αναφορών, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των λειτουργιών και τη συµµόρφωση µε τους
υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς Σχετ. το INTOSAIGOV 9100: «Κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα
εσωτερικών δικλίδων στο δημόσιο τομέα».

10
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χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης

Εσωτερικά εγχειρίδια
και κατευθυντήριες
γραμμές

11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Ειδικά για τους δημόσιους ελεγκτές ο όρος «σημαντικό ζήτημα» έχει μία ευρύτερη
έννοια και αφορά τόσο σε θέματα χρηματοοικονομικού ελέγχου όσο και σε θέματα ελέγχου
συμμόρφωσης και συστημάτων.
Παραδείγματα σημαντικών ζητημάτων περιλαμβάνουν:
1. Θέματα που προκαλούν σοβαρούς κινδύνους (όπως ορίζεται στο ΔΠΕ 315)
2. αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών που δείχνουν ότι οι οικονομικές
καταστάσεις θα μπορούσαν να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες
3. αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών που δείχνουν μια ανάγκη αναθεώρησης της
προηγούμενης εκτίμησης της ομάδας ελέγχου για τους κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος και τις αντιδράσεις της σε αυτούς τους κινδύνους
4. περιπτώσεις που προκαλούν στην ομάδα ελέγχου σημαντική δυσκολία κατά την
εφαρμογή των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών
5. ευρήματα που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε διαφοροποιημένη ελεγκτική
γνώμη ελέγχου ή στη συμπερίληψη μιας παραγράφου με «Έμφασης Θέματος»5
στην έκθεση ελέγχου
6. περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με ισχύοντες νόμους και διατάξεις
7. περιπτώσεις παραβίασης όρων συμβάσεων ή επιχορηγήσεων
8. περιπτώσεις μη επιλέξιμων ή μη νόμιμων δαπανών
9. σφάλματα ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
10. η επιβεβαίωση του ταμειακού ελλείμματος ή πλεονάσματος κατά την ημερομηνία
λήξης του οικονομικού έτους
11. η αξιολόγηση της χρηματοδότησης και των δαπανών ανά πρόγραμμα
12. η αξιολόγηση των πληροφοριών επί των δεικτών απόδοσης του ελεγχόμενου
Φορέα
13. θέματα τα οποία απαιτούν την άσκηση υψηλής επαγγελματικής κρίσης όπως όταν
χρειάζεται:
•

να ληφθούν σοβαρά υπόψη ορισμένες πληροφορίες ή παράγοντες κατά τον έλεγχο

•

να εξαχθεί συμπέρασμα της ομάδας ελέγχου επί της λογικότητας υποκειμενικών
κρίσεων (π.χ. σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων)

5

Σύμφωνα με το ΔΠΑΕΙ 1706, αρ. 5 παρ. (α): Παράγραφος έμφασης θέματος είναι η παράγραφος στην έκθεση
ελέγχου, η οποία αναφέρεται σε θέμα που παρουσιάζεται ή γνωστοποιείται κατάλληλα στις οικονομικές
καταστάσεις και το οποίο, κατά την κρίση της ομάδας ελέγχου, είναι θεμελιώδες για να κατανοήσουν οι
χρήστες τις οικονομικές καταστάσεις. (βλέπε κεφάλαιο 8 «Έκθεση ελέγχου»).
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•

ή της αυθεντικότητας ενός εγγράφου για το οποίο υπάρχει η υποψία ότι δεν είναι
αυθεντικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Μόνιμος Φάκελος Ελέγχου

Στον Μόνιμο Φάκελο Ελέγχου αρχειοθετούνται πληροφορίες διαρκούς σημασίας
τόσο για τον

τρέχοντα όσο και για μελλοντικούς ελέγχους. Για τον λόγο αυτό είναι

απαραίτητη η ενημέρωσή του σε τακτική βάση.
Ο Μόνιμος Φάκελος Ελέγχου ενδεικτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον ελεγχόμενο φορέα και αφορά τον
συγκεκριμένο έλεγχο

•

Οργανογράμματα

•

Δημοσιεύματα Τύπου

•

Πρακτικά σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

•

Περιγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών και Διαγραμμάτων Ροής

•

Άλλα σημαντικά έγγραφα όπως π.χ. συμβάσεις δανείων, ενοικίασης κτιρίων κ.τ.λ.

2. Τρέχοντες Φάκελοι Ελέγχου

Στους Φακέλους Α, Β και Γ αρχειοθετούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον εν
εξελίξει έλεγχο.
Στον Φάκελο Α αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα που αφορούν τον σχεδιασμό και
την ολοκλήρωση του ελέγχου και το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

Α.1

Τελική έκθεση ελέγχου

Α.2

Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

Α.3

Οικονομικές καταστάσεις & Προϋπολογισμός
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την διπλογραφική μέθοδο
Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την απλογραφική μέθοδο
Έλεγχος

λογιστικών

εγγραφών

μετάβασης

από

την

απλογραφική

στην

διπλογραφική μέθοδο
Προϋπολογισμός κι έλεγχος εκτέλεσής του
Α.4

Ισοζύγια
Συνδεσμολογία Ισοζυγίων και Οικονομικών Καταστάσεων
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Α.5

Σύνοψη ελεγκτικών διαφορών (Σ.Ε.Δ.)6

Α.6

Μεταγενέστερα γεγονότα

Α.7

Λοιπά έγγραφα
Αποσπάσματα σημαντικών πρακτικών για τον τρέχοντα έλεγχο
Επιστολές δικηγόρων
Εκθέσεις άλλων ελεγκτών / πραγματογνωμόνων

Α.8

Σχεδιασμός ελέγχου
Υπόμνημα σχεδιασμού Ελέγχου
Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου
Επισκόπηση πληροφοριακών συστημάτων
Εκτίμηση κινδύνων
Προκαταρκτικές αναλυτικές διαδικασίες
Προσδιορισμός ουσιώδους μεγέθους
Προγράμματα ελέγχου
Αντιπαραβολή προϋπολογισθεισών‐πραγματοποιηθεισών ανθρωποημερών

Α.9

Επικοινωνία
Αλληλογραφία με ελεγχόμενο ( εντολή ελέγχου, επιστολή ανάθεσης ελέγχου,
έγγραφες διαβεβαιώσεις)
Πρακτικά συναντήσεων με ελεγχόμενο
Έγγραφα που σχετίζονται με την παρακολούθηση συστάσεων προηγούμενων ετών

Α.10

Θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο της επόμενης χρήσης

Α.11

Παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων7

Στον Φάκελο Β αρχειοθετούνται οι δοκιμασίες δικλίδων με ξεχωριστή ενότητα ανά
περιοχή ελέγχου (π.χ. Β 100 για τις προμήθειες, Β 200 για τα έξοδα κτλ). Σε κάθε ενότητα
αρχειοθετούνται:
Β....

Περιγραφή της ελεγχόμενης διαδικασίας (περιγραφικό σημείωμα / διάγραμμα

ροής)
Β..../10 Δοκιμασία επιβεβαίωσης διαδικασίας
6

Η Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών (Σ.Ε.Δ.) περιγράφεται στην Ενότητα 6.6 «Αξιολόγηση σφαλμάτων που
εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου».
7
Η Ενότητα Α.11 «Παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων» αποτελεί μία αυτοτελή ενότητα, στην
οποία αρχειοθετούνται: η έκθεση παρακολούθησης συμμόρφωσης, τα συγκεντρωθέντα ελεγκτικά τεκμήρια και
οι εκ νέου έγγραφες διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
διαδικασία «Παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων» (Κεφάλαιο 10)..
Για κάθε έλεγχο, στον οποίο διενεργείται η παρακολούθηση συμμόρφωσης, αναγράφεται η ένδειξη “
Παρακολούθηση συμμόρφωσης” και το έτος ολοκλήρωσης της με κόκκινο μελάνι στο εξώφυλλο του Φακέλου
Α.
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Β..../20 Φύλλα εργασίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Β..../30 Υποστηρικτικά έγγραφα

Στον Φάκελο Γ αρχειοθετούνται οι ουσιαστικές διαδικασίες με ξεχωριστή ενότητα
ανά ελεγχόμενο κονδύλι των Οικονομικών Καταστάσεων. Σε περίπτωση ελέγχου
πολλαπλών τοποθεσιών ελέγχου ή υποέργων, θα πρέπει να τηρείται χωριστή ενότητα ανά
τοποθεσία / υποέργο και εν συνεχεία υποενότητες ανά ελεγχόμενο κονδύλι.

Οι ενότητες του φακέλου Γ έχουν ως εξής:
Γ

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Δ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Ε

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις & συμμετοχές

Ζ

Επενδύσεις & λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Η

Αποθέματα

Θ

Χρεώστες & λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Ι

Προκαταβολές

Κ

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

Λ

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Μ

Δάνεια

Ν

Πιστωτές

Ξ

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

Π

Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Ρ

Προβλέψεις

Σ

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τ

Καθαρή θέση

Υ

Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Φ

Έσοδα & κέρδη

Χ

Έξοδα & ζημιές

Η ιεράρχηση των φύλλων εργασίας ανά ενότητα έχει ως εξής:
Γ.1

Πρωτόφυλλο (αντιπαραβολή οικονομικών στοιχείων προηγούμενης και τρέχουσας

χρήσης)
Γ.10

Αναλυτικές διαδικασίες
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Γ.20

Φύλλο εργασίας (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.3)

Γ.30

Υποστηρικτικά έγγραφα
Σε κάθε φύλλο εργασίας ή υποστηρικτικό έγγραφο η παραπομπή αναγράφεται στο

επάνω δεξί μέρος του με κόκκινο μελάνι και τηρείται συνεχόμενη αρίθμηση ανά σελίδα
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής σε οποιοδήποτε σημείο του φακέλου με την
χρήση μοναδικού αριθμού. Για παράδειγμα, εάν τα υποστηρικτικά έγγραφα της
υποενότητας Γ είναι συνολικά 5 σελίδες, αυτές θα πάρουν την αρίθμηση Γ .30, Γ.31, Γ.32,
Γ.33 και Γ .34.
Η παραπομπή των εγγράφων ανά ενότητα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.4.) καθώς και
μεταξύ ενοτήτων ξεκινά από τις ειδικές πληροφορίες και καταλήγει στις γενικές. Για
παράδειγμα, τα οικονομικά στοιχεία τα οποία περιγράφονται σε ένα Πρωτόφυλλο8 και
είναι σε συνοπτική μορφή, προέρχονται από το Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής. Σε αυτήν την
περίπτωση η παραπομπή ξεκινά από το Ισοζύγιο και καταλήγει στον Πρωτόφυλλο. Στο
έγγραφο από το οποίο ‘αποστέλλονται’ τα στοιχεία (Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής), η
παραπομπή σημειώνεται στο δεξί μέρος του σημείου της σελίδας όπου απεικονίζονται τα
οικονομικά στοιχεία ενώ στο έγγραφο το οποίο ‘αποδέχεται’ τα οικονομικά στοιχεία
(Πρωτόφυλλο), η παραπομπή σημειώνεται στο αριστερό μέρος του σημείου της σελίδας
όπου απεικονίζονται τα οικονομικά στοιχεία (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.4).
Τέλος, πολύ συχνά χρησιμοποιούνται σύμβολα ελέγχου με κόκκινο μελάνι στα
φύλλα εργασίας για την απεικόνιση ελεγκτικών εργασιών. Για παράδειγμα, σε ένα φύλλο
εργασίας όπου περιγράφεται ένα δείγμα παραστατικών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ένδειξη √ δίπλα από τον αριθμό κάθε παραστατικού κατά τον εντοπισμό του. Σε αυτήν την
περίπτωση θα πρέπει στο φύλλο εργασίας να υπάρχει σημείωση με την περιγραφή της
εργασίας που εκτελέστηκε. Π.χ. √: Εντοπίσθηκε το παραστατικό. Άλλα σύμβολα ελέγχου με
συχνή χρήση είναι :Ισ: Συμφωνεί με το ισοζύγιο (όταν π.χ. το σύνολο των παραστατικών ή
λογαριασμών συμφωνεί με το Ισοζύγιο), Σ: ορθή άθροιση (όταν το άθροισμα των
παραστατικών είναι ορθό). Συστήνεται να χρησιμοποιούνται τα ίδια σύμβολα ελέγχου από
όλες τις ομάδες, συστηματικά και με συνέπεια, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία και
να

διευκολύνεται

η

επισκόπηση

του

ελεγκτικού

έργου.

8

Πρωταρχικός σκοπός του πρωτόφυλλου είναι η επιβεβαίωση της ορθής μεταφοράς των λογιστικών στοιχείων
από το Ισοζύγιο στις Οικονομικές Καταστάσεις. Συνήθως στο πρωτόφυλλο διατυπώνονται επίσης τα σημαντικά
ευρήματα και το γενικό συμπέράσμα από τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.5.3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4.5.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
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Το παρόν παράρτημα παραθέτει παραδείγματα των θεμάτων που η ομάδα ελέγχου μπορεί να εξετάσει κατά τον καθορισμό της
συνολικής στρατηγικής ελέγχου. Πολλά από τα θέματα αυτά θα επηρεάσουν επίσης το λεπτομερές σχέδιο ελέγχου. Τα παραδείγματα που
παρατίθενται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ισχύουν για πολλές αναθέσεις. Ενώ ορισμένα από τα θέματα που αναφέρονται
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παρακάτω είναι δυνατόν να απαιτούνται από άλλα ΔΠΕ, δεν σχετίζονται όλα τα κατωτέρω θέματα με κάθε ανάθεση ελέγχου και ο κατάλογος
δεν είναι απαραίτητα εξαντλητικός.

1. Χαρακτηριστικά της ανάθεσης

• Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς σύμφωνα με το οποίο έχουν καταρτισθεί οι υπό έλεγχο Οικονομικές Καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάγκης διασταυρωτικού ελέγχου ορθής μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
άλλο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (π.χ. εφαρμογή δημόσιου λογιστικού και γενικής λογιστικής).
•

Το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
• Ο διαχωρισμός των υπηρεσιών του φορέα ανά είδος υπηρεσίας ή γεωγραφική περιοχή καθώς και η ενδεχόμενη ανάγκη εξειδικευμένων
γνώσεων για τον έλεγχο τους.
• Η διαθεσιμότητα του έργου των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησής του.
• Η χρήση οργανισμών παροχής υπηρεσιών από τον φορέα και ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα ελέγχου μπορεί να λάβει τεκμήρια σχετικά με
τον σχεδιασμό ή την λειτουργία των δικλίδων που εφαρμόζονται από αυτούς.
• Η αναμενόμενη χρήση των ελεγκτικών τεκμηρίων που λήφθηκαν σε προηγούμενους ελέγχους, για παράδειγμα, από τις διαδικασίες εκτίμησης
κινδύνου και τις δοκιμασίες των δικλίδων.
• Η επίδραση της πληροφοριακής τεχνολογίας του φορέα στις ελεγκτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των
δεδομένων και της αναμενόμενης χρήσης τεχνικών ελέγχου που βασίζονται στη χρήση υπολογιστή (CAATs).
• Η διαθεσιμότητα του προσωπικού και των αρχείων του ελεγχόμενου φορέα.
•Οι προσδοκίες της νομοθετικής αρχής και των λοιπών χρηστών της έκθεσης ελέγχου.

2. Σκοποί αναφοράς, χρονοδιάγραμμα ελέγχου και επικοινωνία
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• Το χρονοδιάγραμμα του φορέα για την σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών χρηματοοικονομικών αναφορών.
• Η διοργάνωση συναντήσεων με τη διοίκηση και τους φορείς διακυβέρνησης του φορέα για να συζητηθεί η φύση, το χρονοδιάγραμμα και η
έκταση των ελεγκτικών εργασιών.
• Η συζήτηση με τη διοίκηση του φορέα και τους φορείς διακυβέρνησης αναφορικά με το είδος και το χρονοδιάγραμμα των
χρηματοοικονομικών αναφορών που θα εκδοθούν, καθώς και άλλων κοινοποιήσεων, προφορικών και έγγραφων, συμπεριλαμβανομένης της
επιστολής ανάθεσης ελέγχου, της έκθεσης ελέγχου, των έγγραφων διαβεβαιώσεων, των πρακτικών της συνάντησης αντιπαράθεσης κ.ά. και των
κοινοποιήσεων στους φορείς διακυβέρνησης.
• Η συζήτηση με τη διοίκηση σχετικά με τις προσδοκίες της για ενημέρωση επί της προόδου των ελεγκτικών εργασιών κατά τη διάρκεια της
ανάθεσης.
• Η αναμενόμενη φύση και το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων της ομάδας καθώς και της επισκοπήσεως των εκτελεσθεισών εργασιών.
• Κατά πόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες αναμενόμενες κοινοποιήσεις προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκ του νόμου
προβλεπόμενων ή συμβατικών ευθυνών αναφοράς που απορρέουν από τον έλεγχο.

3. Σημαντικοί παράγοντες, προκαταρκτικές δραστηριότητες ανάθεσης και αποκτηθείσα γνώση από άλλες αναθέσεις
• Ο καθορισμός του ουσιώδους μεγέθους σφάλματος σύμφωνα με το ΔΠΕ 320 1 και ο προκαταρκτικός εντοπισμός σημαντικών κατηγοριών
συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων.
• Ο προκαταρκτικός εντοπισμός περιοχών όπου μπορεί να υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος.
• Οι επιπτώσεις του εκτιμώμενου κινδύνου ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων επί των διαδικασιών καθοδήγησης,
εποπτείας και επισκόπησης του ελέγχου.
1ΔΠΕ 320 «Το ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του ελέγχου».
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• Ο τρόπος με τον οποίο ο επικεφαλής της ομάδας ελέγχου τονίζει στα υπόλοιπα μέλη την ανάγκη να διατηρούν διερευνητικό πνεύμα και να
ασκούν επαγγελματικό σκεπτικισμό κατά τη συλλογή και την αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων.
• Τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων επιδόσεων / αξιολόγησης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του
φορέα κ.ά., περιλαμβανομένης της φύσης των εντοπισθείσων αδυναμιών και των μέτρων που λήφθηκαν για τη αντιμετώπισή τους.
• Τεκμήρια της δέσμευσης της διοίκησης του φορέα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικών εσωτερικών
δικλίδων, περιλαμβανόμενων των αποδεικτικών στοιχείων της κατάλληλης τεκμηρίωσης των εν λόγω εσωτερικών δικλίδων.
• Πληροφορίες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τις δραστηριότητες σχεδιασμού ελέγχου των εποπτευόντων φορέων.
• Ο όγκος των συναλλαγών, ο οποίος μπορεί να καθορίσει εάν είναι πιο αποδοτικό για την ομάδα ελέγχου να βασιστεί στις εσωτερικές
δικλίδες.
• Η σημασία που αποδίδεται στις εσωτερικές δικλίδες ολόκληρου του φορέα για την επιτυχή λειτουργία του.
• Σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον φορέα, όπως αλλαγές στην πληροφορική τεχνολογία, στις διαδικασίες λειτουργίας και στα βασικά
διευθυντικά στελέχη.
• Σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο, όπως αλλαγές στη νομοθεσία και στις απαιτήσεις υποβολής αναφορών.
• Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως είναι οι αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα.
• Άλλες σημαντικές εξελίξεις όπως αλλαγές στο νομικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον φορέα.

4. Φύση, χρονοδιάγραμμα και έκταση των πόρων

• Η επιλογή της ομάδας ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Επιθεωρητή στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται) και η ανάθεση των
ελεγκτικών εργασιών στα μέλη της ομάδας, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης καταλλήλως έμπειρων μελών της ομάδας σε περιοχές όπου
αναμένεται να υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος.
• Ο προϋπολογισμός ανθρωποωρών, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού επαρκούς χρόνου για περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν
υψηλότεροι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.3.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το παρακάτω είναι ένα υπόδειγμα επιστολής γνωστοποίησης των όρων διενέργειας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων γενικού
σκοπού, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η επιστολή αυτή προορίζεται να αποτελέσει
μόνον έναν οδηγό που μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα θέματα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου
ελέγχου. Η επιστολή απαιτείται να τροποποιείται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιστάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:

Τόπος ‐ Ημερομηνία
Αρ. Πρωτοκόλλου:
ΠΡΟΣ: ………………2

ΘΈΜΑ: Γνωστοποίηση των όρων διενέργειας ελέγχου

2Συμπληρώνονται τα στοιχεία του ελεγχόμενου φορέα και των καταλλήλων προσώπων της Διοίκησης ή των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση αυτού, ανάλογα με τις
περιστάσεις και τα οριζόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
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Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4129/2013 (άρθρο …. 3) και σε εκτέλεση του Ετησίου Προγράμματος
Ελέγχου 20ΧΧ (Πρακτικά της ΧΧης Γεν. Συν. /ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου), διενεργεί χρηματοοικονομικό έλεγχο /
έλεγχο συμμόρφωσης 4, επί των /με ………………………………..(θα αναγραφεί το αντικείμενο του ελέγχου όπως αποτυπώνεται στην οικεία εντολή
ελέγχου) για τη χρήση…………. (θα αναγραφεί το έτος ή έτη αναφοράς που καθορίζονται από την εντολή ελέγχου, ή από την ομάδα ελέγχου για
τη διεκπεραίωση της αποστολής της).
Η Ομάδα Ελέγχου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, με την από υπ. αριθμ. …………….. Απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αποτελείται από τους:…………………………………………

Σκοπός του Ελέγχου
Ο σκοπός του διενεργούμενου ελέγχου είναι η εξακρίβωση με εύλογη βεβαιότητα5:
α) της ορθής και ακριβούς απεικόνισης των υπό έλεγχο στοιχείων και συναλλαγών που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις6,
β) της συμμόρφωσης των διαδικασιών ……………….(θα γραφεί η περιοχή ελέγχου που καθορίζεται από την εντολή ελέγχου, ή από την
ομάδα ελέγχου) με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και
γ) του σχεδιασμού, της ύπαρξης και της λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων στις ανωτέρω περιοχές ελέγχου .

Ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3Συμπληρώνεται με τα άρθρα 38‐39, 40 ή 41 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄), αναλόγως του σκοπού και του αντικειμένου του ελέγχου, που προκύπτει από την οικεία εντολή
ελέγχου.
4Συμπληρώνεται ανάλογα με τις περιστάσεις.
5Το κείμενο της παραγράφου τροποποιείται και διαμορφώνεται ανάλογα με την εντολή ελέγχου.
6Σε όλη την επιστολή ο όρος «Οικονομικές Καταστάσεις» θα χρησιμοποιείται ή θα τροποποιείται ανάλογα με το είδος των ελεγχόμενων οικονομικών αναφορών.
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Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ……………………….7. Με τα πρότυπα αυτά εξασφαλίζεται αφενός η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις
δεοντολογίας, οι οποίες εγγυώνται μεταξύ άλλων την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα των μελών της ομάδας ελέγχου
σε σχέση με τον διενεργούμενο έλεγχο, αφετέρου ο σχεδιασμός και η διενέργεια του ελεγχου με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις 8. Η
επιλογή των διαδικασιών περιλαμβανομένης και της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος, επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Λόγω των ενδογενών περιορισμών ενός ελέγχου και των ενδογενών περιορισμών στις εσωτερικές δικλίδες, αναπόφευκτος είναι ο
κίνδυνος να μην εντοπισθούν ορισμένα ουσιώδη σφάλματα και παραλείψεις ακόμη και αν ο έλεγχος έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων.
Κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων κινδύνου, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του φορέα. Ωστόσο, θα σας κοινοποιηθεί εγγράφως
κάθε σημαντική έλλειψη στις εσωτερικές δικλίδες σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η οποία θα εντοπισθεί κατά τη
διάρκεια του ελέγχου9.
7Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως
τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως
τα ΔΠΑΕΙ.
8Το κείμενο της παραγράφου τροποποιείται ανάλογα με την εντολή ελέγχου, π.χ. για ελέγχους συμμόρφωσης βλ. αντίστοιχη διατύπωση στα υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου
συμμόρφωσης (Βλέπε «Ενότητα 8.5: Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης»).
9Το κείμενο της παραγράφου τροποποιείται σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων.
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Έκθεση ελέγχου10
Θα σας γνωστοποιηθούν τα προκαταρκτικά ευρήματα του ελέγχου, επί των οποίων η υπηρεσία σας δύναται να διατυπώσει, εντός
εύλογης προθεσμίας που θα καθορίσει η ομάδα ελέγχου, τυχόν αντιρρήσεις της και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία. Τα οριστικά
ευρήματα θα καταχωρηθούν σε έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνονται διαπιστώσεις και συστάσεις. Αντίγραφο της παραπάνω
εκθέσεως θα κοινοποιηθεί και στο…………………………… (θα αναγραφεί το όργανο που τυχόν ασκεί εποπτεία στο φορέα ή είναι εμπλεκόμενος
στον έλεγχο φορέας). Τόσο ο ελεγχόμενος φορέας όσο και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στον έλεγχο αυτό φορείς θα κληθούν να καταρτίσουν
χρονοδιάγραμμα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Περαιτέρω, η ως άνω έκθεση ελέγχου, με τις απαντήσεις σας και με τις απαντήσεις των
εμπλεκομένων στον έλεγχο φορέων, θα ……………. (συμπληρώνεται ο τρόπος παρουσίασης της έκθεσης ελέγχου ανάλογα με τις περιστάσεις,
π.χ. θα παρουσιασθεί στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και ακολούθως περίληψή της θα δημοσιευθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
μαζικής ενημέρωσης).

Παρακολούθηση Συμμόρφωσης
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκτέλεση των επόμενων Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου, θα παρακολουθήσει τη συμμόρφωση των
ως άνω φορέων στις συστάσεις της έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών και μέτρων.

Ευθύνη της Διοίκησης

10Το κείμενο της παραγράφου τροποποιείται ανάλογα με τις περιστάσεις του ελέγχου και το είδος της έκθεσης ελέγχου που καταρτίζεται (βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 σχετικά με
έκθεση χρηματοοικονομικού ελέγχου και έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης).
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Ο έλεγχoς θα διενεργηθεί με βάση το ότι η διοίκηση / οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση11 του…………… (θα γραφεί η επωνυμία του
ελεγχόμενου φορέα) αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι αυτοί φέρουν ευθύνη:
α) για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση12) των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με …………………..(συμπληρώνεται το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς),
β) για την υιοθέτηση και διασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος των εσωτερικών εκείνων δικλίδων, το οποίο επιτρέπει στο φορέα
την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος, καθώς και για την επίτευξη
των γενικότερων στόχων του, όπως η διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων και πόρων, η εκτέλεση εύρυθμων, δεοντολογικών,
οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας που διασφαλίζουν την ορθή
διακυβέρνηση,
γ) για τη λειτουργία του φορέα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και
δ) για τη διασφάλιση:


πρόσβασης της ομάδας ελέγχου σε όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τον έλεγχο, όπως αρχεία, τεκμηρίωση, εκθέσεις

οικονομικής και διοικητικής φύσεως και άλλα θέματα


παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών που μπορεί να ζητηθούν για τους σκοπούς του ελέγχου και



απεριόριστης συνεργασίας με υπαλλήλους και πρόσωπα του φορέα από τους οποίους θα κριθεί αναγκαίο να αποκτήσει η ομάδα

ελέγχου ελεγκτικά τεκμήρια.

Έγγραφες διαβεβαιώσεις
11Συμπληρώνεται αναλόγως με τις περιστάσεις.‐ Επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση (Those charged with governance) – Το πρόσωπο(α) ή ο οργανισμός(οί) (για παράδειγμα,
ένας θεματοφύλακας) με την ευθύνη εποπτείας της στρατηγικής κατεύθυνσης του φορέα και με δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη λογοδοσία του φορέα. Αυτό περιλαμβάνει
την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς. Για μερικούς φορείς σε ορισμένες δικαιοδοσίες, εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση μπορεί να
περιλαμβάνουν το προσωπικό της διοίκησης, για παράδειγμα, εκτελεστικά μέλη ενός συμβουλίου διακυβέρνησης ενός φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ή ένα
ιδιοκτήτη−διευθυντή.
12Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
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Ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, θα ζητηθεί από τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα και όπου συντρέχει περίπτωση από τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, έγγραφη επιβεβαίωση που αφορά διαβεβαιώσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με τον έλεγχο.

Χρονοδιάγραμμα Ελέγχου
Ο έλεγχος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον ………. του 20ΧΧ.
Η ανταπόκριση σε εύλογο χρονικό διάστημα του ελεγχόμενου φορέα κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων ελεγκτικών
τεκμηρίων

και παροχής των αναγκαίων διευκρινίσεων ή απαντήσεων, είναι

καθοριστική για την τήρηση της

ανωτέρω προθεσμίας

ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

[Υπογραφή …..]

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Η υπ. αριθμ. …………….. Απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

14

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.1. : ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Πίνακας 1: Ποιοτικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό του ουσιώδους
μεγέθους13.
Προγενέστερη γνώση του ελεγχόμενου φορέα από προηγούμενους ελέγχους
Ουσιώδη σφάλματα προηγουμένων ετών
Παρουσία περιοριστικών δανειακών ρητρών, ακόμα και για μικρά ποσά.
Απειλή δικαστικής προσφυγής ή άλλης εξωτερικής επισκόπησης του έργου των ελεγκτών όπως
παρακολούθηση από κάποιο κυβερνητικό οργανισμό ή φορέα
Ακρίβεια και αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
Δυνατότητα διάπραξης απάτης ή παράνομων πράξεων
Μικρά ποσά τα οποία όμως μπορεί να παραβιάζουν ρήτρες σε σύμβαση δανείου
Πίνακας 2: Ποιοτικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό του ουσιώδους
μεγέθους εκτέλεσης14
Το πλαίσιο στο οποίο εκτελείται ο έλεγχος, για παράδειγμα αν απαιτείται συμμόρφωση με
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις , ή εάν ο νόμος ή κανονισμός απαγορεύει τις υπερβολικές
δαπάνες δημοσίων πόρων, ανεξαρτήτως του ύψους του σχετικού ποσού.
Οι ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών15 και ο τρόπος χρήσης των οικονομικών
13Working Paper No 50/00, Current Materiality Guidance for Auditors, MxKee‐Ellifson (το πρόγραμμα SNF 78444 χρηματοδοτήθηκε από το Νορβηγικό Ερευνητικό Συμβούλιο),
Ίδρυμα για την έρευνα στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

14ΔΠΕ 320 «Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του ελέγχου», παράγραφος P10.
15 Ενδιαφερόμενα μέρη: Βλ. Κύριοι χρήστες οικονομικών καταστάσεων κεφ. 5.4.1 «Έννοια σημαντικότητας ή ουσιώδους μεγέθους» δηλ. διοίκηση
ελεγχόμενου φορέα, πιστωτές ή ομολογιούχοι του ελεγχόμενου φορέα, η Βουλή, οι φορείς που εποπτεύουν, συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, διορίζουν
μέλη Δ.Σ. ή χρηματοδοτούν τον ελεγχόμενο φορέα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το ευρύ κοινό.
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καταστάσεων.
Η φύση των συναλλαγών που θεωρούνται ευαίσθητες από τους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων.
Οι προσδοκίες και το ενδιαφέρον των πολιτών αλλά και η έμφαση που δίνεται στο συγκεκριμένο
θέμα από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπως α) της επιτροπής απολογισμού,
γενικού ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους
ή

β)

της

διαρκούς

επιτροπής

οικονομικών

υποθέσεων,

συμπεριλαμβανομένης

της

αναγκαιότητας για συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις.
Η ανάγκη για νομοθετική εποπτεία και ρυθμίσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
Η ανάγκη για διαφάνεια, για παράδειγμα αν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων
για απάτες ή άλλες απώλειες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.2: ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Παρακάτω δίνεται το παράδειγμα ελέγχου επί του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 20ΧΧ16.

Υποθετικό Σενάριο
Υπολογισμού Σημαντικότητας
Προϋπολογισμού του
Κράτους
Τακτικός Προϋπολογισμός
έτους 20ΧΧ (σε 104 Ευρώ)
Προϋπολογισμός Εσόδων
Άμεσοι φόροι
Έμμεσοι φόροι
Μη φορολογικά έσοδα
Πιστωτικά έσοδα
Σύνολο εσόδων

Προϋπολογισμός Εξόδων
314.000,00 € Μισθοί‐Συντάξεις
719.000,00 €
91.000,00 €
336.000,00 €
1.460.000,00 €

Εξυπηρέτηση Δημ. Χρέους
Λοιπές Δαπάνες
Αποθεματικό
Σύνολο εξόδων

Για τους σκοπούς του παραδείγματος κρίθηκε σκόπιμο από την ομάδα ελέγχου, σύμφωνα με την εντολή ελέγχου, να διενεργηθεί
έλεγχος επί των προϋπολογισθέντων Συνολικών Εσόδων καθώς και επί της κατηγορίας των Έμμεσων Φόρων 17. Ως έμμεσοι φόροι θεωρούνται
εκείνοι που «μετακυλίονται» (μεταβιβάζονται) από τους υπόχρεους σε άλλα πρόσωπα τα οποία και τελικά «βαρύνουν» πχ. ΦΠΑ, ειδικοί φόροι
κατανάλωσης επί οινοπνευματωδών ποτών, επί προϊόντων καπνού και επί της ενέργειας. Επομένως, επελέγη η συγκεκριμένη κατηγορία
εσόδων καθώς α) το πρόβλημα του κράτους εστιάζεται στη χαμηλή εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και συναφών ειδικών φόρων, β) στο ότι ανέρχεται
16Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Κεφάλαιο VII‐ Δημόσιος Προϋπολογισμός, Καθηγητή Γ.Ε.Δράκου, εκδόσεις Α.Σταμούλης, 1998.
17http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.4.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.3.html.
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σε 50% περίπου των συνολικών εσόδων και άρα επηρεάζει έντονα το ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των εσόδων. Τέλος, για τον
υπολογισμό του ουσιώδους μεγέθους (τόσο επί του συνόλου όσο και επί της κατηγορίας του λογαριασμού) έχει επιλεγεί ο κανόνας της μίας
μεταβλητής18 και συγκεκριμένα το 0,5% καθώς δεν υπάρχει εμπειρία προηγούμενων ελέγχων επί του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού (βλ.
Ενότητες «5.4.4.1: Ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων και «5.4.4.2: Ουσιώδες μέγεθος επί κατηγοριών
συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών, γνωστοποιήσεων).

0,5% επί των Συνολικών Εσόδων
0,5% επί των Έμμεσων φόρων
Στη συνέχεια, για τον υπολογισμό του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης, χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 50% επί του ουσιώδους μεγέθους
σφάλματος τόσο επί των Συνολικών Εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους όσο και επί των έμμεσων φόρων (βλ. Ενότητα 5.4.4.3:
Ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης).

α/α

1
2

Μέθοδος κανόνα μίας
μεταβλητής
1/2% επί των Συνολικών
Εσόδων
1/2% επί των Έμμεσων
φόρων

Υπολογισμός

Ποσό ουσιώδους
μεγέθους (σε 104
ευρώ)

Ποσό
ουσιώδους
μεγέθους
εκτέλεσης (σε
104 ευρώ)

0,5% x 1.460.000,00 €

7.300,00 €

3.650,00 €

0,5% x 719.000,00 €

3.595,00 €

1.797,50 €

18Working Paper No 50/00, Current Materiality Guidance for Auditors, MxKee‐Ellifson (το πρόγραμμα SNF 78444 χρηματοδοτήθηκε από το Νορβηγικό Ερευνητικό Συμβούλιο,
Ίδρυμα για την έρευνα στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων). Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται κι άλλες μέθοδοι υπολογισμού της σημαντικότητας, όπως
Συνδυαστική ή μέθοδος μέσου όρου, Μεταβαλλόμενη μέθοδος ή κανόνας με βάση ορισμένο μέγεθος μίας μεταβλητής και η Μέθοδος συγκεκριμένου τύπου.
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Τέλος, εφόσον εκδοθεί ο Απολογισμός του Κράτους έτους 20ΧΧ, εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού του ουσιώδους
μεγέθους σφάλματος και του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης ανάλογα με τα ευρήματα του ελέγχου και τις τυχούσες αποκλίσεις από τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Παράγοντας
Αριθμός και σημαντικότητα
ελεγκτικών προσαρμογών
και ελεγκτικών ευρημάτων
σε προηγούμενους ελέγχους
Πολυπλοκότητα
υπολογισμών ή αρχών

Χαμηλότερος Κίνδυνος

Υψηλότερος Κίνδυνος

Μικρός αριθμός ή

Μεγάλος αριθμός ή

περιορισμένη

αυξημένη

σημαντικότητα

σημαντικότητα

Απλοί υπολογισμοί

Περίπλοκοι υπολογισμοί

Άϋλο ή πάγιο στοιχείο,
στοιχεία που δεν έχουν
Επιρρέπεια του

τη δυνατότητα

περιουσιακού στοιχείου σε

υπεξαίρεσης λόγω

απάτη ή κατάχρηση

δυσκολίας διάθεσης,
μεταφοράς ή
μεταπώλησης

Χρήση υποκειμενικότητας

Περιουσιακά στοιχεία
άμεσα εμπορεύσιμα ή
υψηλής αξίας, με
δυνατότητα να
μετακινηθούν με
ευκολία

Λίγη ή καθόλου

Σημαντική

Μέγεθος και κατανομή των

Πολλά μικρά στοιχεία

Λίγες εγγραφές, υψηλής

στοιχείων που

(στοιχεία χαμηλής

αξίας

περιλαμβάνονται στο

αξίας)

κατά τον προσδιορισμό
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λογαριασμό
Βαθμός χειρωνακτικής
παρέμβασης κατά την

Κανένας ή

καταχώρηση, επεξεργασία

περιορισμένος

Σημαντικός

και ανάλυση των δεδομένων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
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Ειδικότερα για τους δημόσιους φορείς, παρατίθενται μερικά παραδείγματα που μπορεί να αποτελούν πρόσθετες ενδείξεις κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος:
•

Υπερβάσεις προϋπολογισθεισών δαπανών λόγω αδύναμων εσωτερικών δικλίδων στη διαδικασία του προϋπολογισμού

•

Ιδιωτικοποιήσεις

•

Νέα προγράμματα

•

Σημαντικές αλλαγές σε υπάρχοντα προγράμματα

•

Νέες πηγές χρηματοδότησης ή περικοπή χρηματοδότησης

•

Νομοθετική και κανονιστική μεταρρύθμιση

•

Πολιτικές αποφάσεις όπως μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και λειτουργιών

•

Προγράμματα με ανεπαρκείς πόρους και χρηματοδότηση

•

Αυξημένες προσδοκίες των πολιτών

•

Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς όπως η άμυνα

•

Ανάθεση δημόσιων λειτουργιών και δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς αναδόχους

•

Λειτουργίες που τελούν υπό ειδική παρακολούθηση – επιθεώρηση

•

Αλλαγές στην πολιτική ηγεσία

•

Ενδείξεις σπατάλης ή κατάχρησης

•

Ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την επίτευξη των προϋπολογισθέντων στόχων

•

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

19ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της» ‐ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρακτικής Σημείωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

20

Κατά τη διαδικασία κατανόησης του ελεγχόμενου φορέα και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί, η ομάδα ελέγχου πρέπει να
λάβει υπόψη τους εξής παράγοντες:
α)

Η λήψη αποφάσεων μπορεί να διενεργείται εκτός του φορέα, ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις αυτές
επηρεάζουν τις δραστηριότητες της διοίκησης του φορέα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

β)

•

Νέες γεωγραφικές τοποθεσίες ή κατάργηση υπαρχόντων τοποθεσιών

•

Αναδιάρθρωση, καθώς και μεταφορά δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων από και προς άλλους φορείς

•

Νέα προγράμματα που ο φορέας καλείται να υλοποιήσει

•

Περιστολή δαπανών και περιορισμοί προϋπολογισμού

Ο φορέας λειτουργεί βάσει ενός ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει νόμους και κανονισμούς. Η πιθανή επίδραση της μη
συμμόρφωσης.

γ)

Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς, μπορεί να επηρεάσουν
συγκεκριμένους στόχους πληροφόρησης.

δ)

Η κατανόηση των λειτουργιών του Φορέα, μπορεί να περιλαμβάνει την κατανόηση λειτουργιών της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης

ε)

Η στρατηγική και οι στόχοι των προγραμμάτων μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία

πολιτικής κατεύθυνσης και επομένως να

επηρεάζουν την εκτίμηση κινδύνων.

20ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της» ‐ ΠΣ 12.
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στ)

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φορέων του δημοσίου τομέα, δεν έχει την ίδια επίδραση όπως στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα,
η έμφαση πρέπει να δίνεται σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια διακυβέρνηση 21 και στο ρόλο τους ως αντιπροσώπους
των πολιτών.

ζ)

Η δομή διακυβέρνησης επηρεάζεται από τη νομική μορφή του φορέα, για παράδειγμα εάν πρόκειται για υπουργείο, τμήμα,
διαχειριστική αρχή ή άλλο τύπο δημόσιου φορέα και

η)

Θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του φορέα, μπορεί να μην είναι σχετικά λόγω του δημόσιου χαρακτήρα
του.

21 Βλ. ορισμό στο Γλωσσάριο Όρων: «Επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την καθιέρωση εσωτερικών δικλίδων προκειμένου ο Φορέας να επιτύχει τους οικονομικούς του
στόχους, να ανταπεξέλθει στην αποστολή του, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αλλαγή. Οι εσωτερικές
δικλίδες ορίζονται ως οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για να αυξήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων σε τρεις τομείς :
• Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών
• Αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
• Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί παρέχεται για να διευκολύνει την αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα.
Σκοπός του είναι να αντιμετωπίσει τις γενικές πτυχές των εσωτερικών δικλίδων, και δεν περιλαμβάνει ειδικές δικλίδες που εφαρμόζονται σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Το ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει να εμπλουτιστεί με εσωτερικές δικλίδες που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις του ελεγχόμενου
φορέα και δεν έχουν περιληφθεί.
Περιεχόμενα
1. Περιβάλλον δικλίδων

1. Ακεραιότητα και ηθικές αξίες

3. Δραστηριότητες δικλίδων

10. Καταγεγραμμένες πολιτικές και
διαδικασίες

2. Προσήλωση στην ικανότητα
11. Διαδικασίες δικλίδων
3. Φιλοσοφία και τρόπος
λειτουργίας της διοίκησης

12. Δικλίδες των Πληροφοριακών
Συστημάτων
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4. Οργανωτική δομή

4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία

5. Εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης
6. Διαχείριση προσωπικού –
πολιτικές και πρακτικές

7. Οργανωτικοί στόχοι και σκοποί
8. Προσδιορισμός και ιεράρχηση
κινδύνων

5. Παρακολούθηση

16. Εξωτερικές πηγές
17. Μηχανισμοί ανταπόκρισης
18. Μηχανισμοί αυτοαξιολόγησης

9. Διαχείριση αλλαγών

Προετοιμάστηκε
ό
Εγκρίθηκε
από:

14. Πρότυπα επικοινωνίας

15. Επίβλεψη από τη διοίκηση

2. Εκτίμηση Κινδύνων

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
Φ
)
ΧΡΗΣΗ:

13. Πρόσβαση στην πληροφόρηση

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Παράγοντας αξιολόγησης

Ένδειξη ισχυρότερων δικλίδων

Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγησ
η

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
Ενότητα 1 – Περιβάλλον δικλίδων
1 ‐ 1 ‐ Ακεραιότητα και ηθικές αξίες

1.1
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Εσωτερικές πολιτικές και
διαδικασίες

Η διοίκηση και το προσωπικό του φορέα
κατανοούν τις εσωτερικές πολιτικές, οι
οποίες σκοπό έχουν να διασφαλίζουν τη
διενέργεια ηθικών, εύρυθμων,
οικονομικών, αποδοτικών,
αποτελεσματικών και συνεπών με την
αποστολή του φορέα λειτουργιών.

Δεν υπάρχουν εσωτερικές πολιτικές / Υπάρχουν
εσωτερικές πολιτικές χωρίς να είναι ευρέως γνωστές
ή κατανοητές.
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
Φ
)
ΧΡΗΣΗ:

Προετοιμάστηκε
ό
Εγκρίθηκε
από:

1.2

Κώδικας συμπεριφοράς ή
Δεοντολογίας

1.3

Σύγκρουση συμφερόντων.

1.4

Ακεραιότητα

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Η διοίκηση και το προσωπικό του φορέα
κατανοούν τις εσωτερικές πολιτικές, οι
οποίες διέπουν τις σχέσεις του φορέα με
ενδιαφερόμενα μέρη όπως την
Κυβέρνηση, τους εποπτεύοντες φορείς,
τους πιστωτές / προμηθευτές, τους
εξωτερικούς συνεργάτες και τους πολίτες.
Σε περίπτωση απόκλισης από αυτές,
λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικές
ενέργειες και γνωστοποιούνται στο
προσωπικό του φορέα.
Η διοίκηση και το προσωπικό του φορέα
κατανοούν τις εσωτερικές πολιτικές, οι
οποίες αφορούν στην αντιμετώπιση
πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.
Η διοίκηση του φορέα θέτει το
παράδειγμα και επικοινωνεί σε τακτική
βάση υψηλές απαιτήσεις ως προς την
ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες του
προσωπικού

Δεν υπάρχουν εσωτερικές πολιτικές / Υπάρχουν
εσωτερικές πολιτικές χωρίς να είναι ευρέως γνωστές
ή κατανοητές. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων, δεν
λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν εσωτερικές πολιτικές / Υπάρχουν
εσωτερικές πολιτικές χωρίς να είναι ευρέως γνωστές
ή κατανοητές.
Η διοίκηση του φορέα δεν αποτελεί καλό παράδειγμα
/ δεν επικοινωνεί σε τακτική βάση υψηλές
προσδοκίες ως προς την ακεραιότητα και τις ηθικές
αξίες του προσωπικού.

2 – Προσήλωση στην ικανότητα
2.1

Περιγραφή θέσεων εργασίας.

2.2

Γνώσεις και δεξιότητες
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Οι αρμοδιότητες, οι οποίες απορρέουν
από κάθε θέση εργασίας, είναι
καταγεγραμμένες με σαφήνεια και
έχουν γνωστοποιηθεί καταλλήλως.
Η διοίκηση του φορέα κατανοεί το
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, που
απαιτούνται για την εκτέλεση των
καθηκόντων και εργασιών.

Οι αρμοδιότητες δεν είναι καταγεγραμμένες με
σαφήνεια ή δεν έχουν γνωστοποιηθεί όπου
απαιτείται.
Η διοίκηση δεν εξετάζει επαρκώς τις απαιτήσεις
γνώσεων και δεξιοτήτων.
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Η διοίκηση του φορέα γνωρίζει τα
επίπεδα ικανότητας του προσωπικού
και παρέχει εκπαίδευση ή αυξάνει την
επίβλεψη όταν αυτά είναι χαμηλά. Το
2.3 Ικανότητα προσωπικού
προσωπικό, το οποίο στελεχώνει τη
διοίκηση και τις Διευθύνσεις Λογιστικού
και Πληροφοριακής Τεχνολογίας, είναι
κατάλληλο.
3 – Φιλοσοφία και τρόπος λειτουργίας της διοίκησης

Η διοίκηση του φορέα δεν γνωρίζει επαρκώς τα
επίπεδα ικανότητας του προσωπικού ή δεν επιλύει
άμεσα τυχόν προβλήματα.

3.1

Επικοινωνία της διοίκησης εντός του
φορέα.

Η διοίκηση του φορέα γνωστοποιεί τυχόν
ζητήματα, που ανακύπτουν, στις αρμόδιες
υπηρεσίες.

3.2

Νόμοι και κανονισμοί.

Υπάρχει συνεχής προσπάθεια συμμόρφωσης
με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

3.3

Ολοκλήρωση εργασιών.

3.4

Παρεκκλίσεις από τις εσωτερικές
πολιτικές
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Η διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες να
ολοκληρώνονται οι εργασίες του φορέα ορθά
και έγκαιρα.
Οι παρεκκλίσεις / εξαιρέσεις από τις
εσωτερικές πολιτικές του φορέα είναι
σπάνιες. Όταν συμβαίνουν, πρέπει να
λαμβάνουν έγκριση και να τεκμηριώνονται
επαρκώς.

Η διοίκηση του φορέα αποφεύγει να
διευθετεί ζητήματα με διαφάνεια και ανάλογη
πληροφόρηση του αρμόδιου στελεχιακού
προσωπικού.
Η διοίκηση του φορέα είναι διατεθειμένη να
αναλάβει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
Η διοίκηση είναι διατεθειμένη να
ολοκληρώνονται οι εργασίες του φορέα χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη απαραίτητα το κριτήριο
της ποιότητας.
Οι παρεκκλίσεις / εξαιρέσεις από τις
εσωτερικές πολιτικές του φορέα είναι
συνήθεις και δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.
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3.5

Προσέγγιση στην ευθύνη
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

3.6

Έμφαση στην επίτευξη του
προϋπολογισμού και άλλων
χρηματοοικονομικών ή λειτουργικών
στόχων

3.7

Προσέγγιση στην λήψη αποφάσεων

Η προσέγγιση της διοίκησης αποδεικνύει
μέριμνα και ενδιαφέρον ως προς την υποβολή
ακριβών και έγκαιρων αναφορών. Ο
προϋπολογισμός και τυχόν
χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις εκτιμώνται ως
συντηρητικές.
Καταρτίζεται ρεαλιστικός προϋπολογισμός22
και η εκτέλεση του παρακολουθείται
συστηματικά. Λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα,
όπου απαιτείται διοίκηση του φορέα μαθαίνει
από τα λάθη της και δεν τα επαναλαμβάνει
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι
προμελετημένες και συνεπείς, αξιολογώντας
τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη κάθε
επιλογής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν
προσεκτικής θεώρησης των σχετικών
γεγονότων. Οι εσωτερικές πολιτικές και
διαδικασίες σκοπό έχουν να διασφαλίζουν την
εμπλοκή των κατάλληλων επιπέδων
διοίκησης.

Δεν δίνεται προτεραιότητα στην ευθύνη
λογοδοσίας.

Η διοίκηση είτε δείχνει μικρό ενδιαφέρον για
την επίτευξη του προϋπολογισμού είτε θέτει
μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Η λήψη αποφάσεων είναι σχεδόν πάντα
ανεπίσημη. Η διοίκηση λαμβάνει αυθαίρετες
αποφάσεις κατόπιν ανεπαρκούς συζήτησης
και ανάλυσης των γεγονότων.

4 – Οργανωτική δομή

4.1

Περιπλοκότητα της οργανωτικής δομής

Η περιπλοκότητα της οργανωτικής δομής είναι
ανάλογη με το φορέα. Υπάρχουν σαφείς
γραμμές αναφοράς και έγγραφη τεκμηρίωση
τους. Προβλέπεται ικανοποιητική εποπτεία
στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

Οι γραμμές αναφοράς δεν είναι σαφείς ή είναι
εξαιρετικά περίπλοκες για το μέγεθος και τις
δραστηριότητες του φορέα. Οι
αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν εποπτεύονται
ικανοποιητικά.

22Ρεαλιστικός Προϋπολογισμός: Ο Προϋπολογισμός που θέτει ρεαλιστικούς στόχους και περιλαμβάνει λογικές υποθέσεις όσον αφορά στην είσπραξη των
εσόδων και στην πραγματοποίηση των δαπανών.
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Οργανογράμματα

Μέγεθος της ομάδας διοίκησης

4.4
Σταθερότητα της ομάδας διοίκησης
5 – Εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης
5.1

5.2

Υπάρχουν οργανογράμματα και είναι
ενημερωμένα.
Το μέγεθος της ομάδας διοίκησης είναι
ανάλογο της περιπλοκότητας και της
ανάπτυξης του φορέα.
Χαμηλή κινητικότητα.

Εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης για
διοικητικές και χρηματοοικονομικές
λειτουργίες

Η εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης
καθορίζονται με σαφήνεια. Τα μέλη της
διοίκησης θεωρούνται υπόλογοι για τα
αποτελέσματα.

Οι αποφάσεις επιβάλλονται από ένα ή λίγα
μέλη της διοίκησης. Οι ρόλοι και οι ευθύνες
της μεσαίας διοίκησης δεν είναι σαφείς.

Όρια εξουσίας

Τα όρια εξουσίας είναι καθορισμένα γραπτώς,
με σαφήνεια και κοινοποιούνται, όπου
απαιτείται.

Οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, οι
οποίες προβλέπουν τα όρια εξουσίας, είναι
ανεπίσημες ή δεν κοινοποιούνται σε
ικανοποιητικό επίπεδο.

Έχουν τεθεί τα κατάλληλα όρια δικαιώματος
υπογραφής. Η διοίκηση θεωρεί και
ενημερώνει τα αρχεία των δικαιωμάτων
5.3 Δικαίωμα υπογραφής
υπογραφής όταν λαμβάνει χώρα κάποια
μεταβολή στο προσωπικό.
Το βασικό προσωπικό έχει γνώσεις κι
επαγγελματική εμπειρία. Η διοίκηση δεν
5.4 Γνώσεις κι επαγγελματική εμπειρία
εκχωρεί εξουσία σε υπαλλήλους χωρίς
εμπειρία.
Η διοίκηση παρέχει τους απαιτούμενους
5.5 Πόροι
πόρους στο προσωπικό για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
6 – Διαχείριση προσωπικού – Πολιτικές και πρακτικές
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Δεν υπάρχουν οργανογράμματα ή δεν είναι
ενημερωμένα (δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματική κατανομή αρμοδιοτήτων).
Το μέγεθος δεν είναι κατάλληλο (π.χ. πολλά
επίπεδα διοίκησης, με μεγάλη διασπορά ή
λίγα)
Υψηλή κινητικότητα.

Τα δικαιώματα υπογραφής εκχωρούνται χωρίς
επαρκή αιτιολόγηση. Η εκχώρηση εξουσίας
δεν συνάδει με τις γνώσεις, την κατάρτιση ή
τις ικανότητες του υπαλλήλου.
Το βασικό προσωπικό δεν διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία. Η διοίκηση εκχωρεί
εξουσία χωρίς να λάβει υπόψη τις γνώσεις και
την εμπειρία του προσωπικού.
Το προσωπικό στερείται των απαιτούμενων
πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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6.1

Επιλογή προσωπικού

6.2

Κατάρτιση

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Έχει καθιερωθεί μία προσεκτική διαδικασία
προσλήψεων. Η διεύθυνση ανθρώπινων
πόρων εντοπίζει άτομα υποψήφια για
διορισμό, με βάση τις απαιτήσεις των θέσεων
εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν
προκαθορισμένους στόχους. Είναι
αποτελεσματικά και μεγάλης σημασίας.

Πολιτικές επίβλεψης

Το προσωπικό επιβλέπεται σε ικανοποιητικό
βαθμό ώστε να επιλύονται τυχόν
προβλήματα.

6.4

Ακατάλληλη συμπεριφορά

Η ακατάλληλη συμπεριφορά επιπλήττεται
συστηματικά, εγκαίρως και άμεσα,
ανεξαρτήτως της θέσης ή κατάστασης του
προσωπικού.

6.5

Αξιολόγηση του προσωπικού

Υπάρχει μία καλά οργανωμένη διαδικασία
αξιολόγησης.

6.6

Στελέχωση των κρίσιμων λειτουργιών
του φορέα

6.7

Κινητικότητα προσωπικού (ειδικά στις
θέσεις των οικονομικά υπευθύνων)

6.3

Οι κρίσιμες λειτουργίες του φορέα
στελεχώνονται επαρκώς, με λογικό φόρτο
εργασίας.
Χαμηλή κινητικότητα προσωπικού. Η Διοίκηση
κατανοεί τις βαθύτερες αιτίες της
κινητικότητας προσωπικού.

Η διαδικασία προσλήψεων είναι ανεπίσημη
και μερικές φορές ακολουθείται χωρίς επαρκή
επίβλεψη.
Τα προγράμματα κατάρτισης είναι ασυνεπή,
αναποτελεσματικά ή τους δίνεται χαμηλή
προτεραιότητα.
Δεν υπάρχει τακτική επίβλεψη ή δεν είναι
αποτελεσματική. Οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν
που να απευθυνθούν, όταν ανακύπτουν
προβλήματα.
Οι επιπλήξεις δεν είναι έγκαιρες, άμεσες ή
συστηματικές.
Η διαδικασία αξιολόγησης ακολουθείται κατά
περίπτωση και είναι ασυνεπής. Τα θέματα
επιδόσεων δεν αντιμετωπίζονται επίσημα.
Η στελέχωση είναι ανεπαρκής και συχνά
προκύπτουν περίοδοι αυξημένου φόρτου
εργασίας και εργασιακού άγχους.
Υψηλή κινητικότητα. Η διοίκηση δεν κατανοεί
τις βαθύτερες αιτίες της κινητικότητας
προσωπικού.

Ενότητα 2 – Εκτίμηση Κινδύνων
7 – Οργανωτικοί Στόχοι και Σκοποί
7.1

31

Στόχοι του φορέα

Η επίσημη στρατηγική του φορέα έχει
διατυπωθεί και ανακοινωθεί.

Δεν υπάρχει επίσημη δήλωση στρατηγικής.
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7.2

Κρίσιμοι δείκτες απόδοσης.

7.3

Στόχοι ανά δραστηριότητα ‐ διαδικασία.

7.4

Μέτρηση των στόχων.

7.5

Συμμετοχή υπαλλήλων.

7.6

Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός.

7.7

32

Σύστημα προϋπολογισμού

Δείκτες‐ Παράγοντες οι οποίοι είναι κρίσιμοι
για την επίτευξη των στόχων του φορέα έχουν
προσδιοριστεί. Οι πόροι έχουν κατάλληλα
διατεθεί μεταξύ των κρίσιμων δεικτών
απόδοσης και των στόχων χαμηλότερης
σημασίας.
Έχουν τεθεί ρεαλιστικοί στόχοι για όλες τις
σημαντικές δραστηριότητες
συμπεριλαμβανομένης της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της
διαδικασίας συμμόρφωσης.
Οι ευρύτεροι στόχοι καθώς και οι στόχοι ανά
διαδικασία περιλαμβάνουν κριτήρια μέτρησης
και αξιολογούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Οι υπάλληλοι όλων των επιπέδων
αντιπροσωπεύονται στη στοχοθεσία.
Έχει αναπτυχθεί και καταγραφεί
μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός. Οι αλλαγές
πραγματοποιούνται μετά από επαρκή
αξιολόγηση
Λεπτομερείς προϋπολογισμοί αναπτύσσονται
ανά περιοχή ευθύνης σύμφωνα με
συγκεκριμένες διαδικασίες και ρεαλιστικές
προσδοκίες. Οι προϋπολογισμοί
υποστηρίζουν την επίτευξη των ευρύτερων
στόχων που έχουν τεθεί από τον φορέα.

Οι κρίσιμοι δείκτες απόδοσης δεν έχουν
προσδιοριστεί ή δεν τους έχει δοθεί η
κατάλληλη προτεραιότητα επίτευξης.

Δεν υπάρχουν στόχοι ανά δραστηριότητα –
διαδικασία.

Η απόδοση με βάση τους στόχους δεν
αποτιμάται. Δεν έχουν τεθεί μετρήσιμα όρια.
Η Διοίκηση επιβάλλει τους στόχους χωρίς
κατάλληλη συμμετοχή των υπαλλήλων.
Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία
προγραμματισμού. Υπάρχουν συχνές αλλαγές.

Προϋπολογισμοί δεν υπάρχουν ή
αναμορφώνονται με βάση το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
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Στρατηγικός σχεδιασμός για τα
συστήματα πληροφορικής.

Ο σχεδιασμός για μελλοντικές ανάγκες γίνεται
εκ των προτέρων και λαμβάνει υπόψη
πολλαπλά σενάρια.

Το σύστημα πληροφορικής δεν καλύπτει ή δε
συμβαδίζει με τις ανάγκες του φορέα.

8 – Προσδιορισμός και ιεράρχηση κινδύνων

8.1

Προσδιορισμός εξωτερικών
παραγόντων κινδύνου

8.2

Προσδιορισμός εσωτερικών
παραγόντων κινδύνου

8.3

Ιεράρχηση κινδύνων

8.4

Προσέγγιση στην εκτίμηση των
κινδύνων.

8.5

Διαδικασία παρακολούθησης κινδύνων.
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Υπάρχει διαδικασία προσδιορισμού και
εκτίμησης των επιπτώσεων εξωτερικών
παραγόντων κινδύνου (όπως οικονομικών
αλλαγών, μεταβολή συνθηκών, ανάγκες ή
προσδοκίες εμπλεκόμενων φορέων,
νομοθετικές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις,
τεχνολογικών εξελίξεων κλπ.) στους
ευρύτερους στόχους και τον προγραμματισμό
του φορέα.
Υπάρχει διαδικασία προσδιορισμού και
εκτίμησης των επιπτώσεων εσωτερικών
παραγόντων κινδύνου (όπως νέο προσωπικό,
νέα πληροφοριακά συστήματα, αλλαγή
διοίκησης κλπ.) στους ευρύτερους στόχους και
τον προγραμματισμό του φορέα
Η πιθανότητα επέλευσης και η δυνητική
επίπτωση ενός κινδύνου (χρηματοοικονομική
ή άλλη) έχει εκτιμηθεί. Οι κίνδυνοι έχουν
κατηγοριοποιηθεί ως ανεκτοί ή σε εκείνους
που απαιτούν την αντιμετώπισή τους.
Μελέτες κόστους‐ωφέλειας έχουν
προετοιμαστεί πριν τη διάθεση σημαντικών
πόρων του φορέα.
Έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα
διαχείρισης κινδύνων για την παρακολούθηση
και μετριασμό της έκθεσης σε αυτούς.

Δυνητικοί ή πραγματικοί εξωτερικοί
παράγοντες κινδύνου δεν έχουν
αποτελεσματικά εντοπιστεί ή εκτιμηθεί.

Δυνητικοί ή πραγματικοί εσωτερικοί
παράγοντες κινδύνου δεν έχουν
αποτελεσματικά εντοπιστεί ή εκτιμηθεί.

Οι κίνδυνοι δεν έχουν ιεραρχηθεί.

Αποδοχή των κινδύνων με μηδαμινή ή
ελάχιστη μελέτη και εκτίμησή τους.
Η έκθεση στους κινδύνους αντιμετωπίζεται
ανά περίπτωση. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
προγράμματα διαχείρισης κινδύνων.
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από:

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Διαβούλευση με εξωτερικούς
συμβούλους.

Χρήση εξωτερικών συμβούλων για την
ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών.

Οι εσωτερικές δυνατότητες για τη διαχείριση
κινδύνων είναι ανεπαρκής. Συνεργασία με
εξωτερικούς συμβούλους δεν αναζητείται.

9 – Διαχείριση αλλαγών
9.1

Προσήλωση στην αλλαγή.

9.2

Υποστήριξη της αλλαγής

9.3

Συνήθης αλλαγή.

9.4

Οικονομική αλλαγή.

9.5

Νομοθετικές/Κανονιστικές αλλαγές.

9.6

Τεχνολογικές αλλαγές.

Η διοίκηση προωθεί τη συνεχή βελτίωση και
αναζητεί συμμετοχή και αναπληροφόρηση για
τις επιδράσεις των σημαντικών αλλαγών.
Η διοίκηση διαθέτει πόρους για να επιτύχει
θετική αλλαγή.
Υπάρχουν μηχανισμοί για να προσδιορίσουν,
να ιεραρχήσουν και να αντιδράσουν σε
συνήθεις αλλαγές (π.χ. εξαιτίας του κύκλου
εργασιών), οι οποίες επηρεάζουν την επίτευξη
των στόχων του φορέα.
Υπάρχουν μηχανισμοί για να προσδιορίσουν
και να αντιδράσουν σε οικονομικές αλλαγές.
Υπάρχουν μηχανισμοί για να προσδιορίσουν
και να αντιδράσουν σε αλλαγές νομοθετικού
και ρυθμιστικού πλαισίου.
Υπάρχουν μηχανισμοί για να προσδιορίσουν
και να αντιδράσουν σε τεχνολογικές αλλαγές
και αλλαγές στις λειτουργικές ανάγκες του
φορέα.

Η διοίκηση υποστηρίζει την εδραιωμένη
κατάσταση ακόμα και εάν οι αλλαγές είναι
αναγκαίες για να εξυπηρετήσουν σημαντικές
επιχειρηματικές απαιτήσεις.
Η διοίκηση δε δεσμεύει πόρους για να
διευκολύνει την αλλαγή.
Οι διαδικασίες απουσιάζουν ή είναι
αναποτελεσματικές.
Οι διαδικασίες απουσιάζουν ή είναι
αναποτελεσματικές.
Οι διαδικασίες απουσιάζουν ή είναι
αναποτελεσματικές.
Οι διαδικασίες απουσιάζουν ή είναι
αναποτελεσματικές.

Ενότητα 3 – Δραστηριότητες δικλίδων
10 – Καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες
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Ημερομηνία:
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10.1 Πρόσβαση σε γραπτές διαδικασίες και
πολιτικές

Όλο το προσωπικό έχει στη διάθεσή του
ενημερωμένες και επίκαιρες γραπτές
διαδικασίες και πολιτικές για την άσκηση των
καθηκόντων του και γνωρίζει τον τρόπο
εφαρμογής τους.

Οι διαδικασίες και πολιτικές δεν είναι
διαθέσιμες ή χρησιμοποιούνται σπάνια.

11 – Διαδικασίες δικλίδων
11.1 Επίβλεψη από την Ανώτατη διοίκηση
του φορέα.

11.2 Επίβλεψη ευρύτερων στόχων απόδοσης
από την Ανώτερη διοίκηση του φορέα.

11.3 Επίβλεψη/ ανασκόπηση οικονομικής
απόδοσης από την Ανώτερη διοίκηση.

11.4 Άμεση επίβλεψη δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών από την Ανώτερη διοίκηση.

11.5 Δείκτες απόδοσης.
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Η Ανώτατη διοίκηση επιβλέπει την απόδοση
του φορέα σε σχέση με τους καθορισμένους
στόχους και τον προϋπολογισμό.
Πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις της
πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τους
στόχους και την απόδοση προηγούμενων
περιόδων για όλες τις σημαντικές κατηγορίες.
Η διοίκηση αναλύει, επιβλέπει και λαμβάνει
μέτρα όπου απαιτείται.
Πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις της
πραγματικής απόδοσης σε σχέση με τον
προϋπολογισμό και τις οικονομικές
προβλέψεις και την απόδοση προηγούμενων
περιόδων για όλες τις σημαντικές κατηγορίες.
Η διοίκηση αναλύει, επιβλέπει και λαμβάνει
μέτρα όπου απαιτείται.
Επιθεωρήσεις της απόδοσης
πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα τμήματα
ή δραστηριότητες με έμφαση σε θέματα
συμμόρφωσης, οικονομικής και λειτουργικής
φύσης.
Απροσδόκητα λειτουργικά αποτελέσματα ή
ασυνήθεις τάσεις διερευνώνται.

Η Ανώτατη διοίκηση δεν επιβλέπει την
απόδοση του φορέα.

Δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις ή η
διοίκηση δεν αναλαμβάνει διορθωτικά μέτρα
όταν εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις.

Δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις ή η
διοίκηση δεν αναλαμβάνει διορθωτικά μέτρα
όταν εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις.

Δε πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις
απόδοσης.
Δεν παρακολουθούνται τα λειτουργικά
αποτελέσματα ή τάσεις.
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11.6 Οικονομικές καταστάσεις και
σημαντικές λογιστικές συμφωνίες.

11.9 Επεξεργασία πληροφόρησης.

11.10 Φυσικές εσωτερικές δικλίδες.

11.11 Εκπαίδευση και καθοδήγηση
προσωπικού που διαχειρίζεται
περιουσιακά στοιχεία.

11.12 Διαχωρισμός καθηκόντων.

11.13 Διακράτηση αρχείου‐στοιχείων.
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Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Οι οικονομικές καταστάσεις και σημαντικές
λογιστικές συμφωνίες ολοκληρώνονται
εγκαίρως και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
διοίκηση επιβλέπει με επιμέλεια τη
διαδικασία και εγκρίνει με υπογραφή και
ημερομηνία.
Υπάρχουν εσωτερικές δικλίδες για την
επίβλεψη της ορθότητας και πληρότητας της
πληροφόρησης καθώς και της έγκρισης των
συναλλαγών.
Εξοπλισμός, προμήθειες, αποθέματα,
χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία διαφυλάσσονται, απογράφονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και συγκρίνονται
με απογραφικές καταστάσεις.
Υπάρχει επαρκής καθοδήγηση και εκπαίδευση
προς το προσωπικό που διαχειρίζεται
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. διαθέσιμα,
εξοπλισμό κ.λ.π.).
Οι οικονομικές αρμοδιότητες ανατίθενται σε
διαφορετικά άτομα (π.χ. καθήκοντα για την
έγκριση των συναλλαγών, τη λογιστική
καταγραφή τους και τη διαχείρισή τους είναι
διακριτά και διαχωρισμένα.)
Οι υπάλληλοι γνωρίζουν τα απαραίτητα
στοιχεία‐δικαιολογητικά‐ έγγραφα που είναι
υπεύθυνοι να διατηρούν και για πόσο χρονικό
διάστημα. Τα στοιχεία αυτά είναι καταλλήλως
αρχειοθετημένα.

Οι λογιστικές συμφωνίες δεν
πραγματοποιούνται εγκαίρως ή σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Η διοίκηση δεν
επιβλέπει με προσοχή ή δεν εγκρίνει επίσημα
τις καταστάσεις ή τις συμφωνίες.
Δεν υπάρχουν εσωτερικές δικλίδες για την
επεξεργασία της πληροφόρησης.
Εξοπλισμός, προμήθειες, αποθέματα,
χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία δεν προστατεύονται. Δεν υπάρχουν
καταστάσεις ή αυτές δεν είναι ενημερωμένες
καταστάσεις απογραφής.
Δεν παρέχεται εκπαίδευση ή καθοδήγηση.

Δεν υπάρχει ουσιαστικός διαχωρισμός
καθηκόντων.
Οι υπάλληλοι δε γνωρίζουν τα απαραίτητα
στοιχεία‐δικαιολογητικά‐ έγγραφα που είναι
υπεύθυνοι να διατηρούν και για πόσο χρονικό
διάστημα. Το σύστημα αρχειοθέτησης είναι
ακατάλληλο.
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11.14 Σχέδιο για την αντιμετώπιση
καταστροφών.

Ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση
καταστροφών έχει αναπτυχθεί και ανατεθεί
στο κατάλληλο προσωπικό.

Δεν υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση
καταστροφών.

12 – Δικλίδες των Πληροφοριακών Συστημάτων

12.1 Συστήματα Πληροφορικής και Δίκτυα

12.2 Εσωτερικές δικλίδες εφαρμογών.

12.3 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
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Η λειτουργία των πληροφοριακών
συστημάτων είναι καταγεγραμμένη∙ το
λογισμικό αποκτήθηκε και συντηρείται
καταλλήλως∙ η πρόσβαση στο σύστημα, τα
δεδομένα και τα προγράμματα ελέγχεται∙ τα
πληροφοριακά συστήματα συντηρούνται σε
ασφαλές περιβάλλον και οι εφαρμογές
αναπτύσσονται και συντηρούνται
καταλλήλως.
Η Υπηρεσία Πληροφορικής ελέγχει τις
εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σε
αναφορές εξαιρέσεων, απορριφθείσες
συναλλαγές και λοιπούς ελέγχους και
αναφορές συμφωνιών. Οι εσωτερικές δικλίδες
διασφαλίζουν την ακεραιότητα των
δεδομένων περιλαμβανομένης της
πληρότητας, ορθότητας και εγκυρότητας των
πληροφοριών του συστήματος.
Δημιουργούνται και αποθηκεύονται
καταλλήλως αντίγραφα ασφαλείας για
σημαντικά δεδομένα και προγράμματα σε
δίκτυα ή υπολογιστές. Θεωρείται κατάλληλη η
αποθήκευσή τους σε πολλαπλούς χώρους για
την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας.

Οι εσωτερικές δικλίδες των πληροφοριακών
συστημάτων και δικτύων δεν είναι επαρκείς.

Δε χρησιμοποιούνται εσωτερικές δικλίδες
εφαρμογών.

Δεν υπάρχουν επίσημες διαδικασίες για τη
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Η
Διοίκηση δεν έχει πληροφορήσεις το
προσωπικό για τις απαιτήσεις δημιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας.
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Παράγοντας αξιολόγησης

Ένδειξη ισχυρότερων δικλίδων

Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγηση

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
Ενότητα 4 – Πληροφόρηση και Επικοινωνία
13 – Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

13.1 Σχετική εξωτερική πληροφόρηση.

Το κατάλληλο προσωπικό λαμβάνει κατάλληλη
πληροφόρηση σχετικά με νομοθεσία,
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση.
κανονισμούς, οικονομικές αλλαγές ή άλλους
εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το
φορέα.

13.2 Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών.

Υπάρχει σύστημα διαχείρισης πληροφοριών.
Πληροφόρηση, αναφορές και εκθέσεις
παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
ανάλυση της πληροφόρησης είναι κατάλληλη
για το επίπεδο της διοίκησης. Τα δεδομένα
συνοψίζονται για τη διευκόλυνση της λήψης
αποφάσεων.

Δεν υπάρχει επίσημο σύστημα πληροφόρησης.
Δεν παρέχονται εκθέσεις και αναφορές σε
τακτά χρονικά διαστήματα και/ή δεν περιέχουν
την κατάλληλη πληροφόρηση για το επίπεδο
της διοίκησης.

13.3 Διαχείριση της ασφάλειας των
πληροφοριών.

Η πληροφόρηση αξιολογείται και κατατάσσεται
σύμφωνα με το επίπεδο ακεραιότητας,
εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας. Το
προσωπικό με πρόσβαση στην πληροφόρηση
έχει εκπαιδευτεί για να γνωρίζει τις
υποχρεώσεις του σχετικά με την πληροφόρηση.

Η πληροφόρηση που χρησιμοποιείται από τον
φορέα δεν έχει αξιολογηθεί και καταταχθεί. Το
προσωπικό δεν έχει εκπαιδευτεί σχετικά με τη
διαχείριση της ασφάλειας της πληροφόρησης.

Η διοίκηση προωθεί και ενισχύει την
εμπιστοσύνη μεταξύ των υπαλλήλων,
προϊσταμένων και τμημάτων.

Η επικοινωνία και διάδραση μεταξύ του
προσωπικού και των τμημάτων χαρακτηρίζεται
από χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και
συνεργατικότητας.

14 – Πρότυπα Επικοινωνίας

14.1 Εμπιστοσύνη.
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Παράγοντας αξιολόγησης

Ένδειξη ισχυρότερων δικλίδων

Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγηση

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
14.2 Επιβολή της πολιτικής και πειθαρχία.

Το προσωπικό που παραβαίνει σημαντικές
διαδικασίες έχει πειθαρχικές επιπτώσεις. Η
επικοινωνία και οι πράξεις της διοίκησης
συνάδουν με την επίσημη πολιτική.

Οι παραβάσεις, αν και δεν επιτρέπονται
επισήμως, συχνά παραβλέπονται. Οι πράξεις
της Διοίκησης είναι ανακόλουθες με την
επίσημη πολιτική.

14.3 Συστάσεις για βελτίωση.

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να παρέχουν
συστάσεις βελτίωσης. Οι προτάσεις
αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται.

Οι προτάσεις των υπαλλήλων δεν είναι
ευπρόσδεκτες.

14.4 Επίσημη επικοινωνία.

Χρησιμοποιούνται επίσημες μέθοδοι για την
επικοινωνία των πολιτικών και διαδικασιών
(π.χ. εγχειρίδια, εκπαιδευτικά προγράμματα,
γραπτοί κώδικες συμπεριφοράς και
δεοντολογίας και αποδεκτές επιχειρησιακές
πρακτικές).

Εφόσον υπάρχουν, οι πολιτικές καταγράφονται
σε έγγραφα και εγχειρίδια που δεν
χρησιμοποιούνται.

14.5 Εξωτερική επικοινωνία.

Πρότυπα και προσδοκίες γνωστοποιούνται σε
σημαντικές εξωτερικές ομάδες ή πρόσωπα (π.χ.
Δεν υπάρχει εξωτερική επικοινωνία.
προμηθευτές, οφειλέτες, εποπτεύοντα
υπουργεία κλπ.).

14.6 Ανεπίσημη επικοινωνία.

Οι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι για
σημαντικά θέματα (καθοδική επικοινωνία) και
έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν
προβλήματα στους προϊσταμένους τους
(ανοδική επικοινωνία). Υπάρχει
αποτελεσματική διατμηματική συνεργασία
(οριζόντια επικοινωνία).

Η πληροφόρηση πραγματοποιείται ανεπίσημα.

Ενότητα 5 – Παρακολούθηση
15 – Επίβλεψη από τη Διοίκηση
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Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγηση

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
15.1 Αποτελεσματικότητα των βασικών
διαδικασιών δικλίδων.

Η διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα
διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε συναλλαγές,
Η διοίκηση δεν πραγματοποιεί επιτόπιους
αρχεία, συμφωνίες και έγγραφα για να
ελέγχους.
διασφαλίσει ότι πληρούνται οι ορθές
προϋποθέσεις.

Οι λογιστικές αρχές έχουν καθοριστεί και
15.2 Επίβλεψη της διοίκησης στις διαδικασίες
υιοθετηθεί. Οι πολιτικές αυτές έχουν
του Λογιστηρίου.
γνωστοποιηθεί αποτελεσματικά (εγγράφως).

Οι λογιστικές αρχές και διαδικασίες δεν έχουν
επίσημα καταγραφεί και γνωστοποιηθεί.

15.3 Επίβλεψη της διοίκησης στην ανάπτυξη
νέων συστημάτων.

Έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες για την
ανάπτυξη νέων συστημάτων ή την αλλαγή
υπαρχόντων (αναλύσεις κόστους / ωφέλειας,
σύνθεση ομάδων εργασίας, απαιτήσεις
χρηστών, καταγραφή, έλεγχος αποδοχής και
έγκριση από τους χρήστες).

Οι διαδικασίες δεν είναι επίσημες ή
χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά.

15.4 Ανάλυση προϋπολογισμού.

Οι προϋπολογισθέντες στόχοι συγκρίνονται με
πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και οι
αποκλίσεις ερευνώνται εγκαίρως. Λαμβάνονται
υπόψη στο σχεδιασμό και οι δεσμεύσεις.

Δεν πραγματοποιείται ανάλυση και σύγκριση
προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων
στόχων ή η διοίκηση δε λαμβάνει μέτρα για
σημαντικές αποκλίσεις

16 – Εξωτερικές Πηγές
16.1 Επαγγελματικές και κλαδικές
οργανώσεις.

Χρησιμοποιούνται στοιχεία για τη σύγκριση της
απόδοσης του φορέα με αντίστοιχους φορείς ή Δεν παρακολουθούνται συγκριτικά στοιχεία.
κλαδικά πρότυπα.

16.2 Ρυθμιστικές αρχές.

Εκθέσεις ρυθμιστικών αρχών λαμβάνονται
υπόψη για τις επιπτώσεις στο σύστημα
εσωτερικών δικλίδων.
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Παράγοντας αξιολόγησης

Ένδειξη ισχυρότερων δικλίδων

Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγηση

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
16.3 Προμηθευτές, χρεώστες, δημόσιοι
φορείς και λοιποί εξωτερικοί
παράγοντες.

Οι αιτίες παραπόνων διερευνώνται και
λαμβάνονται υπόψη για τις επιπτώσεις στο
σύστημα εσωτερικών δικλίδων.

Παράπονα ή αναζήτηση επεξηγήσεις
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και δεν
διερευνώνται.

16.4 Εξωτερικοί ελεγκτές.

Οι συστάσεις των εξωτερικών ελεγκτών για
θέματα εσωτερικών δικλίδων λαμβάνονται
υπόψη και αναλαμβάνονται ενέργειες από τη
διοίκηση προς συμμόρφωση.

Τα ευρήματα απαντώνται επιφανειακά από
κατώτερα επίπεδα διοίκησης.

17.1 Παρακολούθηση από τη διοίκηση των
παραβιάσεων της πολιτικής και των
διαδικασιών.

Έγκαιρη ανταπόκριση μέσω διορθωτικών
ενεργειών.

Η διοικητική παρακολούθηση είναι σποραδική.

17.2 Ευρήματα εσωτερικού και εξωτερικού
ελέγχου.

Υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα ευρήματα
ελέγχου από τις κατάλληλες διοικητικές
βαθμίδες.

Τα ευρήματα απαντώνται επιφανειακά από
κατώτερα επίπεδα διοίκησης ή έχουν χαμηλή
προτεραιότητα.

17.3 Αλλαγή συνθηκών (π.χ. οικονομική,
ρυθμιστική, τεχνολογική κλπ.).

Οι αλλαγές αναμένονται και ενσωματώνονται
στη διαδικασία βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.

Η ανταπόκριση δεν προβλέπει τις αλλαγές αλλά
αντιδρά αποσπασματικά.

18.1 Παρακολούθηση περιβάλλοντος
δικλίδων.

Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί τη
συμπεριφορά των υπαλλήλων, την
αποτελεσματικότητα της οργανωτικής δομής
και την καταλληλότητα των πολιτικών και
διαδικασιών.

Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης.

18.2 Αξιολόγηση των διαδικασιών εκτίμησης
κινδύνου.

Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
εκτίμησης κινδύνου.

Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης.

17 – Μηχανισμοί Ανταπόκρισης

18 – Μηχανισμοί Αυτοαξιολόγησης
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Παράγοντας αξιολόγησης

Ένδειξη ισχυρότερων δικλίδων

Ένδειξη αδύναμων δικλίδων

Αξιολόγηση

Ισχυρή – Αδύναμη
1 2 3 4
18.3 Αξιολόγηση του σχεδιασμού και της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων.

Το σύστημα εσωτερικών δικλίδων υπόκειται σε
συνεχή και επίσημη διαδικασία εσωτερικής
Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης.
αξιολόγησης.

18.4 Αξιολόγηση των συστημάτων
πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η διοίκηση περιοδικά αξιολογεί την ακρίβεια,
επικαιρότητα, και σχετικότητα των συστημάτων
πληροφορικής και επικοινωνίας. Η διοίκηση
Δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης.
αμφισβητεί πληροφορίες που παρουσιάζονται
σε εκθέσεις οι οποίες φαίνονται ασυνήθιστες ή
ανακόλουθες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.5: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

23

Στοιχεία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
α. Ο καθορισμός της βαρύτητας για τις ερωτήσεις των κριτηρίων πρέπει να γίνει από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Εάν απαιτείται η ομάδα ελέγχου μπορεί να αναθέσει τους παράγοντες βαρύτητας σε
συνεργασία με τον ελεγχόμενο φορέα. Εάν αποφασιστεί ότι δε θα δοθεί διαφορετική
βαρύτητα, το Ελ. Συν. μπορεί να δώσει την ίδια βαρύτητα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή 1.
β. Τα νούμερα στις παρενθέσεις είναι ενδεικτική βαθμολόγηση των απαντήσεων. Η
βαθμολόγηση κυμαίνεται από το 1 έως το 5, καταδεικνύοντας τον χαμηλότερο κίνδυνο με
βαθμό 1 και τον υψηλότερο κίνδυνο με βαθμό 5. Η ομάδα ελέγχου μπορεί να επιλέξει
διαφορετική βαθμολόγηση, ανάλογα με την περίσταση.
γ. Οι ερωτήσεις δεν είναι εξαντλητικές. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιλέξει ερωτήσεις
κριτηρίων από τον παρακάτω πίνακα ή να αναπτύξει ερωτήσεις σύμφωνα με τις περιστάσεις.
δ. Οι πληροφορίες του ερωτηματολογίου πρέπει να συλλεχθούν για όλους τους ελεγχόμενους
φορείς. Η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει το
Ελεγκτικό Συνέδριο στη βαθμολόγηση και στην πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των
φορέων.
ε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, μπορεί να αποφασίσει να κρατήσει τη βαθμολόγηση και κατάταξη
εμπιστευτικές ή να τις μοιραστεί με τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με την πολιτική
που θα επιλέξει.

23WGITA – IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions (Feb 2014).
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ

Προετοιμάστηκε από:

Ημερομηνία:

Εγκρίθηκε από:

Ημερομηνία:

ΧΡΗΣΗ:

Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Διακυβέρνηση Πληροφοριακής Τεχνολογίας
1.

Γενική Κατάσταση Μηχανοργάνωσης του Φορέα. Ο Φορέας έχει
μηχανοργανώσει:
Όλες τις λειτουργικές διαδικασίες (5)
Τις περισσότερες λειτουργικές διαδικασίες (4)
Μόνο λίγες λειτουργικές διαδικασίες (3)
Καμία λειτουργική διαδικασία (1)

2.

Ο φορέας έχει καταγεγραμμένες διαδικασίες που αφορούν την
Πληροφορική Τεχνολογία και τη Μηχανοργάνωση
Όχι (5)
Μερικώς (3)
Ναι (1)

3.

Ο φορέας έχει:
Αναθέσει όλες τις λειτουργίες μηχανοργάνωσης σε εξωτερικό φορέα (5)
Αναθέσει μερικές από τις λειτουργίες μηχανοργάνωσης σε εξωτερικό
φορέα (5)
Ξεχωριστή Διεύθυνση/Τμήμα Πληροφορικής‐Μηχανοργάνωσης

4.

Ο φορέας έχει:
Διευθυντή, υπεύθυνο για της λειτουργίες της Πληροφορικής (1)
Προϊστάμενο υπεύθυνο για τις λειτουργίες της Πληροφορικής,
επιπροσθέτως με τα κύρια καθήκοντά του (3)
Υπάλληλο, κατώτερο ιεραρχικά, υπεύθυνο για τις λειτουργίες της
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ΒΑΘΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Πληροφορικής (3)
Δεν υπάρχει υπεύθυνος των λειτουργιών της Πληροφορικής (5)
Ανάπτυξη, προμήθεια και ανάθεση εργασιών
5.

Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε:
Εσωτερικά με επαρκείς ικανότητες (1)
Εσωτερικά με ανεπαρκείς ικανότητες (5)
Από ανάδοχο / άλλο φορέα του Δημοσίου (4)
Συνδυασμό εσωτερικής ανάπτυξης και ανάθεσης σε ανάδοχο (5)

6.

Η προμήθεια έγινε:
Από το φορέα με επαρκή ικανότητα για διενέργεια προμηθειών (3)
Από το φορέα με ανεπαρκή ικανότητα για διενέργεια προμηθειών (5)
Με τη χρήση υπηρεσιών συμβούλου (4)

7.

Η καταγραφή του συστήματος είναι:
Διαθέσιμη (1)
Μερικώς διαθέσιμη (3)
Μη διαθέσιμη (5)

8.

Πόσο συχνά πραγματοποιούνται/δικαιολογούνται αλλαγές στις
εφαρμογές:
Περισσότερες από 5 φορές ετησίως (5)
Λιγότερες από 5 φορές αλλά περισσότερες από 2 φορές ετησίως (3)
Λιγότερες από 2 φορές ετησίως (2)
Ούτε μία φορά ετησίως (1)
Λειτουργίες Πληροφορικής Τεχνολογίας και ασφάλεια συστημάτων
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ΒΑΘΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Πληροφορικής
9.

Αριθμός σημείων πρόσβασης/σημείων συναλλαγής/χρηστών
Περισσότεροι από Ψ (5)
Περισσότεροι από Χ αλλά λιγότεροι από Ψ κτλ (3)
Λιγότεροι από Χ (1)
Οι αριθμοί Χ και Ψ πρέπει να αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο

10.

Δίκτυα
Χωρίς δίκτυο (1)
Τοπικό δίκτυο ‐ LAN (3)
Δίκτυο ευρείας περιοχής – WAN (4)
Διαδικτυακό (5)

11.

Αριθμός σημείων συναλλαγής/τοποθεσιών
(Οι αριθμοί Χ και Ψ πρέπει να αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
Μόνο ένα σημείο συναλλαγών (1)
Περισσότερα από ένα, λιγότερα από Χ (3)
Περισσότερα από Χ (5)

12.

Το σύστημα συνδέεται ηλεκτρονικά με τρίτους φορείς (π.χ. ηλεκτρονική
ανταλλαγή δεδομένων EDI)
Ναι (5)
Όχι (1)

13.

Αριθμός χρηστών του συστήματος
(Οι αριθμοί Χ και Ψ πρέπει να αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
Λιγότεροι από Χ (1)
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ΒΑΘΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Περισσότεροι από Χ αλλά λιγότεροι από Ψ κτλ (3)
Περισσότεροι από Ψ (5)
Ο φορέας διατηρεί τα δεδομένα και τις εφαρμογές:
Στις εγκαταστάσεις του (1)
Μερικώς στις εγκαταστάσεις του και σε εγκαταστάσεις τρίτου (3)
Σε εγκαταστάσεις τρίτου (5)
14.

Το σύστημα λειτουργεί για:
Περισσότερο από 10 έτη (1)
Μεταξύ 5 και 10 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Λιγότερο από 2 έτη (5)

16.

Ο όγκος των δεδομένων στο σύστημα είναι περίπου
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων εκτός σύνδεσης)
(Ο όγκος των δεδομένων είναι ενδεικτικός και τα όρια πρέπει να
αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
Μεγαλύτερος από 10 GB (5)
Μεταξύ 2 GB και 10 GB
Μικρότερος από 2 GB (1)
Οικονομική έκθεση

17.

Η επένδυση που πραγματοποιήθηκε για την απόκτηση/ανάπτυξη του
συστήματος
(Τα όρια Χ και Ψ πρέπει να αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
Πάνω από Ψ € (5)
Μεταξύ Χ € και Ψ € (3)
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ΒΑΘΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Λιγότερο από Χ € (1)
18.

Τρόπος χρηματοδότησης του συστήματος
Από εσωτερικές πηγές (3)
Με δανεισμό (4)
Με δανεισμό από διεθνείς οργανισμούς (5)

19.

Επαναλαμβανόμενες δαπάνες που αφορούν στο σύστημα
(Τα όρια Χ και Ψ πρέπει να αποφασιστούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο)
Πάνω από Ψ € (5)
Μεταξύ Χ € και Ψ € (3)
Λιγότερο από Χ € (1)
Λειτουργική έκθεση / χρηστικότητα του συστήματος

20.

Το σύστημα χρησιμοποιείται για:
Εσωτερικές διαδικασίες μόνο (3)
Εξωτερικές διαδικασίες μόνο (4)
Εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες (5)

21.

Το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες;
Ναι (5)
Όχι (3)
Σύστημα εσωτερικών δικλίδων και ελεγκτική διασφάλιση

22.

Έχει το σύστημα πιστοποιηθεί από άλλο φορέα;
Ναι (1)
Όχι (5)
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ΒΑΘΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
23.

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Έχει το σύστημα ελεγχθεί από τους ελεγκτές Πληροφορικής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Πριν από 3 έτη (2)
Πριν από 5 έτη (4)
Ποτέ (5)

24.

Υπάρχουν ελεγκτικές παρατηρήσεις με θέματα οικονομικής φύσης,
συμμόρφωσης ή αποτελεσματικότητας που έχουν γίνει σε
προηγούμενους ελέγχους;
Αρκετά επαναλαμβανόμενα ελεγκτικά ευρήματα (5)
Λίγα επαναλαμβανόμενα ελεγκτικά ευρήματα (3)
Κανένα επαναλαμβανόμενο ελεγκτικό εύρημα (1)
Το ερωτηματολόγιο αυτό δεν είναι εξαντλητικό. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο/ομάδα ελέγχου μπορεί να προσδιορίσει τα δικά του κριτήρια
πέρα από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Όταν η ομάδα ελέγχου, συμπληρώσει το ανωτέρω ερωτηματολόγιο, μπορεί να
χρησιμοποιήσει τον παρακάτω πίνακα για να συνοψίσει την αξιολόγηση των μηχανογραφικών
συστημάτων του ελεγχόμενου Φορέα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της συνολικής
βαθμολογίας που προκύπτει από το ερωτηματολόγιο και την κατηγορία κινδύνου (όπως φαίνεται
στην ενότητα Γ παρακάτω) για να προβεί στην κατάταξη κινδύνου των μηχανογραφικών
συστημάτων.
Ονομασία
Μηχανογραφικού
Συστήματος

Συνολική Βαθμολογία

Κατηγορία Κινδύνου

Κατάταξη

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατηγορία Κινδύνου
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ΒΑΘΜΟΣ

Α
Β
Γ
Δ

Σ1 – Σ2
>Σ2 και <Σ3
>Σ3 και <Σ4
>Σ4
Το εύρος βαθμολόγησης Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 πρέπει να αποφασιστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το ανωτέρω πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των μηχανογραφικών

συστημάτων και κατάταξής τους, βοηθώντας ώστε να ιεραρχηθούν οι ελεγκτικές διαδικασίες. Η
κατηγορία Α αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο κίνδυνο και η κατηγορία Δ τον υψηλότερο αντίστοιχα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.6: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προετοιμάστηκε από:

Ημερομηνία:

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

Εγκρίθηκε από:

Ημερομηνία:

ΧΡΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ερώτημα
Α1. Δικλίδες πρόσβασης
Οι δικλίδες πρόσβασης αποτελούνται από αυτές τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί
ώστε να επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων μόνο σύμφωνα με εξουσιοδότηση της
διοίκησης. Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων αυτών διενεργείται τόσο από δικλίδες φυσικής
και λογικής πρόσβασης οι οποίες προλαμβάνουν ή ανιχνεύουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ζημιές,
απώλεια ή τροποποιήσεις. Τα πληροφοριακά συστήματα που πρέπει να προστατευθούν περιλαμβάνουν
λογισμικό συστήματος, προγράμματα εφαρμογών και πίνακες, λεπτομέρειες και ιστορικό αρχείων
συναλλαγών, βάσεις δεδομένων, τεκμηρίωση, εξοπλισμό και αρχεία. Η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους
θα πρέπει να περιορίζεται σε εκείνα τα πρόσωπα που επιτρέπεται να επεξεργάζονται ή να διατηρούν ένα
συγκεκριμένο σύστημα.
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Διατηρεί η οντότητα γραπτές διαδικασίες σχετικές με τη φυσική προστασία του εξοπλισμού των
ηλεκτρονικών υπολογιστών;
2. Είναι κατάλληλη η φυσική θέση των υπολογιστών/διακομιστών και λοιπού εξοπλισμού για να
διασφαλίζει προστασία;
3. Χρησιμοποιούνται συσκευές φυσικής πρόσβασης (π.χ. κάρτες εισόδου ή κλειδιά) για να περιορίζουν την
πρόσβαση στο δωμάτιο των ηλεκτρονικών υπολογιστών;
4. Να ζητηθεί γραπτή λίστα όλων των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο δωμάτιο των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
α. Περιλαμβάνονται μόνο τα άτομα που είναι απολύτως απαραίτητα;
β. Ακυρώνονται εγκαίρως οι κωδικοί πρόσβασης των υπαλλήλων που μετακινούνται ή αποχωρούν;
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Ερώτημα
5. Υπάρχουν διαδικασίες για προσωρινή πρόσβαση υπαλλήλων, επισκεπτών ή εξωτερικών συνεργατών;
(π.χ. συνοδεύονται τα άτομα αυτά, χρησιμοποιούνται κάρτες ή αρχεία καταγραφής εισόδου;)
6. Χρησιμοποιείται λογισμικό παρακολούθησης ώστε να ελέγχεται ηλεκτρονικά η είσοδος στο δωμάτιο
των ηλεκτρονικών υπολογιστών;
α. Εκδίδονται αναφορές εισόδου;
β. Αυτές οι αναφορές επισκοπούνται από τον αρμόδιο Διευθυντή Πληροφορικής;
7. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι (π.χ. κάμερες παρακολούθησης) ώστε να ελέγχεται οπτικά η πρόσβαση στο
δωμάτιο των ηλεκτρονικών υπολογιστών;
8. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι προστασίας του ευαίσθητου εξοπλισμού και των μέσων ηλεκτρονικής
αποθήκευσης από περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως:
α. Συστήματα πυρόσβεσης;
β. Αισθητήρες καπνού και θερμότητας;
γ. Αισθητήρες νερού και υγρασίας;
δ. Έλεγχο θερμοκρασίας και κατάλληλα συστήματα κλιματισμού;
ε. Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (UPS), γεννήτριες;
9. Για τυχόν άλλες ευαίσθητες περιοχές, επαρκούν οι έλεγχοι της πρόσβασης σε αυτές τις περιοχές;
Παραδείγματα ευαίσθητων περιοχών (εκτός από το δωμάτιο του υπολογιστή) κέντρα‐δίκτυα
επικοινωνίας, οποιοδήποτε εξοπλισμό UPS και αρχεία.
ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
10. Χρησιμοποιούνται γραπτές διαδικασίες που αφορούν δικλίδες για την πρόσβαση στο σύστημα;
11. Χρησιμοποιούνται προϊόντα ασφαλείας διαφόρων επιπέδων (π.χ. λογισμικό ασφαλείας, ασφάλεια
εφαρμογών και βάσεων δεδομένων);
12. Να προσδιοριστούν τα είδη των δικλίδων που εφαρμόζονται για την έκδοση, διατήρηση και παύση
των κωδικών πρόσβασης. Οι δικλίδες περιλαμβάνουν:
α. Υπάρχει διαχειριστής ασφάλειας ο οποίος ελέγχει την ασφάλεια των κωδικών πρόσβασης;
β. Υπάρχει επαρκής πληροφόρησης των υπαλλήλων για την κατάλληλη χρήση των κωδικών πρόσβασης
μέσω εκπαίδευσης ή γραπτών οδηγιών;
γ. Μοναδικοί κωδικοί ασφαλείας/πρόσβασης;
ε. Οι κωδικοί πρόσβασης μεταβάλλονται σε περιοδική βάση;
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ε. Οι κωδικοί πρόσβασης καταργούνται ή τα δικαιώματα πρόσβασης μεταβάλλονται εγκαίρως σε
περίπτωση μεταφοράς ή αποχώρησης υπαλλήλου;
13. Εκδίδονται αναφορές από το λογισμικό ασφαλείας;
α. Ο διαχειριστής ασφαλείας επισκοπεί περιοδικά τις αναφορές αυτές;
β. Υπάρχουν διαδικασίες να παρακολουθούνται οι αναφορές αυτές;
14. Προστατεύονται τα ευαίσθητα δεδομένα με μειωμένη πρόσβαση ή άλλες δικλίδες;
Α2. ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Δικλίδα σε αλλαγές προγραμμάτων είναι η διαδικασία του προγραμματιστή ο οποίος επιφέρει αλλαγές
στα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σύμφωνα με τις αιτήσεις των χρηστών ή λόγω γενικών
απαιτήσεων συντήρησης. Η διαδικασία αλλαγής περιλαμβάνει διαδικασίες άδειας και έγκρισης,
διαδικασίες ελέγχου των αιτήσεων, καταγραφή των αιτήσεων, δοκιμές προγράμματος, διαχωρισμό
καθηκόντων και τεκμηρίωση της διαδικασίας.
1. Υπάρχουν γραπτές διαδικασίες με τις οποίες παρακολουθούνται οι αλλαγές των προγραμμάτων μέσω
της Διεύθυνσης Πληροφορικής και των προγραμματιστών;
2. Οι χρήστες προετοιμάζουν φόρμες έγκρισης αλλαγών οι οποίες περιλαμβάνουν:
α. Υπάρχουν κατάλληλες εγκρίσεις από τη Διοίκηση πριν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές των
προγραμμάτων;
β. Γίνεται δοκιμή των αλλαγών προγραμμάτων;
γ. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και οι χρήστες επισκοπούν και εγκρίνουν της μεθοδολογίας δοκιμής και
τα αποτελέσματα των δοκιμών;
3. Χρησιμοποιεί η φορέας πρόγραμμα σταθερών πηγών για να διαχειριστεί τα προγράμματα πηγών ή
άλλα προγράμματα;
4. Υπάρχουν διαδικασίες για έκτακτες αλλαγές προγραμμάτων ή αρχείων;
Α3. ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Οι εσωτερικές δικλίδες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης στοιχείων είναι οι
διαδικασίες για την παροχή εύλογης βεβαιότητας ότι ένας οργανισμός θα μπορέσει να ανακτήσει από
απώλεια ή καταστροφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων, υλικού, λογισμικού ή δεδομένων.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τη διατήρηση αντιγράφων των αρχείων δεδομένων και του
λογισμικού, ρυθμίσεις για την πρόσβαση στο υλικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε σύντομο
χρονικό διάστημα και σχέδια ανάκτησης που έχουν ελεγχθεί.
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1. Τα κρίσιμα αρχεία και προγράμματα αντιγράφονται τακτικά σε μαγνητοταινίες ή κασέτες ή άλλο
ισοδύναμο μέσο και τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης εκτός των βασικών εγκαταστάσεων με τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση καταστροφών; Η διαδικασία αυτή είναι
καταγεγραμμένη και εντοπίσιμη;
2. Γίνεται περιοδική απογραφή ώστε να επαληθεύεται ότι τα κατάλληλα αντίγραφα ασφαλείας
διατηρούνται;
3. Υπάρχουν δικλίδες στο μέρος αποθήκευσης που βρίσκεται εκτός των βασικών εγκαταστάσεων της
οντότητας που εξασφαλίζουν ότι ο χώρος είναι πυρασφαλής και ασφαλισμένος;
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
4. Υπάρχει καταγεγραμμένο σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών για τη διεκπεραίωση βασικών εργασιών
σε περίπτωση σημαντικής απώλειας λογισμικού ή εξοπλισμού;
‐ Το σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών ανανεώνεται συχνά;
‐Το σχέδιο αποκατάστασης έχει δοκιμαστεί;
5. Διατηρείται το σχέδιο αποκατάστασης εκτός των κεντρικών εγκαταστάσεων της οντότητας και
ανανεώνεται όταν παρατηρούνται αλλαγές;
6. Το σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων και ανάκτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
‐ Έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει τηλέφωνα έκτακτης
ανάγκης;
‐ Έχουν γίνει προβλέψεις για τη χρήση συγκεκριμένης τοποθεσίας;
‐ Έχει γίνει ανάλυση κινδύνων η οποία προσδιορίζει τις βασικές εφαρμογές, τις αδυναμίες τους και την
εκτίμηση για την επίδρασή τους στην οντότητα;
‐ Προβλέψεις με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού;
‐ Φόρμες ή άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση καταστροφής;
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Α4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ανάπτυξη συστημάτων είναι η διαδικασία της δημιουργίας νέων εφαρμογών πληροφορικής εσωτερικά
(δηλαδή, στο πλαίσιο του οργανισμού). Ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης αποτελείται από πολλές φάσεις.
Κάθε φάση έχει στόχους, διαδικασίες, προϊόντα και αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις παρέχουν ένα
μηχανισμό για τον προσδιορισμό σε κάθε φάση, κατά πόσον πληρούνται οι ανάγκες των χρηστών και αν
επιτυγχάνονται οι στόχοι του κόστους και του ελέγχου. Απόκτηση συστημάτων είναι η διαδικασία της
αγοράς και της εγκατάστασης μιας εφαρμογής που έχει εξελιχθεί από έναν προμηθευτή λογισμικού. Για
την αποτελεσματική εγκατάσταση των αγορασμένων εφαρμογών απαιτείται να υιοθετηθεί μία τυπική
μεθοδολογία για τον έλεγχο της διαδικασίας. Η μεθοδολογία αυτή ομοιάζει με την ανάπτυξη εσωτερικών
εφαρμογών.
1. Μέσω συνέντευξης του Διευθυντή Πληροφορικής να προσδιοριστεί εάν νέες οικονομικές εφαρμογές
έχουν: 1.) αναπτυχθεί εκ των έσω ή αποκτηθεί από προμηθευτή ή 2.) σχεδιάζονται για την ελεγχόμενη
χρήση.
Εάν καμία ανάπτυξη ή αγορά νέων οικονομικών εφαρμογών δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ελεγχόμενη περίοδο, μην συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
2. Οι διαδικασίες του φορέα για ανάπτυξη νέων εφαρμογών περιλαμβάνουν:
‐ Ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος;
‐ Προδιαγραφές συστήματος;
‐ Τεχνικός σχεδιασμός;
‐ Ανάπτυξη τεχνικών διαδικασιών;
‐ Ανάπτυξη διαδικασιών χρηστών;
‐ Δοκιμασία συστήματος και αποδοχής;
‐ Μετάβαση;
3. Χρησιμοποιήθηκαν οι χρήστες στην ανάπτυξη νέων συστημάτων (ή προμήθεια) κυρίως κατά το
σχεδιασμό, ανάπτυξη, δοκιμασία και μετάβαση;
4. Λήφθηκαν υπόψη θέματα ασφάλειας και ελέγχου κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης ανάλυσης; (εάν
η οντότητα διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου, οι εσωτερικοί ελεγκτές έλαβαν μέρος στην ανάπτυξη
νέων συστημάτων (προμήθεια);
5. Η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει επαρκώς τεκμηριώσει:
‐ Τεκμηρίωση συστήματος;
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‐ Τεκμηρίωση προγραμμάτων;
‐ Τεκμηρίωση διαδικασιών;
‐ Τεκμηρίωση για τους χρήστες;
Α5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οι έλεγχοι λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων είναι σχεδιασμένοι για να εξασφαλίζουν ότι τα
συστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν με συνέπεια, όπως έχει προγραμματιστεί. Περιλαμβάνουν δικλίδες
για τη χρήση των ορθών δεδομένων, προγραμμάτων, και άλλων πόρων, και την ορθή εκτέλεση αυτής της
λειτουργίας από τους χρήστες, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.
1. Υπάρχει τεκμηρίωση γενικών λειτουργιών σχετικές με τις ακόλουθες διαδικασίες για τις οποίες είναι
υπεύθυνο το προσωπικό λειτουργικών;
‐ Διαδικασίες εκκίνησης συστήματος
‐ Διαδικασίες αποθήκευσης αντιγράφων
‐ Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης
‐ Διαδικασίες τερματισμού συστημάτων
‐ Οδηγίες για τη διόρθωση σφαλμάτων
‐ Οδηγίες αναφορών συστήματος
2. Υπάρχει τεκμηρίωση λειτουργιών για συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίες περιλαμβάνουν:
‐ Ορισμοί των πηγών, των δεδομένων για εισαγωγή και μορφή δεδομένων;
‐ Περιγραφή των διαδικασιών επανεκκίνησης και ελέγχου;
‐ Περιγραφή των απαιτήσεων αποθήκευσης δεδομένων;
‐ Οδηγίες για τα είδη μηνυμάτων συστήματος;
‐ Αντίγραφα διαγραμμάτων συστήματος;
3. Υπάρχουν λειτουργικά αρχεία καταγραφής τα οποία αποθηκεύονται και επισκοπούνται σε συνεχή βάση;
4. Ο φόρτος εργασίας διαχειρίζεται ορθά με τη χρήση αυτόματων ή μη αυτόματων χρονοδιαγραμμάτων
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι εργασίες διεκπεραιώνονται στις προθεσμίες και ότι λαμβάνονται
υπόψη οι προτεραιότητες;
Α6. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Η βάση δεδομένων είναι ένας οργανωμένος τρόπος αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα πρόσβασης
από πολλαπλούς χρήστες και για διαφορετικούς τρόπους πληροφόρησης. Οι διαδικασίες ελέγχου βάσεων
δεδομένων έχουν ως σκοπό την διασφάλιση ενεργειών σχετικών με την ασφάλεια, ακρίβεια και τη
συνέπεια των δεδομένων, την δυνατότητα επαναφοράς των δεδομένων καθώς και την ευθύνη των
υπευθύνων.
1. Ο φορέας έχει Υπεύθυνο Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΥΒΔ); Ο ΥΒΔ έχει την ευθύνη διαχείρισης στα
ακόλουθα:
‐ Σχεδίαση και Υλοποίηση?
‐ Παρακολούθηση κα διαθεσιμότητα
‐ Αξιοπιστία και Ασφάλεια
2. Οι δυνατότητες ελέγχων ασφαλείας που δίδονται από το λογισμικό των Β.Δ. χρησιμοποιούνται
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων ;
3. Το λογισμικό των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες; Και αν
ναι, από ποιους;
4. Σε περιπτώσεις αλλαγών σε διαδικασίες ελέγχου των βάσεων δεδομένων;
‐ Απαιτείται έγκριση πριν την υλοποίηση των αλλαγών;
‐ Οι αλλαγές ελέγχονται πριν υλοποιηθούν στο τελικό περιβάλλον;
‐ Οι αλλαγές ελέγχονται και γίνονται αποδεκτές;
‐ Οι αλλαγές καταγράφονται;
5. Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα; Διατηρούνται αντίγραφα σε ασφαλή
σημεία, πέρα από το φυσικό χώρο του φορέα;
Α7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Οι έλεγχοι συστημάτων τηλεπικοινωνιών συνδέονται με το ρίσκο του λογισμικού και των συσκευών
αναμετάδοσης καθώς και με τη διαχείριση του συστήματος. Συμπληρώστε τη λίστα μονό εφόσον ο
οργανισμός χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες αυτές για οικονομικές δραστηριότητες.
1. Υπάρχει καταγραφή των διαδικασιών και των πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιών. Τα πρωτόκολλα
περιέχουν:
‐ Μεθοδολογία υλοποίησης έργων τηλεπικοινωνιών (συσκευές και λογισμικό)?
‐ Συστήματα διαχείρισης κατασκευής και αλλαγών στο λογισμικό;
‐ Έλεγχοι ασφαλείας;
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‐ Αναφορά προβλημάτων;
‐ Σχέδιο έκτακτης ανάγκης;
2. Το λογισμικό τηλεπικοινωνιών έχει προγραμματιστεί να χρησιμοποιείται μόνο από εγκεκριμένους
χρήστες;
3. Ο εξοπλισμός είναι φυσικά ασφαλισμένος και προστατευμένος από καιρικά φαινόμενα;
4. Οι αναμεταδόσεις δεδομένων καταγράφονται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης
και δυνατότητα ανάκτησης (σε περιπτώσεις αποτυχίας αποστολής ή λήψης δεδομένων);
5. *Τα λάθη αναμετάδοσης καταγράφονται και αναφέρονται στη διοίκηση για ανάλυση του προβλήματος
και ενέργειες διόρθωσης αυτών;
6. Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης αλλαγών της επικοινωνίας των δεδομένων (π.χ. αλλαγές στις
ρυθμίσεις);
7. Αλλαγές του συστήματος περιλαμβάνουν:
‐ Εξουσιοδότηση πριν την αλλαγή;
‐ Έλεγχος αλλαγών;
‐ Έλεγχος και αποδοχή αλλαγών;
‐ Καταγραφή αλλαγών;
8. Υπάρχουν διαδικασίες επαναφοράς των επικοινωνιών σε περιπτώσεις αποτυχίας συσκευών;
9. Οι διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας και επανάκτησης περιέχουν:
‐ Αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού επικοινωνιών;
‐ Εναλλακτικές γραμμές (δημόσιες ή ιδιωτικές);
‐ Πολλαπλές διαδρομές (paths) για σημαντικούς ιστότοπους στο δίκτυο;
‐ Απόκριση μέσω διαδικασιών ρύθμισης/αναδιαμόρφωσης;
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Α8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έλεγχοι δικτύων αφορούν σε απειλές και ρίσκα ευαίσθητων σημαντικών δεδομένων που μεταφέρονται
μέσω δικτύων. Οι έλεγχοι δικτύων εξασφαλίζουν σωστή δικτυακή ασφάλεια και αξιοπιστία. Συμπληρώστε
σε περίπτωση που ο φορέας χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή για την πραγματοποίηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών;
1. Οι διαχειριστές δικτύων (LAN Αdministrator) είναι υπεύθυνοι για:
‐ Εκπαίδευση χρηστών
‐ Διαδικασίες και πρωτόκολλα;
‐ Ασφάλεια;
2. H φυσική προστασία είναι επαρκής για:
‐ Τον διακομιστή/εξυπηρετητή;
‐ Καλωδίωση?
‐ Modems?
‐ Εξωτερικές συσκευές?
3. Οι χρήστες διαθέτουν μοναδικό κωδικό στο δίκτυο;
4. Υπάρχουν διαδικασίες που να αποτρέπουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες σε αρχεία του φορέα;
5. Υπάρχουν διαδικασίες για περιορισμό πρόσβασης στο δίκτυο και στο λογισμικό αυτού;
6. Υπάρχουν διαδικασίες για την ασφαλή σύνδεση με dial‐up modem στο δίκτυο;
‐ Εμπιστευτικοί modem τηλεφωνικοί αριθμοί
‐ Αλλαγή αριθμών τακτικά
‐ Αυτόματο “call back” σύστημα
‐ Σύστημα αποσύνδεσης του modem
7. O server του LAN καταγράφει την κίνηση του δικτύου; Οι πληροφορίες ελέγχονται περιοδικά από το
διαχειριστή?
8. Υπάρχουν συστήματα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλειών; (Να ληφθεί υπόψη η τοποθεσία, η
ασφάλεια και η ορθότητα/πληρότητα των αρχείων που λαμβάνονται ως αντίγραφα)
9. Υπάρχουν διαδικασίες αποτροπής και εντοπισμού ιών όπως:
‐ Λογισμικού για ιούς?
‐ Οδηγίες χρησιμοποίησης μαγνητικών μέσων ?
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‐ Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ιών σε υπολογιστές;
10. Υπάρχουν διαδικασίες για την διασφάλιση συμμόρφωσης με τις διατάξεις των δικαιωμάτων χρήσης
του λογισμικού;
Α9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ END‐USER COMPUTING (EUC) ΕΛΕΓΧΟΙ
Ο όρος προσωπικός υπολογιστής αναφέρεται σε υπολογιστή με όλα τα συστηματικά και άλλα λογισμικά
καθώς και τα περιφερειακά μέσα προκειμένου να εκτελέσει λειτουργίες. End‐user computing (EUC) είναι
οποιαδήποτε ανάπτυξη προγραμματισμός ή άλλη ενέργεια όπου οι χρήστες δημιουργούν ή συντηρούν
συστήματα ή και εφαρμογές στους προσωπικούς υπολογιστές. Αυτά τα συστήματα συντηρούνται εκτός
του κλασικού συστήματος ελέγχου και κατ' επέκταση εγκυμονούν κινδύνους. Σε διοικητικό επίπεδο οι
έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικό σχεδιασμό, διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους , τεχνική
βοήθεια και εκπαίδευση. Σε διοικητικό επίπεδο ο ελεγκτής συνομιλεί με το τμήμα πληροφορικής.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
1. Ο φορέας διαθέτει πρωτόκολλα και διαδικασίες σχετικά με :
α. Ασφάλεια υπολογιστή (ασφάλεια από ιούς);
β. Για το λογισμικό κοινής χρήσης, εμπορικό ή αυτό που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά;
γ. Συντήρηση λογισμικού;
δ. Αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων
2. O φορέας παρέχει φυσική προστασία στους προσωπικούς υπολογιστές όπως:
α. Κλειδωμένες πόρτες;
β. Καλώδια;
γ. Κλείδωμα υπολογιστή;
δ. Συναγερμό;
e. Ασφάλεια πληκτρολογίων;
3. O έλεγχος των μέσων αποθήκευσης περιλαμβάνει:
α. Χρήση ιδιοτήτων προστασίας από αλλαγές ή δυνατότητας μόνο ανάγνωσης (read‐only);
β. Χρήση προστατευμένου αποθηκευτικού χώρου;
4. Να προσδιοριστεί εάν χρησιμοποιείται λογισμικό ελέγχου πρόσβασης. Εάν όχι, τι άλλες εσωτερικές
δικλίδες αποτρέπουν την κακή χρήση σημαντικών δεδομένων και εφαρμογών; Εάν χρησιμοποιείται, οι
εσωτερικές δικλίδες του λογισμικού περιλαμβάνουν στοιχεία για:
α. Κωδικοί;
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β. Κλείδωμα απαγόρευση σε επίπεδο φακέλου;
γ. Απαγόρευση εκτέλεσης εντολών στο λειτουργικό σύστημα;
δ. Προστασία κατά την εκκίνηση του υπολογιστή;
5. Υπάρχει διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός σε περίπτωση δυσλειτουργίας των υφιστάμενων;
6. Υπάρχουν διπλοί υπολογιστές και έγγραφα τεκμηρίωσης σε εκτός κτιρίου χώρους;
7. Οι χρήστες λαμβάνουν επαρκή τεχνική εκπαίδευση και υποστήριξη;
8. H χρήση εξωτερικών modem απαγορεύεται;
9. H απομακρυσμένη πρόσβαση απαγορεύεται;
END‐USER COMPUTING (EUC)
1. Για σημαντικές εφαρμογές, υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα τεκμηρίωσης με αναλυτική περιγραφή των
δεδομένων, προγραμμάτων και συστημικές απαιτήσεις;
2. Υπάρχει διαδικασία για την υλοποίηση νέων εφαρμογών σε EUC (End‐user computing) όπως για
παράδειγμα τέταρτης ή πέμπτης γενιάς γλώσσες προγραμματισμού (MAPPER, ICAD)
α. Ανάλυση κόστους/οφέλους;
β. Σχεδίαση?
γ. Δοκιμές συστήματος?
δ. Έλεγχοι?
3. Υπάρχουν διαδικασίες για τον έλεγχο αυτού του τύπου των εφαρμογών;
α. Οι αλλαγές εγκρίνονται από τη διοίκηση;
β. Οι αλλαγές υπόκεινται σε δοκιμές;
γ. Οι αλλαγές μπορούν να εντοπιστούν;
δ. Ta έγγραφα τεκμηρίωσης ενημερώνονται με τις αλλαγές;
4. Εάν είναι δυνατή η μεταφόρτωση/download λογισμικού τότε οι διαδικασίες απαιτούν τα ακόλουθα:
α. Εξουσιοδότηση και εγκρίσεις;
β. Έλεγχος ιών και αποτροπή αυτών;
Α10. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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Το Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σύστημα παγκοσμίως συνδεδεμένων υπολογιστών το οποίο διευκολύνει
την επικοινωνία μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του παγκόσμιου ιστού
(www) και της μεταφοράς αρχείων. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν την
ηλεκτρονική συναλλαγή πληρωμών, τιμολογίων, παραγγελιών και άλλων εγγράφων. Οι κίνδυνοι
ασφαλείας στο διαδίκτυο και το ρίσκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτούν τεχνικές ελέγχου οι
οποίες διασφαλίζουν ότι α δεδομένα μεταδίδονται, μεταφράζονται και καταχωρούνται στα οικονομικά
συστήματα με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Συμπληρώστε την ενότητα εάν ο φορέας εμφανίζει σημαντική
οικονομική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας σχετική πλατφόρμα.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. Η επιχείρηση έχει καταγράψει διαδικασίες ασφαλείας σε σχέση με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω
προγραμμάτων (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ.);
Ο φορέας διαθέτει ιστότοπο; Εάν ναι συμπληρώστε την ενότητα:
2. Η διοίκηση παρέχει οδηγίες για την ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας;
3. Ο φορέας χρησιμοποιεί επίπεδα ασφαλείας για τις λειτουργίες της ιστοσελίδας και την απαγόρευσης
πρόσβασης στον υπολογιστή υποδοχής (π.χ. Firewall)
4. Οι πολιτικές και διαδικασίες που απαιτούν επιθεώρηση, αποδοχή και έλεγχο συστήματος γίνονται από
ανεξάρτητο άτομο;
5. Υπάρχουν ανεξάρτητες διαδικασίες για την επιθεώρηση, αποδοχή και έλεγχο των αλλαγών στην
ιστοσελίδα;
6. Διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας;
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εάν η επιχείρηση διενεργεί ηλεκτρονικές συναλλαγές στο Διαδίκτυο τότε συμπληρώστε την ενότητα:
1. Έχει υλοποιηθεί μεθοδολογία για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την διενέργεια
ηλεκτρονικού εμπορίου;
2. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας για την πρόσβαση ευαίσθητων δεδομένων (π.χ.
Κρυπτογράφηση)
3. Η συναλλαγή ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής;
4. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ικανοί να διασφαλίσουν ακρίβεια, πληρότητα και έγκαιρη καταχώρηση των
συναλλαγών?
5. Υπάρχουν οδηγίες για την διακράτηση των δεδομένων;
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6. Ο φορέας έχει εναλλακτικές διαδικασίες σε περιπτώσεις προβλημάτων;
7. Ο φορέας έχει εμπορικές συμφωνίες? Εάν ναι, να επισκοπηθούν οι παρακάτω προβλέψεις για :
α. Εντοπισμό και διόρθωση λαθών
β. Παραβιάσεις ασφαλείας
γ. Διακοπές στη διαδικασία των συναλλαγών;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προετοιμάστηκε
από:

Ημερομηνία:

(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

Εγκρίθηκε από:

Ημερομηνία:

ΧΡΗΣΗ:

Διαδικασία
A/A
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Βήματα
Εσωτερικής
Διαδικασίας /
Νόμοι

Κίνδυνος
Τι λάθος
μπορεί να
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Ενδογενής
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Ισχυρισμοί (1)
Κριτήρ
Χαμηλότερος (Χ) /
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Υψηλότερος (Υ)
ελέγχο
υ

Εσωτερικές δικλίδες
Περιγραφή
Χειρωνακτικές ή
εσωτερικών
αυτοματοποιημένες
(2)
ή μικτές (2)
δικλίδων

Κίνδυνος
εσωτερικών
Δοκιμασία
δικλίδων
δικλίδων
Ναι / όχι / σχόλια
Ε
λ
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σ
τ
ο
ς
(
Ε
)
/
μ
έ
σ
ο
ς
(
Μ
σ
)
/
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ι
σ
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Συνδυα
σμένος
κίνδυνο
ς
Κατώτα
τος (Κ) /
χαμηλό
ς (Χ) /
μέτριος
(Μ) /
υψηλός
(Υ)

Κίνδυνος Εντοπισμού
???

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ς
(
Μ
γ
)
Έναρξη διαδικασίας
1)
2)
3)
….
Έγκριση διαδικασίας
4)
5)
6)
….
Καταχώρηση δεδομένων
7)
8)
9)
…..
Επεξεργασία δεδομένων
10)
11)
12)
….
Λογιστικοποίηση
δεδομένων
13)
14)
15)
Σημείωση 1
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ‐ ΕΞΟΔΑ)
Πρ
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Πλ

(2) Πληρότητα ‐ έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί

Ακ

(3) Ακρίβεια ‐ ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγεγραμμένες συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.

Δ

(4) Διαχωρισμός ‐ συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική περίοδο

Τ

(5) Ταξινόμηση ‐ συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου ‐ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υ

(1) Ύπαρξη ‐ τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα υπάρχουν

Δ&Δ

(2) Δικαιώματα και δεσμεύσεις ‐ η οντότητα κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του Φορέα

Πλ

(3) Πληρότητα ‐ όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί

Απ

(4) Αποτίμηση και κατανομή ‐ όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σε
ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται

(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση ‐ Π & Γ
Πρ και Δ & Δ

(1) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις ‐ γνωστοποιούμενα γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το Φορεά

Πλ

(2) Πληρότητα ‐ όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί

Τ & Κν

(3) Ταξινόμηση και κατανοητότητα ‐ οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις εκφράζονται με σαφήνεια

Ακ & Απ

(4) Ακρίβεια και αποτίμηση ‐ οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά

(δ) Ισχυρισμοί για τη συμμόρφωση του Φορέα Σ
Ν

(1) Νομιμότητα ‐ Κανονικότητα ‐η έννοια ότι οι δραστηριότητες, συναλλαγές και δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα,
συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία, με κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λοιπούς σχετικούς νόμους, κανονισμούς και
συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό και έχουν κατάλληλα εγκριθεί

Κλ

(2) Καταλληλότητα ‐ γενικές αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και δεοντολογίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης

Σημείωση 2
Εάν οι εσωτερικές δικλίδες είναι αυτοματοποιημένες ή μικτές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των γενικών δικλίδων της Πληροφοριακής Τεχνολογίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.8: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ ΤΟΝ
24

ΕΛΕΓΚΤΉ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ .



Αιτιολογική έκθεση νόμων



Δημοσιευμένες εκθέσεις, άρθρα σε εφημερίδες ή περιοδικά, άλλες πηγές μέσα
ενημέρωσης, κλπ.



Ιστοσελίδες



Γνώση από προηγούμενους ελέγχους



Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω συναντήσεων και άλλου είδους επικοινωνία με τον
ελεγχόμενο φορέα και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς



Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου



Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου (βλέπε Ενότητα 5.7: «Χρησιμοποίησης της εργασίας των
εσωτερικών ελεγκτών)



Επίσημα στατιστικά στοιχεία

24Σχετ. το Παράρτημα 1 των ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους
που διεξάγονται ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» και 4200 «Kατευθυντήριες
γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.9: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΎΝ ΥΠΌΨΗ ΣΤΟ
ΣΤΆΔΙΟ ΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΣΕ ΈΝΑΝ ΈΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

25

Οργανωτική δομή
1. Ποια είναι η νομική μορφή του φορέα (υπουργείο, δήμος, ν.π.δ.δ. κ.λ.π.) και από
πού αντλεί την εξουσία του;
2. Έχει ο ελεγχόμενος φορέας σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες ;
3. Οι εν λόγω ρόλοι, οι ευθύνες και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο κοινοποιείται με σαφήνεια
σε όλο το προσωπικό του φορέα;
4. Εάν ο φορέας είναι μέρος μιας ιεραρχικής δομής και ένας άλλος φορέας είναι υπεύθυνος
για την εποπτεία του, πώς λαμβάνει χώρα ένας σχετικός έλεγχος;
5. Εστιάζει ο φορέας στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των
κινδύνων μη συμμόρφωσης;
6. Έχουν υπάρξει πρόσφατες οργανωτικές αλλαγές;
7. Είναι το προσωπικό επαρκώς καταρτισμένο και έχει ηθική συμπεριφορά;
8.

Επικοινωνούνται έγκαιρα οι διάφορες πληροφορίες σε όλο τον οργανισμό;

Νόμοι, κανονισμοί και άλλοι ρυθμιστικοί κανόνες
1. Είναι σαφές ποιοι νόμοι, κανονισμοί και ρυθμιστικοί κανόνες ισχύουν για τον ελεγχόμενο
φορέα και για το συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχου;
2. Υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ διατάξεων για το ίδιο θέμα;
3. Είναι η σχετική νομοθεσία σχετικά πρόσφατη;
4. Εάν είναι πρόσφατη , είναι σαφής ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο έτσι ώστε να
μπορεί να είναι επαρκώς κατανοητή και εφαρμόσιμη;
5. Εμπλέκονται άλλοι φορείς στην ερμηνεία και τη συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου;

25Σχετ. το Παράρτημα 3 των ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους
που διεξάγονται ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» και 4200 «Kατευθυντήριες
γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων»
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Σημαντικές δραστηριότητες και συναλλαγές
1. Υπάρχουν δραστηριότητες ή συναλλαγές που ενδέχεται να υποκρύπτουν σημαντικό
κίνδυνο απάτης (π.χ. συμβάσεις προμηθειών σημαντικής αξίας, πολυετείς συμβάσεις
κατασκευών, δάνεια κ.τ.λ.);
2. Διαθέτει ο φορέας την απαιτούμενη εξουσία και αρμοδιότητα να διαχειρίζεται σημαντικές
δραστηριότητες και να πραγματοποιεί σημαντικές συναλλαγές;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.10: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η

ΟΠΟΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ

ΕΝΑ

ΣΎΝΗΘΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΈΓΧΟΥ

26

Παραδείγματα παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τον έλεγχο προμηθειών
Ενδογενής κίνδυνος
1

Έλλειψη σχετικής νομοθεσίας περί προμηθειών

2

Πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία περί προμηθειών

3

Περίπλοκη και ασαφής νομοθεσία ή νομοθεσία δεκτική παρερμηνειών
Σημαντικά χρηματικά ποσά σχετίζονται με τις προμήθειες π.χ. αμυντικές

4

δαπάνες

5

Ελεγκτικά ευρήματα του προηγούμενου έτους αφορούσαν σε αποκλίσεις
συμμόρφωσης από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προμηθειών

6

Προγενέστερες υποψίες ή περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στις οποίες
εμπλέκονταν η Διοίκηση και το προσωπικό

7

Επιθεωρήσεις από άλλες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων)

8

Ενστάσεις που υποβάλλονται από δυνητικούς προμηθευτές σχετικά με
αθέμιτες πρακτικές που σχετίζονται με τη διαδικασία κατακύρωσης

9

Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων
1

Έλλειψη εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της
έλλειψης σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης

2

Πρόσφατες αλλαγές στις γενικές δικλίδες ή στις δικλίδες εφαρμογών που
σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα προμηθειών

26Σχετ. το Παράρτημα 4 των ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους
που διεξάγονται ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» και 4200 «Kατευθυντήριες
γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων»
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3

Μη επαρκής έλεγχος ποιότητας ή παρακολούθηση (monitoring) των
προμηθευτών

4

Ασθενείς ή ανύπαρκτες δικλίδες σχετικές με την συμμόρφωση των
προμηθευτών με ηθικές κατευθυντήριες γραμμές

5

Ανύπαρκτοι ή ασθενείς έλεγχοι ποιότητας όσον αφορά στη συμμόρφωση με
τη σχετική νομοθεσία

Κίνδυνος εντοπισμού
Οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι αναποτελεσματικά σχεδιασμένες (π.χ.
διενέργεια διαδικασιών που περιλαμβάνουν μόνο τον έλεγχο συναλλαγών
που έχουν καταγραφεί και όχι έλεγχο της πληρότητας, διεξαγωγή
1
διερευνητικών ερωτήσεων μόνο στους υπαλλήλους του τμήματος
προμηθειών και όχι άλλων τμημάτων όπως π.χ. διαχείρισης υλικού ή σε
προμηθευτές που έχουν υποβάλλει ενστάσεις)
2

Μπορεί να υπάρχουν κίνητρα που να οδηγήσουν τη Διοίκηση στην εκ
προθέσεως απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. δωροδοκίες
προμηθευτών)

3

Πιθανή συμπαιγνία της Διοίκησης ή παράκαμψη δικλίδων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.1:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται παράγοντες κινδύνου απάτης που ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι η απαρίθμηση είναι
ενδεικτική και ότι, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου φορέα ή τις
περιστάσεις, είναι δυνατόν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα ή ένταση.

Επισημαίνεται επίσης ότι η σειρά απαρίθμησης είναι τυχαία και δεν

αντικατοπτρίζει τη σχετική σημασία ή τη συχνότητα εμφάνισης των παραγόντων αυτών.
Οι Παράγοντες Κινδύνου Απάτης κατατάσσονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, ανάλογα με
τους συνηθέστερους τύπους απάτης που αντιμετωπίζονται κατά τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων: την παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά και την υπεξαίρεση περιουσιακών
στοιχείων. Σε κάθε κατηγορία, οι παράγοντες κινδύνου ταξινομούνται περαιτέρω με βάση τις τρεις
συνθήκες που γενικά είναι παρούσες όταν προκύπτουν ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε
απάτη: (α) κίνητρα / πιέσεις, (β) ευκαιρίες, και (γ) νοοτροπίες / εκλογικεύσεις.

I. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα που προκύπτουν από παραπλανητική
χρηματοοικονομική αναφορά

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα
που προκύπτουν από παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά:

(α) Κίνητρα/Πιέσεις
Οικονομική αστάθεια ή κίνδυνοι από πολιτικές, οικονομικές ή λειτουργικές συνθήκες όπως:

•

Αδύναμες δικλίδες ελέγχου προϋπολογισμού27

•

Ιδιωτικοποιήσεις

•

Νέα προγράμματα

•

Σημαντικές αλλαγές σε υπάρχοντα προγράμματα

27Οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται συχνά υπό πίεση να παράσχουν τις δεδομένες υπηρεσίες με τη χρήση ελάχιστων
πόρων και να επιτύχουν τους στόχους του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπάρχει πίεση
να διατηρηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, με συνέπεια την υπερεκτίμηση εσόδων και την υποεκτίμηση των δαπανών.
Επίσης μπορεί να υπάρχουν κίνητρα για την εξάντληση των πιστώσεων μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.
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•

Νέες28 πηγές χρηματοδότησης

•

Νέα νομοθεσία και κανονισμοί ή οδηγίες

•

Πολιτικές αποφάσεις, όπως μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων

•

Προγράμματα χωρίς επαρκείς πόρους και χρηματοδότηση

•

Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σε ορισμένους κλάδους, όπως η άμυνα

•

Ανάθεση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων σε τρίτους

•

Δραστηριότητες που υπόκεινται σε ειδικές έρευνες/επιθεωρήσεις

•

Αλλαγές στην πολιτική ηγεσία

•

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Υπερβολική πίεση για την ανταπόκριση της Διοίκησης στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες τρίτων ή
όσων είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, εξαιτίας:
•

Αυξημένων προσδοκιών του κοινού

•

Υψηλότερων προσδοκιών από το κανονικό για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

•

Μειώσεων των προϋπολογισμών, χωρίς αντίστοιχη μείωση των προσδοκιών για την παροχή
υπηρεσιών.

(β) Ευκαιρίες
Η φύση του περιβάλλοντος του δημοσίου τομέα προσφέρει ευκαιρίες για την κατάρτιση απατηλών
χρηματοοικονομικών αναφορών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τους εξής παράγοντες:
•

Κλειστό περιβάλλον με ισχυρό πολιτικό δίκτυο και δεσμούς

•

Ιεραρχική και γραφειοκρατική οργανωτική δομή και η συνεπαγόμενη κουλτούρα πίστης και
υπακοής που δημιουργήθηκε από την ισχυρή και σαφώς καθορισμένη αλυσίδα διοίκησης

•

Δαιδαλώδεις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ φορέων που καθιστούν δύσκολη την
παρακολούθηση της «διαδρομής του χρήματος» με αποτέλεσμα την απόκρυψη της φύσης των
πραγματικών συναλλαγών

•

Δυνατότητα κατάχρησης εξουσίας από υψηλά ιστάμενους υπαλλήλους

•

Ενδεχόμενο πρόσληψης σε διευθυντική θέση στον ιδιωτικό τομέα μετά την ολοκλήρωση της
θητείας στο δημόσιο τομέα, π.χ. ως αποτέλεσμα της ανάθεσης διαγωνισμών

28Η εξεύρεση νέων πηγών είναι κίνητρο ή πίεση. Π.χ.: απόκρυψη/μη είσπραξη ιδίων εσόδων Δήμων προκειμένου να
ζητήσουν αύξηση των επιχορηγήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
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•

Ανοχή σφαλμάτων στις οικονομικές πληροφορίες.

Αδυναμία αποτελεσματικής εποπτείας από τη διοίκησης, ως αποτέλεσμα των ακόλουθων
παραγόντων:
•

Ισχυρά πολιτικά κίνητρα, δεσμοί και πίστη

•

Ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

Πολύπλοκη ή ασταθής οργανωτική δομή (π.χ. μεγάλος αριθμός τοποθεσιών με διοικητικές
αρμοδιότητες, για παράδειγμα, δήμοι σε απομακρυσμένες περιοχές).

Ανεπάρκεια συστατικών στοιχείων συστήματος εσωτερικών δικλίδων εξαιτίας:
•

Δύσκολου περιβάλλοντος προσλήψεων ή / και έλλειψης επαρκούς ειδικευμένου προσωπικού

•

Έλλειψης εξελιγμένου πληροφοριακού λογισμικού και μηχανογραφικών συστημάτων ειδικά
σχεδιασμένων για τις συγκεκριμένες ανάγκες του δημόσιου τομέα

•

Κατακερματισμένης και μη ολοκληρωμένης υποδομής πληροφοριακής τεχνολογίας.

(γ) Νοοτροπίες/Εκλογικεύσεις
•

Η διαφοροποίηση των αμοιβών των υπαλλήλων του δημοσίου σε σχέση με τις αμοιβές
αντίστοιχων θέσεων του ιδιωτικού τομέα, συχνά δικαιολογούν ηθικά (κατά την άποψη των
φερόμενων ως θιγομένων υπαλλήλων) την παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά,
ειδικά στις περιπτώσεις που σχετίζεται με την καταβολή πρόσθετων αμοιβών

•

Η αδιαφορία για τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών παραβάσεων, οι οποίες στον ιδιωτικό
τομέα επιφέρουν συνέπειες όπως πρόστιμα, απόλυση ή φυλάκιση.

II. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα που προκύπτουν από υπεξαίρεση
περιουσιακών στοιχείων

Ορισμένοι από τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα που προκύπτουν
από παραπλανητική χρηματοοικονομική αναφορά μπορεί να είναι επίσης παρόντες όταν
προκύπτουν

σφάλματα

από

υπεξαίρεση

περιουσιακών

στοιχείων.

Για

παράδειγμα,

αναποτελεσματική παρακολούθηση της διοίκησης και άλλες ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες
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μπορεί να είναι παρούσες όταν υπάρχουν σφάλματα που οφείλονται είτε σε παραπλανητική
χρηματοοικονομική αναφορά, είτε σε υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Τα ακόλουθα είναι
παραδείγματα παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με σφάλματα που προκύπτουν από
υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Κίνητρα/Πιέσεις
Δυσμενείς σχέσεις μεταξύ του φορέα και των υπαλλήλων με πρόσβαση σε χρηματικά διαθέσιμα ή
άλλα περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να υπεξαιρεθούν. Τέτοιες δυσμενείς σχέσεις μπορεί να
δημιουργηθούν στις ακόλουθες περιστάσεις:
•

Άκαμπτες δομές μισθολογικών αποζημιώσεων του δημοσίου τομέα, οι οποίες θεωρούνται ότι
δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις εργασίας

•

Επιβράβευση της αρχαιότητας αντί της απόδοσης

Ιδιαίτερες πτυχές της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων, όπως:
•

Πολιτικά ευαίσθητες συμβάσεις

•

Συμβάσεις μεγάλου όγκου/υψηλής αξίας, όπου ο ανταγωνισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε
δωροδοκίες και χρηματισμό των αρμοδίων υπαλλήλων, για τη διασφάλιση της θετικής
αντιμετώπισης της συμμετέχουσας επιχείρησης

•

Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη

•

Συμβάσεις για την ανάθεση έργων / προμηθειών σε τομείς κυβερνητικής δραστηριότητας με
ιδιαίτερη φύση π.χ. αμυντικός εξοπλισμός, διάθεση φυσικών πόρων κ.λπ.

Κατάχρηση εξουσίας και ιεραρχίας:
•

Δωροδοκίες κατά τη λήψη αποφάσεων για ευαίσθητα θέματα, όπως οι αποφάσεις περί
επιχορηγήσεων ή των αιτήσεων για εργασία ή αδειών διαμονής, ή χορήγησης ιθαγένειας.

(β) Ευκαιρίες
Ορισμένα χαρακτηριστικά ή περιστάσεις μπορεί να αυξήσουν την ροπή των περιουσιακών
στοιχείων για υπεξαίρεση. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες για υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων
αυξάνονται όταν υπάρχουν τα ακόλουθα:
•

Αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
πολιτιστικής κληρονομιάς
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•

Ελλείψεις της λογιστικής σε ταμειακή βάση, όπως:
o

Μη καταγραφή ορισμένων περιουσιακών στοιχείων,

o

Ελλιπής πληροφόρηση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς περιουσιακών στοιχείων
όπως εδαφικές εκτάσεις και κτίρια,

o

Δυνατότητα χειρισμού της περιόδου καταχώρησης των συναλλαγών

o

Μη ελεγχόμενη ή μη δομημένη μετάβαση από τη λογιστική ταμειακής βάσης στη
λογιστική δεδουλευμένης βάσης.

(γ) Νοοτροπίες/Εκλογικεύσεις
•

Υπάλληλοι του δημοσίου τομέα που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ προσωπικών και
κυβερνητικών συναλλαγών, π.χ. κατάχρηση κονδυλίων / εξόδων ταξιδιών που έχουν δοθεί για
επαγγελματικούς σκοπούς

•

Η πεποίθηση ορισμένων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ότι το επίπεδο ιεραρχίας τους
δικαιολογεί έναν τρόπο ζωής παρόμοιο με στελέχη του ιδιωτικού τομέα, παρότι οι
συμφωνηθέντες όροι αποζημίωσής τους δεν είναι επαρκείς για ένα τέτοιο τρόπο ζωής

•

Ανοχή απαράδεκτης συμπεριφοράς σε καταστάσεις όπου η απόλυση ή η αντικατάσταση των
εργαζομένων μπορεί να είναι δύσκολη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.6.2:

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ

ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΩΝ

ΠΟΥ

ΥΠΟΔΗΛΏΝΟΥΝ

ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΑΠΆΤΗΣ
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Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα περιστάσεων που μπορεί να υποδηλώνουν την
πιθανότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να περιέχουν ένα ουσιώδες σφάλμα λόγω
απάτης.

Διαφορές στα λογιστικά αρχεία:
•

Σημαντικές μεταφορές συναλλαγών μεταξύ αποθεμάτων ή προγραμμάτων

Ασυνήθιστη διαδικασία Προϋπολογισμού
•

Σημαντικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού

•

Αιτήματα για πρόσθετες επιχορηγήσεις ή κρατική βοήθεια

•

Μη έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού

•

Σημαντικά ποσά θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων δαπανών

•

Πληροφορίες που παρέχουν ενδείξεις για την μη εκπλήρωση στοχοθεσίας και αποδοτικότητας

Διαδικασία Προμηθειών
•

Νομικές προσφυγές

•

Έλλειψη νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων

•

Πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων

•

Πολύπλοκο ή ασαφές νομοθετικό πλαίσιο

•

Προμήθειες υψηλής χρηματικής αξίας (όπως στον τομέα της άμυνας)

•

Επιθεώρηση/Έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές

•

Καταγγελίες που υποβάλλονται από τους δυνητικούς προμηθευτές για αθέμιτες πρακτικές που
σχετίζονται με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων

•

Πρώην δημόσιοι υπάλληλοι/κυβερνητικοί αξιωματούχοι λειτουργούν ως στελέχη των
εταιρειών στις οποίες έχουν κατακυρωθεί διαγωνισμοί.

Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις
•

Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της επιδότησης

•

Ασαφείς απαιτήσεις επιδότησης

•

Οι επιχορηγήσεις δεν καταλήγουν στον αρχικώς προβλεπόμενο παραλήπτη/δικαιούχο
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•

Καταγγελίες δικαιούχων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Περιουσιακά Στοιχεία
•

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση των περιουσιακών στοιχείων

•

Εξοπλισμός που υπόκειται σε προσωπική ή χρήση εκτός προγράμματος, όπως κινητά
τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, οχήματα, εργαλεία κλπ.

•

Περιουσιακά στοιχεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν για ίδιο όφελος ή άλλη χρήση, όπως
αχρησιμοποίητα κτίρια, κενή γη, απαρχαιωμένος εξοπλισμός, εγκαταλελειμμένα περιουσιακά
στοιχεία κλπ.

•

Απώλεια των υλικών που χρησιμοποιούνται σε εμπιστευτικές κυβερνητικές διαδικασίες όπως
εγγράφων ταυτότητας και διαβατήρια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.3: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΤΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ειδικές αντιδράσεις – σφάλματα που προκύπτουν από παραπλανητική χρηματοοικονομική
αναφορά
Παραδείγματα αντιδράσεων του ελεγκτή σε τέτοια σφάλματα, τα οποία είναι εφαρμόσιμα
στο δημόσιο τομέα και είναι πρόσθετα σε σχέση με αυτά που παρατίθενται στο ΔΠΕ 240 «Ευθύνες
του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων».
Σχεδιασμός Ελέγχου
Λόγω της γενικής φύσης των κινδύνων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.1:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, η
αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων μπορεί να συνεπάγεται μια πιο εντατική διαδικασία
σχεδιασμού. Αν και οι διαδικασίες μπορεί να παραμένουν ίδιες με αυτές του ιδιωτικού τομέα, η
αξιολόγηση του κινδύνου ως δυνητικά υψηλότερου μπορεί να απαιτήσει πιο λεπτομερείς
δοκιμασίες.
Οι παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά στην πιο εντατική
διαδικασία σχεδιασμού:
Σύγκρουση Συμφερόντων
Η δημιουργία, διατήρηση και έρευνα σε βάση δεδομένων με πρόσθετες πληροφορίες που
σχετίζονται για παράδειγμα με:
o

Αναφορές για απάτη

o

Αναφορές των μέσων ενημέρωσης

o

Πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος του προσωπικού

o

Καταγγελίες

o

Πληροφόρηση από τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς

o

Διασύνδεση με πληροφορίες που λαμβάνονται από ρυθμιστικές αρχές,
εισαγγελείς, υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος ή άλλες ανακριτικές
υπηρεσίες, εφόσον θεωρούνται σχετικές από τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα
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o

Τα αποτελέσματα δικαστικών ερευνών ή ελέγχων απόδοσης (ιδίως όσον αφορά σε
δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις σε υποδομές).

Διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
Η διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)
ρυθμίζεται λεπτομερειακά από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι
να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης, η ανάπτυξη ανταγωνισμού, καθώς και η
μεταχείριση όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ισότιμα και δίκαια από τις
αναθέτουσες αρχές. Η αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου ως δυνητικά υψηλότερου μπορεί να
απαιτήσει πιο λεπτομερείς δοκιμασίες, εφόσον βέβαια η οικεία σύμβαση δεν έχει ελεγχθεί
προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μηχανογραφικό Σύστημα Αναθέσεων
•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη Διοίκηση εάν ένα σύστημα αναθέσεων έχει αναπτυχθεί και
λειτουργεί, με το οποίο πραγματοποιείται διαχείριση της απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
και εκμίσθωση ή πώληση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.

•

Επιθεώρηση της τεκμηρίωσης του συστήματος αναθέσεων για παραμέτρους οι οποίες
ενδέχεται

να

προκαλούν

θέματα

έλλειψης

ορθότητας,

δικαιοσύνης,

διαφάνειας,

ανταγωνιστικότητας και οικονομικότητας.
•

Σύγκριση της τεκμηρίωσης του συστήματος αναθέσεων με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου
νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.

•

Επιθεώρηση της τεκμηρίωσης του συστήματος για την επιβεβαίωση ότι πληρεί τα πρότυπα ή
τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος.

Σύγκρουση Συμφερόντων
•

Επιβεβαίωση μέσω συζητήσεων με τη Διοίκηση, επιθεώρησης της τεκμηρίωσης του
συστήματος προμηθειών και των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ότι οι υπεύθυνοι
προμηθειών και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη:
o

Αναγνώρισαν και γνωστοποίησαν οποιοδήποτε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων
που ανέκυψε
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o

Δεν έθεσαν σε κίνδυνο την αξιοπιστία ή την ακεραιότητα του συστήματος
προμηθειών μέσω της αποδοχής δώρων ή φιλοξενίας ή οποιασδήποτε άλλης
πράξης

o

Ήταν σχολαστικοί στη χρήση της δημόσιας περιουσίας

o

Βοήθησαν τους υπολόγους/αρχές στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της
απάτης στο σύστημα προμηθειών.

•

Διερεύνηση εάν ο φορέας εφάρμοσε εσωτερικές δικλίδες για τη γνωστοποίηση συγκρούσεων
συμφερόντων και οι δικλίδες αυτές έχουν κοινοποιηθεί στο προσωπικό.

•

Επιθεώρηση ανάλογης τεκμηρίωσης για την ύπαρξη και εφαρμογή εσωτερικών δικλίδων που
αφορούν στη συμμόρφωση με κανόνες δεοντολογίας κατά την ελεγχόμενη περίοδο.

Ανάρμοστη Συμπεριφορά / Αποτυχία Συμμόρφωσης
•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη Διοίκηση για το εάν υπήρξαν καταγγελίες για ανάρμοστη
συμπεριφορά, ή μη συμμόρφωση με το σύστημα προμηθειών κατά την ελεγχόμενη περίοδο.

•

Εξακρίβωση ότι οποιαδήποτε παράβαση ή περίπτωση μη συμμόρφωσης με το σύστημα
προμηθειών, η οποία εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, έχει γνωστοποιηθεί και
αντιμετωπιστεί καταλλήλως. Επιβεβαίωση ότι έχουν ειδοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές.

•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη Διοίκηση για το εάν υπήρξαν περιπτώσεις συμμετεχόντων,
κατά την ελεγχόμενη περίοδο, οι οποίοι διέπραξαν παράνομες πράξεις κατά το δημόσιο
διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, διερεύνηση εάν οι προσφορές τους απορρίφθηκαν.

•

Εφόσον ο φορέας χρησιμοποιεί μηχανισμούς για την καταγραφή αναφορών και καταγγελιών
επιθεώρηση με ποιο τρόπο οι περιπτώσεις καταγράφονται και αντιμετωπίζονται από το
φορέα. Διερεύνηση μέσω της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, εφόσον υφίσταται, των
διορθωτικών ενεργειών που αναλήφθηκαν στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη Διοίκηση για το εάν έχουν προκύψει καταγγελίες σχετικά με
τη διαδικασία προμηθειών ή άλλες πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την
ελεγχόμενη περίοδο. Εξέταση των ενεργειών που αναλήφθηκαν εφόσον έχουν υπάρξει τέτοιες
καταγγελίες.

Ουσιαστικές Διαδικασίες
Πραγματοποίηση δοκιμασιών σε αρχεία και έγγραφα για:
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o

Ασυνήθιστες επωνυμίες ή διευθύνσεις προμηθευτών

o

Λήψη αντιγράφων εγγράφων (π.χ. τιμολόγια, εντολές παραγγελίας) αντί των
πρωτοτύπων

o

Παραγγελίες προϊόντων/υλικών που υπάρχουν ήδη σε απόθεμα σε επαρκείς
ποσότητες

o

Παραγγελίες υλικών τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν επειδή θεωρούνται
παρωχημένα

o

Παραγγελίες υλικών τα οποία δε συνάδουν με το είδος και τους σκοπούς των
δραστηριοτήτων του φορέα

o

Αγορές αξίας ή ποσότητας ακριβώς κάτω του ορίου για έγκριση δευτέρου
επιπέδου ή για διεξαγωγή διαγωνισμού

o

Κατάτμηση αγορών για την παράκαμψη των υφιστάμενων διαδικασιών

o

Πληρωμές σε προμηθευτές εκτός του κανονικού πλαισίου προμηθειών

o

Υπογραφή από προϊστάμενους ή διευθυντές σε έγγραφα που κανονικά
εγκρίνονται από υφιστάμενους (παρακάμπτοντας έτσι τις συνήθεις διαδικασίες
εσωτερικών δικλίδων)

o

Κατακυρώσεις σημαντικών προμηθειών σε συγκεκριμένους προμηθευτές

o

Τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές αγοράς ή τις αναμενόμενες τιμές αγοράς, ειδικά
όταν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες

o

Κατακυρώσεις συμβάσεων που υποδεικνύουν ότι οι προσφορές ανακυκλώνονται
ή εναλλάσσονται

o

Χαμηλή ποιότητα σε υψηλές τιμές/ή με υψηλά ποσοστά βλαβών

o

Μονοπωλιακό καθεστώς σε είδη προμηθειών

o

Υπέρμετρη χρήση εξαιρετικών / συντομευμένων ή επειγουσών διαδικασιών για
προμήθειες

Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού
•

Επιβεβαίωση ότι η διαδικασία προϋπολογισμού συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο

•

Επιβεβαίωση κατάλληλης έγκρισης του προϋπολογισμού

•

Επισκόπηση της διαδικασίας των μηνιαίων αναφορών – σύγκριση προϋπολογιστικών και
απολογιστικών στοιχείων:
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o

Διερεύνηση αποκλίσεων (θετικών ή αρνητικών), αιτιολόγησης των αποκλίσεων
καθώς και λήψης των κατάλληλων μέτρων

o
•

Επιβεβαίωση της έγκρισης των αποκλίσεων, όπου απαιτείται

Επισκόπηση σημαντικών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού, μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ
κωδικών, ιδιαίτερα κατά το τέλος της ελεγχόμενης περιόδου και αναζήτηση επεξηγήσεων

•

Επισκόπηση αναφορών αποδοτικότητας και αποκλίσεων από τους τεθέντες στόχους,
σημαντικών περιπτώσεων θετικών ή αρνητικών αποκλίσεων σε σχέση με δαπάνες, ιδιαίτερα
κατά το τέλος της ελεγχόμενης περιόδου

•

Επισκόπηση όλων των αναμορφώσεων προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το
τέλος της ελεγχόμενης περιόδου και επιβεβαίωση έγκαιρης και κατάλληλης έγκρισης από το
αρμόδιο όργανο, εφόσον απαιτείται

Έξοδα Προσωπικού
•

Επισκόπηση εξόδων προσωπικού και εξόδων μετακίνησης για:
o

Περιπτώσεις προσωπικών εξόδων

o

Αποζημιώσεις για διαμονή, γεύματα ή διανυκτέρευση που δεν είναι σύμφωνες με
το νομοθετικό πλαίσιο

o

Έγκριση από αναρμόδιο όργανο

o

Ασυνήθιστες ή παράλογες ημερομηνίες, ώρες ή άλλες λεπτομέρειες που
σχετίζονται με τα έξοδα προσωπικού

•

Επισκόπηση αναφοράς χρονοκαρτών ή φύλλων κατανομής χρόνου για:
o

Έγκριση από αναρμόδιο όργανο

o

Αναφορές χρονοκαρτών ή φύλλων κατανομής χρόνου που λείπουν, έχουν
παραποιηθεί ή είναι ασυνήθιστες, ειδικά εάν εντοπίζονται επαναλαμβανόμενα για
τους ίδιους εργαζόμενους

•

o

Υπερβολικές ή ασυνήθιστες υπερωρίες

o

Χρήση ασυνήθιστων ή ακατάλληλων κωδικών εργαζομένων

Πραγματοποίηση ουσιαστικών διαδικασιών στους λογαριασμούς μισθοδοσίας για ενδείξεις:
o

Υπερβολικών ή μη εγκεκριμένων υπερωριών

o

Ασυνήθιστων αποκλίσεων προϋπολογιστικών και απολογιστικών στοιχείων ή
εποχικών διακυμάνσεων
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o

Πραγματοποίησης πληρωμών σε ασυνήθιστους τραπεζικούς λογαριασμούς ή
λογαριασμούς σε ασυνήθιστες τοποθεσίες (για παράδειγμα πολλαπλές πληρωμές
σε μια περίοδο στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να υποδεικνύει την
ύπαρξη πλασματικών εργαζομένων)

o

Συγκρίσεις

μισθολογικού

κόστους

ανά

κατηγορία

εργαζομένων

με

τα

προβλεπόμενα επίπεδα
•

Επισκόπηση διαδικασίας προσλήψεων και σχετικών εσωτερικών δικλίδων για τα ακόλουθα:
o

Οι προκηρύξεις θέσεων έχουν κατάλληλα εγκριθεί

o

Οι προκηρύξεις θέσεων έχουν γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία

o

Οι κατάλληλες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί κατά την πρόσληψη (π.χ. κατάταξη,
τοποθέτηση, κατάλληλη μισθολογική βαθμίδα, ανάληψη καθηκόντων κλπ)

o

Ενδείξεις προσωπικών σχέσεων, προτιμήσεων έχουν κατάλληλα εντοπιστεί και
αντιμετωπιστεί

o

Καταγγελίες

σχετικά

με

τη

διαδικασία

προσλήψεων

έχουν

κατάλληλα

αντιμετωπιστεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.4: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ
Σε περίπτωση που η ομάδα ελέγχου διαπιστώσει υπόνοια απάτης, θα πρέπει να λάβει υπόψη
τα ακόλουθα θέματα:
1. Να ενημερώσει αρμοδίως το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα
πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο Γενικός Επίτροπος
Επικρατείας.
2. Να αποφύγει να ενημερώσει τη Διοίκηση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εντός του Φορέα,
πριν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες από την ηγεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Να μην υπερβεί τις νομικές αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Να μην γίνει προσπάθεια συνέντευξης του φερόμενου ως «υπόπτου» και να μην προβεί σε
κατηγορίες.
5. Να αποφύγει να συζητήσει το θέμα με οποιονδήποτε άλλο εκτός των αρμοδίων
προσώπων εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Να καταγράψει τις συνθήκες στις οποίες η περίπτωση απάτης ή διαφθοράς
αποκαλύφθηκε ή ενδέχεται να υφίσταται.
7. Να μην παρακρατήσει ή αφαιρέσει πρωτότυπα έγγραφα.
8. Να μην εκθέσει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των μελών της.
9. Να επιδιώξει να λάβει από τον ελεγχόμενο φορέα την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση
προκειμένου να προσδιορίσει:

o τη ζημία των οικονομικών συμφερόντων του φορέα ή του δημοσίου χρήματος (εάν
υφίσταται , ποσοτικός προσδιορισμός ‐ έκταση)
o

τις δράσεις που έχουν τυχόν αναληφθεί από τον ελεγχόμενο φορέα να ερευνήσει
την υπόθεση (π.χ. ένορκη διοικητική εξέταση, ενημέρωση αρμόδιων αρχών)

o την αξιοπιστία των άλλων ελεγκτικών τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν
(επανεξέταση υπό το πρίσμα της υποπτευόμενης απάτης).
10. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί τόσο στα φύλλα εργασίας όσο και σε οποιαδήποτε
εισήγηση ή έκθεση, θα πρέπει να είναι ουδέτερη και αντικειμενική, με απλή παράθεση
των γεγονότων, χωρίς κρίσεις επί της υπόθεσης.
11. Η ομάδα ελέγχου δεν είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της απάτης – πρόκειται για
αρμοδιότητα των εισαγγελικών αρχών.
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12. Οι υπόνοιες απάτης πρέπει να γνωστοποιούνται εγκαίρως στις αρμόδιες αρχές
(εισαγγελέας, υπουργός, άλλο αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τον υπόλογο‐φορέα).
13. Οι υποψίες απάτης πρέπει να αναφέρονται ως κανονικά σφάλματα στην Έκθεση
Προκαταρκτικών Ευρημάτων και στις Εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
14. Οι ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν να εμπλέκονται στις εισαγγελικές έρευνες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.1: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ



Ως ανεξαρτησία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ορίζεται γενικά η απουσία
εξάρτησης, ή επιρροής ή ελέγχου από ένα άλλο πρόσωπο, οργανισμό ή το κράτος. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται, και κυρίως αναφέρουν στον ελεγχόμενο φορέα.



Ως αντικειμενικότητα ορίζεται (βάσει των προτύπων ΙΙΑ (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών) η
στάση ή νοοτροπία η οποία χαρακτηρίζεται από

αμεροληψία και επιτρέπει στους

εσωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν τους ελέγχους με τέτοιο τρόπο ώστε α) να μπορούν να
εμπιστεύονται το προϊόν το έργο τους και β) ότι η ποιότητα της εργασίας τους δεν είναι σε
κίνδυνο με οποιονδήποτε τρόπο.

Κριτήρια προσδιορισμού αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας της Λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου
Κριτήρια προσδιορισμού Αντικειμενικότητας της Λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου:

 Να είναι ορισμένη από τη νομοθεσία ή κάποιο κανονισμό.
 Να είναι υπόλογη στα ανώτατα διοικητικά στελέχη.
 Να αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου, τόσο στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, όσο και
σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση του φορέα.

 Οργανωτικά να είναι εκτός του προσωπικού και της διοίκησης της υπό έλεγχο μονάδας
 Κατά τη διενέργεια του ελέγχου α) να είναι αποστασιοποιημένη από πολιτικές πιέσεις και
β) να αναφέρει με αντικειμενικότητα τα ευρήματα, τις απόψεις και τα συμπεράσματά της,
χωρίς το φόβο πολιτικών αντιδράσεων.

 Να μην επιτρέπεται, στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου, ο έλεγχος υπηρεσιών για τις
οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν και



Να έχει πρόσβαση σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.

Κριτήρια προσδιορισμού Ανεξαρτησίας της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου:

 Να είναι σαφείς και επίσημα καθορισμένες αρμοδιότητες και οι αρχές του εσωτερικού
ελέγχου σε ένα κλιμάκιο ελέγχου.
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Να υπάρχει λειτουργικός και προσωπικός διαχωρισμός του εσωτερικού ελέγχου από τις
εργασίες και αποφάσεις της διοίκησης.

 Να επαρκεί η ελευθερία του επικεφαλής της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου για τη
δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
Παραδείγματα του έργου της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον εξωτερικό ελεγκτή είναι:
•

Δοκιμασίες επί της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων.

•

Ουσιαστικές διαδικασίες σε περιπτώσεις όπου είναι περιορισμένη η επαγγελματική κρίση.

•

Παρακολούθηση της απογραφής.

•

Εντοπισμός των συναλλαγών, σχετικών με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, μέσω
του πληροφοριακού συστήματος του φορέα.

•

Δοκιμασίες επί της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι ο εξωτερικός ελεγκτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ελεγκτική γνώμη που
διατύπωσε, χρειάζεται να λάβει σημαντικές αποφάσεις επί του ελέγχου, όπως:
•

Αξιολόγηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος.

•

Η αξιολόγηση της επάρκειας των δοκιμασιών που διενεργούνται.

•

Αξιολόγηση της καταλληλότητας της διοίκησης επί της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.

•

Αξιολόγηση των σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και

•

Αξιολόγηση της επάρκειας των γνωστοποιήσεων των οικονομικών καταστάσεων, καθώς
και άλλων θεμάτων που επηρεάζουν την έκθεση του ελεγκτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.3: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

29

Κατά τη διαδικασία συντονισμού και συνεργασίας, εμφανίζονται ορισμένοι ενδογενείς
κίνδυνοι που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, όπως:

•

Κάθε συμβιβασμός της εμπιστευτικότητας, της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας.

•

Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

•

Διασπορά/επιμερισμός των ευθυνών.

•

Χρήση διαφορετικών επαγγελματικών προτύπων σχετικά με την ανεξαρτησία του ελέγχου.

•

Παρερμηνεία των συμπερασμάτων, όταν χρησιμοποιείται το έργο του άλλου.

•

Πιθανά διαφορετικά συμπεράσματα ή γνώμες σχετικά με το υποκείμενο θέμα.

•

Το ενδεχόμενο ότι τα δυνητικά ευρήματα του άλλου ελεγκτή να κοινοποιηθούν πρόωρα σε
ένα εξωτερικό φορέα, πριν ακόμη υπάρξουν επαρκή αποδεικτικά ελεγκτικά στοιχεία για
την υποστήριξη των διαπιστώσεων αυτών και

•

Να μη λαμβάνονται υπόψη περιορισμοί που τίθενται από τον άλλο ελεγκτή στον
προσδιορισμό της έκτασης του συντονισμού και της συνεργασίας.
Καθώς οι εργασίες εσωτερικού ελέγχου σε έναν οργανισμό μπορεί επίσης να υλοποιηθούν

από έναν τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται το ίδιο ελεγκτικό
γραφείο να παρέχει τόσο την εξωτερική όσο και την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Έτσι, ο πάροχος
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να εκτελέσει εργασίες εσωτερικού ελέγχου στο φορέα όταν ταυτόχρονα
είναι και ο εξωτερικός ελεγκτής του ή εάν παρέχει μη ελεγκτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στον
εν λόγω φορέα, δεδομένου ότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα.

29INTOSAI GOV 9150‐Ε «Συντονισμός και συνεργασία των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα», παράγραφοι 5.1, 5.2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.4: ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)
ΧΡΗΣΗ:
α/α
1

2

3
4
5

6

7

8
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Ελεγκτική Διαδικασία
Λειτουργεί κάποιο σύστημα εσωτερικού ελέγχου;
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται από :
α) Εξωτερικό συνεργάτη (outside agency)
β) Τμήμα εσωτερικού ελέγχου;
Έχει επιθεωρηθεί το πεδίο δράσης της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου;
α) Υπάρχουν περιορισμοί της Διοίκησης του φορέα
στους Εσωτερικούς Ελεγκτές;
β) Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει καλύψει το
σύνολο των σχεδιασμένων πεδίων δράσης του
εσωτερικού ελέγχου;
Το έργο του εσωτερικού ελέγχου έχει σχεδιαστεί,
επιβλεφθεί, αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί σωστά;
Είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής/Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου ικανός/ή από απόψεως τεχνογνωσίας;
Στην περίπτωσης λειτουργίας Υπηρεσίας/Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, ποια είναι τα προσόντα, η
εμπειρία και το οργανόγραμμα του;
Ποια είναι η συχνότητα των αναφορών της
Υπηρεσίας/Τμήματος εσωτερικού ελέγχου;
α) Κατά πόσο είναι επαρκής ;
Αντίγραφα των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου ή
περιλήψεων τους συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο
εργασίας του ελέγχου;

Προετοιμάστηκε από:
Εγκρίθηκε από:

Ναι/ Όχι

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Παρατηρήσεις

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

9

10

11
12

92

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνετε ότι
μπορείτε να βασιστείτε στο έργο του εσωτερικού
ελέγχου;
Έχει επαληθευθεί/επιβεβαιωθεί ότι ο εσωτερικός
έλεγχος έχει πράγματι διενεργηθεί καλύπτοντας πεδία
που έχουν ελεγχθεί από τον εσωτερικό
ελεγκτή/Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου;
Υπάρχουν κάποια ασυνήθιστα ειδικά ζητήματα,
γνωστοποιημένα από την Υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου, και αν αυτά τα ζητήματα έχουν
κατάλληλα/σωστά επιλυθεί;
Κατά πόσο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι
ανάλογο του μεγέθους και της φύσης του φορέα;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)
ΧΡΗΣΗ:
α/α

2

Ερωτηματολόγιο
Οργανωτική Δομή (Αντικειμενικότητα)
Σε ποιον αναφέρει ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου και κατά πόσο αυτός είναι ο κατάλληλος;
Οι αρμόδιοι με τη διακυβέρνηση ή / και την άποψη της διοίκησης
επί του εσωτερικού ελέγχου φαίνεται να περιορίζουν τον
εσωτερικό έλεγχο;

31

Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου απαλλαγμένος
από:
α)
Επιρροές της διοίκησης του φορέα που θα μπορούσαν να έχουν
αντίκτυπο στην αντικειμενικότητα του επικεφαλής του εσωτερικού
ελέγχου ;
β) Οποιαδήποτε
λειτουργική ευθύνη;

41

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου έχει:
α) Άμεση πρόσβαση (όπως απαιτείται) : i) Στη διοίκηση του
φορέα,ii) Στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, iii) Στο Γενικό
Διευθυντή, iν) Στην ελεγκτική επιτροπή (κατά περίπτωση);
β) Ελευθερία / ευελιξία από την άμεση καθοδήγηση όσων είναι
επιφορτισμένοι με τη διοίκηση, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο
και προς την κατεύθυνση της ελεγκτικής δραστηριότητας;
γ) Την ελευθερία να επικοινωνεί σε τακτική βάση με τον
εξωτερικό ελεγκτή για τα σχετικά ζητήματα ;

1

93

Προετοιμάστηκε από:
Εγκρίθηκε από:

Ναι

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Όχι

Μ/Δ
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Αρμοδιότητες & πεδίο δράσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου (Συστηματική και καταγεγραμμένη διαδικασία)

5

α) Ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζει τακτικά τους ελέγχους επί όλων
των σημαντικών λογιστικών πράξεων που επηρεάζουν την
οικονομική έκθεση; (Εάν όχι, περιγράψτε τις περιοχές που δεν
καλύπτονται από τον εσωτερικό έλεγχο).
β) Είναι στη διακριτική ευχέρεια του επικεφαλής της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου η υιοθέτησης των προτάσεων που έγιναν από
τον εξωτερικό ελεγκτή ως προς τους τομείς που πρέπει να
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου;
γ) Η εμπειρία του παρελθόντος φανερώνει ότι ο εσωτερικός
έλεγχος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τα προηγούμενα
προγράμματα εσωτερικού ελέγχου;

62

α) i) Στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου εντοπίζονται
αδυναμίες ή προβλήματα; Περιέχουν συστάσεις για βελτιώσεις;
ii) Οι εν λόγω εκθέσεις απευθύνονται στο κατάλληλο επίπεδο
αρμοδίων της διοίκησης φορέα που είναι ικανοί και μπορούν να
συνάγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα του ελέγχου; iii) Αντίγραφα
όλων των εκθέσεων διαβιβάζονται: • στον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου ή στο διευθύνοντα σύμβουλο; και / ή
•στην ελεγκτική επιτροπή (κατά περίπτωση);
β)
Αντίγραφα όλων των εκθέσεων σχετικών με τη λογιστική και των
συσχετιζόμενων αρχείων/παραστατικών, είναι διαθέσιμα στον
εξωτερικό ελεγκτή;

73

94

α) Υπάρχουν στοιχεία ότι οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου έχουν
ληφθεί υπόψη, π.χ. στα πρακτικά των συνεδριάσεων του
διοικητικού συμβουλίου ή / και της επιτροπής ελέγχου, ;
β) Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο ανώτατο στέλεχος π.χ. ο
διευθύνων σύμβουλος, έχει ενεργήσει έτσι ώστε να επιβεβαιώσει
ότι οι συστάσεις του εσωτερικού ελέγχου έχουν ληφθεί υπόψη;
Επάρκεια Τεχνογνωσίας
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11

12

135

95

Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου έχει επαρκή
κατάρτιση ως επαγγελματίας ελεγκτής;
α) Οι διαδικασίες πρόσληψης του φορέα ή / και οι εσωτερικές
πολιτικές προαγωγής / μεταφοράς στην υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου απαιτούν: i) Τριτοβάθμια εκπαίδευση; ii) Επίσημες
επαγγελματικές πιστοποιήσεις; και iii) Προηγούμενη εμπειρία στον
εσωτερικό έλεγχο;
β) Ο φορέας δίνει την ευκαιρία στο
προσωπικό εσωτερικού ελέγχου με την ευκαιρία να διατηρήσει την
επαγγελματική του επάρκεια ,π.χ. με την ενθάρρυνση:
i) Εκπαίδευσης με ίδιο προσωπικό;
ii) Συμμετοχής σε εξωτερικά σεμινάρια κατάρτισης και σε σειρά
επαγγελματικών μαθημάτων;
Οι ανατεθείσες εργασίες φανερώνουν ότι οι αρμόδιοι για τη
διοίκηση του φορέα έχουν εμπιστοσύνη στον εσωτερικό έλεγχο,
και παρέχουν την εμπειρία σε θέματα σχετικά με την ελεγκτική
εργασία;
Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν από την υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου παρέχουν σαφή εικόνα των ανειλημμένων ελεγκτικών
έργων και έκφραση έγκυρων συμπερασμάτων;
Αν ο φορέας διαθέτει μία μεγάλη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
περιλαμβάνει επαρκή αναλογία επαγγελματικά πιστοποιημένων /
έμπειρων ελεγκτών;
Επαγγελματική Ευθύνη
α) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διαθέτει εγχειρίδιο
διαδικασιών στο οποίο να περιγράφονται με σαφήνεια τόσο οι
αρμοδιότητες του προσωπικού όσο και των ελεγκτικών
διαδικασιών που αφορούν στην τεκμηρίωση;
β) Οι
διευθυντές ή οι προϊστάμενοι που επιθεωρούν και ελέγχουν το
έργο της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνοι απέναντι
στον επικεφαλής της υπηρεσίας, ο καθένας εκ των οποίων
εποπτεύει την εργασία του αντίστοιχου προσωπικού;
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145

155

165

α) Η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου χρησιμοποιεί γραπτά
προγράμματα ελέγχου τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
κατάλληλα επαγγελματικά πρότυπα και πρακτικές;
β) Έχουν προετοιμαστεί ολοκληρωμένα προγράμματα ελέγχου για
όλα τα αναθετιμένα έργα εσωτερικού ελέγχου;
α) Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου καταρτίζει έγγραφα εργασίας
για την αποτύπωση του έργου της και των συμπερασμάτων που
έχει εξάγει;
β) Τα έγγραφα εργασίας αξιολογούνται από κατάλληλο
προσωπικό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου;
Σε περίπτωση που η ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται είτε σε
συνεργασία με τρίτο πάροχο είτε πλήρως από τρίτο πάροχο, η
σχέση του φορέα με το τρίτο πάροχο είναι κατάλληλη και ορθώς
διοικούμενη;

Σημειώσεις

1
2

3

4
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Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις 3 (α) και (β), ή
4 (α) έως (γ) είναι αρνητική, θα χρειαστεί να περιγραφεί πώς
επιτυγχάνεται και διατηρείται η αντικειμενικότητα.
Εάν οι απαντήσεις στα 6 (α) ή (β) είναι αρνητικές, θα χρειαστεί να
περιγραφεί η μέθοδο της υποβολής εκθέσεων.
Εάν η απάντηση στο 7 (α) ή (β) είναι αρνητική, θα χρειαστεί να
περιγραφεί η διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται
υπόψη οι εκθέσεις και οι συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού
ελέγχου .
Αν όχι, θα χρειαστεί να περιγραφούν οι πιστοποιήσεις/τα
προσόντα τόσο από την εκπαίδευση όσο και από την εμπειρία από
τη θέση που κατέχει.
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97

Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις 13 έως 16 είναι
αρνητική, θα χρειαστεί να περιγραφεί η διαδικασία που
χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, την εποπτεία, την εξέταση και
την τεκμηρίωση της εργασίας εσωτερικού ελέγχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.8.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου
Θέμα: «(θα αναγραφεί το θέμα ελέγχου που προκύπτει από την
οικεία εντολή ελέγχου ή θα καθοριστεί από την ομάδα ελέγχου για την
εκτέλεση της εντολής αυτής)»

Ομάδα Ελέγχου
Τόπος, ημερομηνία

98
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a.i.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το υπόμνημα σχεδιασμού ενός …. ελέγχου (θα αναγραφεί το είδος ελέγχου) επί των …………………30(θα
αναγραφεί το θέμα του ελέγχου όπως αποτυπώνεται στην οικεία εντολή ελέγχου) για τη χρήση ……….. (θα αναγραφεί το έτος ή τα έτη αναφοράς
που έχει καθορίσει η ομάδα ελέγχου για τη διεκπεραίωση της αποστολής της), που διεξάγεται από το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κειμένων δημοσιονομικών κανόνων δικαίου και στο πλαίσιο των αρχών και προτύπων του Διεθνούς
Οργανισμού των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), τα οποία εγγυώνται μεταξύ άλλων την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την
αντικειμενικότητα των μελών της ομάδας ελέγχου σε σχέση με τον παρόντα έλεγχο.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από …… έως ……. (χρόνος ελέγχου). Τη διενέργεια του ελέγχου έχει αναλάβει ειδική ομάδα ελέγχου η οποία
ορίσθηκε με την υπ΄ αρ…….. απόφαση του Προέδρου του ΕΕΣ. Σκοπός του ελέγχου είναι η απόκτηση εύλογης βεβαιότητας σχετικά με το ελεγκτικό
αντικείμενο, προκειμένου να συνταχθεί μία

Έκθεση Ελέγχου, που θα περιλαμβάνει τα πορίσματα του ελέγχου, καθώς και συστάσεις

συμμόρφωσης και η οποία, μετά την κοινοποίησή της στον ελεγχόμενο φορέα, θα δημοσιευθεί.

a.i.2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αυτό το σχέδιο ελέγχου έχει προετοιμαστεί για την υλοποίηση του ….(θα αναφερθεί το είδος του ελέγχου) στο
…………………………………...(θα αναφερθεί ο ελεγχόμενος φορέας). (Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του ελεγχόμενου φορέα με στοιχεία
όπως: έδρα, έτος και σκοπός ίδρυσης, οργανόγραμμα, δομή διακυβέρνησης κ.ά.).

30στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελέγχων έτους 20ΧΧ, όπως εγκρίθηκε με τα Πρακτικά της …. Γεν. Συν./ (ημερομηνία) της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.
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Σημείωση: Το περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων του Κεφαλαίου 2, όπως περιγράφεται κατωτέρω, είναι ενδεικτικό. Η ομάδα ελέγχου μπορεί να
διαμορφώσει το περιεχόμενο τους με βάση την επαγγελματική κρίση των μελών της.

2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(Στην ενότητα αυτή συνηθίζεται η παράθεση συγκριτικών οικονομικών στοιχείων του αντικειμένου του ελέγχου. Η σύγκριση αφορά τα οικονομικά
στοιχεία των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών (ελεγχόμενη και προηγούμενη χρήση), υπό την μορφή προκαταρκτικών αναλυτικών διαδικασιών.)

(Αντικείμενο ελέγχου……)

Σημ.

(Ελεγχόμενη
χρήση) (σε €)

(Προηγούμεν
η χρήση) (σε
€)

(1)
(2)
(3)
(…)
Σύνολο
(1) (Στις σημειώσεις περιγράφεται το περιεχόμενο των επιμέρους λογαριασμών και σχόλια επί των διακυμάνσεων.)
(2) ……
(3) …...

2.2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(Συνοπτική περιγραφή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, υπό το οποίο λειτουργεί ο ελεγχόμενος φορέας. Συστήνεται η αναλυτική
περιγραφή του να αποτελεί Παράρτημα του κυρίως κειμένου.)
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2.3. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
(Περιγραφή πρόσφατων σημαντικών αλλαγών, οι οποίες επηρεάζουν τον έλεγχο.)

2.4. ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Περιγραφή των εκδιδόμενων οικονομικών καταστάσεων, προϋπολογισμών, χρηματοοικονομικών αναφορών και λοιπών εγγράφων / αναφορών
που εμπίπτουν στον έλεγχο του φορέα καθώς και των σχετικών εκθέσεων ελέγχου επί αυτών.)

3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο κύριος στόχος του ελέγχου, είναι να υπάρξει η δυνατότητα, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από την ελεγκτική ομάδα και να
συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου, στην οποία να αναφέρονται στοιχειοθετημένα ελεγκτικά ευρήματα, καθώς και συστάσεις προς συμμόρφωση προς
………….. (τον ελεγχόμενο φορέα) και τους ………… (λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς). Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου (θα αναγραφεί το
είδος ελέγχου31) θα εξετάσει:
α) τη συμμόρφωση των διαδικασιών ………………… (θα αναγραφεί η περιοχή ελέγχου που προκύπτει από την οικεία εντολή ελέγχου ή θα
καθοριστεί από την ομάδα ελέγχου για την εκτέλεση της εντολής αυτής ‐ π.χ. είσπραξης εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές ή διενέργειας
δαπανών που αφορούν μισθοδοσία, προμήθειες κλπ) με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και ειδικότερα την τήρηση των ισχυρισμών 32
……………..,
31Οι επιμέρους στόχοι του ελέγχου καθορίζονται από το είδος του ελέγχου. Η ανωτέρω περιγραφή είναι ενδεικτική και αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο.
32Περιγραφή των ισχυρισμών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν από την ομάδα ελέγχου για να εξετάσει τους διαφορετικούς τύπους ενδεχόμενων σφαλμάτων που μπορεί να
συμβαίνουν σε κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότων της υπό ελέγχου περιόδου, υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου, στην παρουσίαση και τη γνωστοποίηση ή/και
στη συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα..
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β) τον σχεδιασμό, την ύπαρξη και την λειτουργία των εσωτερικών δικλείδων στις ανωτέρω περιοχές ελέγχου ώστε να διαπιστωθεί εάν
μπορούν να αποτρέψουν, να εντοπίσουν ή και να διορθώσουν τυχόν αποκλίσεις ,
γ) την ορθή και ακριβή απεικόνιση των υπό έλεγχο στοιχείων, γεγονότων και συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις ή οικονομικές
αναφορές εφόσον υπάρχουν ώστε να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση για το εάν οι λογαριασμοί είναι απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο αναφοράς και ειδικότερα την τήρηση των ισχυρισμών ………...
Επιπλέον, η ομάδα ελέγχου θα προβεί σε σύνταξη Φύλλου Μεταβολών & Ελλείψεων και ενδεχομένως καταλογισμού των δημόσιων
υπολόγων σε περίπτωση εντοπισμού ταμειακού ελλείμματος ή εξόφλησης μη νόμιμων δαπανών του ελεγχόμενου φορέα.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Περιγραφή των υποκείμενων οικονομικών χρήσεων/ θεμάτων/ λογαριασμών/ κονδυλίων/ συστημάτων δικλίδων/ τοποθεσιών προς έλεγχο)

5. ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
(Περιγραφή της επιλεγμένης βάσης και του ποσοστού υπολογισμού του ουσιώδους μεγέθους και του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης καθώς και
των ποιοτικών παραγόντων προσδιορισμού τους)

Πίνακας 1: Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού Ουσιώδους Μεγέθους

Περιγραφή Βάσης
Υπολογισμού
Επιπέδου Ουσιώδους
Μεγέθους
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Βάση
Υπολογισμού
(Ποσό)

Ποσοστό
Υπολογισμού

Επίπεδο
Ουσιώδους
Μεγέθους

Επίπεδο
Ουσιώδους
Μεγέθους
Εκτέλεσης
(50%)

Ονομαστικ
ό Ποσό
Συνόλου
Διαφορών
Ελέγχου
(2,5%)
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επί των οικονομικών
καταστάσεων ως
σύνολο ή επί
συγκεκριμένων
συναλλαγών,
κατηγοριών
συναλλαγών,
υπόλοιπων
λογαριασμών ή
γνωστοποιήσεων

…………. €

xx% της
Βάσης

………….. €

…………… €

……….. €

Σε κάθε περίπτωση το ουσιώδες μέγεθος, επηρεάζεται από τη διαδικασία κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του και ενδέχεται να
αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων και της εκτέλεσης λοιπών ελεγκτικών διαδικασιών.

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ)
Η εκτίμηση κινδύνου ουσιώδους σφάλματος διακρίνεται σε εκτίμηση του ενδογενούς κινδύνου και του κινδύνου εσωτερικών
δικλίδων και πραγματοποιείται τόσο σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων όσο και σε επίπεδο ισχυρισμών. Διενεργείται δε μέσω
διερευνητικών ερωτήσεων, αναλυτικών διαδικασιών και παρατήρησης & επιθεώρησης διαδικασιών‐εγγράφων‐αναφορών από την
ομάδα ελέγχου. Αποτελεί δε συνέχεια της αρχικής εκτίμησης κινδύνων σε υψηλό επίπεδο, η οποία διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια
σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου.
Ακολουθεί σύντομη περιγραφή33 των σημαντικότερων κινδύνων και των παραγόντων περιορισμού τους:
33Τα αποτελέσματα της πλήρους εκτίμησης κινδύνων ουσιώδους σφάλματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ελέγχου θα περιγραφούν σε σχετικά φύλλα εργασίας.
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Κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων
………………..
Κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμών
………………..
Παράγοντες περιορισμού των κινδύνων
(Περιγραφή παραγόντων, οι οποίοι μετριάζουν τον αρχικά εκτιμώμενο κίνδυνο όπως:
‐ Τμήμα εσωτερικού ελέγχου (περιγραφή της εσωτερικής διάρθρωσης και των συμπερασμάτων πρόσφατων εκθέσεων του Τμήματος εσωτερικού
ελέγχου)
‐ Εξωτερικοί ελεγκτές (περιγραφή των συμπερασμάτων της πρόσφατης έκθεσης ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών επί των οικονομικών
καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα)
Η ολοκλήρωση της διενέργειας της προκαταρτικής εκτίμησης κινδύνου ουσιώδους σφάλματος οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, ο
εκτιμώμενος κίνδυνος αξιολογήθηκε ως «………» (κατώτατος, χαμηλός, μέτριος ή υψηλός).
7. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το επίπεδο ουσιώδους μεγέθους, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της ομάδας ελέγχου για τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος, αποτελούν
τη βάση για την προσέγγιση του ελέγχου. Η συνδυασμένη εκτίμηση αφενός του ενδογενούς κινδύνου σε υψηλότερο ή χαμηλότερο και αφετέρου
του κινδύνου εσωτερικών δικλίδων σε ελάχιστο, μέσο ή μέγιστο βοηθά στην εξεύρεση των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών34, καθώς και της
έκτασης που πρέπει αυτές να λάβουν.
Η προσέγγιση του ελέγχου, στην περίπτωση του (ελεγχόμενου φορέα), θα αποτελείται από:
34Το χρονοδιάγραμμα, η φύση και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου θα περιγραφούν λεπτομερώς στα αντίστοιχα προγράμματα ελέγχου.
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• Προσέγγιση συστημάτων: Η εκτέλεση δοκιμασιών δικλίδων (για όσες δικλίδες σχετίζονται με κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος ανά ισχυρισμό)
θα διεξαχθεί στις περιπτώσεις όπου η προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος είναι κατώτατος ή
χαμηλός, συνεπικουρούμενος από ουσιαστικές διαδικασίες εφόσον κριθεί απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση συστημάτων θα
εφαρμοστεί σε ……………….(περιγραφή των περιοχών όπου θα εφαρμοστεί η προσέγγιση συστημάτων).
• Εφαρμογή, κατά κύριο λόγο ουσιαστικών διαδικασιών: Ουσιαστικές (λεπτομερείς ή αναλυτικές) διαδικασίες θα εφαρμοστούν στις
περιπτώσεις που η προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων έδειξε ότι οι υφιστάμενες εσωτερικές δικλίδες, (είτε είναι ανεπαρκείς ή δεν λειτουργούν με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα κατά την ελεγχόμενη περίοδο (ανώτατος κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων) ή δεν κρίνεται σκόπιμο να εκτελεστούν
λόγω π.χ. έλλειψης πόρων / απόφασης ότι ο έλεγχος θα διενεργηθεί αποτελεσματικότερα μέσω ουσιαστικών διαδικασιών). Επιπλέον ουσιαστικές
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελεστούν για κάθε ουσιώδη κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων και για κάθε
σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο ισχυρισμού. Πιο συγκεκριμένα η προσέγγιση αυτή θα εφαρμοστεί σε ……………….( περιγραφή των περιοχών όπου θα
εφαρμοστεί η προσέγγιση ουσιαστικών διαδικασιών).
Σε κάθε περίπτωση η ομάδα ελέγχου θα εξετάσει το σχεδιασμό των βασικών εσωτερικών δικλίδων (μπορούν να αναφερθούν όσες είναι
γνωστές κατά τη σύνταξη του Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου), έτσι ώστε να εντοπίσει αδυναμίες και να αναφέρει τα ευρήματα στην τελική
έκθεση καθώς και συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις.
Για τις διαδικασίες όπου δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικές εσωτερικές δικλίδες (αναντικατάστατες εσωτερικές δικλίδες), θα
συμπεριληφθεί σχετική επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου, ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης που αποκτήθηκε και τη σημαντικότητα των
σχετικών ευρημάτων.

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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I.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί από ομάδα … (αριθμός) ελεγκτών με επικεφαλής τον / την Επίτροπο κ…………………... Στην ομάδα των ελεγκτών
συμμετέχουν:……………………. (ονοματεπώνυμα ελεγκτών).

II.

Ο έλεγχος θα διεξαχθεί σε τρία στάδια:
• Σχεδιασμός Ελέγχου κατά την περίοδο ……………
• Διενέργεια Ελέγχου κατά την περίοδο
• Κατάρτιση Έκθεσης αποτελεσμάτων Ελέγχου τον …………….

III.

Ένας λεπτομερής προϋπολογισμός των ανθρωποημέρων για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του ελέγχου περιλαμβάνεται στο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
IV.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης και φιλοξενίας.

V.

Η στοιχειοθέτηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και τα ελεγκτικά τεκμήρια θα συγκεντρωθούν σε τέσσερις ξεχωριστούς φακέλους:

VI.

•

A. Σχεδιασμός και Ολοκλήρωση Τεκμηρίωσης

•

B. Εσωτερικές Διαδικασίες35

•

Γ. Ουσιαστικές Διαδικασίες 36

•

Δ. Μόνιμος Φάκελος Ελέγχου
Τα ελεγκτικά δεδομένα θα τηρηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου αυτό είναι εφικτό.

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
35Οι δοκιμασίες δικλίδων περιγράφονται στις Υποενότητες «5.9.4: Δοκιμασίες δικλίδων» και «5.9.5: Φύση, χρόνος και έκταση δοκιμασιών δικλίδων».
36
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Οι ουσιαστικές διαδικασίες περιγράφονται στις Υποενότητες «5.9.9: Ουσιαστικές διαδικασίες» και «5.9.10: Φύση, χρόνος και έκταση ουσιαστικών διαδικασιών».
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Η ελεγκτική εργασία επιβλέπεται και επισκοπείται κατάλληλα 37. Η διαδικασία της επισκόπησης – επιθεώρησης (ή και της ανεξάρτητης
επιθεώρησης, εφόσον υφίσταται τέτοια) τεκμηριώνεται στα φύλλα εργασίας, με παράθεση των αρχικών του επιθεωρήσαντα και της ημερομηνίας
επιθεώρησης. Υπεύθυνος λεπτομερούς επισκόπησης έχει οριστεί…….. (ονοματεπώνυμο και αρχικά ελεγκτή) και Επιβλέπων έχει οριστεί……………….
(ονοματεπώνυμο και αρχικά ελεγκτή)38.
Επιπροσθέτως ο έλεγχος χρήζει/δε χρήζει Ανεξάρτητης Επιθεώρησης από …… (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα Ανεξάρτητου Επιθεωρητή),
όπως ορίστηκε στην απόφαση ΧΧ της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κάθε ελεγκτική διαδικασία, η οποία διενεργείται, πρέπει να τεκμηριώνεται και να συντάσσεται φύλλο εργασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:
•

τον στόχο ή τους στόχους της δοκιμασίας ελέγχου,

•

το αναμενόμενο αποτέλεσμα,

•

τους ισχυρισμούς που πρέπει να καλυφθούν,

•

τον εκτιμώμενο κίνδυνο,

•

τις σχετικές βασικές δικλίδες ελέγχου,

•

τα βήματα ελέγχου (μέγεθος δείγματος, εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν,

•

τον τύπο της δοκιμασίας ελέγχου, το είδος των ελεγκτικών τεκμηρίων που πρέπει να συγκεντρωθούν κ.ά.) και

•

το συμπέρασμα ελέγχου και τις περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες σε περίπτωση αρνητικού συμπεράσματος.

37 Οι αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης περιγράφονται στην υποενότητα «7.2.4 Αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης της ελεγκτικής εργασίας».
38Οι αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης περιγράφονται στην υποενότητα «7.2.4 Αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης της ελεγκτικής εργασίας».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Παραδείγματα πληροφοριών όπου μπορούν να ζητηθούν με τη διαδικασία εξωτερικής επιβεβαίωσης και να παρέχουν σχετικά ελεγκτικά
τεκμήρια σε αντίδραση προς εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος, περιλαμβάνουν:
•

Όρους συμφωνιών, συμβάσεων ή συναλλαγών μεταξύ του ελεγχόμενου Φορέα και άλλων μερών

•

Υπόλοιπα τραπεζών και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις τραπεζικές σχέσεις

•

Υπόλοιπα και όρους εισπρακτέων λογαριασμών

•

Αποθέματα που κρατούνται από τρίτα μέρη σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο για εκτελωνισμό ή προς αποστολή

•

Έγγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων που κρατούνται από δικηγόρους ή χρηματοδότες για ασφαλή θεματοφυλακή (ή φύλαξη?) ή ως
εγγύηση

•

Επενδυτικούς τίτλους που κρατούνται για φύλαξη από τρίτα μέρη ή αγοράσθηκαν από χρηματιστές αλλά δεν παραδόθηκαν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού

•

Ποσά που οφείλονται σε δανειστές, περιλαμβανομένων σχετικών όρων αποπληρωμής και περιοριστικών συμφωνιών

•

Υπόλοιπα και όρους λογαριασμών πληρωτέων

•

Επιβεβαίωση μη ύπαρξης «παράπλευρης συμφωνίας».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Η κρίση της ομάδας ελέγχου ως προς το τι συνιστά κατάλληλο και επαρκές ελεγκτικό τεκμήριο επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι
ακόλουθοι:
•

τη σημασία του ενδεχόμενου σφάλματος επί του ισχυρισμού και την πιθανότητα αυτό να έχει ουσιώδη επίπτωση, μεμονωμένα ή
αθροιστικά με άλλα δυνητικά σφάλματα, επί των οικονομικών καταστάσεων,

•

την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων της διοίκησης και των δικλίδων για την αντιμετώπιση των κινδύνων,

•

την εμπειρία που αποκτήθηκε στη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων αναφορικά με παρόμοια ενδεχόμενα σφάλματα,

•

τα αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελούνται, περιλαμβανομένου του εάν τέτοιες ελεγκτικές διαδικασίες εντόπισαν
συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης ή λάθους,

•

την πηγή και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών,

•

την πειστικότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων και

•

την κατανόηση του Φορέα και του περιβάλλοντός του, περιλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.4: ΦΥΣΗ & ΈΚΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ή
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ

Φύση & Έκταση των
ουσιαστικών
ελεγκτικών
διαδικασιών (1)

Αναλυτικές
Διαδικασίες και
Διαδικασίες Ανάλυσης
Δεδομένων (2,3,4)
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βασικές διαδικασίες σε
κατώτατο (ελάχιστο)
επίπεδο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις
οι βασικές διαδικασίες
πρέπει να συμπληρωθούν
με «άλλες ελεγκτικές
διαδικασίες»
Αναλυτικές διαδικασίες
(π.χ. προβλέψεις,
ανάλυση δεικτών ή
τάσεων) οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί να στηρίξουν
την προσδοκία ότι
σημαντικά σφάλματα δεν
πρόκειται να προκύψουν.
Διαδικασίες ανάλυσης
δεδομένων μπορεί να
είναι επαρκείς σε
ορισμένες περιπτώσεις.

ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βασικές διαδικασίες σε
επίπεδο ανίχνευσης.

Βασικές διαδικασίες σε
εκτεταμένο επίπεδο.

Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι βασικές
διαδικασίες πρέπει να
συμπληρωθούν με
«άλλες ελεγκτικές
διαδικασίες»
Αναλυτικές διαδικασίες
οι οποίες πρέπει να
σχεδιαστούν με σκοπό
να προσδώσουν
υψηλότερη διασφάλιση
για τον εντοπισμό
σημαντικών
σφαλμάτων. Αναλυτικές
διαδικασίες πρόβλεψης
ή εκτενέστερες
διαδικασίες ανάλυσης
δεικτών και τάσεων (π.χ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις
οι βασικές διαδικασίες
πρέπει να
συμπληρωθούν με
«άλλες ελεγκτικές
διαδικασίες»
Αναλυτικές διαδικασίες
σχεδιασμένες να
εκτιμούν την ποσοτική
επίδραση των
σημαντικών σφαλμάτων,
εφόσον έχουν προκύψει.
Αναλυτικές διαδικασίες
πρόβλεψης μπορεί να
θεωρηθούν επαρκείς
εφόσον συνοδεύονται
από λεπτομερείς
διαδικασίες των
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Λεπτομερείς ελεγκτικές
διαδικασίες (2)

Αντιπροσωπευτικό
δείγμα για δοκιμασίες
συναλλαγών για τους
Λογαριασμούς
Αποτελεσμάτων
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Λεπτομερείς ελεγκτικές
διαδικασίες
πραγματοποιούνται για
να στηρίξουν την
προσδοκία ότι σημαντικά
σφάλματα δεν πρόκειται
να προκύψουν για
λογαριασμούς ή/και
ισχυρισμούς όπου οι
αναλυτικές διαδικασίες δε
θεωρούνται επαρκείς
(π.χ. ύπαρξη των
υπολοίπων των
διαθεσίμων) ή όπου οι
λεπτομερείς ελεγκτικές
διαδικασίες απαιτούνται
από τα πρότυπα (π.χ.
παρατήρηση της
απογραφής)
Συνήθως δεν είναι
απαραίτητο, καθώς οι
αναλυτικές διαδικασίες
θεωρούνται επαρκείς.

ανάλυση με μεγαλύτερο
επιμερισμό από αυτή
που πραγματοποιήθηκε
στον κατώτατο κίνδυνο)
μπορεί να είναι
επαρκείς από μόνες
τους για ορισμένους
ισχυρισμούς.
Αυξημένες λεπτομερείς
ελεγκτικές διαδικασίες
για τον εντοπισμό
σημαντικών
σφαλμάτων.

υποκείμενων
συναλλαγών. Η ανάλυση
δεικτών και τάσεων θα
πρέπει επίσης να
συνοδεύονται από
κάποιες λεπτομερείς
ελεγκτικές διαδικασίες.

Συνήθως δεν είναι
απαραίτητο, καθώς οι
αναλυτικές διαδικασίες
θεωρούνται επαρκείς.

Απαραίτητο εκτός και αν
θεωρηθεί ότι οι
αναλυτικές διαδικασίες
και η δοκιμασία των
σημαντικών συναλλαγών
είναι επαρκείς.

Αυξημένες λεπτομερείς
ελεγκτικές διαδικασίες
για τον εντοπισμό
σημαντικών σφαλμάτων
και εφόσον έχουν
προκύψει τέτοια λάθη,
εκτίμηση της ποσοτικής
τους επίδρασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.5: ΧΡΟΝΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ή

Χρόνος
ενδιάμεσων
ελεγκτικών
διαδικασιών

Ελεγκτικές
διαδικασίες από
την ενδιάμεση
χρονική στιγμή
μέχρι το τέλος
της ελεγχόμενης
χρήσης
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Νωρίτερα μέσα στην
Γενικά, κατά το
ελεγχόμενη χρήση (π.χ.
τελευταίο διάστημα της
μέχρι και έξι μήνες πριν
ελεγχόμενης χρήσης
το τέλος της
(π.χ. μέχρι και τρεις
ελεγχόμενης χρήσης)
μήνες πριν το τέλος της
ελεγχόμενης χρήσης)
Επιβεβαίωση ότι δεν
Ομοίως όπως στον
έχουν συμβεί
κατώτατο κίνδυνο και
σημαντικές αλλαγές στο
επιπροσθέτως
σύστημα εσωτερικών
πραγματοποίηση
δικλίδων στο γενικότερο συγκρίσεων υπολοίπων
επίπεδο του φορέα
ή δεικτών για το
καθώς και στο επίπεδο
ενδιάμεσο διάστημα
συναλλαγών /
(π.χ. μηνιαίες
λειτουργιών που είναι
συγκρίσεις) με τις
σχετικές με τους
προηγούμενες
λογαριασμούς που
περιόδους και
ελέγχονται. Να ληφθεί
πραγματοποίηση
υπόψη η ανάγκη
κάποιων δοκιμασιών των
εκτέλεσης δοκιμασιών
ενδιάμεσων
επιβεβαίωσης
συναλλαγών.
διαδικασιών
(walkthrough tests), ο
έλεγχος του
διαχωρισμού (cut off)
κατά την ενδιάμεση
χρονική περίοδο και το
τέλος της χρήσης και η

ΜΕΤΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κατά το τέλος ή κοντά
στο τέλος της
ελεγχόμενης χρήσης
(π.χ. ένα μήνα πριν το
τέλος της ελεγχόμενης
χρήσης)
Εκτενείς διαδικασίες
επικαιροποίησης (roll
forward) των ελεγκτικών
διαδικασιών εφόσον
αυτές έχουν
πραγματοποιηθεί πριν
το τέλος της χρήσης.
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πραγματοποίηση
αναλυτικών διαδικασιών
για το ενδιάμεσο
διάστημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

39

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

39 ACCA – PAPER F8 – AUDIT AND ASSURANCE INTERNATIONAL – FOR EXAMS IN 2010.
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(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του Φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Πραγματοποίηση
‐ Ύπαρξη

Πληρωμές
πραγματοποιούνται
μόνο σε υπαρκτούς
υπαλλήλους του φορέα.

•

Διαχωρισμός
καθηκόντων μεταξύ
της Διοίκησης
Προσωπικού και του
αντίστοιχου τμήματος
μισθοδοσίας.

•

Τηρείται φάκελος για
κάθε εργαζόμενο/
υπάλληλο.

•

Επισκόπηση
δείγματος
φακέλων
(επιλογή κάποιων
που
προσλήφθηκαν
και αποχώρησαν
μέσα στη χρονιά)
για την
επιβεβαίωση της
διακράτησης των
κατάλληλων
εγγράφων.

•

Διαδικασίες έγκρισης
για προσλήψεις,
αποχωρήσεις,
εργάσιμο χρόνο,
μισθολόγιο,
υπερωρίες,

•

Επιθεώρηση και
επαλήθευση
διαδικασιών
έγκρισης.

•

Επισκόπηση

116

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
• Να εξεταστεί και
να αξιολογηθεί ο
κατάλληλος
διαχωρισμός
καθηκόντων.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

επιδόματα, παροχές
κλπ.
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Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
διαδικασιών για
αλλαγή
υπηρεσιακής
κατάστασης και
έλεγχος της
καταλληλότητάς
της.

•

Η Διεύθυνση/τμήμα
Προσωπικού
ενημερώνεται με κάθε
αλλαγή της
υπηρεσιακής
κατάστασης (π.χ.
μητρότητα, ειδική
άδεια κλπ.)

•

Επισκόπηση
δείγματος
φακέλων
υπαλλήλων
οποίοι
παρουσίασαν
υπηρεσιακές
μεταβολές κατά
την ελεγχόμενη
χρήση.

•

Χρήση προσωπικών
καρτών για την
επιβεβαίωση της
τήρησης ωραρίου

•

Παρατήρηση της
χρήσης καρτών.

•

Οι κάρτες ελέγχονται
από προϊστάμενο.

•

Επιθεώρηση
δείγματος
καρτών για
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Ισχυρισμοί

Πληρότητα

118

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Όλο το μισθολογικό
κόστος καταγράφεται
για την εργασία που
παρασχέθηκε από τους
υπαλλήλους.

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
επιβεβαίωση
ελέγχου από
προϊστάμενο.

•

Μόνο υπάλληλοι με
έγκυρο μητρώο
μισθοδοσίας,
πληρώνονται.

•

Επισκόπηση και
επαλήθευση
διαδικασιών για
εισαγωγή και
διαγραφή
υπαλλήλων από
το βασικό αρχείο
μισθοδοσίας.

•

Προετοιμάζονται
προϋπολογισμοί
μισθοδοσίας και
ελέγχονται από τη
Διοίκηση.

•

Επισκόπηση
διαδικασιών
προϋπολογισμού.

•

Χρήση
προαριθμημένων
καρτών.

•

Επισκόπηση
αριθμητικής
συνέχεια ς των
ωρολόγιων
καρτών.

•

Διαχωρισμός
καθηκόντων

•

Επισκόπηση και
αξιολόγηση του
διαχωρισμού

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
καθηκόντων.

•

•

Επισκόπηση και
επιβεβαίωση της
κατάλληλης
έγκρισης.

•

Για δείγμα
πληρωμών
αντιστοίχισή τους
με τα
υποστηρικτικά
έγγραφα και
έλεγχος
υπολογισμού των
ποσών που
πληρώθηκαν.

•

Επισκόπηση
συγκρίσεων
μεταξύ
εμβασμάτων και
μισθοδοσίας.

•

Επισκόπηση
συμφωνίας

•

119

Προετοιμασία και
έγκριση των
τραπεζικών
εμβασμάτων για την
πληρωμής της
μισθοδοσίας

Συμφωνία τραπεζικών
εμβασμάτων με
εγγραφή
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

μισθοδοσίας.

Ακρίβεια,
ταξινόμηση και
αποτίμηση

120

Οι εισφορές και
κρατήσεις (εργοδοτικές,
φόρος, ασφαλιστικά
ταμεία κλπ)
υπολογίζονται ορθά.

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
• Έλεγχος
δείγματος
πληρωμών.

•

Τήρηση και συμφωνία
του λογαριασμού
πληρωμής
μισθοδοσίας

•

Επισκόπηση
συμφωνίας

•

Αντιστοίχηση
υπαλλήλων με
μοναδικό τραπεζικό
λογαριασμό

•

Επιβεβαίωση ότι
οι υπάλληλοι δεν
λαμβάνουν διπλή
μισθοδοσία

•

Επιβεβαίωση των
ποσών μισθοδοσίας,
επιδομάτων και
λοιπών παροχών.

•

Για δείγμα
υπαλλήλων
επανυπολογισμό
ς εισφορών και
κρατήσεων.

•

Προετοιμάζονται
προϋπολογισμοί
μισθοδοσίας και
ελέγχονται από τη
Διοίκηση.

•

Επισκόπηση
διαδικασιών
προϋπολογισμού.

•

Συμφωνία συνολικού
εισοδήματος με

•

Επισκόπηση
δείγματος
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

υπολογισμό φόρου
μισθωτών υπηρεσιών
Οι συναλλαγές
μισθοδοσίας
καταγράφονται ορθώς
στο λογιστικό σύστημα.

Διαχωρισμός

121

Οι συναλλαγές
μισθοδοσίας
καταχωρούνται στην
ορθή λογιστική χρήση.

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
υπαλλήλων

•

Οι αλλαγές στο αρχείο
μισθοδοσίας
επιβεβαιώνονται με
καταστάσεις «πριν»
και «μετά».

•

Επισκόπηση
συμφωνίας του
αρχείου
μισθοδοσίας με
τις καταστάσεις
«πριν» και
«μετά».

•

Το αρχείο
μισθοδοσίας
συμφωνείται με το
γενικό καθολικό.

•

Επισκόπηση
συμφωνίας.
Επιβεβαίωση ότι
οι όποιες
διαφορές
αναζητούνται και
τακτοποιούνται
εγκαίρως.

•

Το τμήμα μισθοδοσίας
ενημερώνεται
εγκαίρως με όλες τις
προσλήψεις,
αποχωρήσεις,
μεταβολές
υπηρεσιακής

•

Επισκόπηση των
διαδικασιών του
φορέα για την
ενημέρωση του
τμήματος
μισθοδοσίας με
τις υπηρεσιακές
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

κατάστασης. Το
αρχείο μισθοδοσίας
επικαιροποιείται
εγκαίρως με τις
μεταβολές αυτές.
Ισχυρισμοί για
την παρουσίαση
και
γνωστοποίηση
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Οι συναλλαγές
μισθοδοσίας
καταχωρούνται/ταξινομ
ούνται ορθά στις
οικονομικές
καταστάσεις.

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
μεταβολές.
•

Έλεγχος
δείγματος
υπηρεσιακών
μεταβολών

•

Σχέδιο Λογαριασμών
της Γενικής Λογιστικής

•

Επισκόπηση της
χρήσης του
Σχεδίου
Λογαριασμών

•

Ανεξάρτητος έλεγχος
και έγκριση των
λογαριασμών που
χρησιμοποιούνται για
τη μισθοδοσία

•

Επισκόπηση
διαδικασιών για
την ταξινόμηση
των λογαριασμών
μισθοδοσίας.

•

Προετοιμάζονται
προϋπολογισμοί
μισθοδοσίας και
ελέγχονται από τη
Διοίκηση.

•

Επισκόπηση
διαδικασιών
προϋπολογισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ
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Πρόγραμμα Ελέγχου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΩΝ
Ελεγχόμενη Χρήση:
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ

40ACCA – PAPER F8 – AUDIT AND ASSURANCE INTERNATIONAL – FOR EXAMS IN 2010.
Διαδικασίες νομιμότητας και κανονικότητας που εφαρμόζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv)
Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

Πραγματοποίησ
η ‐ Ύπαρξη

Οι καταγεγραμμένες
προμήθειες / έργα
αντιπροσωπεύουν
προμήθειες / έργα που
έχουν εκτελεστεί και
υπηρεσίες που έχουν
παρασχεθεί.

•

Εφαρμογή
διαδικασιών και
πολιτικών έγκρισης
για την παραγγελία
αγαθών και
υπηρεσιών.

•

Επιθεώρηση
διαδικασιών και
πολιτικών και
εξέτασή τους.

•

Διαχωρισμός
καθηκόντων.

•

Παρατήρηση και
αξιολόγηση του
διαχωρισμού
καθηκόντων

•

Υπάρχουν εντολές
παραγγελίας για κάθε
προμήθεια,
κατάλληλα
εγκεκριμένες

•

Εξέταση δείγματος
εντολών
παραγγελίας και
έλεγχος ότι υπάρχει
η κατάλληλη
έγκριση.

•

Επιθεώρηση των
εξουσιοδοτήσεων
για τις προμήθειες.

•

Για δείγμα
παραγγελιών,
αντιπαραβολή του
πρωτοκόλλου
παραλαβής ή/και
του εγγράφου μη
τιμολογηθέντων

•
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Εγκεκριμένες εντολές
παραγγελίας για κάθε
παραλαβή αγαθών
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
αποθεμάτων
(αντικατάσταση του
δελτίου αποστολής)
με την εντολή
παραγγελίας.
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•

Διασταύρωση με την
εντολή παραγγελίας
από το προσωπικό
που παραλαμβάνει τα
αγαθά.

•

Παρατήρηση της
διαδικασίας
παραλαβής
αποθεμάτων προς
επιβεβαίωση ότι το
προσωπικό
πραγματοποιεί τον
έλεγχο αυτό.

•

Το προσωπικό που
παραλαμβάνει την
προμήθεια,
υπογράφει
καταλλήλως

•

Εξέταση δείγματος
προς επιβεβαίωση
ότι
πραγματοποιείται ο
έλεγχος αυτός.

•

Οι εντολές
παραγγελίας, τα
συνοδευτικά έγγραφα
διακίνησης και τα
πρωτόκολλα
παραλαβής
αντιστοιχούνται με τα
τιμολόγια πώλησης

•

Για δείγμα
τιμολογίων να
πραγματοποιηθεί
έλεγχος της
αντιστοιχίας αυτής.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

του προμηθευτή.
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•

Διαδικασία ανάληψης
υποχρέωσης

•

Επισκόπηση
δείγματος
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης από τον
αρμόδιο διατάκτη ή
εξουσιοδοτημένο
όργανο, με τον
κατάλληλο τύπο και
περιεχόμενο,
κοινοποίησή της και
ορθή καταχώρησή
της στα λογιστικά
βιβλία ‐ μητρώο
δεσμεύσεων.

•

Το έργο
περιλαμβάνεται στο
τεχνικό πρόγραμμα
του Φορέα –
εξασφάλιση
κατάλληλης
χρηματοδότησης

•

Επισκόπηση
κατάρτισης και
υλοποίησης του
προγραμματισμού /
τεχνικού
προγράμματος /
προϋπολογισμού
του Φορέα

•

Έχουν συνταχθεί
Ανακεφαλαιωτικοί
Πίνακες Εργασιών

•

Εξέταση δείγματος
ΑΠΕ, επιβεβαίωση
κατάλληλης
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
έγκρισής τους και
αντιστοίχιση με
κατάλληλα
φορολογικά
παραστατικά.

(ΑΠΕ),
πιστοποιήσεις/επιμετ
ρήσεις στις
περιπτώσεις
κατασκευής έργων –
αντιστοίχιση με
τιμολόγια ή
παραστατικά ίσης
αποδεικτικής αξίας
όπως ορίζονται από
τη φορολογική
νομοθεσία.

Πληρότητα
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Όλες οι συναλλαγές
προμήθειας / έργων
που έχουν
πραγματοποιηθεί
έχουν καταγραφεί.

•

Ύπαρξη τελικής
επιμέτρησης
εργασιών, βεβαίωση
περαίωσης έργου,
πρωτόκολλο
προσωρινής /
οριστικής παραλαβής.

•

Εξέταση δείγματος –
σύγκριση με αρχικό
προϋπολογισμό,
προθεσμίες,
κατάλληλη έγκριση
από
εξουσιοδοτημένο
όργανο.

•

Οι εντολές
παραγγελίας, τα
έγγραφα μη
τιμολογηθέντων
αποθεμάτων και τα
πρωτόκολλα
παραλαβής

•

Για δείγμα
τιμολογίων να
πραγματοποιηθεί
έλεγχος της
αντιστοιχίας αυτής.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

αντιστοιχούνται με τα
τιμολόγια πώλησης
του προμηθευτή.
•

•
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Ανεξάρτητος έλεγχος
των ποσών που
καταγράφονται στο
ημερολόγιο.

•

Εξέταση δικλίδων
εφαρμογής

•

Εξέταση
υποστηρικτικών
εγγράφων για
επιβεβαίωση του
ανεξάρτητου αυτού
ελέγχου.

Έχουν συνταχθεί
Ανακεφαλαιωτικοί
Πίνακες Εργασιών
(ΑΠΕ),
πιστοποιήσεις/επιμετ
ρήσεις στις
περιπτώσεις
κατασκευής έργων –
αντιστοίχιση με
τιμολόγια ή
παραστατικά ίσης
αποδεικτικής αξίας
όπως ορίζονται από
τη φορολογική
νομοθεσία.

•

Εξέταση δείγματος
ΑΠΕ, επιβεβαίωση
κατάλληλης
έγκρισής τους και
αντιστοίχιση με
κατάλληλα
φορολογικά
παραστατικά.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

Δικαιώματα και
Δεσμεύσεις

Οι καταγεγραμμένες
προμήθειες
αντιπροσωπεύουν
υποχρεώσεις/δεσμεύσε
ις του Φορέα.

•

Οι εντολές
παραγγελίας, τα
έγγραφα μη
τιμολογηθέντων
αποθεμάτων και τα
πρωτόκολλα
παραλαβής
αντιστοιχούν με τα
τιμολόγια πώλησης
του προμηθευτή.

•

Για δείγμα
τιμολογίων να
πραγματοποιηθεί
έλεγχος της
αντιστοιχίας αυτής

•

Εξακρίβωση της
αριθμητικής
ακρίβειας των
τιμολογίων των
προμηθευτών

•

Επανυπολογισμός
της αριθμητικής
ακρίβειας για δείγμα
τιμολογίων.

•

Υπάρχει κατάλληλο
σχέδιο λογαριασμών

•

Επισκόπηση
ημερολογίου και
γενικού καθολικού.

•

Διαδικασία
συμφωνίας
λογαριασμών
προμηθευτών με
απευθείας
επιβεβαίωση

•

Επισκόπηση της
ανεξάρτητης αυτής
διαδικασίας.

•

Κατάρτιση σύμβασης
σύμφωνα με τους

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

όρους της
διακήρυξης,
κατάλληλα
υπογεγραμμένη

Διαχωρισμός

131

Οι συναλλαγές
προμηθειών /
υπηρεσιών / έργων
έχουν καταχωρηθεί
στην ορθή λογιστική
χρήση

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)
•

Προληπτικός
Έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος πορείας
υλοποίησης
συμβάσεων

•

Τα πρωτόκολλα
παραλαβής /ΑΠΕ /
πιστοποιήσεις /
επιμετρήσεις
προωθούνται στο
αντίστοιχο τμήμα
παρακολούθησης
προμηθευτών, σε
καθημερινή βάση.

•

Σύγκριση
ημερομηνιών στα
πρωτόκολλα
παραλαβής και τα
αντίστοιχα
τιμολόγια.

•

Υπάρχουν κατάλληλες
διαδικασίες για την
καταχώρηση των
προμηθειών/υπηρεσι
ών αμέσως μόλις
παραληφθούν τα
αγαθά ή
παρασχεθούν οι

•

Σύγκριση
ημερομηνιών των
τιμολογίων σε σχέση
με τη χρονική στιγμή
καταχώρησής τους
στο λογιστικό
σύστημα.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

αντίστοιχες
υπηρεσίες.
Νομιμότητα /
Κανονικότητα

Νομιμότητα /
Κανονικότητα

132

Υπάρχει κατάλληλη
διαδικασία έναρξης
της διαδικασίας
προμήθειας/υπηρεσί
ας/ έργου με
αναγραφή της
διάταξης νόμου από
την οποία
προβλέπεται

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος αποφάσεων

•

Επισκόπηση
πράξεων
επιστροφής/διαφων
ιών της αντίστοιχης
Υπηρεσίας
Επιτρόπου στο
Ελεγκτικό Συνέδριο

•

Διαδικασία
περίληψης της
προμήθειας/υπηρεσί
ας στον ετήσιο
προγραμματισμό του
Φορέα

•

Επισκόπηση
κατάρτισης και
υλοποίησης του
προγραμματισμού /
τεχνικού
προγράμματος /
προϋπολογισμού
του Φορέα

•

Διαδικασία
κατάρτισης
προϋπολογισμού –
εγγραφή αντίστοιχης
πίστωσης

•

Επισκόπηση
κατάρτισης και
υλοποίησης του
προγραμματισμού /
τεχνικού
προγράμματος /
προϋπολογισμού

Η προμήθεια/υπηρεσία
προβλέπεται από
ουσιαστική διάταξη
νόμου ή κανονιστική
διοικητική πράξη ή
εξυπηρετεί τους
σκοπούς του οικείου
φορέα (έννοια
λειτουργικότητας
δαπάνης)

•

Ύπαρξη εγγραφής στον
προϋπολογισμό
σχετικής πίστωσης και
ύπαρξης επαρκούς
πίστωσης
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
του Φορέα

Νομιμότητα /
Κανονικότητα
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Η δαπάνη έχει νόμιμα
αναληφθεί

•

Επισκόπηση των
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρεώσεων και
των δημοσιονομικών
δεσμεύσεων (ΠΔ
113/10)

•

Έλεγχος πορείας
πιστώσεων

•

Έλεγχος τήρησης
διαδικασιών πορείας
πιστώσεων από τις
οικονομικές
υπηρεσίες και τις
ΥΔΕ. Επισκόπηση
μηνιαίων
ενημερώσεων.

•

Διαδικασία ανάληψης
υποχρέωσης

•

Επισκόπηση
δείγματος
αποφάσεων
ανάληψης
υποχρέωσης από τον
αρμόδιο διατάκτη ή
εξουσιοδοτημένο
όργανο, με τον
κατάλληλο τύπο και
περιεχόμενο,
κοινοποίησή της και
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
ορθή καταχώρησή
της στα λογιστικά
βιβλία ‐ μητρώο
δεσμεύσεων.

Νομιμότητα /
Κανονικότητα
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Τήρηση Κανόνων
Δημοσιότητας

•

Ορθή επιλογή του
τρόπου διαγωνισμού
(κλειστός, ανοιχτός,
απευθείας ανάθεση,
με διαπραγμάτευση
κλπ.) με βάση τα όρια
της δαπάνης.

•

Έλεγχος
διασφάλισης
κατωτέρων ορίων
προϋπολογισμού για
την εφαρμογή των
κείμενων διατάξεων.
Εξακρίβωση ότι δεν
υφίσταται άλλη
διαγωνιστική
διαδικασία σε
εξέλιξη για ομοειδή
υλικά. Επισκόπηση
των ΚΑΕ του
Προϋπολογισμού/Τε
χνικού
Προγράμματος για
κατατμήσεις.

•

Τήρηση διαδικασίας
κατά την οποία οι
προκηρύξεις έχουν
δημοσιευτεί
σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων
διαγωνιστικής
διαδικασίας

(εθνικός τύπος, ΦΕΚ,
λοιπά μέσα
ενημέρωσης, Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ)
Τεύχη Δημοπράτησης

Αξιολόγηση
υποψηφίων και
ανάθεση της
προμήθειας /
υπηρεσίας

135

•

•

Τα τεύχη
δημοπράτησης έχουν
καταρτιστεί με βάση
το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο,
περιγράφουν με
σαφήνεια το
αντικείμενο της
σύμβασης και
προσδιορίζουν τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά, τα
κριτήρια ποιοτικής
επιλογής (κριτήρια
αποκλεισμού,
χρηματοοικονομικής
και τεχνικής
ικανότητας).

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος
διαγωνιστικής
διαδικασίας

•

Έλεγχος
εξασφάλισης
ανταγωνισμού

Εξασφάλιση της
σύννομης
συγκρότησης και
σύνθεσης της
επιτροπής

•

Επισκόπηση
αποφάσεων
σύστασης,
πρακτικών
αξιολόγησης,
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

αξιολόγησης

•

•
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Η αξιολόγηση των
υποψηφίων έχει γίνει
σύμφωνα με τους
όρους της
δημοπράτησης

Απόφαση ανάθεσης
σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία ,

ενστάσεων κλπ.

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος
διαγωνιστικής
διαδικασίας

•

Επισκόπηση
πρακτικών
αξιολόγησης,
ενστάσεων κλπ.

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος
διαγωνιστικής
διαδικασίας

•

Δειγματοληπτικός
έλεγχος διαδικασίας
ανάθεσης
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Ισχυρισμοί

Νομιμότητα /
Κανονικότητα

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Σύννομη κατάρτιση και
υπογραφή σύμβασης

Συμπληρωματικές
Συμβάσεις,
Προαιρέσεις (option)

Νομιμότητα /
Κανονικότητα

137

Έχουν επισυναφθεί τα
νόμιμα δικαιολογητικά

Εσωτερικές δικλίδες

•

•

•

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

τη διαδικασία
αξιολόγησης και τους
όρους της
δημοπράτησης

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

Κατάρτιση σύμβασης
σύμφωνα με τους
όρους της
διακήρυξης,
κατάλληλα
υπογεγραμμένη

•

Προσυμβατικός
έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου (όπου
υπάρχει)

•

Προληπτικός
Έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου

Συμπληρωματικές
συμβάσεις/τροποποι
ήσεις δικαιώματα
προαίρεσης
προβλέπονται από
την διακήρυξη ή
δικαιολογούνται από
το νομοθετικό
πλαίσιο

•

Προληπτικός
Έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου

•

Νομολογία
Ελεγκτικού
Συνεδρίου –
επισκόπηση
πράξεων
επιστροφής –
διαφωνιών

Κατάλληλα
υπογεγραμμένη
σύμβαση, ύπαρξη
εγγυητικών

•

Προληπτικός
Έλεγχος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
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Ισχυρισμοί

Σκοπός εσωτερικών
δικλίδων

Εσωτερικές δικλίδες

Δοκιμασίες
εσωτερικών
δικλίδων

επιστολών καλής
εκτέλεσης,
πρόσθετων
εγγυήσεων, απόφαση
ορισμού
επιβλεπόντων,
εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα,
ασφαλιστήρια
συμβόλαια,
πρόγραμμα
ποιότητας έργου,
εξοφλημένα
τιμολόγια
δημοσιεύσεων
Νομιμότητα /
Κανονικότητα
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Μη παραγραφή της
απαίτησης/αξίωσης

•

Έλεγχος
ληξιπρόθεσμων
οφειλών

•

Επισκόπηση των
καταστάσεων
ληξιπρόθεσμων
οφειλών, των
ανεκτέλεστων
αναλήψεων
υποχρεώσεων και
της πορείας των
πιστώσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

41

Πρόγραμμα Ελέγχου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ &
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ελεγχόμενη Χρήση:
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.

41ACCA – PAPER F8 – AUDIT AND ASSURANCE INTERNATIONAL – FOR EXAMS IN 2010.
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(ii) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii)
Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ&Δ

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

Πραγματοποίηση

Μόνο έγκυρες
πληρωμές
πραγματοποιούνται

•

Διαχωρισμός
καθηκόντων.

•

Παρατήρηση και
αξιολόγηση του
διαχωρισμού καθηκόντων

•

Οι δηλώσεις
προμηθευτών –
φορέων λοιπών
υποχρεώσεων
(π.χ.
ασφαλιστικών
ταμείων)
επισκοπούνται
ανεξάρτητα και
πραγματοποιείται
συμφωνία με τους
λογαριασμούς
γενικής λογιστικής.

•

Επισκόπηση διαδικασιών
συμφωνίας δηλώσεων
προμηθευτών.

•

Πραγματοποίηση
και επισκόπηση
μηνιαίας
συμφωνίας
τραπεζών.

•

Επισκόπηση συμφωνιών για
επιβεβαίωση ότι
πραγματοποιούνται και
ελέγχονται.

•

Μόνο
εξουσιοδοτημένο
προσωπικό
πραγματοποιεί
ηλεκτρονικές

•

Επιθεώρηση
εξουσιοδοτήσεων για
πληρωμές.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

πληρωμές και
εκδίδει επιταγές.

Πληρότητα

142

Όλες οι πληρωμές
που έχουν
πραγματοποιηθεί
έχουν καταγραφεί.

•

Ηλεκτρονικές
πληρωμές και
έκδοση επιταγών
πραγματοποιείται
μόνο αφού όλα τα
απαραίτητα
παραστατικά και
έγγραφα έχουν
καταλλήλως
εγκριθεί.

•

Επιθεώρηση σχετικών
παραστατικών για
επιβεβαίωση ότι έχουν
εγκριθεί αρμοδίως από τον
κατάλληλο προϊστάμενο.

•

Διαχωρισμός
καθηκόντων.

•

Παρατήρηση και
αξιολόγηση του
διαχωρισμού καθηκόντων

•

Οι δηλώσεις
προμηθευτών
επισκοπούνται
ανεξάρτητα και
πραγματοποιείται
συμφωνία με τους
λογαριασμούς
γενικής λογιστικής.

•

Επισκόπηση διαδικασιών
συμφωνίας δηλώσεων
προμηθευτών

•

Πραγματοποίηση
και επισκόπηση

•

Επισκόπηση συμφωνιών για
επιβεβαίωση ότι
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

μηνιαίας
συμφωνίας
τραπεζών.

Ακρίβεια,
ταξινόμηση και
αποτίμηση

143

Οι πληρωμές έχουν
καταχωρηθεί ορθά
στη γενική
λογιστική –
καθολικό.

πραγματοποιούνται και
ελέγχονται

•

Οι πληρωμές
επιθεωρούνται
από
προϊστάμενο/διευ
θυντή πριν την
πραγματοποίησή
τους.

•

Επισκόπηση δείγματος για
εξακρίβωση της ύπαρξης
επιθεώρησης από
προϊστάμενο/διευθυντή.

•

Οι ημερήσιες
πληρωμές
συμφωνούνται με
τις λογιστικές
εγγραφές στους
λογαριασμούς των
υποχρεώσεων.

•

Επισκόπηση δείγματος
συμφωνίας για
επιβεβαίωση ότι
πραγματοποιείται.

•

Χρήση
προαριθμημένων
επιταγών.

•

Εξακρίβωση της
αριθμητικής συνέχειας και
της χρήσης
προαριθμημένων επιταγών.

•

Συμφωνία του
ημερήσιου
ημερολογίου
πληρωμών με την

•

Επισκόπηση συμφωνίας για
την εξακρίβωση ότι
πραγματοποιείται,
επιθεωρείται και οι όποιες
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

ηλεκτρονική
μεταφορά
διαθεσίμων και
την έκδοση
επιταγών.

Οι πληρωμές
καταχωρούνται
στους ορθούς
λογαριασμούς

144

διαφορές
παρακολουθούνται
εγκαίρως.

•

Οι δηλώσεις των
προμηθευτών
συμφωνούνται με
τους
λογαριασμούς
υποχρεώσεων σε
τακτική βάση.

•

Επισκόπηση συμφωνιών για
δείγμα λογαριασμών.

•

Μηνιαία
συμφωνία των
αντιγράφων
κίνησης
τραπεζικών
λογαριασμών
(extraits) με τους
λογαριασμούς της
γενικής λογιστικής.

•

Επισκόπηση των
συμφωνιών για
επιβεβαίωση ότι
πραγματοποιούνται και
ελέγχονται

•

Οι δηλώσεις των
προμηθευτών
συμφωνούνται με
τους

•

Επισκόπηση συμφωνιών για
δείγμα λογαριασμών.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

υποχρεώσεων και
στο γενικό
καθολικό.

Διαχωρισμός

145

Οι πληρωμές
καταχωρούνται
στην ορθή
λογιστική χρήση.

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

λογαριασμούς
υποχρεώσεων σε
τακτική βάση.
•

Μηνιαία
συμφωνία του
ημερολογίου
πληρωμών με τις
εγγραφές στο
γενικό καθολικό.

•

Επισκόπηση εγγραφών από
το ημερολόγιο στο γενικό
καθολικό.

•

Οι λογαριασμοί
υποχρεώσεων των
αναλυτικών
καθολικών
συμφωνούνται με
το γενικό καθολικό
και το ισοζύγιο.

•

Επισκόπηση συμφωνίας για
την εξακρίβωση ότι
πραγματοποιείται,
επιθεωρείται και οι όποιες
διαφορές
παρακολουθούνται
εγκαίρως.

•

Συμφωνία του
ημερολογίου
πληρωμών και των
λογαριασμών
υποχρεώσεων με
την ηλεκτρονική
μεταφορά
διαθεσίμων και
την έκδοση

•

Επισκόπηση ότι η
συμφωνία
πραγματοποιείται και
ελέγχεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
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Ισχυρισμοί

Σκοπός
εσωτερικών
δικλίδων ‐
Πληρωμών

Εσωτερικές
δικλίδες

Δοκιμασίες εσωτερικών
δικλίδων

επιταγών.
Ισχυρισμοί για
την παρουσίαση
και τη
γνωστοποίηση

146

Οι πληρωμές
καταχωρούνται
στους ορθούς
λογαριασμούς

•

Λογιστικό σχέδιο
λογαριασμών.

•

Επισκόπηση του
ημερολογίου πληρωμών και
αξιολόγηση του ευλόγου
των εγγραφών.

•

Ανεξάρτητη
έγκριση και
επιθεώρηση της
αντιστοίχισης και
της δημιουργίας
των λογαριασμών
στο λογιστικό
σχέδιο.

•

Επισκόπηση της χρήσης των
λογαριασμών με βάση το
λογιστικό σχέδιο που ισχύει
και των λογαριασμών που
δημιουργούνται/αντιστοιχο
ύνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και
αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή
ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και
την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των
διαδικασιών ελέγχου όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
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(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ

Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Σελίδα

/

Πρόγραμμα Ελέγχου
Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2

3

4

5
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Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα αποθέματα που εμφανίζονται στον Ισολογισμό,
ανήκουν στο φορέα ή φυλάσσονται από τρίτους για
λογαριασμό του φορέα.
Όλα τα αποθέματα που ανήκουν στον φορέα κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού, έχουν συμπεριληφθεί στον
Ισολογισμό.
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ
τιμής κτήσης και τρέχουσας τιμής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί στην αποτίμηση των κατεστραμμένων,
απαξιωθέντων και βραδέως κινούμενων αποθεμάτων. Η
τρέχουσα τιμή πρέπει να εκτιμηθεί με αναφορά στην
τρέχουσα τιμή αντικατάστασης (αγοράς ή παραγωγής) και στις
πραγματικές τιμές πώλησης της επόμενης χρήσης.
Ο φορέας έχει νόμιμο δικαίωμα επί όλων των αποθεμάτων
του Ισολογισμού. Όλα τα αποθέματα είναι ελεύθερα
εμπράγματων βαρών, ενεχυριάσεων ή άλλων εξασφαλίσεων ή
σε αντίθετη περίπτωση οι δεσμεύσεις αυτές έχουν κατάλληλα
εντοπιστεί και παρουσιαστεί.
Τα αποθέματα έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και
γνωστοποιηθεί
στις
οικονομικές
καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες λογιστικές αρχές.

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1

2

3

4

5

6
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Διαδικασία φυσικής απογραφής
Επισκόπηση και εξέταση της επάρκειας των οδηγιών και
λοιπών εγχειριδίων αναφορικά με την απογραφή και τον
εντοπισμό των απαξιωθέντων αποθεμάτων.
Παρουσία του ελεγκτή στη φυσική απογραφή και
συμπλήρωση διαδικασιών καταμέτρησης με ημερομηνία….
Διενέργεια δειγματοληπτικών καταμετρήσεων που έχουν
καταγραφεί από το φορέα (επιλογή δείγματος από
αποθήκη προς φύλλα καταμέτρησης/λογιστικά αρχεία και
αντίστροφα).
Επικέντρωση
στην
καταμέτρηση
υλικών/αποθεμάτων υψηλού κόστους και εάν είναι
απαραίτητο, συμπλήρωση με αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Διερεύνηση διαφορών και εξέταση της αναγκαιότητας της
αύξησης των δειγματοληπτικών καταμετρήσεων.
Έλεγχος ορθότητας διαδικασιών διαχωρισμού και
επαληθεύσεις για τις τελευταίες κινήσεις (εισαγωγές ‐
εξαγωγές) της κλειόμενης χρήσεως, καθώς και τις πρώτες
κινήσεις της επόμενης χρήσης.
Πιστοποίηση της ύπαρξης, ιδιοκτησίας και φυσικής
κατάστασης αποθεμάτων σε τρίτους και αποθεμάτων
τρίτων στις εγκαταστάσεις του φορέα (παρακαταθήκη)
Μέσω παρατήρησης και διερευνητικών ερωτήσεων,
εντοπισμός και καταγραφή κατεστραμμένων,
απαξιωθέντων και βραδέως κινούμενων αποθεμάτων ή
αποθεμάτων που καταμετρήθηκαν αλλά χρησιμοποιούνται
ως πάγια.
Διαδικασία συλλογής και επαλήθευσης στοιχείων φυσικής
απογραφής
Συμφωνία των καταμετρηθέντων με την τελική κατάσταση
απογραφής και τις λογιστικές καταστάσεις.
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Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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Έλεγχος της ορθότητας των καταστάσεων απογραφής και
των λογιστικών καταστάσεων (αθροίσεις, μεταφορές ποσών
κλπ.)
Αντιστοίχηση των πληροφοριών διαχωρισμού που
λήφθησαν κατά τη διάρκεια της απογραφής με τα λογιστικά
αρχεία.
Εξέταση της συμφωνίας καταμετρηθέντων και λογιστικών
υπολοίπων. Έλεγχος καταχώρησης ελλειμμάτων ‐
πλεονασμάτων απογραφής.
Αποτίμηση Αποθεμάτων και λοιπές διαδικασίες
Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για όλες τις κατηγορίες αποθεμάτων του Φορέα, με
υπόλοιπα τρέχοντος έτους και προηγούμενου. Τα υπόλοιπα
να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις οικονομικές
καταστάσεις. (Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα
έναρξης»)
Επιλογή δείγματος από την τελική κατάσταση απογραφής
και έλεγχος της αποτίμησης με επανυπολογισμό της τιμής
κτήσης (ιστορικού κόστους) μονάδας.
Έλεγχος της εφαρμογής για τον προσδιορισμό της τιμής
κτήσης της ίδιας μεθόδου (π.χ. μέσης σταθμικής τιμής) με
τη μέθοδο που εφαρμόσθηκε στην προηγούμενη χρήση. Σε
περίπτωση αλλαγής μεθόδου, προσδιορισμός της
επίδρασης στο κόστος και στα τελικά αποθέματα. Ομοίως
έλεγχος ότι η μέθοδος κοστολόγησης των ιδιοπαραγόμενων
αποθεμάτων (επίρριψη δαπανών και αναλώσεων και
επιμερισμός τους) είναι αποδεκτή και σύμφωνη με εκείνη
της προηγούμενης χρήσης και προσδιορισμός της
επίδρασης της τυχόν αλλαγής μεθόδου.
Έλεγχος της αποτίμησης στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της
τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής. Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην αποτίμηση των κατεστραμμένων,
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Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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απαξιωθέντων και βραδέως κινούμενων αποθεμάτων. Η
τρέχουσα τιμή πρέπει να εκτιμηθεί με αναφορά στην
τρέχουσα τιμή αντικατάστασης (αγορά ή αναπαραγωγή) και
στις πραγματικές τιμές πώλησης της επόμενης χρήσης.
Πραγματοποίηση αναλυτικών διαδικασιών:
•
Σύγκριση πωλήσεων, κόστους πωληθέντων,
αποθεμάτων με προηγούμενες περιόδους, σε μηνιαία
βάση, ανά κατηγορία αποθέματος, ανά τοποθεσία κλπ.
•
Σύγκριση τιμών μονάδων αποθεμάτων με
προηγούμενες περιόδους
•
Σύγκριση μέσης τιμής μονάδας ανά απόθεμα που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του κόστους
πωληθέντων με τις τιμές αποτίμησης
Επισκόπηση των αποθεμάτων και του κόστους πωληθέντων
στο γενικό καθολικό και εντοπισμός τυχόν ασυνήθιστων
στοιχείων
Επισκόπηση απαντήσεων τραπεζών, πρακτικών, δανειακών
συμβάσεων και λοιπών υποστηρικτικών εγγράφων για
στοιχεία βαρών, ενεχυριάσεων και λοιπών αξιώσεων επί
των απαιτήσεων.
Εκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης για απαξιωθέντα,
βραδέως κινούμενα ή κατεστραμμένα αποθέματα:
•
Αντιστοίχηση τέτοιων εντοπισθέντων αποθεμάτων
κατά τη διάρκεια της απογραφής με τις καταστάσεις
που έχουν προετοιμαστεί από το φορέα
•
Σύγκριση αποτίμησης τρέχουσας περιόδου και
διαγραφών με προηγούμενες περιόδους. Σύγκριση
αποτίμησης ως ποσοστό του αποθέματος και του
κόστους πωληθέντων με προηγούμενες περιόδους.
•
Επιλογή αποθεμάτων με αξία μεγαλύτερη από…. ή με
τα εξής χαρακτηριστικά: ….. από την κατάσταση της
τελικής απογραφής για τον εντοπισμό τυχόν
απαξιωθέντων, βραδέως κινούμενων ή
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Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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πλεονασματικών αποθεμάτων. Σύγκριση ποσοτήτων
τελικού αποθέματος, με ποσότητες πωληθέντων ή
αναμενόμενων πωλήσεων.
Διερεύνηση συναλλαγών που έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν
έχουν παραδοθεί (φυλάσσονται στην αποθήκη)
Διερεύνηση για αποθέματα σε παρακαταθήκη. Επισκόπηση
των διαδικασιών για την αναγνώριση τυχόν εσόδων
παρακαταθήκης.
Επισκόπηση της φύσης των αποθεμάτων, της ορθής
καταχώρησής τους στην κατάλληλη κατηγορία
(εμπορεύματα, προϊόντα, α΄ και β΄ ύλες κλπ.) και της
κατάλληλης απεικόνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις
με παράθεση των αναγκαίων πληροφοριών/επεξηγήσεων.
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων: επιβεβαίωση του
συμψηφισμού των προκαταβολών με τιμολόγια αγοράς /
εισαγωγή στην αποθήκη στην επόμενη χρήση. Έλεγχος ότι
τα χρεωστικά υπόλοιπα των προμηθευτών αποθεμάτων
εμφανίζονται στις προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων.
Αξιολόγηση της ασφαλιστικής κάλυψης των αποθεμάτων.

24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και
αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή
ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και
την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των
διαδικασιών ελέγχου όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
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(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα.
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ

Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Σελίδα

/

Πρόγραμμα Ελέγχου
Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου
1

2

3

4

5
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Πρ/ Υ

Πλ

Ισχυρισμοί
Α
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Το χρέος που εμφανίζεται στον Ισολογισμό αφορά σε
πραγματική υποχρέωση του φορέα .
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις του φορέα κατά την
ημερομηνία τέλους χρήσης έχουν περιληφθεί στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι σχετικοί τόκοι που έχουν καταστεί
δεδουλευμένοι, έχουν καταχωρηθεί στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ισολογισμού απεικονίζουν τα
ποσά που οφείλονται από το φορέα. Οι τόκοι έξοδα έχουν
καταχωρηθεί ορθώς στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως.
Οι υποχρεώσεις του φορέα αντιπροσωπεύουν δεσμεύσεις του
φορέα κατά την ημερομηνία τέλους χρήσης. Υπάρχει σαφής
αναφορά και παρουσίαση εάν το χρέος έχει εξασφαλιστεί
(υποθήκη, εγγυητική επιστολή, δεσμεύσεις καταθέσεων κλπ)
ή αν έχει γίνει αναδοχή ή εγγύηση του χρέους από τρίτους.
Υπάρχει συμμόρφωση με τις ρήτρες των δανειακών
συμβάσεων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί,
περιγραφεί και παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για όλες τις κατηγορίες δανειακών υποχρεώσεων του
φορέα, με υπόλοιπα τρέχοντος έτους και προηγούμενου.
Τα υπόλοιπα να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις
οικονομικές καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Στον ανωτέρω πίνακα, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων και
επεξήγησή τους.
Πραγματοποίηση
πιστοποίησης
μέσω
επιστολών
υπολοίπων,
όρων
αποπληρωμής,
επιτοκίου
και
εξασφαλίσεων των δανείων και λοιπών υποχρεώσεων προς
τρίτους (τράπεζες, δανειστές κλπ.).
Επισκόπηση των συμβάσεων των δανείων που ίσχυαν κατά
τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης. Καταγραφή των
σημαντικών όρων (σκοπός, διάρκεια, ποσό, πίνακας
αποπληρωμής, νόμισμα, επιτόκιο, ρήτρες, εμπράγματες
ασφάλειες, εγγυήσεις κ.λ.π.).
Έλεγχος δανείων με αναφορά σε συμβάσεις, πρακτικά ΔΣ
και επαλήθευση της εισροής κεφαλαίων και αποπληρωμές
(από extrait τραπεζών κλπ.).
Πραγματοποίηση δοκιμασίας λογικότητας τόκων
εφαρμόζοντας μέσο επιτόκιο με μέσο υπόλοιπο δανείου. Σε
περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων, δειγματοληπτικός
έλεγχος λογισμού τόκων και πρόβλεψης τόκων στο τέλος
της χρήσης.
Επισκόπηση πρακτικών, συμβάσεων, απαντητικών
επιστολών τραπεζών και λοιπών εγγράφων για την
επιβεβαίωση της ύπαρξης έγκρισης των μακροπρόθεσμων
πιστώσεων ή παρεμφερών υποχρεώσεων.
Επιβεβαίωση της ορθής και πλήρους αναφοράς των βαρών
και υποθηκών.
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

9

10

11

12

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Επισκόπηση υπολογισμών και λοιπών αποδεικτικών
στοιχείων για συμμόρφωση με ρήτρες, όρους και λοιπούς
περιορισμούς των δανειακών υποχρεώσεων. Εκτίμηση των
επιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
Επισκόπηση αναλυτικών καθολικών των λογαριασμών και
εντοπισμός ασυνήθιστων υπολοίπων, περιγραφών,
κονδυλίων κλπ.
Έλεγχος του ορθού επιμερισμού μεταξύ βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Εμφάνιση στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των δόσεων που είναι
πληρωτέες στην επόμενη χρήση.
Προετοιμασία πίνακα με λήξεις δανειακών υποχρεώσεων.
Έλεγχος σύμφωνα με δανειακές συμβάσεις και πίνακες
αποπληρωμών.

13
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.11: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΔΑ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΕΞΟΔΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση
τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των
διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει
να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες
και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου
όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii)
Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
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(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΕΞΟΔΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2
3

4

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα έξοδα που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων αποτελούν πραγματικά κόστη του φορέα.
Κόστη και έξοδα επόμενων περιόδων εμφανίζονται κατάλληλα
ως αποθέματα, έξοδα επομένων χρήσεων ή πάγιο ενεργητικό.
Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν την τρέχουσα χρήση έχουν
περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Τα έξοδα έχουν καταγραφεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως στα κατάλληλα ποσά.
Τα έξοδα έχουν κατάλληλα καταγραφεί, περιγραφεί,
ταξινομηθεί και παρουσιαστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις,
συμπεριλαμβανόμενων και των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με
τις ισχύουσες λογιστικές αρχές.

5

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

2

3

4

5

6

7

8
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Στους ανωτέρω πίνακες, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων και
επεξήγησή τους.
Να επεξηγηθούν διακυμάνσεις (αναλυτικές διαδικασίες) σε
σχέση με Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Απολογισμό
(βαθμός εκτέλεσης προϋπολογισμού) τρέχοντος έτους και
Προϋπολογισμό επομένου έτους.
Για κάθε λογαριασμό εξόδου γενικής λογιστικής να γίνει
συμφωνία με τους αντίστοιχους ΚΑΕ του Δημόσιου
Λογιστικού και του Απολογισμού με 31/12.
Να
διερευνηθούν περιπτώσεις λογ. Γ.Λ. που δεν εμφανίζουν
ΚΑΕ και αντίστροφα. Να επεξηγηθούν διαφορές.
Να ληφθούν οι τακτοποιητικές εγγραφές τέλους χρήσης
που αφορούν τα έξοδα (μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού ‐ παθητικού) και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά
τους.
Επισκόπηση του αναλυτικού καθολικού των εξόδων και
εντοπισμός ασυνήθιστων περιγραφών, υπολοίπων κλπ.
Επισκόπηση των αναλυτικών καθολικών των λογαριασμών
και επαλήθευση των σημαντικών κονδυλίων (και μη
σημαντικών κονδυλίων σε δειγματοληπτική βάση) με
εξέταση των σχετικών παραστατικών (τιμολόγια,
εξοδολόγια κλπ.).
Έλεγχος ότι περιλήφθηκαν στους λογαριασμούς όλα τα
δουλευμένα έξοδα της χρήσης. Έλεγχος μη καταχωρημένων
υποχρεώσεων μέσω της επισκόπησης των παραστατικών
της επόμενης χρήσης. Ιδιαίτερα όπου υπάρχουν συμβάσεις,
επαλήθευση και με ετήσια αναγωγή των μηνιαίων εξόδων.

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

9
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Εξακρίβωση ότι δεν έχουν περιληφθεί στους λογαριασμούς
κονδύλια που δεν συνιστούν δαπάνες.
Επισκόπηση των πρώτων σημαντικών καταχωρήσεων της
επόμενης χρήσης για εντοπισμό τυχόν δαπανών που
αφορούν την ελεγχόμενη χρήση.
Επισκόπηση της φύσης των δαπανών, της ορθής
καταχώρησής τους και της κατάλληλης απεικόνισής τους
στις οικονομικές καταστάσεις με παράθεση των αναγκαίων
πληροφοριών / επεξηγήσεων.
Για δείγμα δαπανών να πραγματοποιηθεί έλεγχος
νομιμότητας (δηλ. α) ύπαρξης πρόβλεψης της δαπάνης από
ουσιαστική διάταξη νόμου ή κανονιστικής διοικητικής
πράξης ή ότι η δαπάνη εξυπηρετεί τους σκοπούς του
οικείου φορέα (έννοια λειτουργικότητας δαπάνης) και β)
ύπαρξης εγγραφής στον προϋπολογισμό σχετικής πίστωσης
και ύπαρξης επαρκούς πίστωσης) και κανονικότητας (δηλ.
α) της νόμιμης ανάληψης της δαπάνης β) της επισύναψης
των νόμιμων δικαιολογητικών, όπου ελέγχονται τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά
τους, τη νόμιμη σύνταξή τους, καθώς και η διαπίστωση ότι
είναι ακριβή και γ) της μη παραγραφής της
απαίτησης/αξίωσης)
Προμήθειες, υπηρεσίες
Να προετοιμαστεί πίνακας με το σύνολο των διαγωνισμών
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης με
αναφορά της διαγωνιστικής διαδικασίας που
ακολουθήθηκε. Σε δείγμα να πραγματοποιηθεί έλεγχος της
διαγωνιστικής διαδικασίας (όρια, κατάτμηση, έγκριση,
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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δέσμευση, σύμβαση κλπ.), της εκτέλεσης της σύμβασης και
της αντίστοιχης λογιστικοποίησης της
προμήθειας/υπηρεσίας.
Να επιλεγεί δείγμα αγορών και να εξακριβωθεί η ορθή
λογιστικοποίησή τους, ανατρέχοντας στα υποστηρικτικά
έγγραφα και στην ορθή καταχώρησή τους στη λογιστική
(π.χ. τήρηση όρων τυχόν συμβάσεων με προμηθευτές, τον
συσχετισμό των τιμολογίων με τα δικαιολογητικά έγγραφα
μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων/ ποσοτικής παραλαβής
και το αναλυτικό καθολικό ειδών αποθήκης, ορθή
καταχώρηση στη λογιστική (προμηθευτές, αγορές και
Φ.Π.Α.), ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών κλπ).
Μισθοδοσία
Σύνταξη ετήσιου ανακεφαλαιωτικού πίνακα μισθοδοσίας
κατά μήνα από τα σύνολα των μισθοδοτικών καταστάσεων
και συμφωνία με την κίνηση όλων των εμπλεκόμενων
λογαριασμών.
Επιλογή δείγματος από διαφορετικές κατηγορίες
προσωπικού (μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου,
προϊστάμενοι, διευθυντές) από την μισθοδοσία ενός μηνός:
‐ συμφωνία της τήρησης του ύψους των αποδοχών,
επιδομάτων κλπ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία‐
‐έλεγχος του υπολογισμού των κρατήσεων και των
εργοδοτικών εισφορών
‐ έλεγχος της καταβολής των καθαρών απολαβών μέσω της
τραπέζης
‐ επαλήθευση της πραγματικής απασχόλησης στο Φορέα
(κάρτες, απουσίες κλπ.)
Χρεωστικοί τόκοι
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

17

18

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Επαλήθευση των χρεωστικών τόκων σε συνάρτηση με το
μέσο όρο ύψους δανεισμού.
Μελέτη όλων των επιστολών και extraits και εξακρίβωση ότι
έχουν χρεωθεί οι τόκοι για όλη τη χρονική διάρκεια των
δανείων και μέχρι την ημερομηνία τέλους της χρήσεως.

19
20
21
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.12: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΑ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΕΣΟΔΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση
τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των
διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει
να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες
και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου
όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
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(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ
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Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΕΣΟΔΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2
3

4

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα έσοδα που περιλαμβάνονται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύουν την παροχή αγαθών ή
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Όλα τα έσοδα
έχουν καταστεί δεδουλευμένα μέχρι την ημερομηνία τέλους
χρήσης. Τα έσοδα επόμενων περιόδων έχουν ορθώς
καταχωρηθεί.
Όλα τα έσοδα τα οποία έχουν καταστεί δεδουλευμένα για τον
φορέα έχουν περιληφθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Τα έσοδα έχουν καταγραφεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσεως στα κατάλληλα ποσά.
Τα έσοδα έχουν κατάλληλα καταγραφεί, περιγραφεί,
ταξινομηθεί και παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις,
συμπεριλαμβανόμενων και των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με
τις ισχύουσες λογιστικές αρχές.

5

168

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1

2

3

4

5

6

7
8
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστούν πίνακες λογαριασμών γενικής
λογιστικής για όλες τις κατηγορίες εσόδων του φορέα, με
υπόλοιπα τρέχοντος έτους και προηγούμενου. Τα υπόλοιπα
να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις οικονομικές
καταστάσεις.
Στους ανωτέρω πίνακες, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων και
επεξήγησή τους.
Να επεξηγηθούν διακυμάνσεις (αναλυτικές διαδικασίες) σε
σχέση με Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, Απολογισμό
(βαθμός εκτέλεσης προϋπολογισμού) τρέχοντος έτους και
Προϋπολογισμό επομένου έτους.
Για κάθε λογαριασμό εσόδου γενικής λογιστικής να γίνει
συμφωνία με τους αντίστοιχους ΚΑΕ του Δημόσιου
Λογιστικού και του Απολογισμού με 31/12.
Να
διερευνηθούν περιπτώσεις λογ. Γ.Λ. που δεν εμφανίζουν
ΚΑΕ και αντίστροφα. Να επεξηγηθούν διαφορές.
Να ληφθούν οι τακτοποιητικές εγγραφές τέλους χρήσης
που αφορούν τα έσοδα (μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού ‐ παθητικού) και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά
τους.
Εάν το αντίστοιχο βήμα ελέγχου, δεν έχει πραγματοποιηθεί
στο πρόγραμμα ελέγχου των απαιτήσεων, επισκόπηση του
γενικού και αναλυτικού καθολικού απαιτήσεων, εσόδων και
εισπράξεων για ασυνήθιστες συναλλαγές.
Δειγματοληπτικός έλεγχος συναλλαγών εσόδων (από το
αναλυτικό καθολικό) και συσχέτιση με υποστηρικτικά
έγγραφα ορθότητας συναλλαγής.
Δειγματοληπτικός έλεγχος παραστατικών εσόδων (από
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

9

10

11

12

13

14
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

αρχειοθέτηση παραστατικών), έλεγχος κανονικότητας
συναλλαγής και εντοπισμός εγγραφής στη Λογιστική.
Συσχέτιση και συνολική επαλήθευση των εσόδων με
τακτική περιοδικότητα (π.χ. μισθώματα) με τα αντίστοιχα
συμφωνητικά και ετήσια αναγωγή, λαμβάνοντας υπόψη
ετήσιες αναπροσαρμογές κ.λ.π.
Για επιχορηγήσεις έλεγχος της κρατικής απόφασης, της
σύμβασης, του χρόνου και των παραστατικών είσπραξης
και των σχετικών υποχρεώσεων του ελεγχόμενου φορέα.
Επίσης της τήρησης της αυτοτέλειας της χρήσης και της
ορθότητας του λογιστικού χειρισμού
Για την κατηγορία «Τόκοι καταθέσεων», μέσω των
επιστολών των τραπεζών, και των αντιγράφων κίνησης
λογαριασμού (extraits) να επιβεβαιωθεί η λογιστικοποίηση
των τόκων της περιόδου. Να γίνει έλεγχος λογικότητας του
ύψους των τόκων με βάση το μέσο υπόλοιπο καταθέσεων.
Για τις λοιπές κατηγορίες εσόδων, για τις οποίες δεν
υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα ελέγχου, να ζητηθεί
αναλυτική καρτέλα γενικής λογιστικής, να επισκοπηθούν οι
κινήσεις και για δείγμα εγγραφών να γίνει αντιπαραβολή με
υποστηρικτικά έγγραφα.
Για τις κατηγορίες «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και
«έσοδα προηγουμένων χρήσεων», να ζητηθεί αναλυτική
καρτέλα λογαριασμών. Να επισκοπηθεί η κίνηση του
λογαριασμού, η φύση των εσόδων που καταγράφονται και
να
διευκρινιστεί η αιτία για την οποία έσοδα
προηγουμένων χρήσεων δεν έχουν καταγραφεί στην
αναλογούσα λογιστική περίοδο.
Δειγματοληπτικός έλεγχος κονδυλίων των παραπάνω
λογαριασμών με υποστηρικτικά έγγραφα, για την ορθότητα
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

15

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

της λογιστικοποίησης και του υπολογισμού του εσόδου.
Να ζητηθούν οι αναλυτικές καρτέλες των λογαριασμών
εσόδων της επόμενης χρήσης. Να επισκοπηθούν οι κινήσεις
των λογαριασμών, προκειμένου να εντοπιστούν
περιπτώσεις σημαντικών εγγραφών εσόδων που έπρεπε να
καταχωρηθούν στην ελεγχόμενη χρήση.

16
17
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.13: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ελεγχόμενη Χρήση:
Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση
τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των
διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει
να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες
και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου
όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii)
Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
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(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ

173

Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2

3

4
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Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα έξοδα επομένων χρήσεων και τα έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα (μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού) που εμφανίζονται
στον Ισολογισμό, αντιπροσωπεύουν έξοδα που αφορούν στην
επόμενη χρήση και αντίστοιχα δεδουλευμένα έσοδα της
ελεγχόμενης χρήσης. Τα έξοδα και έσοδα που αφορούν στους
μεταβατικούς λογαριασμούς έχουν κατάλληλα τακτοποιηθεί
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, ώστε στα
αποτελέσματα να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα
που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση.
Όλα τα έξοδα που αφορούν επόμενες περιόδους τα οποία θα
μπορούσαν κατάλληλα να περιληφθούν στους μεταβατικούς
λογαριασμούς καθώς και όλα τα έσοδα που έχουν καταστεί
δεδουλευμένα, έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό.
Τα έξοδα επομένων χρήσεων και τα έσοδα χρήσης εισπρακτέα
έχουν περιληφθεί στον Ισολογισμό με τα κατάλληλα ποσά.
Επίσης τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα έχουν υπολογιστεί
ορθά και έχουν περιληφθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Ο φορέας κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα και υπόκειται στις
νόμιμες δεσμεύσεις των μεταβατικών λογαριασμών
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Στόχοι Ελέγχου

5

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1

2

3

4
5

175

Π&Γ

ενεργητικού.
Τα έξοδα επομένων χρήσεων, έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και
λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί, καθώς και οι αντίστοιχοι
λογαριασμοί αποτελεσμάτων (έξοδα και έσοδα) έχουν
κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί στις
οικονομικές καταστάσεις.

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για τους μεταβατικούς λογαριασμούς του φορέα, με
υπόλοιπα τρέχοντος έτους και προηγούμενου. Τα υπόλοιπα
να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις οικονομικές
καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Στον ανωτέρω πίνακα, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων και
επεξήγησή τους.
Επισκόπηση των σχετικών παραστατικών και άλλων
αποδεικτικών στοιχείων και επιβεβαίωση του ορθού
λογιστικού χειρισμού (μεταφορά των εξόδων σε επόμενες
χρήσεις και αναγνώριση των εσόδων στην ελεγχόμενη
χρήση).
Εκτίμηση του κατά πόσον τα κονδύλια είναι επανακτήσιμα
με εξέταση της είσπραξης (πίστωσης) των εσόδων και
χρέωσης των εξόδων μέσα στην επόμενη χρήση.
Επισκόπηση της φύσης των κονδυλίων, της ορθής
καταχώρησης τους και κατάλληλης απεικόνισης τους στις
οικονομικές καταστάσεις με παράθεση των αναγκαίων
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

6

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

πληροφοριών / επεξηγήσεων.
Επισκόπηση τιμολογίων, συμβάσεων, πρακτικών,
συμφωνιών ή άλλων εγγράφων για σημαντικές προσθήκες
στους λογαριασμούς αυτούς.

7
8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.14: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση
τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των
διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει
να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες
και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου
όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii)
Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
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(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2

3

4
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Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα έσοδα επομένων χρήσεων και τα έξοδα χρήσεως
δεδουλευμένα
(μεταβατικοί
λογ.
Παθητικού)
που
εμφανίζονται στον Ισολογισμό, αντιπροσωπεύουν έσοδα που
αφορούν στην επόμενη χρήση και αντίστοιχα δεδουλευμένα
έξοδα της ελεγχόμενης χρήσης. Τα έξοδα και έσοδα που
αφορούν στους μεταβατικούς λογαριασμούς έχουν κατάλληλα
τακτοποιηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, ώστε
στα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και
έξοδα που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή χρήση.
Όλα τα έσοδα που αφορούν επόμενες χρήσεις τα οποία θα
μπορούσαν κατάλληλα να περιληφθούν στους μεταβατικούς
λογαριασμούς καθώς και όλα τα έξοδα που έχουν καταστεί
δεδουλευμένα, έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό.
Τα έσοδα επομένων χρήσεων και τα έξοδα χρήσης
δεδουλευμένα έχουν περιληφθεί στον Ισολογισμό με τα
κατάλληλα ποσά. Επίσης τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα
έχουν υπολογιστεί ορθά και έχουν περιληφθεί στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Ο φορέας κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα και υπόκειται στις
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Στόχοι Ελέγχου

5

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1

2

3

4
5
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Π&Γ

νόμιμες δεσμεύσεις των μεταβατικών λογαριασμών
παθητικού.
Τα έσοδα επομένων χρήσεων, έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
και λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί, καθώς και οι αντίστοιχοι
λογαριασμοί αποτελεσμάτων (έξοδα και έσοδα) έχουν
κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και παρουσιαστεί στις
οικονομικές καταστάσεις.

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για τους μεταβατικούς λογαριασμούς του Φορέα, με
υπόλοιπα τρέχοντος και προηγούμενου έτους. Τα υπόλοιπα
να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Στον ανωτέρω πίνακα, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων και
επεξήγησή τους.
Επισκόπηση των σχετικών παραστατικών και άλλων
αποδεικτικών στοιχείων και επιβεβαίωση του ορθού
λογιστικού χειρισμού (μεταφορά των εσόδων σε επόμενες
χρήσεις και αναγνώριση των εξόδων στην ελεγχόμενη
χρήση).
Εκτίμηση του κατά πόσον τα κονδύλια είναι λογικά με
εξέταση της αποπληρωμής τους μέσα στην επόμενη χρήση.
Επισκόπηση της φύσης των κονδυλίων, της ορθής
καταχώρησης τους και κατάλληλης απεικόνισης τους στις
οικονομικές καταστάσεις με παράθεση των αναγκαίων
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

6

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

πληροφοριών / επεξηγήσεων.
Επισκόπηση τιμολογίων, συμβάσεων, πρακτικών,
συμφωνιών ή άλλων εγγράφων για σημαντικές προσθήκες
στους λογαριασμούς αυτούς.

7
8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.15: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση τεκμηριωμένης
γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των διαφόρων
τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να
επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική κρίση
του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες και να
προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου όσο
και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
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(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ
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Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)
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Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2

3

4

5
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Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του φορέα
βρίσκονται στην κυριότητα του φορέα ή φυλάσσονται από
τρίτους για λογαριασμό του φορέα.
Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται
στην κυριότητα του φορέα περιλαμβάνονται στις οικονομικές
του καταστάσεις.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στον
Ισολογισμό με την κατάλληλη αξία (αξία κτήσης μείον
αποσβέσεις). Η καταχώρηση του κόστους κτήσης των
περιουσιακών στοιχείων καθώς και η απόσβεσή του
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές
αρχές.
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του ή έχει νόμιμα δικαιώματα
επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που
εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Τα ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα βαρών, ενεχύρων και
λοιπών δεσμεύσεων και σε αντίθετη περίπτωση τα βάρη αυτά
έχουν εντοπιστεί.
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί,
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Στόχοι Ελέγχου

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

περιγραφεί και παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.
Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

1

2

3

4

5

6
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστεί πίνακας κίνησης παγίων, σύμφωνα με
τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής. Τα υπόλοιπα να
συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Για προσθήκες χρήσης ποσού μεγαλύτερου από……
επαλήθευση της ύπαρξης και αξίας των προσθηκών με
επισκόπηση των σχετικών παραστατικών και άλλων
αποδεικτικών στοιχείων (πχ. πρακτικά ΔΣ, μελέτες,
συμβάσεις κλπ.).
Για
πωλήσεις
χρήσης
ποσού
μεγαλύτερου
από……..επισκόπηση υποστηρικτικών εγγράφων της
διαδικασίας και επιβεβαίωση ότι το κατάλληλο κόστος και
σωρευμένες αποσβέσεις έχουν αφαιρεθεί από τις
οικονομικές καταστάσεις. Επανυπολογισμός του κέρδους ή
της ζημιάς που προέκυψε.
Επισκόπηση των λογαριασμών για εντοπισμό τυχόν
δαπανών που έχουν παγιοποιηθεί ενώ θα έπρεπε να
βαρύνουν τα έξοδα της χρήσης.
Πραγματοποίηση αναλυτικών διαδικασιών ή λεπτομερών
επανυπολογισμών της ακρίβειας των αποσβέσεων και
συμφωνία με λογαριασμούς γενικής λογιστικής.
.
Αξιολόγηση της ασφαλιστικής κάλυψης των παγίων.
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

7

8

9

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Επαλήθευση της ύπαρξης και κυριότητας των ακινήτων,
καθώς και των εμπραγμάτων βαρών επ' αυτών (τίτλοι
κτήσεως, οικοδομικές άδειες, αποσπάσματα
κτηματογράφησης, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων).
Επιλογή δείγματος από το μητρώο παγίων στοιχείων και
επαλήθευση της φυσικής ύπαρξης και κατάστασής τους.
Έρευνα για τυχόν απαξιωμένα ή εκτός εκμετάλλευσης
πάγια και για ύπαρξη / επάρκεια σχετικής πρόβλεψης
απαξίωσης.
Πιστοποίηση της ύπαρξης, ιδιοκτησίας και φυσικής
κατάστασης παγίων στοιχείων που φυλάσσονται σε τρίτους
(παρακαταθήκη).

10

186
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.16: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ‐ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΤΑΜΕΙΟ ‐ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και
αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή
ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και
την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των
διαδικασιών ελέγχου όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – συναλλαγές και γεγονότα που έχουν καταγραφεί έχουν
Πρ
πραγματοποιηθεί και αφορούν το φορέα
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© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πλ
Α
Δ
Τ

(ii) Πληρότητα – έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ο φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii)
Πληρότητα – όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Πλ
συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και
Α
τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σε
ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή κατανομής
καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – γνωστοποιούμενα γεγονότα,
συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν την οντότητα.
(ii) Πληρότητα – όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σ
Κ

Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Πρόγραμμα Ελέγχου
Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΤΑΜΕΙΟ ‐ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2

3

4

189

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων (Ταμείο – Τράπεζες),
τα οποία απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του
ελεγχόμενου φορέα στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης,
βρίσκονται υπό την κυριότητα του.
Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων (Ταμείο – Τράπεζες),
τα οποία βρίσκονται υπό την κυριότητα του ελεγχόμενου
φορέα στο τέλος της ελεγχόμενης χρήσης, απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Ο ελεγχόμενος φορέας είναι κύριος ή κατέχει άλλο νόμιμο
δικαίωμα, επί των χρηματικών διαθεσίμων όπως
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της
ελεγχόμενης χρήσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περιορισμών στη
χρήση των χρηματικών διαθεσίμων, υποθηκών, άλλων
εμπράγματων βαρών ή ενοχκών απαιτήσεων, αυτά
αναγνωρίζονται κατάλληλα.
Τα χρηματικά διαθέσιμα ταξινομούνται, περιγράφονται και
γνωστοποιούνται κατάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις,
σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές.
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Α/Α Φύλλου
Εργασίας

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
Πρ/ Υ

1

2

3

4
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Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&Δ

Π&
Γ

Σ

Να ετοιμαστεί μία κατάσταση με όλους τους
τραπεζικούς λογαριασμούς και τον λογαριασμό
ταμείου. Να πραγματοποιηθεί σύγκριση με την
κατάσταση της προηγούμενης χρήσης και να
διερευνηθούν απροσδόκητες μεταβολές (π.χ.
πιστωτικά
υπόλοιπα,
ασυνήθιστα
μεγάλα
υπόλοιπα, νέοι λογαριασμοί, λογαριασμοί που
έκλεισαν) ή η απουσία αναμενόμενων μεταβολών.
Να πραγματοποιηθεί καταμέτρηση του ταμείου
(μικρό ταμείο, εισπράξεις που δεν έχουν
κατατεθεί) εάν το υπόλοιπο είναι σημαντικό.
Να σταλούν επιβεβαιωτικές επιστολές για όλους
τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο
φορέας κατά την ελεγχόμενη περίοδο (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.4.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ, Υπόδειγμα 1)
Να εξετασθεί η συμφωνία τραπεζών. Πιο
συγκεκριμένα:
• Να εντοπισθούν τα τραπεζικά υπόλοιπα
στα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών
λογαριασμών και να διασταυρωθούν με
τις αντίστοιχες επιβεβαιωτικές επιστολές.
• Να εντοπισθούν τα λογιστικά υπόλοιπα
στο γενικό καθολικό.
• Να εξετασθεί η μαθηματική ακρίβεια της
συμφωνίας τραπεζών.
• Να εντοπισθούν οι καταθέσεις υπό
μεταφορά και οι εκκρεμούσες επιταγές
στη συμφωνία τραπεζών. Δείγμα αυτών
να αναζητηθεί στα αντίγραφα κίνησης
τραπεζικών λογαριασμών (extraits) και
αντιστρόφως.
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Α/Α Φύλλου
Εργασίας

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
Πρ/ Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&Δ

Π&
Γ

Σ

•

5

6

7

8

9

10
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Να εξετασθεί η φύση, η έκταση και η
λογικότητα των στοιχείων της συμφωνίας
τραπεζών
και
να
διερευνηθούν
σημαντικά (μεγαλύτερα από ή % επί του
ανεκτού σφάλματος) ή ασυνήθιστα
στοιχεία.
Να επισκοπηθεί η κίνηση του λογαριασμού του
Ταμείου για ασυνήθιστες εγγραφές.
Να επιβεβαιωθεί η ορθή καταχώρηση των
εισπράξεων και πληρωμών στο ημερολόγιο
εγγραφών. Εν συνεχεία να ελεγχθεί η ορθή
μεταφορά των συνόλων στο γενικό καθολικό.
Να ελεγχθεί η αριθμητική συνέχεια των
τραπεζικών επιταγών.
Για ένα δείγμα ημερών του ελεγχόμενου έτους, να
πραγματοποιηθεί αντιπαραβολή μεταξύ των
συνολικών ημερήσιων εσόδων και
της
καταχώρησης τους στον λογαριασμό ταμείου ή
Τραπέζης.
Σε περίπτωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού,
να εντοπισθούν επιπλέον οι αντίστοιχες
καταθέσεις στο αντίγραφο κίνησης (extrait).
Για ένα δείγμα ημερών του ελεγχόμενου έτους και
για τις καταχωρηθείσες εισπράξεις να εντοπισθούν
οι αντίστοιχες αποδείξεις κατάθεσης. Να
εξετασθούν
περιπτώσεις
ασυνήθιστης
καθυστέρησης
στην
κατάθεση
των
πραγματοποιούμενων εισπράξεων ή διάσπασης
των εισπράξεων σε επιμέρους καταθέσεις.
Να επισκοπηθούν οι απαντητικές επιστολές των
τραπεζών, τα πρακτικά, οι συμβάσεις δανείων και
άλλα σχετικά έγγραφα για τυχόν περιορισμούς στη
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Α/Α Φύλλου
Εργασίας

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
Πρ/ Υ

11

12

192

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&Δ

Π&
Γ

Σ

χρήση του ταμειακού υπολοίπου και ύπαρξη
υποθηκών, άλλου εμπράγματου βάρους επί του
ταμειακού υπολοίπου καθώς και άλλων ενοχικής
φύσεως απαιτήσεων.
Να εξετασθεί το εύλογο των πιστωτικών τόκων σε
σχέση με τον μέσο όρο τραπεζικών διαθεσίμων
κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.
Να εξετασθεί η ορθότητα της ταξινόμησης,
περιγραφής και γνωστοποίησης των χρηματικών
διαθεσίμων
στις οικονομικές καταστάσεις,
σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.17: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση
τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των
διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει
να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική
κρίση του ελεγκτή και την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες
και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των διαδικασιών ελέγχου
όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤ.ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
Δ

Τ

περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
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(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σελίδα

/

Πρόγραμμα Ελέγχου
Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου

1

2
3
4

5

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
1

195

Π&Γ

Όλοι οι λογαριασμοί πληρωτέοι που εμφανίζονται στον
Ισολογισμό αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις του φορέα
σε προμηθευτές και λοιπούς τρίτους.
Όλες οι υποχρεώσεις του φορέα κατά την ημερομηνία τέλους
χρήσης έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι υποχρεώσεις του Ισολογισμού απεικονίζουν τα ποσά που
οφείλονται από το φορέα.
Οι υποχρεώσεις του φορέα αντιπροσωπεύουν δεσμεύσεις του
φορέα κατά την ημερομηνία τέλους χρήσης.
Οι υποχρεώσεις έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και
παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το
ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για όλες τις κατηγορίες υποχρεώσεων του φορέα, με
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Ισχυρισμοί
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7
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Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
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υπόλοιπα τρέχοντος έτους και προηγούμενου. Τα υπόλοιπα
να συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις οικονομικές
καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Στον ανωτέρω πίνακα, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες, δηλ. παρουσίαση διακυμάνσεων (π.χ. αλλαγή
σε σημαντικούς προμηθευτές, αναλογία χρεωστικών
υπολοίπων, παλαιότητα οφειλών κλπ) και επεξήγησή τους.
Πραγματοποίηση
ελέγχου
μη
καταχωρημένων
υποχρεώσεων
(έλεγχος
τιμολογίων
και
λοιπών
παραστατικών μετά την ημερομηνία κλεισίματος του
Ισολογισμού.
Πραγματοποίηση δοκιμασιών διαχωρισμού μέσω ελέγχου
τιμολογίων, πρωτόκολλων παραλαβής, συμβάσεων κλπ
υποστηρικτικών εγγράφων πριν και μετά την ημερομηνία
ισολογισμού για την επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές έχουν
καταχωρηθεί στην ορθή λογιστική χρήση. Σύγκριση του
διαχωρισμού των υποχρεώσεων σε σχέση με άλλους
λογαριασμούς π.χ. αποθέματα, πάγια, μισθοδοσία κλπ.
Επισκόπηση του αναλυτικού καθολικού των υποχρεώσεων
και εντοπισμός ασυνήθιστων περιγραφών, υπολοίπων κλπ.
Εάν υφίστανται σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα, να
εξεταστεί η πιθανότητα αποστολής επιβεβαιωτικών
επιστολών καθώς και η αναταξινόμηση των υπολοίπων στις
απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων.
Σύγκριση του ανακεφαλαιωτικού κατά μήνα πίνακα
μισθοδοσίας με πιστώσεις λογαριασμών υποχρεώσεων σε
ασφαλιστικούς φορείς. Έλεγχος χρεώσεων ‐ αποδόσεων με
τις αντίστοιχες πιστώσεις και τα διπλότυπα πληρωμών.
Επαλήθευση των υπολοίπων των λογαριασμών
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με αναφορά
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Α/Α
Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου

9

10

Πρ/
Υ

Πλ

Α

Δ

Τ

Δ&
Δ

Π&
Γ

Σ

στις δηλώσεις και τις πληρωμές στην επόμενη χρήση.
Εξακρίβωση ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Λήψη αντιγράφων και μελέτη εκθέσεων φορολογικού και
ασφαλιστικού ελέγχου. Εξέταση θεμάτων που άπτονται του
ελέγχου. Επισκόπηση των ευρημάτων των ελέγχων και
εξέταση της τυχόν επανάληψής τους και στην κλειόμενη
χρήση.
Εξέταση εάν ο φορέας πραγματοποιεί συμφωνία
προμηθευτών/υποχρεώσεων. Επισκόπηση και ανάλυση
σημαντικών διαφορών.

11
12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ‐ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Πρόγραμμα Ελέγχου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ολοκληρώθηκε από:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε από:

Ημερομηνία:

Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ‐ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Σκοπός είναι η καταγραφή των διαδικασιών ελέγχου για την στοιχειοθέτηση τεκμηριωμένης γνώμης συνοδευόμενη από επαρκή και
αξιόπιστα στοιχεία.
Οι διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ακολουθούν, αποτελούν παραδείγματα των διαφόρων τύπων ουσιαστικών διαδικασιών ανά περιοχή
ελέγχου. Σε κάθε έλεγχο θα πρέπει να επιλέγονται οι ουσιαστικές διαδικασίες εκείνες, οι οποίες με βάση την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή και
την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, κρίνονται κατάλληλες και να προσαρμόζονται στις συνθήκες του ελέγχου. Τόσο η λίστα των
διαδικασιών ελέγχου όσο και οι λίστες των κύριων στόχων ελέγχου είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο ΑΠΟΤΕΛ .ΧΡ.
(i) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,
Πρ
έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που
Πλ
έπρεπε να έχουν καταγραφεί
(iii) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγραμμένες
Α
συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
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Δ
Τ

(iv) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική
περίοδο.
(v) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους
λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛ.
(i) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά
Υ
συμφέροντα υπάρχουν.
(ii)
Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
Δ&Δ
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα.
(iii) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα
Πλ
συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί.
(iv) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις
Α
και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις
σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή
κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται.
(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
(i) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το φορέα
(ii) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί.
(iii) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις
εκφράζονται με σαφήνεια.
(iv) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ανάλογα με την εντολή ελέγχου)

Σ
Κ

Έλεγχος Συμμόρφωσης (Κανονικότητα‐ Νομιμότητα)
Έλεγχος Συμμόρφωσης (Καταλληλότητα)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Σελίδα

/

Πρόγραμμα Ελέγχου
Φορέας:
Περιοχή Ελέγχου: : ΧΡΕΩΣΤΕΣ ‐ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Ελεγχόμενη Χρήση:

Στόχοι Ελέγχου
1
2

3

4

5

200

Πρ/ Υ

Πλ

Α

Ισχυρισμοί
Δ

Τ

Δ&Δ

Π&Γ

Όλες οι απαιτήσεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό, είναι
πραγματικές αξιώσεις του φορέα.
Όλες οι πραγματικές αξιώσεις του φορέα, έχουν
συμπεριληφθεί στον Ισολογισμό.
Οι απαιτήσεις εμφανίζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία τους (στο ποσό που πραγματικά πρόκειται να
εισπραχθεί). Δηλαδή οι απαιτήσεις εμφανίζονται στον
Ισολογισμό στο μεικτό ποσό τους και αντίστοιχα
σχηματίζονται επαρκείς προβλέψεις μη είσπραξης,
εκπτώσεων, επιστροφών, εγγυήσεων κ.α.
Ο φορέας κατέχει ή έχει νόμιμο δικαίωμα επί όλων των
απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Όλες οι
απαιτήσεις
είναι
ελεύθερες
εμπράγματων
βαρών,
ενεχυριάσεων ή άλλων εξασφαλίσεων ή σε αντίθετη
περίπτωση οι δεσμεύσεις αυτές έχουν κατάλληλα εντοπιστεί
και παρουσιαστεί.
Οι απαιτήσεις έχουν κατάλληλα ταξινομηθεί, περιγραφεί και
γνωστοποιηθεί
στις
οικονομικές
καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες λογιστικές αρχές.
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Φ.Ε.

Ισχυρισμοί
Διαδικασία Ελέγχου
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Να προετοιμαστεί πίνακας λογαριασμών γενικής λογιστικής
για όλες τις κατηγορίες χρεωστών του φορέα, με υπόλοιπα
τρέχοντος έτους και προηγούμενου. Τα υπόλοιπα να
συμφωνηθούν με την παρουσίαση στις Οικονομικές
Καταστάσεις.
(Να ληφθεί υπόψη το ΔΠΕ 510 «Υπόλοιπα έναρξης»)
Στον ανωτέρω πίνακα, να πραγματοποιηθούν αναλυτικές
διαδικασίες,
δηλ.
παρουσίαση
διακυμάνσεων,
αριθμοδεικτών, τάσεων κλπ και επεξήγησή τους.
Να πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ των απαιτήσεων
που καταγράφονται στη Γενική Λογιστική και τον
Απολογισμό του τρέχοντος έτους.
Να παραληφθεί ή να προετοιμαστεί κατάσταση χρεωστών
και να διερευνηθεί για ασυνήθιστα υπόλοιπα, πιστωτικά
υπόλοιπα, λογαριασμούς που μπορεί να μην αφορούν
απαιτήσεις ή που μπορεί να μην έχουν ορθώς ταξινομηθεί
ως
απαιτήσεις‐χρεώστες
(π.χ.
λογαριασμοί
παρακαταθηκών, προκαταβολές προσωπικού, λογαριασμοί
με συνδεδεμένα μέρη κλπ.). Να καταγραφούν οι εξαιρέσεις.
Να ληφθεί ή να προετοιμαστεί Κατάσταση Ενηλικίωσης
Απαιτήσεων και να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες
ελεγκτικές διαδικασίες:
•
Να ελεγχθεί η ορθότητα υπολογισμού και απεικόνισης
της Κατάστασης
•
Συμφωνία του συνόλου της Κατάστασης Ενηλικίωσης
Απαιτήσεων με τη Γενική Λογιστική
Για δείγμα, ελέγχουμε εάν οι απαιτήσεις προκύπτουν από
νομίμως εγκεκριμένους βεβαιωτικούς καταλόγους (ήτοι οι
απαιτήσεις αφορούν έσοδα που έχουν εγκριθεί με σχετική
απόφαση του φορέα, απεστάλη ειδοποίηση στον οφειλέτη,
ο βεβαιωτικός κατάλογος έχει αρμοδίως υπογραφεί μετά
την παρέλευση άπρακτου του διαστήματος άσκησης
ενδίκων βοηθημάτων και έχει λάβει αρίθμηση από το
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Ισχυρισμοί
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ταμείο). Βεβαιωνόμαστε επίσης ότι έχει τηρηθεί κάθε άλλη
προϋπόθεση που απαιτείται από τη νομοθεσία.
Για δείγμα απαιτήσεων να πραγματοποιηθεί έλεγχος
είσπραξής τους στην επόμενη χρήση. Να ληφθεί υπόψη εάν
υπάρχει η δυνατότητα της προετοιμασίας από το φορέα,
ενημερωμένης Κατάστασης Ενηλικίωσης Απαιτήσεων με
μεταγενέστερες εισπράξεις. Στην περίπτωση αυτή, το
δείγμα ελέγχου μειώνεται κατάλληλα.
Για σημαντικά υπόλοιπα απαιτήσεων από την ανωτέρω
αναλυτική κατάσταση να γίνει έλεγχος νομιμότητας της
κίνησής τους (πιθανές αυξομειώσεις), με βάση τις κείμενες
διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου
Οργάνου (αποφάσεις έγκρισης επιστροφών, διαγραφών,
προσαυξήσεων, διακανονισμών αποπληρωμής κλπ.,
θέματα που αφορούν σε σύγκρουση συμφερόντων).
Εξωτερική επιβεβαίωση χρεωστών (προετοιμασία
επιστολών προς χρεώστες). Να επιλεγούν σημαντικά
υπόλοιπα (υπόλοιπα μεγαλύτερα από…. ή με τα εξής
χαρακτηριστικά…..). Εάν κριθεί απαραίτητο, να επιλεγεί
επίσης και αντιπροσωπευτικό δείγμα.
•
Να διερευνηθούν οι επεξηγήσεις για διαφορές στις
επιβεβαιώσεις που έχουν ληφθεί
•
Να σταλεί δεύτερη υπενθυμιστική επιστολή για τις
επιβεβαιώσεις στις οποίες δεν έχει ληθφεί απάντηση.
•
Να πραγματοποιηθούν εναλλακτικές διαδικασίες για
τις μη ληφθείσες απαντήσεις (π.χ. εξέταση
μεταγενέστερων εισπράξεων, υποστηρικτικά έγγραφα,
συμβάσεις κλπ.)
•
Να απεικονιστούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας
εξωτερικής επιβεβαίωσης στο κατάλληλο φύλλο
εργασίας
Να ελεγχθούν κινήσεις πριν και μετά το τέλος της χρήσης
για να επιβεβαιωθεί η καταχώρηση των εσόδων στην ορθή
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λογιστική περίοδο. Να επισκοπηθεί το επίπεδο των εσόδων
με σύγκριση πριν και μετά το τέλος της χρήσης για
εντοπισμό ασυνήθιστων τάσεων (σε σύγκριση με τα
κανονικά επίπεδα δραστηριότητας), ώστε να διερευνηθεί
εάν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες
διαδικασίες ελέγχου διαχωρισμού (καταχώρησης στην ορθή
λογιστική περίοδο).
Για καθυστερημένες απαιτήσεις (ακίνητα υπόλοιπα) πέραν
του έτους να διερευνηθούν οι διαδικασίες που ακολούθησε
ο φορέας για την είσπραξή τους. Να ζητηθεί
έκθεση/επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία για τα δικαστικά
μέτρα που έχει λάβει ο φορέας και την πιθανή έκβασή τους.
Να εξεταστεί η ανάλυση των επισφαλών απαιτήσεων. Να
διερευνηθεί ποιες από τις απαιτήσεις αυτές βρίσκονται υπό
δικαστική διαμάχη. Να διερευνηθεί η πιθανότητα
είσπραξής τους.
Να δημιουργηθεί πίνακας με την κίνηση της πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων της χρήσης. Να επιβεβαιωθεί ο
ορθός λογιστικός χειρισμός.
Να γίνει εκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης
πρόβλεψης της χρήσης.
Για τις διαγραφές της χρήσης, να επιβεβαιωθεί ο
κατάλληλος λογιστικός χειρισμός και η ύπαρξη έγκρισης του
αρμοδίου Οργάνου.
Να διερευνηθούν περιπτώσεις συμψηφισμού και
διακανονισμού απαιτήσεων. Να αναζητηθεί η τυχόν
καταβολή παραβόλου. Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε
παραγραφή των απαιτήσεων.
Επισκόπηση απαντήσεων τραπεζών, πρακτικών, δανειακών
συμβάσεων και λοιπών υποστηρικτικών εγγράφων για
στοιχεία βαρών, ενεχυριάσεων και λοιπών αξιώσεων επί
των απαιτήσεων.
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Να εξεταστούν τα στοιχεία λοιπών λογαριασμών
εισπρακτέων – εάν υπάρχουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.19: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει ένα ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό
παράδειγμα42 ελεγκτικών διαδικασιών στον τομέα της είσπραξης χρηματοδότησης
από τον ελεγχόμενο φορέα για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιεί.

Παραδείγματα ελεγκτικών διαδικασιών
Αντικείμενο ελέγχου: Είσπραξη πόρων από κάποιο φορέα χρηματοδότησης για
υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος
Απόκτηση γνώσης σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης,
1

καθώς και τη σχετική νομοθεσία, τις οδηγίες και εντολές που
υποχρεούται να τηρεί ο ελεγχόμενος φορέας
Διερευνητικές ερωτήσεις προς της Διοίκηση και το τμήμα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις συνήθεις διαδικασίες που

2

εφαρμόζονται με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του
φορέα με τους όρους της συμφωνίας χρηματοδότησης και τη
σχετική νομοθεσία, οδηγίες, εντολές κ.τ.λ.
Επισκόπηση εγχειριδίων και περιγραφών λειτουργίας των
συστημάτων, προκειμένου να κατανοηθούν οι διαδικασίες και οι

3

σχετικές δικλίδες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τους
όρους της συμφωνίας χρηματοδότησης. Έγγραφη τεκμηρίωση
της διαδικασίας και εντοπισμός των βασικών εσωτερικών

4

δικλίδων . Εξέταση των δικλίδων‐ κλειδιών ως απαιτείται.
Εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών για εκτίμηση κινδύνων και,
ουσιαστικών διαδικασιών, όπως κρίνεται απαραίτητο. Για
παράδειγμα,

σύγκριση

χρηματοοικονομικών

πληροφοριών,

συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του προγράμματος, με
τον προϋπολογισμό και τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων
ετών.

Παρακολούθηση

ενδεχόμενων

αποκλίσεων

όπως

42Σχετ. το Παράρτημα 5 των ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για
ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» και 4200
«Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων»
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απαιτείται από τις περιστάσεις. Επισκόπηση των λογαριασμών
του προγράμματος για ασυνήθιστες ή σημαντικές συναλλαγές.
Επιλογή ενός δείγματος συναλλαγών που σχετίζονται με τους
πόρους του προγράμματος. Για κάθε επιλεχθείσα συναλλαγή,
εξέταση της συμμόρφωσης με τους όρους της

συμφωνίας

χρηματοδότησης και με τη σχετική νομοθεσία, για παράδειγμα:
5



Απαιτήσεις

που

σχετίζονται

με

τη

χρήση

των

κονδυλίων/πόρων


Κατάλληλη έγκριση και εξουσιοδότηση



Υποχρεώσεις υποβολής σχετικών αναφορών



Ορθή

λογιστική

καταχώρηση

και

γνωστοποίηση,

καταγραφή συναλλαγών στις κατάλληλες περιόδους κ.τ.λ.
Όπου οι πόροι του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν για
6

συγκεκριμένους σκοπούς, εκτίμηση ανάγκης πραγματοποίησης
φυσικών επιθεωρήσεων. Παρακολούθηση ανάλογα με την
περίπτωση.
Επισκόπηση σχετικής αλληλογραφίας, πρακτικών συνεδριάσεων

7

κ.τ.λ.

για

τον

εντοπισμό

τυχόν

σχετικών

Παρακολούθηση όπως κρίνεται αναγκαίο
Εξέταση της ανάγκης λήψης/απόκτησης
8

γραπτών

διαβεβαιώσεων από τρίτα μέρη (εξωτερικές επιβεβαιώσεις) και
παρακολούθηση ανάλογα με την περίπτωση.
Εξέταση της ανάγκης λήψης/απόκτησης

9

τυχόν

θεμάτων.

τυχόν

γραπτών

διαβεβαιώσεων από τη Διοίκηση όσον αφορά στη συμφωνία
χρηματοδότησης.
Εκτέλεση δοκιμών μετά το τέλος της περιόδου, όπως κρίνεται

10

αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι οι πόροι λογίζονται στην
κατάλληλη περίοδο.
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5.1. Συγκρότηση ομάδας ελέγχου
Για κάθε προγραμματισμένο έλεγχο, βάσει του εγκεκριμένου από την Ολομέλεια
Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, εκδίδεται απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στην οποία αναγράφεται: 1) ο ελεγχόμενος Φορέας, 2) το αντικείμενο ελέγχου,
3) η ελεγχόμενη χρήση, 4) η διάρκεια ελέγχου και 5) η σύνθεση της ομάδας ελέγχου.
Η σύνθεση της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέλη της κατέχουν
τα κατάλληλα προσόντα και ικανότητες ώστε να διενεργήσουν τον έλεγχο σύμφωνα με τα
επαγγελματικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία και να συνταχθεί η κατάλληλη έκθεση
ελέγχου δεδομένων των συνθηκών κι ευρημάτων ελέγχου.
Ως προς την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων της ομάδας ελέγχου θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη: α) το επίπεδο γνώσεων ως προς το αντικείμενο ελέγχου μέσω
συμμετοχής σε σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, β) η προγενέστερη εμπειρία μέσω
συμμετοχής σε παρόμοιους ελέγχους, γ) η κατανόηση των επαγγελματικών προτύπων και
της ισχύουσας νομοθεσίας, δ) η κατοχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα όπως
Πληροφοριακής Τεχνολογίας και λογιστικής ή ελεγκτικής φύσεως, ε) η ικανότητα άσκησης
της επαγγελματικής κρίσεως και στ) η κατανόηση των εσωτερικών διαδικασιών
εξασφάλισης ποιότητας.
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη σύνθεση της ομάδας ελέγχου, θα πρέπει να
προκαθοριστούν οι ρόλοι και αρμοδιότητες κάθε μέλους αυτής στην εντολή ελέγχου. Σε
περίπτωση που δεν έχουν προσδιοριστεί σε αυτήν, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες
προσδιορίζονται από τον Επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (Επίτροπο) και αναφέρονται στο
Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου.
Προτείνεται η διενέργεια μίας προκαταρκτικής συνάντησης μεταξύ των μελών της
ομάδας με στόχο την ανταλλαγή απόψεων επί του αντικειμένου ελέγχου, την οριοθέτηση
των αρμοδιοτήτων τους, την παροχή κατευθύνσεων, τον ορισμό χρονοδιαγραμμάτων για
την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών από τον Επικεφαλής της ομάδας ελέγχου κ.ά. Για τη
συνάντηση αυτή θα πρέπει να κρατούνται πρακτικά με τις ληφθείσες αποφάσεις.
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5.2 Σχεδιασμός του ελέγχου
Ο κύριος στόχος της ομάδας ελέγχου είναι να σχεδιάσει τον έλεγχο έτσι ώστε να
διενεργηθεί με αποτελεσματικό τρόπο1.

5.2.1 Ο ρόλος και ο χρόνος του σχεδιασμού ελέγχου
Ο σχεδιασμός ενός ελέγχου περιλαμβάνει την θέσπιση συνολικής στρατηγικής
ελέγχου (εύρος, χρονοδιάγραμμα και κατεύθυνση ελέγχου), η οποία εν συνεχεία
μεταφράζεται σε ένα λεπτομερές σχέδιο ελέγχου (βλέπε Ενότητες «5.5.12: Διαδικασία
εκτίμησης κινδύνων και «5.9: Προετοιμασία‐επικαιροποίηση των προγραμμάτων ελέγχου»).
O επαρκής προγραμματισμός είναι αναγκαίος διότι βοηθά την ομάδα ελέγχου:
• να δώσει τη δέουσα προσοχή σε σημαντικές περιοχές ελέγχου,
• να εντοπίσει και να επιλύσει εγκαίρως πιθανά προβλήματα,
• να διαχειρίζεται την ανάθεση ελέγχου με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο,
• να βοηθά στην επιλογή των κατάλληλων μελών καθώς και στην ορθή κατανομή των
εργασιών σε αυτά,
• να διευκολύνει την καθοδήγηση και την εποπτεία των μελών της καθώς και την
επισκόπηση του έργου αυτών και
• να συντελεί στο συντονισμό των εργασιών που πραγματοποιούνται από άλλους ελεγκτές
και εμπειρογνώμονες.
Η φύση και η έκταση του σχεδιασμού ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και τη
πολυπλοκότητα του ελεγχόμενου φορέα, την προηγούμενη εμπειρία των μελών της ομάδας
ελέγχου καθώς και τις αλλαγές ή τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου.
Ο σχεδιασμός δεν είναι μια διακριτή φάση του ελέγχου, αλλά μια συνεχής και
επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την έκδοση της εντολής
ελέγχου (εάν πρόκειται για έλεγχο που διεξάγεται πρώτη φορά) ή συχνά την ολοκλήρωση
του προηγούμενου ελέγχου (εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο έλεγχο) και συνεχίζει
μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος ελέγχου. Αντίστοιχα, η σύσταση της συνολικής
στρατηγικής ελέγχου και του λεπτομερούς σχεδίου ελέγχου δεν είναι κατ ‘ανάγκη διακριτές
ή διαδοχικές διαδικασίες, αλλά είναι στενά συσχετιζόμενες, δεδομένου ότι οι αλλαγές στη
μία μπορεί να οδηγήσουν σε επακόλουθες αλλαγές στην άλλη.
1ΔΠΕ 300 «Σχεδιασμός ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων».
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Η ομάδα ελέγχου μπορεί να αποφασίσει να συζητήσει ορισμένα στοιχεία του
σχεδιασμού

με τη διοίκηση του φορέα προς διευκόλυνση του ελέγχου. Σε αυτή την

περίπτωση απαιτείται προσοχή ώστε: 1) να τηρούνται ενδεχόμενοι περιορισμοί επί των
επιτρεπτών θεμάτων συζήτησης που ορίζονται από τη νομοθεσία ή την οικεία εντολή
ελέγχου2 και 2) να μην υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου, καθιστώντας τις
ελεγκτικές διαδικασίες υπερβολικά προβλέψιμες.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.2.1 παρατίθενται ενδεικτικά θέματα που η ομάδα ελέγχου
μπορεί να εξετάσει κατά τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής ελέγχου.

5.2.2 Απαιτήσεις του σχεδιασμού ελέγχου
Συμμετοχή βασικών μελών της ομάδας ανάθεσης

Ο σχεδιασμός του ελέγχου προϋποθέτει τη συμμετοχή του επικεφαλής και των
μελών της ομάδας ελέγχου προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία και γνώση τους προς
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του.

Προκαταρκτικές δραστηριότητες ελέγχου

Κατά την έναρξη κάθε νέου ελέγχου και προτού εκτελεστούν σημαντικές ελεγκτικές
διαδικασίες, η ομάδα ελέγχου οφείλει να διασφαλίζει:
(α) την εκτέλεση των διαδικασιών που απαιτούνται από το ΔΠΕ 220 σχετικά με τη συνέχιση
της συγκεκριμένης ανάθεσης ελέγχου3,
(β) την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας,
συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ΔΠΕ 2204, και
(γ) την κατανόηση των όρων της ανάθεσης, όπως απαιτούνται από το ΔΠΕ 2105.
Μολονότι συχνά οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα δεν έχουν το δικαίωμα απόρριψης
της ανάθεσης ενός ελέγχου, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους πληροφορίες που
2Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η διενέργεια στοχευμένου ελέγχου λόγω υποψίας απάτης. Σε αυτήν
την περίπτωση, η εντολή ελέγχου απαιτεί την αυστηρή τήρηση του απορρήτου και το στοιχείο της «έκπληξης»
στις προγραμματισμένες ελεγκτικές διαδικασίες.
3ΔΠΕ 220 «Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 12‐13.
4ΔΠΕ 220 «Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 9‐11.
5ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφος 9‐13.
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υπέπεσαν στην αντίληψή τους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόρριψη ή διακοπή
της ανάθεσης ελέγχου. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις διαδικασίες
σχεδιασμού του ελέγχου και εκτίμησης κινδύνων και θα πρέπει να εξετασθεί αν απαιτείται
από το Νόμο να συμπεριληφθούν στην τελική ‘Έκθεση Ελέγχου.
Επιπλέον, η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό του
ελέγχου την υποχρέωση σύνταξης Φύλλου Μεταβολών & Ελλείψεων και ενδεχομένως
καταλογισμού των δημόσιων υπολόγων σε περίπτωση εντοπισμού ελλείμματος και να
προβεί στον προγραμματισμό των απαιτούμενων ελεγκτικών ενεργειών.
Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών ή πραγματοποίησης σημαντικών αλλαγών
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι απαιτήσεις συνέχισης της συγκεκριμένης ανάθεσης
ελέγχου και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δεοντολογίας πρέπει να επανεκτιμώνται.

Πρόσθετα θέματα στις αρχικές αναθέσεις ελέγχου

Σε περίπτωση ανάθεσης ελέγχου φορέα για πρώτη φορά, η ομάδα ελέγχου
συνήθως χρειάζεται να διευρύνει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, επειδή δεν υπάρχει
σχετική προηγούμενη εμπειρία.
Σε μία αρχική ανάθεση ελέγχου, η ομάδα ελέγχου μπορεί να εξετάσει και να
συμπεριλάβει κάποια επιπλέον θέματα κατά τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής
ελέγχου και του σχεδίου ελέγχου όπως: 1) σημαντικά θέματα (συμπεριλαμβανομένης της
εφαρμογής των λογιστικών αρχών ή των προτύπων ελέγχου και αναφοράς) που
συζητήθηκαν με τη διοίκηση και πρέπει να κοινοποιηθούν στους Φορείς Διακυβέρνησης, 2)
τις ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων
ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης 6 και 3) άλλες διαδικασίες που
απαιτούνται από το σύστημα δικλίδων ποιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αρχικές
αναθέσεις ελέγχου (για παράδειγμα, το σύστημα δικλίδων ποιότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή άλλου έμπειρου ελεγκτή για την επισκόπηση
της συνολικής στρατηγικής ελέγχου πριν από την έναρξη των σημαντικών διαδικασιών
ελέγχου ή την επισκόπηση της έκθεσης ελέγχου πριν από την έκδοσή της).

6Ως υπόλοιπα έναρξης νοούνται τα υπόλοιπα λογαριασμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που
υπάρχουν στην αρχή της περιόδου, βασίζονται στα υπόλοιπα τέλους της προηγούμενης περιόδου και
αντανακλούν τις επιδράσεις συναλλαγών και γεγονότων προηγούμενων περιόδων και λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο. Τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν επίσης θέματα που υπήρχαν
στην έναρξη της περιόδου και απαιτούν γνωστοποίηση, όπως ενδεχόμενα γεγονότα και δεσμεύσεις. Βλ. ΔΠΕ 510
«Αρχικές αναθέσεις ελέγχου – υπόλοιπα έναρξης».
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5.2.3 Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου
1) Συνάντηση ομάδας ελέγχου και
συζήτηση επί του σχεδιασμού
ελέγχου.
2) Συνάντηση ομάδας ελέγχου με
τη διοίκηση του ελεγχόμενου
φορέα και συζήτηση επί του
σχεδιασμού ελέγχου.

9

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

Τήρηση πρακτικών της συνάντησης
της ομάδας ελέγχου.
Φάκελος
Τήρηση πρακτικών της συνάντησης

Ελέγχου Α

της ομάδας ελέγχου με τη διοίκηση
του ελεγχόμενου φορέα.
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5.3 Γνωστοποίηση των όρων διενέργειας του ελέγχου

7

Το ΔΠΕ 210 αναφέρεται στις ευθύνες του ελεγκτή κατά τη συμφωνία των όρων
ανάθεσης ελέγχου με τη διοίκηση του φορέα και με όσους είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνησή του. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ορισμένων προϋποθέσεων για έναν
έλεγχο, την ευθύνη των οποίων φέρει η διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, όσοι είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση8. Συγκεκριμένα, ισχύει και για ελεγκτές φορέων του
δημόσιου τομέα υπό την ιδιότητά τους ως ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων.
Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου στο δημόσιο τομέα9, κατά κανόνα αποτελούν εντολή
και συνεπώς δεν υπόκεινται σε αιτήματα και συμφωνίες με τη διοίκηση του ελεγχόμενου
φορέα. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις του ΔΠΕ 210, όταν αυτό εφαρμόζεται στο πλαίσιο του
δημόσιου τομέα, είναι χρήσιμες για τη δημιουργία μιας κοινής, επίσημης γνωστοποίησης
των αντίστοιχων ρόλων και αρμοδιοτήτων της διοίκησης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
Εξωτερικού Ελεγκτή.

5.3.1. Μορφή και περιεχόμενο της επιστολής γνωστοποίησης των όρων διενέργειας
ελέγχου

10

Η μορφή και το περιεχόμενο της επιστολής δύναται να διαφέρουν για κάθε φορέα
ενώ οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην επιστολή, οι οποίες είναι ευθύνη του
ελεγκτή, περιγράφουν τις αρμοδιότητες της διοίκησης. Έτσι, η επιστολή γνωστοποίησης των
όρων διενέργειας ελέγχου μπορεί να κάνει αναφορά, για παράδειγμα:
•

Στην λεπτομερή περιγραφή του πεδίου του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της
αναφοράς στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, στα ΔΠΕ, στους κανόνες
δεοντολογίας και σε άλλες απαιτήσεις επαγγελματικών φορέων με τις οποίες
συμμορφώνεται ο ελεγκτής.

•

Στη μορφή κάθε άλλης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

7ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου» με έναρξη ισχύος για ελέγχους χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που αρχίζουν την 15‐12‐2009 ή αργότερα.
8Με τον όρο διοίκηση, από εδώ και στο εξής, εννοείται η διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, οι υπεύθυνοι για τη
διακυβέρνηση.

9ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφοι P2‐P3.
10ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφος Α 23.
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•

Στο γεγονός ότι υπάρχει ο αναπόφευκτος κίνδυνος μη εντοπισμού κάποιου
ουσιώδους σφάλματος, έστω και αν ο έλεγχος είναι σωστά σχεδιασμένος και
εκτελείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, λόγω των ενδογενών περιορισμών τόσο του
ελέγχου όσο και των εσωτερικών δικλείδων.

•

Στις διευθετήσεις αναφορικά με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού
έργου, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της ομάδας ελέγχου .

•

Στην προσδοκία ότι η διοίκηση θα παράσχει έγγραφες διαβεβαιώσεις

•

Στην υποχρέωση της διοίκησης να διαθέτει εγκαίρως στον ελεγκτή μη οριστικές
οικονομικές καταστάσεις (προσχέδια) καθώς και κάθε άλλη συνοδευτική
πληροφορία, ούτως ώστε να ολοκληρώσει τον έλεγχό του σύμφωνα με το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

•

Στην υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει τον ελεγκτή για γεγονότα που μπορεί
να επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις, για τα οποία η διοίκηση λαμβάνει
γνώση κατά τη διάρκεια

της περιόδου

από την ημερομηνία κατάρτισης της

έκθεσης του ελεγκτή ως την ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων .
Ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα μπορεί να υπάρχουν πρόσθετα θέματα 11 που
ενδέχεται να περιλαμβάνονται στην επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του
ελέγχου, εκτός από τα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω, όπως μνεία ότι θα γίνει
αναφορά σε περίπτωση που πέσουν στην αντίληψη του ελεγκτή:
•

Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ‐
σχετίζονται με την ευθύνη της διοίκησης να αναλαμβάνει δραστηριότητες , να
χρησιμοποιεί πόρους και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις λογοδοσίας, σύμφωνα με
την εντολή του νομοθέτη και άλλων σχετικών κανονισμών.

•

Σπατάλη ‐ σχετίζεται με την ευθύνη της διοίκησης να λαμβάνει και να δαπανά
πόρους με οικονομικό τρόπο χωρίς σπατάλη του δημοσίου χρήματος και

•

Περιπτώσεις κατάχρησης ‐ σχετίζονται με την ευθύνη της διοίκησης να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο του νομοθέτη όσο και το κοινού, σύμφωνα με
τα κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς.
Μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο να περιγραφούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για

την προστασία της ανεξαρτησίας του ελεγκτή του δημόσιου τομέα. Όπου είναι σχετικό,
μπορούν να συμπεριληφθούν στην επιστολή και άλλοι ελεγκτικοί στόχοι που προβλέπονται
από την εντολή ελέγχου.

11ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφος P7.
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.3.1 παρατίθεται υπόδειγμα επιστολής γνωστοποίησης των όρων
διενέργειας του ελέγχου.

5.4 Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και κατά τη διενέργεια του ελέγχου

12

5.4.1 Έννοια σημαντικότητας ή ουσιώδους μεγέθους

Η σημαντικότητα συνιστά θεμελιώδη έννοια του δημοσιονομικού ελέγχου και του
ελέγχου συμμόρφωσης. Καθορίζει σε ποιον βαθμό, κατά τον ελεγκτή, σφάλματα,
συμπεριλαμβανομένων των παραλείψεων είναι πιθανόν, μεμονωμένα ή αθροιστικά να
επηρεάσουν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (π.χ. οικονομικές
καταστάσεις).
Ο προσδιορισμός του επιπέδου σημαντικότητας ή του ουσιώδους μεγέθους από τον
ελεγκτή, είναι θέμα επαγγελματικής κρίσης και επηρεάζεται από την αντίληψη του ελεγκτή
για τις ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων. Κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ενός φορέα του δημοσίου
τομέα, είναι οι ασκούντες τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, διότι εκπροσωπούν τους
πολίτες και παρέχουν χρηματοδότηση για διάφορα

κυβερνητικά

προγράμματα,

δραστηριότητες και λειτουργίες. Άλλοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ενός
δημόσιου φορέα είναι η διοίκησή του, το ευρύ κοινό π.χ. δημότες όταν πρόκειται για
δήμους, ασφαλισμένοι όταν πρόκειται για ασφαλιστικά ταμεία, οι πιστωτές/ομολογιούχοι
και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

5.4.2 Σκοπός προσδιορισμού ουσιώδους μεγέθους
Στόχος του ελεγκτή, ανάλογα με την εντολή αποτελεί η απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για: α) το εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, β) την
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ή γ) τη συμμόρφωση με νόμους
και κανονισμούς. Ο ελεγκτής αποκτά εύλογη διασφάλιση, με τη συγκέντρωση επαρκών και

12Σχετικό το ΔΠΕ 320 «Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του ελέγχου» με έναρξη ισχύος για
ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που ξεκινούν από 15‐12‐2009.
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κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ώστε να μειώσει σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, τον
ελεγκτικό κίνδυνο.
Ο προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους (ή του επιπέδου σημαντικότητας)
βοηθά τον ελεγκτή α) στο σχεδιασμό του ελέγχου ούτως ώστε να εντοπιστούν ουσιώδη
σφάλματα και β) στη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών με οικονομικό, αποδοτικό και
αποτελεσματικό τρόπο. Σημειώνεται ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του
ουσιώδους μεγέθους, του κινδύνου εντοπισμού και κατά συνέπεια της έκτασης του
ελεγκτικού έργου (βλ. Ενότητα «5.5.6: Κίνδυνος εντοπισμού»). Ο ορισμός χαμηλού
ουσιώδους μεγέθους συνεπάγεται περισσότερη ελεγκτική εργασία και αντίστροφα.

5.4.3 Εφαρμογή ουσιώδους μεγέθους
Η έννοια του ουσιώδους μεγέθους εφαρμόζεται:
α) κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, προκειμένου να καθορίζεται η φύση, το
χρονοδιάγραμμα και το εύρος των ελεγκτικών διαδικασιών που θα ακολουθηθούν
β) κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών, όταν ειδικότερα αναλύονται οι
αντλούμενες πληροφορίες που ενδέχεται να καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των
προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και όταν αξιολογούνται οι επιπτώσεις των αποκλίσεων
και
γ) κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο ποσοτικούς
όσο και ποιοτικούς παράγοντες.
Κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, η ομάδα ελέγχου πρέπει να προβεί σε εκτιμήσεις
για το μέγεθος των σφαλμάτων που θα πρέπει να θεωρηθούν ουσιώδη. Οι κρίσεις αυτές
παρέχουν μια βάση για:
•

τον καθορισμό της φύσης, του χρόνου και του εύρους των διαδικασιών εκτίμησης
κινδύνου

•

τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος και

•

τον καθορισμό της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των περαιτέρω ελεγκτικών
διαδικασιών.

5.4.4 Προσδιορισμός ουσιώδους μεγέθους

5.4.4.1 Ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων

13
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Η ομάδα ελέγχου, κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής ελέγχου, πρέπει να καθορίσει
το ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα.
Εφαρμόζεται ένα συγκριμένο ποσοστό % βάσει ενός επιλεγμένου δείκτη αναφοράς για τον
αρχικό προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους επί των οικονομικών καταστάσεων ως
σύνολο. Το ενδεδειγμένο ποσοστό επί του επιλεγμένου δείκτη αναφοράς κυμαίνεται
μεταξύ 0,5% και 2% για τους ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με βάση την
επαγγελματική κρίση του ελεγκτή μπορεί να εφαρμοσθεί διαφορετικό ποσοστό, εφόσον
αιτιολογείται επαρκώς. Ο ελεγκτής θα πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι ενδέχεται να
προκύψουν και σφάλματα, τα οποία είναι ουσιώδη από ποιοτικής άποψης (βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.1: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,
Πίνακας 1), λόγω είτε των συνθηκών δημιουργίας τους (π.χ. λόγω απάτης ή σοβαρής
κακοδιαχείρισης) ή της φύσης του αντικειμένου ελέγχου (π.χ ζητήματα που συνεπάγονται
συγκεκριμένες απαιτήσεις διαχείρισης γνωστοποίησης ή που παρουσιάζουν μεγάλο
πολιτικό ή δημόσιο ενδιαφέρον).

Παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τον προσδιορισμό του
κατάλληλου δείκτη αναφοράς είναι:
•

Στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων (π.χ. στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, έσοδα, έξοδα)

•

Στοιχεία επί των οποίων τείνουν να επικεντρώνονται οι χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων του φορέα (π.χ. τάση των εσόδων ή του καθαρού ενεργητικού)

•

Η φύση του φορέα, ο κλάδος και το οικονομικό περιβάλλον του

•

Η ιδιοκτησιακή δομή του φορέα και ο τρόπος χρηματοδοτήσεώς του

•

Η σχετική μεταβλητότητα του δείκτη αναφοράς13

Παραδείγματα δεικτών αναφοράς που μπορεί να θεωρηθούν κατάλληλοι για το
Δημόσιο Τομέα είναι:
•

τα συνολικά έσοδα

•

τα συνολικά έξοδα

•

η καθαρή αξία ενεργητικού

13Στις περιπτώσεις όπου ο επιλεγμένος δείκτης αναφοράς παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος,
χρησιμοποιείται ως δείκτης ο μέσος όρος του δείκτη αναφοράς της τελευταίας 3ετίας ή κάποια άλλη βάση, π.χ.
το σύνολο του ενεργητικού μπορεί να παρέχει ένα πιο σταθερό δείκτη αναφοράς από το ένα έτος στο άλλο.
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Αναλυτικότερα, για έναν μη κερδοσκοπικό φορέα του δημόσιου τομέα, το καθαρό
κόστος δε θεωρείται ο πιο κατάλληλος δείκτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα συνολικά έξοδα
ή τα συνολικά έσοδα θεωρούνται καλύτεροι δείκτες αναφοράς. Για φορέα του δημοσίου
που είναι θεματοφύλακας περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης αναφοράς: α) το σύνολο των απαιτήσεων, β) το σύνολο των
υποχρεώσεων, γ) η καθαρή αξία ενεργητικού, δ) το καθαρό παθητικό ή ε) συγκεκριμένες
κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού.
Τέλος, σε περίπτωση που η ομάδα ελέγχου καλείται σύμφωνα με την εντολή, να
εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ή τη
συμμόρφωση του φορέα με νόμους και κανονισμούς, θα πρέπει να οριστεί ουσιώδες
μέγεθος και επί αυτών των σκοπών. Για παράδειγμα, όταν εκτιμάται η αποτελεσματικότητα
των εσωτερικών δικλίδων, η ομάδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ουσιώδες
μέγεθος ένα ποσοστό επιτρεπτών αποκλίσεων των εσωτερικών δικλίδων επί του
ελεγχόμενου δείγματος των συναλλαγών ή των χρηματικών ποσών.

5.4.4.2

Ουσιώδες

μέγεθος

επί

κατηγοριών

συναλλαγών,

υπολοίπων

λογαριασμών, γνωστοποιήσεων.
Εάν, βάσει των συγκεκριμένων περιστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, υπάρχουν μία
ή περισσότερες ειδικές κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών ή γνωστοποιήσεις
για τις οποίες σφάλματα μικρότερου ποσού από το ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των
οικονομικών καταστάσεων θα αναμενόταν να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των
χρηστών, η ομάδα ελέγχου πρέπει επιπρόσθετα να προσδιορίσει το επίπεδο ή επίπεδα
ουσιώδους μεγέθους που θα εφαρμοστούν σε αυτές τις κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα
λογαριασμών ή γνωστοποιήσεις.
Ειδικά στον έλεγχο του δημοσίου τομέα, τα επίπεδα ουσιώδους μεγέθους
σφάλματος για τις κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων
μπορεί να οριστούν σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι ισχύει για φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους που αφορούν:
•

Στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διενεργηθεί ο έλεγχος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
ή το περιεχόμενο της εντολής ελέγχου).

•

στη φύση και στα χαρακτηριστικά των συστημάτων

•

στις ανάγκες πληροφόρησης των εμπλεκόμενων φορέων ή χρηστών

15
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Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να χρειάζεται να εκτελεστούν δοκιμασίες επί των μισθών,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και επί των ευαίσθητων πληρωμών14, όπως τα
ταξίδια και τη φιλοξενία των ανώτερων στελεχών. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου είναι
αναγκαίο να εντοπιστεί το σύνολο των ουσιωδών σφαλμάτων, θα πρέπει να εξετασθούν
όλες οι σχετικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.

Συμπερασματικά για το ουσιώδες μέγεθος ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Είναι σχετική και όχι απόλυτη έννοια

•

Χρειάζονται συγκεκριμένες βάσεις αναφοράς για τον υπολογισμό του

•

Επηρεάζεται και από ποιοτικούς παράγοντες

5.4.4.3 Ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης
Σύμφωνα με τα ΔΠΕ15, ως ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης νοείται το ποσό ή ποσά που
καθορίζονται από τον ελεγκτή σε επίπεδο χαμηλότερο από το ουσιώδες μέγεθος επί του
συνόλου των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, ο ελεγκτής χρειάζεται να μειώσει σε
καταλλήλως χαμηλό επίπεδο την πιθανότητα υπέρβασης του συνολικού ουσιώδους
μεγέθους από το άθροισμα των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων σφαλμάτων.
Όταν έχει προσδιοριστεί ουσιώδες μέγεθος ή ανεκτό σφάλμα 16, επί κατηγοριών
συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων (σύμφωνα με την Ενότητα
5.4.4.2) τότε η ομάδα ελέγχου καθορίζει και ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης για τις
περιπτώσεις αυτές, σε χαμηλότερο επίπεδο.
Ο προσδιορισμός του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης, δεν είναι ένας απλός
αυτόματος υπολογισμός αλλά προσδιορίζεται σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση του
ελεγκτή. Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται το ποσοστό 50% επί του ουσιώδους μεγέθους
σφάλματος είτε επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο είτε ανά λογαριασμό ή
κατηγορία λογαριασμών ή συναλλαγών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η
ομάδα ελέγχου έχει εκτιμήσει θετικά τα ποιοτικά κριτήρια προσδιορισμού του ουσιώδους
14Ως ευαίσθητες πληρωμές, νοούνται οι συναλλαγές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή
ανώτατα διοικητικά στελέχη, να έχουν οικονομικό όφελος λόγω της επιρροής της θέσης τους. (Sensitive
Payments Review As of June 30, 2011, City of Tulsa Internal Auditing, May 2012).
15ΔΠΕ 320 «Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός ελέγχου».
16Ανεκτό σφάλμα είναι το ποσό που ορίζεται από τον ελεγκτή σχετικά με το οποίο ο ελεγκτής αναζητά να
αποκτήσει ένα κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης ότι το πραγματικό σφάλμα στον πληθυσμό δεν υπερβαίνει το
ποσό αυτό.

16

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

μεγέθους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.1: ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ
ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,
Πίνακας 2), το ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί έως 75%.
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5.4.6 Ειδικότερα ζητήματα για τον προσδιορισμό του επιπέδου σημαντικότητας στον
έλεγχο συμμόρφωσης
Έννοια σημαντικότητας ή ουσιώδους μεγέθους

Αποκλίσεις ή σφάλματα συμμόρφωσης θεωρούνται ουσιώδη εφόσον αυτά,
μεμονωμένα ή

αθροιστικά, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των

προβλεπόμενων χρηστών, που λαμβάνονται βάσει των πληροφοριών του αντικειμένου
ελέγχου.

Προσδιορισμός ουσιώδους μεγέθους

Η σημαντικότητα, όπως ακριβώς και στον χρηματοοικονομικό έλεγχο, συνήθως
θεωρείται με όρους ποσοτικούς, με καθορισμό της αξίας που αποτελεί το ανώτατο
αποδεκτό όριο μη συμμόρφωσης. Το όριο αυτό καθορίζεται συνήθως μεταξύ 0,5% και 2%
του συνόλου των δαπανών ή του συνόλου των εσόδων, ή άλλης τυχόν

αξίας που

αντικατοπτρίζει καλύτερα το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας της ελεγχόμενης
μονάδας ή της δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο του ελέγχου.
Συμπληρωματικά, το επίπεδο σημαντικότητας μπορεί να προσδιορίζεται και από ποιοτικούς
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να συνδέονται με τη σπουδαιότητα που αποδίδει
σε συγκεκριμένες παραβάσεις το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σε περίπτωση που ο νόμος, ο
κανονισμός ή οι συμφωνημένοι όροι δημιουργούν μία αναμφισβήτητη απαίτηση για
συμμόρφωση π.χ. απαγόρευση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων ή διενέργειας μια
δαπάνης για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση. Σε άλλες περιπτώσεις, η
σημαντικότητα της μη συμμόρφωσης καθορίζεται πρωτίστως από τις συνθήκες τέλεσής της
(π.χ. απάτη, σκόπιμες ενέργειες μη συμμόρφωσης, παροχή ανακριβών πληροφοριών ή
απόκρυψη πληροφοριών προς τη Διοίκηση, τον ελεγκτή ή το νομοθετικό σώμα, γεγονότα
και συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου,
κλπ).
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5.4.7 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα ομάδας ελέγχου

Προσδιορισμός του ουσιώδους
μεγέθους επί των οικονομικών
καταστάσεων ως σύνολο.

Τεκμηρίωση
Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού
Ουσιώδους Μεγέθους
Περιγραφή στο Υπόμνημα
Σχεδιασμού Ελέγχου (βλ. Ενότητα

Αρχειοθέτηση

Φάκελος
Ελέγχου Α

5.8: Προετοιμασία του
Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου)

Προσδιορισμός του επιπέδου ή
των επιπέδων ουσιώδους

Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού

μεγέθους σφάλματος των

Ουσιώδους Μεγέθους

συγκεκριμένων κατηγοριών

Περιγραφή στο Υπόμνημα

Φάκελος

συναλλαγών, υπόλοιπων

Σχεδιασμού Ελέγχου (βλ. Ενότητα

Ελέγχου Α

λογαριασμών ή

5.8: Προετοιμασία του

γνωστοποιήσεων. – εφόσον

Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου)

κρίνεται απαραίτητο.
Προσδιορισμός Ουσιώδους
Μεγέθους Εκτέλεσης (ανεκτό
σφάλμα) στο σύνολο των

Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού

Οικονομικών Καταστάσεων και

Ουσιώδους Μεγέθους

εάν κρίνεται απαραίτητο

Περιγραφή στο Υπόμνημα

Φάκελος

προσδιορισμός του ουσιώδους

Σχεδιασμού Ελέγχου (βλ. Ενότητα

Ελέγχου Α

μεγέθους εκτέλεσης σφάλματος

5.8: Προετοιμασία του

συγκεκριμένων κατηγοριών

Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου)

συναλλαγών, υπόλοιπων
λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων.
Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού
Αναθεώρηση των ανωτέρω

Ουσιώδους Μεγέθους

μεγεθών, εφόσον προκύπτει

Περιγραφή στο Υπόμνημα

Φάκελος

ανάγκη κατά τη διάρκεια του

Ολοκλήρωσης Ελέγχου (βλ. Ενότητα

Ελέγχου Α

ελέγχου

7.1: Υπόμνημα Ολοκλήρωσης του
Ελέγχου)
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5.5 Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της
κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του

Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι θεμελιώδης έννοια της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς
οι ελεγκτές δεν μπορούν και δεν επιχειρούν να ελέγξουν το σύνολο των συναλλαγών του
ελεγχόμενου Φορέα. Η ελεγκτική προσέγγιση διενεργείται με βάση την εκτίμηση κινδύνων
σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και σε επίπεδο ισχυρισμών ώστε να εστιάζει τις
ελεγκτικές προσπάθειες σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου (ή όπως αναφέρονται σε
σημαντικούς κινδύνους ουσιώδους σφάλματος) και να μειώνει την πιθανότητα
λανθασμένων ελεγκτικών συμπερασμάτων. Επίσης η προσέγγιση με βάση τους κινδύνους,
διασφαλίζει ότι ο έλεγχος διεξάγεται αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τις πιο κατάλληλες
και αποδοτικές ελεγκτικές διαδικασίες. Η αντιμετώπιση μη σημαντικών κινδύνων με μεγάλη
λεπτομέρεια δεν συνιστά ιδιαίτερα αποτελεσματική χρήση των ελεγκτικών πόρων.
Σημειώνεται όμως ότι ο χαρακτηρισμός των κινδύνων ως σημαντικών επαφίεται στην κρίση
του ελεγκτή.

5.5.1 Ισχυρισμοί διοίκησης

Ισχυρισμοί17 – Διαβεβαιώσεις της διοίκησης, ρητές ή κατ’ άλλο τρόπο, οι οποίες
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις και χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή για
να εξετάσει τους διαφορετικούς τύπους ενδεχόμενων σφαλμάτων που μπορεί να
συμβαίνουν. Κατηγοριοποιούνται ως εξής:

(α) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότα για την υπό έλεγχο περίοδο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) ‐ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Καλύπτουν :
Πρ

(1) Πραγματοποίηση – ότι οι συναλλαγές και τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί,

έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν το Φορέα
Πλ

(2) Πληρότητα – ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλαγές και τα γεγονότα που

έπρεπε να έχουν καταγραφεί
Α

(3) Ακρίβεια – ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με καταγεγραμμένες

συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται.
17ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και
του περιβάλλοντός της», παράγραφος Α 111.

20

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δ

(4) Διαχωρισμός – ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή

λογιστική περίοδο
Τ

(5) Ταξινόμηση − ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους

κατάλληλους λογαριασμούς

(β) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα λογαριασμών στο τέλος της περιόδου – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Καλύπτουν:
Υ

(1) Ύπαρξη – ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά

συμφέροντα υπάρχουν
Δ & Δ (2) Δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι ο Φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα
Πλ

(3) Πληρότητα – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα

συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί έχουν καταγραφεί
Α

(4) Αποτίμηση και κατανομή – ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις

και τα συμμετοχικά συμφέροντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σε
ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή κατανομής
καταγράφεται ως ενδείκνυται

(γ) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση – Π & Γ
Καλύπτουν:
(1) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις – ότι γνωστοποιούμενα
γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν το Φορέα
(2) Πληρότητα – ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να έχουν περιληφθεί
στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί
(3) Ταξινόμηση και κατανοητότητα – ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες
παρουσιάζονται και περιγράφονται κατάλληλα, και οι γνωστοποιήσεις εκφράζονται με
σαφήνεια
(4) Ακρίβεια και αποτίμηση – ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες
γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά

(δ) Ισχυρισμοί για τη συμμόρφωση του φορέα18
Καλύπτουν :

18ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης
σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» παρ. 32.
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που

(1) Νομιμότητα – Κανονικότητα –η έννοια ότι οι δραστηριότητες, συναλλαγές και
τα δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του ελεγχόμενου
φορέα, συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία, με κανονισμούς που έχουν εκδοθεί
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λοιπούς σχετικούς νόμους, κανονισμούς και
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό
και έχουν κατάλληλα εγκριθεί.
(2)Καταλληλότητα– γενικές αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
δεοντολογίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης

Ανάλογα με την εντολή ελέγχου, ο έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να είναι έλεγχος
νομιμότητας‐κανονικότητας ή καταλληλότητας, ή να περιλαμβάνει και τους δύο
σκοπούς.

5.5.2 Ελεγκτικός κίνδυνος
Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ο ελεγκτής να εκφράσει μη ενδεδειγμένη
γνώμη ελέγχου ή να καταλήξει σε μη ενδεδειγμένα συμπεράσματα και ευρήματα, όταν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι
συνάρτηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και του κινδύνου εντοπισμού.
Το μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου απεικονίζει σχηματικά την επίδραση των
συστατικών στοιχείων του:
Ελεγκτικός κίνδυνος = Ενδογενής κίνδυνος x Κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων x Κίνδυνος
εντοπισμού
ή
Ελεγκτικός κίνδυνος = Κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος x Κίνδυνος εντοπισμού

Ειδικά για τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα, πέραν του κινδύνου οι οικονομικές
καταστάσεις να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες, εξίσου σημαντικοί είναι οι κίνδυνοι μη
συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι κίνδυνοι αναποτελεσματικότητας
των διαδικασιών εσωτερικών δικλίδων του φορέα και κατά συνέπεια θα πρέπει να
αξιολογούνται κατάλληλα.
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5.5.3 Ενδογενής Κίνδυνος
Ενδογενής κίνδυνος είναι η επιρρέπεια σε ουσιώδες σφάλμα μιας κατηγορίας
συναλλαγών, του υπολοίπου λογαριασμού ή μιας γνωστοποίησης, σε επίπεδο ισχυρισμού
θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν σχετικές εσωτερικές δικλίδες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.1:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ)

5.5.4 Κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων

Ο κίνδυνος ότι ένα ουσιώδες σφάλμα θα μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο
ισχυρισμού σχετικά

με μια

κατηγορία

συναλλαγών,

υπόλοιπο

λογαριασμού ή

γνωστοποίηση και το οποίο δεν θα αποτραπεί ή δεν θα εντοπιστεί και διορθωθεί έγκαιρα
από τις εσωτερικές δικλίδες του φορέα.

5.5.5 Κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος
Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος αφορά στον κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες προ της διενέργειας του ελέγχου. Αυτός ο κίνδυνος
αποτελείται από δύο συστατικά, δηλαδή τον ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο εσωτερικών
δικλίδων.
Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος μπορεί να οφείλεται ανάλογα με
τους σκοπούς του ελέγχου, στη μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και
κανονισμούς ή στην ανεπάρκεια του συστήματος εσωτερικών δικλίδων.
Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος μπορεί να υφίσταται σε δύο επίπεδα19:
•

Στο σύνολο των οικονομικών καταστάσεων

•

Σε επίπεδο ισχυρισμού για κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών και
γνωστοποιήσεις.
Ο έλεγχος πρέπει να εστιάζει στους κινδύνους οι οποίοι κρίνονται σημαντικοί. Κατά

την αξιολόγηση αυτή, η ομάδα ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη τουλάχιστον τους εξής
παράγοντες: περίπλοκη ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμοί, μη συνήθεις ή περίπλοκες

19ΔΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου».
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συναλλαγές, αποτίμηση συναλλαγών με τη χρήση υποκειμενικών λογιστικών εκτιμήσεων ή
παραδοχών, συναλλαγές όπου ενδέχεται να διαπραχθεί απάτη 20.
Σημειώνεται ότι ειδικά για τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα η διαδικασία και η
εκτέλεση του Προϋπολογισμού θεωρείται σημαντικός κίνδυνος. Όλοι οι πιθανοί σημαντικοί
κίνδυνοι απαιτούν ιδιαίτερες

ελεγκτικές

διαδικασίες

(βλέπε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5.5.2:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ).

5.5.6 Κίνδυνος Εντοπισμού

Κίνδυνος εντοπισμού ορίζεται ως ο κίνδυνος ότι οι ενέργειες και οι διαδικασίες που
εκτελούνται από τον ελεγκτή δεν θα εντοπίσουν ένα ουσιώδες σφάλμα.
Όπως προκύπτει και από τη συνάρτηση ελεγκτικού κινδύνου, ο καθορισμός του
κινδύνου ουσιώδους σφάλματος (ενδογενής κίνδυνος και κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων)
αποτελεί το πρώτο βήμα για τον καθορισμό του κινδύνου εντοπισμού, δεδομένου πάντα
ενός ανεκτού επιπέδου ελεγκτικού κινδύνου. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος ουσιώδους
σφάλματος, τόσο χαμηλότερος πρέπει να είναι ο κίνδυνος εντοπισμού, άρα θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί περισσότερη ελεγκτική εργασία, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου.

5.5.7 Επιχειρηματικός Κίνδυνος

Επιχειρηματικός κίνδυνος είναι κάθε κίνδυνος, ως αποτέλεσμα σημαντικών
συνθηκών, γεγονότων, περιστάσεων, ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων ο οποίος θα
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα του ελεγχόμενου φορέα να επιτύχει τους
σκοπούς του21 και να εκτελέσει τη στρατηγική του. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος μπορεί
επίσης να προκύπτει ως αποτέλεσμα ορισμού ακατάλληλων σκοπών και στρατηγικής από
τον ελεγχόμενο φορέα.
Η εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων είναι καταρχάς υποχρέωση του
ελεγχόμενου φορέα και αποτελεί ένα από τα πέντε συστατικά στοιχεία του συστήματος
20Για τη διαχείριση των σημαντικών κινδύνων εξαιτίας απάτης βλέπε Ενότητα 5.6: «Αξιολόγηση του κινδύνου
απάτης» και ΔΠΕ 240 «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων».
21Οι σκοποί των δημοσίων οργανισμών ή φορέων συχνά τίθενται από την κείμενη νομοθεσία ή ανώτερη
Δημόσια Αρχή.
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εσωτερικών δικλίδων όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.5.9: «Κατανόηση του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
Η κατανόηση των επιχειρηματικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο ελεγχόμενος
Φορέας συντελεί στον εντοπισμό κινδύνων ουσιώδους σφάλματος. Οι περισσότεροι
επιχειρηματικοί κίνδυνοι συνήθως έχουν είτε χρηματοοικονομικές συνέπειες και κατ’
επέκταση αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις είτε συνέπειες μη συμμόρφωσης με την
κείμενη νομοθεσία. Η ομάδα ελέγχου δεν είναι υποχρεωμένη να εντοπίσει και εκτιμήσει
όλους τους επιχειρηματικούς κινδύνους του ελεγχόμενου φορέα, παρά μόνο όσους
συνεπάγονται κινδύνους ουσιώδους σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση η συσχέτιση
επιχειρηματικών κινδύνων και κινδύνων ουσιώδους σφάλματος θα πρέπει να εξετάζεται
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στον ελεγχόμενο φορέα.

5.5.8 Κατανόηση του ελεγχόμενου φορέα και του περιβάλλοντος του

Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος, είτε οφείλονται σε απάτη22 είτε σε λάθος, σε επίπεδο οικονομικών
καταστάσεων και ισχυρισμών, μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός
του, περιλαμβανομένων των εσωτερικών δικλίδων του φορέα, παρέχοντας έτσι βάση για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση ελεγκτικών διαδικασιών ως απάντηση στους
εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος 23.

Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων
αναφέρεται σε κινδύνους που αφορούν διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο
(π.χ. λόγω αδυναμιών στο περιβάλλον των εσωτερικών δικλίδων) και πιθανώς επηρεάζουν
πολλούς ισχυρισμούς. Κατά μία έννοια οι κίνδυνοι αυτοί αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες οι
οποίες μπορούν να αυξήσουν τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο
ισχυρισμών.
Ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμών εκτιμάται προκειμένου
να καθορισθεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση των περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών που
είναι αναγκαίες για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. Τα

22Βλέπε Ενότητα 5.6: «Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης».
23ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και
του περιβάλλοντός της».
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τεκμήρια αυτά καθιστούν ικανό τον ελεγκτή να εκφράσει γνώμη για τις οικονομικές
καταστάσεις σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο ελεγκτικού κινδύνου.
Η εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος προαπαιτεί την κατανόηση του
ελεγχόμενου φορέα και του περιβάλλοντος του. Η κατανόηση αυτή, πρέπει να εστιάσει
στις

πληροφορίες

εκείνες

οι

οποίες

κρίνονται

απαραίτητες

για

την

εξαγωγή

συμπερασμάτων αναφορικά με τους σκοπούς του ελέγχου.
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να συλλέξει σημαντικές πληροφορίες για τον ελεγχόμενο
φορέα και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί προκειμένου να προσδιορίσει και να
αξιολογήσει παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος.
Οι πληροφορίες αυτές αφορούν:
•

Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

•

Γενική δομή και οργάνωση του φορέα καθώς και το πλαίσιο της

δημόσιας

διακυβέρνησής του (π.χ. οργανόγραμμα, ανθρώπινο προσωπικό, κανονισμός
λειτουργίας, εποπτεύοντες φορείς κλπ.)
•

Αρμοδιότητες‐δραστηριότητες του φορέα

•

Πόροι χρηματοδότησης και είδη επενδύσεων

•

Πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς24 που χρησιμοποιείται και καταλληλότητά
του

•

Στρατηγική και στόχοι του φορέα– διαδικασία προϋπολογισμού και απολογισμού

•

Λειτουργικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν τη στρατηγική και τους στόχους του φορέα
και είναι δυνατόν να αποτελέσουν κινδύνους ουσιώδους σφάλματος

•

Κριτήρια οικονομικής απόδοσης του Φορέα– καθώς και κριτήρια μη οικονομικών
αποτελεσμάτων (π.χ. αριθμός ωφελούμενων). Στοιχεία μέτρησης αποδοτικότητας
του φορέα από εξωτερικούς φορείς όπως κοινοβούλιο, άλλοι δημόσιοι φορείς και
μέσα μαζικής ενημέρωσης.

•

Κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων (βλέπε Ενότητα 5.5.9:
«Κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα»).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.3 αναφέρονται ενδεικτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την
κατανόηση του δημόσιου φορέα και του περιβάλλοντος του και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.8
παρατίθενται ενδεικτικές πηγές που ο ελεγκτής δύναται να χρησιμοποιήσει προκειμένου να
αποκτήσει επαρκή γνώση του ελεγχόμενου φορέα.

24Περιλαμβάνει κάθε είδους χρηματοοικονομικές καταστάσεις, απολογιστικές εκθέσεις ή αναφορές.
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5.5.9 Κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να κατανοήσει και αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικών
δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα δεδομένου ότι αυτό θα τη βοηθήσει: α) στον εντοπισμό
πιθανών σφαλμάτων και παραγόντων που επηρεάζουν τους κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος και β) στο σχεδιασμό της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των περαιτέρω
ελεγκτικών διαδικασιών. Ακολουθεί περιγραφή των συστατικών στοιχείων του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων.
Οι εσωτερικές δικλίδες25 αποτελούν μία ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία
εκτελείται από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, τη Διοίκηση και το προσωπικό ενός
φορέα και ως σκοπό έχει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και να παρέχει εύλογη
διασφάλιση ότι για την επίτευξη της αποστολής του φορέα, επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι
γενικοί στόχοι:
•

σύνταξη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,

•

εκτέλεση

εύρυθμων,

δεοντολογικών,

οικονομικών,

αποδοτικών

και

αποτελεσματικών λειτουργιών,
•

εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας,

•

συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και

•

διαφύλαξη των πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημίας26.
Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούν μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες διεισδύουν

σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες του φορέα. Για τον λόγο αυτό, οι εσωτερικές
δικλίδες πρέπει να αποτελούν μια λειτουργία ενσωματωμένη στο φορέα και όχι μια
πρόσθετη λειτουργία. Ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η διατήρηση των εσωτερικών δικλίδων
εξαρτώνται από το είδος, την οργανωτική δομή, το προφίλ κινδύνου, το περιβάλλον
λειτουργίας, τις αρμοδιότητες, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του φορέα.
Η διοίκηση, πέραν του πρωταρχικού καθήκοντος της εποπτείας, είναι επίσης
υπεύθυνη για να θέτει τους στόχους του φορέα και έχει τη συνολική ευθύνη για το σύστημα
25INTOSAI GOV 9100 «Κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα εσωτερικών δικλίδων στο δημόσιο τομέα».

26Παρότι η «διαφύλαξη των πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημίας»

θα μπορούσε να αποτελεί
μέρος του δεύτερου στόχου, απεικονίζεται χωριστά διότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση εντός του δημοσίου τομέα.
Αυτό οφείλεται αφενός στο ενδιαφέρον των πολιτών ως προς τη χρήση των πόρων υπέρ του δημοσίου
συμφέροντος και αφετέρου στη χρήση της λογιστικής ταμειακής βάσης, η οποία δεν παρέχει επαρκή
διασφάλιση και πληροφόρηση ως προς την απόκτηση, χρήση και διάθεση των πόρων.
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εσωτερικών δικλίδων. Εντούτοις, όλο το προσωπικό του φορέα διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη λειτουργία τους.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι εσωτερικές δικλίδες μπορούν να παράσχουν
μόνο εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επίτευξη της αποστολής και των γενικών στόχων
του φορέα. Η εύλογη διασφάλιση ισοδυναμεί με ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπιστοσύνης
κατόπιν συνεκτίμησης του κόστους, των οφελών και των κινδύνων. Ορισμένοι από τους
λόγους, για τους οποίους δεν δύναται να υπάρχει απόλυτη διασφάλιση είναι: 1) η
αβεβαιότητα, η οποία χαρακτηρίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους, αφού αφορούν
μελλοντικά γεγονότα, 2) η ενδεχόμενη επιρροή εξωτερικών παραγόντων στην επίτευξη των
στόχων ενός Φορέα, 3) η ανθρώπινη κρίση και ο ανθρώπινος παράγοντας όπως π.χ. η
υπογραφή εγγράφων χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ο κατάλληλος έλεγχος ή ο
λανθασμένος σχεδιασμός δικλίδων, 4) η πιθανή σύμπραξη δύο ή περισσότερων ατόμων, 5)
η ενδεχόμενη παράκαμψη του συστήματος εσωτερικών δικλίδων από τη Διοίκηση, 6) οι
πιθανές αλλαγές είτε του κύριου προσωπικού είτε των διαδικασιών που ακολουθούνται,
οπότε διακυβεύεται η ποιότητα των εσωτερικών δικλίδων για ένα μεταβατικό διάστημα
προσαρμογής, 7) ενδεχόμενες αδυναμίες στα συστήματα Πληροφοριακής Τεχνολογίας, 8) η
διενέργεια μη συνήθων συναλλαγών και 9) το κόστος των εσωτερικών δικλίδων σε σχέση με
το απορρέον όφελος από αυτές. Οι λόγοι αυτοί συνηγορούν στο γεγονός ότι ο έλεγχος
αποκλειστικά των εσωτερικών δικλίδων δεν οδηγεί σε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια.
Απαιτείται και η εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών ελέγχου (βλέπε Ενότητες
Ουσιαστικές διαδικασίες»

«5.9.9:

και «5.9.10: Φύση, χρόνος και έκταση ουσιαστικών

διαδικασιών»).
Οι ελεγκτές του δημοσίου τομέα έχουν συχνά πρόσθετες ευθύνες όσον αφορά τις
εσωτερικές δικλίδες, για παράδειγμα ευθύνες για αναφορά επί: 1) της συμμόρφωσης με
έναν καθορισμένο κώδικα πρακτικής, 2) της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί
προμηθειών, 3) της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 4) της μεταφοράς κονδυλίων
προϋπολογισμού και 5) της προστασίας ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων. Ως
αποτέλεσμα, η επισκόπηση των εσωτερικών δικλίδων από αυτούς μπορεί να είναι ευρύτερη
και πιο λεπτομερής.

Συστατικά στοιχεία των εσωτερικών δικλίδων

Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούνται από πέντε αλληλένδετα στοιχεία:

o
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o

εκτίμηση κινδύνου

o

δραστηριότητες δικλίδων

o

πληροφόρηση κι επικοινωνία

o

παρακολούθηση

Περιβάλλον δικλίδων

Το περιβάλλον δικλίδων αποτελεί το θεμέλιο για όλα τα υπόλοιπα συστατικά
στοιχεία των εσωτερικών δικλίδων, παρέχοντας πειθαρχία και δομή στο φορέα. Συγχρόνως
δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη διασφάλιση καλής διακυβέρνησης του φορέα.
Στοιχεία του περιβάλλοντος δικλίδων είναι:
1) Η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες της διοίκησης και του προσωπικού μέσω π.χ. της
κατάρτισης κώδικα δεοντολογίας ή της γνωστοποίησης προσωπικών οικονομικών
συμφερόντων / αναφοράς σύγκρουσης συμφερόντων κ.α.,
2) η προσήλωση στην ικανότητα μέσω π.χ. παροχής κατάρτισης προς τους υπαλλήλους
ή σαφούς καθορισμού προσόντων ανά θέση εργασίας,
3) η συμμετοχή των υπεύθυνων για διακυβέρνηση, οι οποίοι απαιτείται να
χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και θα
πρέπει να είναι σε τακτική επαφή με τους ελεγκτές του φορέα και να προβαίνουν
σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες,
4) το πρότυπο ηγεσίας, το οποίο αφορά στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της
διοίκησης καθώς και τη στάση της απέναντι στην εφαρμογή των εσωτερικών
δικλίδων, τη σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την ανάληψη και διαχείριση
κινδύνων κ.α.
5) η οργανωτική δομή, υπό την έννοια τόσο της παροχής εξουσιοδότησης και της
υποχρέωσης λογοδοσίας όσο και του καθορισμού κατάλληλων δίαυλων υποβολής
αναφορών,
6) η εκχώρηση εξουσίας και αρμοδιοτήτων και
7) οι πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, οι οποίες

κυρίως

αφορούν το διορισμό, τη στελέχωση, τον προσανατολισμό, την κατάρτιση και
εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την παροχή συμβουλών και την προαγωγή του
προσωπικού του φορέα.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ένα «ισχυρό» περιβάλλον δικλίδων ενισχύει
ανάλογα και τα υπόλοιπα συστατικά των εσωτερικών δικλίδων. Σε αντίθετη περίπτωση,
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όπου παρατηρούνται ελλείψεις στο περιβάλλον των δικλίδων, τα υπόλοιπα συστατικά των
εσωτερικών δικλίδων υπονομεύονται.

Εκτίμηση Κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή και θέσπιση των
κατάλληλων δραστηριοτήτων ελέγχου ενός φορέα. Αφορά μία διαδικασία του φορέα, η
οποία αποτελείται από τέσσερα διακριτά στάδια, ως εξής:

(1) προσδιορισμό των κινδύνων, εσωτερικών και εξωτερικών, οι οποίοι απειλούν την
επίτευξη των βασικών οργανωτικών στόχων τουλάχιστον, τόσο σε επίπεδο φορέα
όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένης δραστηριότητας,

(2) αξιολόγηση των κινδύνων ως προς την σημαντικότητα και πιθανότητα εμφάνισής
τους,

(3) εκτίμηση της προθυμίας ανάληψης κινδύνων και
(4) ανάπτυξη των τρόπων αντιμετώπισης τους (μεταβίβαση, ανοχή, αντιμετώπιση ή
καταστολή).
Δεδομένων των συνεχών αλλαγών επί των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών
λειτουργίας του φορέα (π.χ. οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον, νέοι ή τροποποιημένοι
στόχοι κτλ), η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να είναι μία συνεχής επαναληπτική διαδικασία
(κύκλος εκτίμησης κινδύνων).
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση κινδύνου ως συστατικό στοιχείο των
εσωτερικών δικλίδων ενός φορέα αποτελεί μία ξεχωριστή διαδικασία από την αξιολόγηση
κινδύνου του ελεγκτή. Παρόλα αυτά, εάν πραγματοποιείται από το φορέα, μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην εργασία του ελεγκτή.

Δραστηριότητες δικλίδων

Οι διαδικασίες αντιμετώπισης των κινδύνων καλούνται δραστηριότητες δικλίδων
και αποτελούν το τρίτο στοιχείο των εσωτερικών δικλίδων. Διακρίνονται σε διαπιστωτικές
και προληπτικές και λαμβάνουν χώρα σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες του φορέα.
Συνιστάται ο συνδυασμός τόσο διαπιστωτικών όσο και προληπτικών δικλίδων ώστε να
αντισταθμίζονται τα μειονεκτήματα των μεμονωμένων δικλίδων.
Ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων δικλίδων αφορούν:
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•

Δικλίδες/έλεγχος πρόσβασης σε πόρους και αρχεία

•

Επαληθεύσεις

•

Διασταυρωτικοί έλεγχοι και συμφωνίες

•

Επισκοπήσεις της απόδοσης των λειτουργιών του φορέα

•

Επισκοπήσεις των λειτουργιών, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του
φορέα

•

Εποπτεία
Προκειμένου οι δραστηριότητες δικλίδων να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να

είναι: 1) κατάλληλες (ο σωστός έλεγχος στο σωστό σημείο αναλόγως με τον ενδεχόμενο
κίνδυνο), 2) συνεπείς, 3) αποτελεσματικές από άποψη κόστους, 4) ολοκληρωμένες, 5)
εύλογες και 6) άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους των δικλίδων. Η εκτέλεση διορθωτικών
ενεργειών, όπου κρίνεται απαραίτητο, ενισχύει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων δικλίδων.
Σημαντικό είναι να εντοπισθούν και εξετασθούν οι δραστηριότητες δικλίδων, οι
οποίες είτε σχετίζονται με τους σημαντικούς κινδύνους ή σχετίζονται με κινδύνους για τους
οποίους δεν επαρκεί η εκτέλεση ουσιαστικών διαδικασιών, κατά την κρίση του ελεγκτή.
Εξίσου σημαντικός είναι ο συσχετισμός των δραστηριοτήτων δικλίδων με τους
ισχυρισμούς της Διοίκησης, στην επίτευξη των οποίων στοχεύουν. Γενικά όσο πιο έμμεση
είναι η σχέση μεταξύ δραστηριότητας δικλίδων και ισχυρισμού, τόσο πιο αναποτελεσματική
αναμένεται η δραστηριότητα δικλίδων στην πρόληψη ή εντοπισμό και διόρθωση
σφαλμάτων στην επίτευξη του συγκεκριμένου ισχυρισμού. (βλ. Ενότητα 5.5.11 «Εντοπισμός
και κατανόηση των σημαντικών διαδικασιών – λειτουργιών του φορέα»).
Οι δραστηριότητες δικλίδων στο Μηχανογραφημένο Πληροφοριακό Σύστημα του
φορέα

αποτελούν χωριστή ενότητα με τίτλο: «Κατανόηση του περιβάλλοντος

Πληροφοριακής Τεχνολογίας του φορέα».

Πληροφόρηση & Επικοινωνία

Η πληροφόρηση κι επικοινωνία αποτελούν απαραίτητες λειτουργίες για την
υλοποίηση όλων των στόχων των εσωτερικών δικλίδων.
Ως πληροφόρηση νοούνται όλα τα είδη πληροφοριών και αναφορών, τα οποία
παράγονται από τα υφιστάμενα συστήματα πληροφόρησης και καθιστούν δυνατή τη
λειτουργία και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του φορέα καθώς και την λήψη αποφάσεων
(π.χ. ισοζύγια, γενικά καθολικά, χρηματοοικονομικές αναφορές κτλ). Παράλληλα, νοείται η
πλήρης και σαφής τεκμηρίωση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων καθώς και όλων των
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διαδικασιών, συναλλαγών και σημαντικών γεγονότων (π.χ. διαγράμματα ροής και
περιγραφικά σημειώματα).
Η επικοινωνία διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική επικοινωνία
κρίνεται αποτελεσματική όταν διαχέεται προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του φορέα, σε όλα
τα συστατικά στοιχεία και στο σύνολο της δομής του. Ειδικά ως προς το σύστημα
εσωτερικών δικλίδων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοούν το ρόλο που οι ίδιοι
διαδραματίζουν σε αυτό, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται οι εργασίες τους με
την εργασία των άλλων. Από την άλλη μεριά, η διοίκηση θα πρέπει να ενημερώνεται
σχετικά με την λειτουργία των εσωτερικών δικλίδων αλλά και να γνωστοποιεί πληροφορίες,
να παρέχει καθοδήγηση και να κοινοποιεί τις θέσεις της ως προς το σύστημα των
εσωτερικών δικλίδων στο προσωπικό του φορέα. Πέραν της εσωτερικής επικοινωνίας,
εξίσου σημαντική είναι και η εξωτερική επικοινωνία καθώς μπορεί να παράσχει στοιχεία με
σημαντικές συνέπειες στο βαθμό επίτευξης των στόχων του φορέα.

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων μπορεί να επιτευχθεί
τόσο μέσω τακτικών δραστηριοτήτων διαχείρισης και εποπτείας όπως π.χ. επισκόπησης
αναφορών, όσο και μέσω ειδικών αξιολογήσεων όπως π.χ. εκθέσεων εσωτερικών ελεγκτών.
Συνήθως ο συνδυασμός των δύο βοηθά να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των
εσωτερικών δικλίδων.
Προκειμένου ο ελεγκτής να κατανοήσει τις διαδικασίες παρακολούθησης του
συστήματος εσωτερικών δικλίδων από το φορέα, θα πρέπει να κατανοήσει τις πηγές των
πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης καθώς και τα
κριτήρια βάσει των οποίων η Διοίκηση θεωρεί τις πληροφορίες αξιόπιστες για το σκοπό
αυτό.
Όλες οι ανεπάρκειες που εντοπίζονται θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα αρμόδια
όργανα του φορέα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Ο όρος ανεπάρκεια
αναφέρεται σε μία κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα ενός φορέα να επιτύχει τους
γενικούς στόχους του. Η ανεπάρκεια μπορεί να αντιστοιχεί σε μία δυνητική ή πραγματική
αδυναμία ή μία ευκαιρία για την ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων.
Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εσωτερικών δικλίδων θα πρέπει να
οδηγούν τη διοίκηση του φορέα σε: 1) αξιολόγηση των ευρημάτων και συστάσεων, 2)
καθορισμό των κατάλληλων μέτρων και 3) ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών εντός
των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.4 περιλαμβάνεται ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των
εσωτερικών δικλίδων του φορέα.
5.5.10 Κατανόηση του περιβάλλοντος Πληροφορικής Τεχνολογίας του φορέα
Στόχοι ομάδας ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να προβεί στην κατανόηση του περιβάλλοντος
Πληροφορικής Τεχνολογίας27 του φορέα και των αντίστοιχων εσωτερικών δικλίδων για την
ανάπτυξη της ελεγκτικής προσέγγισης και του προγράμματος ελέγχου (Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
5.5.5 περιλαμβάνεται ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του περιβάλλοντος Πληροφορικής
Τεχνολογίας). Οι στόχοι της ομάδας σχετικά με τον έλεγχο της Πληροφορικής Τεχνολογίας
περιλαμβάνουν28:
•

Κατανόηση με ποιο τρόπο η διοίκηση αξιοποιεί τη χρήση της Πληροφορικής
Τεχνολογίας για τη βελτίωση των σημαντικών λειτουργιών του φορέα

•

Κατανόηση της χρήσης της Πληροφορικής Τεχνολογίας στις σημαντικές λειτουργίες
του φορέα, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων,
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των λειτουργικών κινδύνων που
σχετίζονται με αυτές

•

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας για
την

επεξεργασία,

διατήρηση

και

επικοινωνία

των

χρηματοοικονομικών

πληροφοριών επηρεάζει το σύστημα λειτουργίας του φορέα και κατά συνέπεια τον
ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων
•

Εντοπισμός και κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων που χρησιμοποιεί η διοίκηση
για να μετρήσει, διαχειριστεί και ελέγξει τις διαδικασίες της Πληροφορικής
Τεχνολογίας και

27Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που σχετίζεται με τους στόχους της σύνταξης ετήσιων λογαριασμών
διαχείρισης. Αποτελείται από τις διαδικασίες και τα αρχεία που σχεδιάζονται και λειτουργούν για : (1) την
καταγραφή, επεξεργασία και γνωστοποίηση των συναλλαγών του φορέα, (2) τη διόρθωση εσφαλμένης
επεξεργασίας συναλλαγών, (3)την επεξεργασία και καταχώρηση των παραβιάσεων του συστήματος ή των
παρακάμψεων των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, (4) τη μεταφορά πληροφοριών από τα συστήματα
επεξεργασίας συναλλαγών στο γενικό καθολικό, (5) τη λήψη πληροφοριών σχετικών με τη σύνταξη ετήσιων
λογαριασμών διαχείρισης για γεγονότα και συνθήκες εκτός των συναλλαγών, όπως οι αποσβέσεις περιουσιακών
στοιχείων και οι μεταβολές στην ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών και (6) τη διασφάλιση ότι οι
πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο σύνταξης των ετήσιων
λογαριασμών διαχείρισης συγκεντρώνονται, καταγράφονται, επεξεργάζονται, συνοψίζονται και
γνωστοποιούνται κατάλληλα στους ετήσιους λογαριασμούς διαχείρισης.

28IT Audit Guidelines 6th ASOSAI Research Project.
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•

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Πληροφορικής
Τεχνολογίας, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στους στόχους του ελέγχου.

Δραστηριότητες δικλίδων στην Πληροφορική Τεχνολογία

Τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων
δικλίδων. Ως εκ τούτου, οι δικλίδες της Πληροφορικής Τεχνολογίας διακρίνονται σε δύο
γενικές κατηγορίες:

Γενικές δικλίδες

Οι γενικές δικλίδες καλύπτουν τη δομή, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που
ισχύουν για το σύνολο ή ένα μεγάλο τμήμα των πληροφοριακών συστημάτων και
συμβάλλουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους. Δημιουργούν το περιβάλλον στο
οποίο λειτουργούν οι εφαρμογές του συστήματος και οι δικλίδες τους.
Οι κύριες κατηγορίες των γενικών δικλίδων είναι:
•

ο σχεδιασμός και η διαχείριση του προγράμματος ασφάλειας σε κεντρικό επίπεδο

•

δικλίδες πρόσβασης

•

δικλίδες σχετικά με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την αλλαγή του λογισμικού
εφαρμογών

•

δικλίδες του λογισμικού του συστήματος

•

διαχωρισμός καθηκόντων και

•

συνέχεια των υπηρεσιών
Οι γενικές δικλίδες αφορούν όλες τις αυτοματοποιημένες δικλίδες. Η ομάδα

ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει το σχεδιασμό των γενικών δικλίδων και να προσδιορίσει
την αποτελεσματικότητά τους κατά την εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος.
Αναποτελεσματικές γενικές δικλίδες δεν προκαλούν απαραίτητα κίνδυνο ουσιωδών
σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, ελαττωματικές γενικές δικλίδες μπορεί
να επιτρέψουν στις δικλίδες εφαρμογής να λειτουργήσουν εσφαλμένα με αποτέλεσμα την
εμφάνιση ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Οι γενικές δικλίδες πρέπει
να εκτιμώνται σε συνδυασμό με την επίδραση τους στις εφαρμογές και τα δεδομένα που
επηρεάζουν το αντικείμενο του ελέγχου.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γενικές δικλίδες μπορεί να μην είναι σχετικές με την
ελεγχόμενη περίοδο. Για παράδειγμα, εάν ο φορέας λειτουργεί σε περιβάλλον
πληροφορικής όπου το λογισμικό έχει αποκτηθεί από εξωτερικό συνεργάτη χωρίς αλλαγές
και το προσωπικό του φορέα δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, οι γενικές δικλίδες
που αφορούν στην αλλαγή του λογισμικού δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο του
ελέγχου. Ομοίως, εάν δεν εφαρμόζονται νέα πληροφοριακά συστήματα κατά την
ελεγχόμενη περίοδο, οι αδυναμίες των γενικών δικλίδων για την απόκτηση του λογισμικού
δεν αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις ή τις διαδικασίες που ελέγχονται.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.6 περιλαμβάνεται ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τις γενικές
δικλίδες των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δικλίδες εφαρμογής

Οι δικλίδες εφαρμογής περιλαμβάνουν τη δομή, τις πολιτικές και τις διαδικασίες
που εφαρμόζονται σε χωριστά, μεμονωμένα συστήματα εφαρμογής, και σχετίζονται άμεσα
με τις επιμέρους μηχανογραφημένες εφαρμογές. Οι δικλίδες αυτές αποσκοπούν γενικά
στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων και παρατυπιών κατά τη ροή
πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων.
Οι δικλίδες στα πληροφοριακά συστήματα περιλαμβάνουν συνδυασμό αυτόματων
(π.χ. δικλίδες ενσωματωμένες στο πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή) και
χειρονακτικών δικλίδων (π.χ. έγκριση και επίβλεψη αναφορών που προκύπτουν από τα
πληροφοριακά συστήματα, συμφωνίες λογαριασμών κ.λ.π.).
Καθώς οι δικλίδες εφαρμογής σχετίζονται με τη ροή των διαδικασιών, συνήθως
περιλαμβάνουν:
•

δικλίδες κατά την εισαγωγή των δεδομένων

•

δικλίδες κατά την επεξεργασία των δεδομένων

•

δικλίδες κατά την παραγωγή των πληροφοριών και αναφορών

•

δικλίδες επί βάσεων δεδομένων και βασικών αρχείων.

5.5.11 Εντοπισμός και κατανόηση των σημαντικών διαδικασιών – λειτουργιών του
φορέα
Μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του, η ομάδα ελέγχου
πρέπει να κατηγοριοποιήσει τις συναλλαγές του φορέα σε λειτουργικές διαδικασίες (π.χ.
διαδικασία προμηθειών, εισπράξεις, πληρωμές, διαδικασία προϋπολογισμού κ.λ.π.) και να
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εντοπίσει εκείνες τις διαδικασίες που θεωρούνται σημαντικές. Ο χαρακτηρισμός αυτός
μπορεί να βασίζεται σε ποσοτικά κριτήρια (για παράδειγμα λειτουργικές διαδικασίες που
επηρεάζουν σημαντικούς λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων και είναι πάνω από
το ποσό του ανεκτού σφάλματος ή ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή ομάδες συναλλαγών που
θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του ελέγχου ανεξαρτήτως ποσού, όπως
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, διαγωνιστικές διαδικασίες κλπ.)
Η ομάδα ελέγχου, στη συνέχεια θα περιγράψει 29 τη ροή των συναλλαγών των
σημαντικών διαδικασιών μέχρι την καταχώρησή τους στις οικονομικές καταστάσεις (με
περιγραφικά σημειώματα, διαγράμματα ροής και ερωτηματολόγια). Με τον τρόπο αυτό,
διευκολύνεται η ομάδα ελέγχου στη διασύνδεση των εντοπισμένων σημαντικών κινδύνων
με το «τι λάθος μπορεί να συμβεί» σε επίπεδο ισχυρισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις
σχετικές δικλίδες.
Κατά την περιγραφή της ροής των συναλλαγών, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δίνεται στις προβλεπόμενες δραστηριότητες δικλίδων και ειδικά στα σημεία στα οποία η
διαδικασία ξεκινά, μεταβάλλεται και ολοκληρώνεται. Δηλαδή, πρέπει να περιγράφονται οι
δραστηριότητες δικλίδων, που θεωρούνται σχετικές με τους σκοπούς του ελέγχου, στα
σημεία:

•

Έναρξης της διαδικασίας: Το σημείο κατά το οποίο η συναλλαγή εισάγεται στη ροή
των λειτουργιών του φορέα, υποβάλλεται και καταγράφεται.

•

Έγκρισης της διαδικασίας: Γενικές και ειδικές εξουσιοδοτήσεις, επίπεδα έγκρισης
και σχετικές διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι οι
συναλλαγές και οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Διοίκησης. Κατά την περιγραφή της ροής θα πρέπει να αναφέρονται τα διαφορετικά
επίπεδα εγκρίσεων και κατά πόσο οι συναλλαγές εκτελούνται με βάση γενικές και
ειδικές εξουσιοδοτήσεις.

•

Καταχώρησης (εισαγωγή δεδομένων): Το σημείο κατά το οποίο η συναλλαγή
καταχωρείται για πρώτη φορά στα βιβλία, στοιχεία ή / και βάσεις δεδομένων του
φορέα.

•

Επεξεργασίας (τα δεδομένα μεταφέρονται ή/και μεταβάλλονται): Οποιεσδήποτε
αλλαγές ή μεταφορές των δεδομένων της συναλλαγής στα βιβλία, στοιχεία ή / και
βάσεις δεδομένων του φορέα (π.χ. μεταφορά της συναλλαγής σε άλλο τμήμα ή
υπηρεσία του φορέα, καταχώρηση και επεξεργασία από λογισμικό πρόγραμμα κλπ.)

29Σε περίπτωση που οι περιγραφές των διαδικασιών είναι ήδη καταγεγραμμένες από τον ελεγχόμενο φορέα, η
ομάδα ελέγχου αρκεί να αποκτήσει τα έγγραφα αυτά και να επιβεβαιώσει ότι ισχύουν.
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•

Αναφοράς (τα δεδομένα της συναλλαγής αποτυπώνονται: Το σημείο κατά το
οποίο, η συναλλαγή καταγράφεται / καταχωρείται στο λογιστικό σύστημα του
φορέα (π.χ. ημερολόγιο, αναλυτικό καθολικό, ισοζύγιο κλπ.) και συνεπώς καταλήγει
στο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης του φορέα, δηλαδή τις
οικονομικές καταστάσεις.

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να κατανοήσει τις δραστηριότητες δικλίδων που είναι
σχετικές με τον έλεγχο, αυτές δηλαδή που κατά την κρίση της, είναι απαραίτητες να
καταγραφούν προκειμένου να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο
των ισχυρισμών ώστε να σχεδιαστούν οι

περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες που

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς. Ο έλεγχος δεν απαιτεί την κατανόηση όλων των
δραστηριοτήτων δικλίδων που σχετίζονται με κάθε σημαντική κατηγορία συναλλαγών,
υπόλοιπο λογαριασμού και γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις ή κάθε ισχυρισμού
που σχετίζεται με αυτές, παρά μόνο αυτών που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των
σημαντικών κινδύνων.
Κατά την καταγραφή των διαδικασιών, η ομάδα ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη το
περιβάλλον Πληροφοριακής Τεχνολογίας του φορέα (όπως περιγράφεται στην Ενότητα
5.5.10: «Κατανόηση του περιβάλλοντος Πληροφορικής Τεχνολογίας του φορέα»), τις
αυτοματοποιημένες και χειρωνακτικές εσωτερικές δικλίδες καθώς και τις δικλίδες
εφαρμογών του ως άνω πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, έμφαση πρέπει να δοθεί στο
διαχωρισμό

καθηκόντων

ιδιαίτερα

στις αρμοδιότητες που

αφορούν

διαφύλαξη

περιουσιακών στοιχείων, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις καθώς και καταχώρηση των
σχετικών συναλλαγών (δηλαδή τα καθήκοντα αυτά δεν πρέπει να διεκπεραιώνονται από
τον ίδιο υπάλληλο).
H ομάδα ελέγχου πρέπει να εκτελέσει δοκιμασίες επιβεβαίωσης διαδικασιών για
την επαλήθευση: α) της κατανόησης των σημαντικών διαδικασιών του φορέα και β) της
λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων που έχουν εντοπιστεί για να ανταποκριθούν στο
κίνδυνο «τι λάθος μπορεί να συμβεί» ανά ισχυρισμό. Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών
επιβεβαίωσης διαδικασιών επιτρέπουν την αξιολόγηση κατά πόσο οι εσωτερικές δικλίδες
που έχουν τεθεί κατά τη ροή των διαδικασιών είναι πιθανόν να είναι αποτελεσματικές για
την πρόληψη ή τον εντοπισμό των ουσιωδών σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
δοκιμασίες επιβεβαίωσης διαδικασιών πραγματοποιούνται σε κάθε έλεγχο για όλες τις
σημαντικές διαδικασίες.
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5.5.12 Διαδικασία εκτίμησης κινδύνων
Εκτίμηση κινδύνων ονομάζεται η διαδικασία αναγνώρισης, ανάλυσης και
αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων του ελεγχόμενου.

5.5.12.1 Διαδικασίες και ενέργειες για την εκτίμηση κινδύνων
Οι διαδικασίες που εκτελούνται από την ομάδα ελέγχου για την εκτίμηση κινδύνων
πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες ‐ ενέργειες:

•

διερευνητικές ερωτήσεις προς τη Διοίκηση και το προσωπικό, το Νομικό Σύμβουλο,
το Τμήμα Πληροφορικής, λοιπούς ελεγκτές (εσωτερικούς και εξωτερικούς),
εποπτεύοντες φορείς του φορέα κ.ά.
Ιδιαίτερα εάν ο ελεγχόμενος διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 30, οι
διερευνητικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος αυτού,
αποσκοπούν στο εάν και κατά πόσο η ομάδα ελέγχου θα χρησιμοποιήσει την
εργασία των εσωτερικών ελεγκτών για να μεταβάλλει τη φύση ή τη χρονική περίοδο
του ελέγχου, ή να μειώσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που πρόκειται να
εφαρμοστούν (βλέπε Ενότητα 5.7 : «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών
ελεγκτών ή της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου»)

•

αναλυτικές διαδικασίες, μέρος των οποίων είναι και η επισκόπηση των
απολογιστικών στοιχείων σε σχέση με τις πιστώσεις. Οι αναλυτικές διαδικασίες που
πραγματοποιούνται ως μέρος της εκτίμησης κινδύνων πρέπει να βοηθούν τον
ελεγκτή να εντοπίσει ασυνήθιστες διακυμάνσεις, γεγονότα, ποσά, δείκτες ή
συναλλαγές, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τον έλεγχο. Με τον τρόπο αυτό, ο
ελεγκτής μπορεί να προσδιορίσει παράγοντες που επηρεάζουν το Φορέα, τους
οποίους δε γνώριζε και να αποτελέσουν βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
ελεγκτικών διαδικασιών που ανταποκρίνονται στους εκτιμώμενους κινδύνους. Οι
αναλυτικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση οικονομικών και μη
οικονομικών στοιχείων (βλέπε Ενότητα 6.1: «Αναλυτικές διαδικασίες») και

•

παρατήρηση

&

επιθεώρηση

διαδικασιών,

εγγράφων

και

αναφορών

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων – αναφορών προς το Κοινοβούλιο,
Υπουργικών Αποφάσεων, δημοσιευμάτων στον Τύπο, πρακτικών Επιτροπών κ.ά. Η
30ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και Εκτίμηση Των Κινδύνων Ουσιώδους Σφάλματος μέσω Κατανόησης της Οντότητας
και του Περιβάλλοντός της» Αναθεωρημένο – Ημερομηνία έναρξης ισχύος 15 Δεκεμβρίου 2013.
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διαδικασία αυτή, επίσης περιλαμβάνει την επιτόπια επιθεώρηση της έδρας και των
εγκαταστάσεων του φορέα.
Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής θα πρέπει να αναζητήσει προγενέστερες εκθέσεις
και φύλλα εργασίας ελέγχου του φορέα και να αξιολογήσει εάν περιλαμβάνουν χρήσιμες
πληροφορίες (όπως π.χ. λογιστικά λάθη, αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων και
σημαντικές αλλαγές στο φορέα ή στις δραστηριότητες του) σχετικές με την εκτίμηση
κινδύνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των αντληθείσων πληροφοριών είναι η
επιβεβαίωση της ισχύος τους κατά την ελεγχόμενη περίοδο.
Η κατανόηση του φορέα και του περιβάλλοντός του, είναι μια συνεχής και δυναμική
διαδικασία, οπότε οι διερευνητικές ερωτήσεις της ομάδας ελέγχου μπορεί να
πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Συστήνεται να ξεκινάει η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου με μία συζήτηση της
ομάδας ελέγχου επί των ενδεχόμενων κινδύνων. Στη συνάντηση αυτή μπορούν να
προσκαλεστούν και μέλη παλαιότερων ομάδων ελέγχου με εμπειρία στον έλεγχο του
φορέα.

5.5.12.2 Προσδιορισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος
Προκειμένου η ομάδα ελέγχου να προσδιορίσει και να εκτιμήσει τους κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων και στο επίπεδο των
ισχυρισμών πρέπει:
(α) Να εντοπίζει κινδύνους καθ ‘όλη τη διαδικασία κατανόησης του φορέα και του
περιβάλλοντός του, περιλαμβανομένων των συναφών δικλίδων που σχετίζονται με τους
κινδύνους λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες συναλλαγών, τα υπόλοιπα λογαριασμών
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις
(β) Να εκτιμά τους εντοπισμένους κινδύνους και να αξιολογεί εάν αυτοί αφορούν διάχυτα
τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και, ενδεχομένως, επηρεάζουν πολλούς
ισχυρισμούς. Οι κίνδυνοι αυτοί, στο επίπεδο των οικονομικών καταστάσεων,
καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση κινδύνων σε επίπεδο
ισχυρισμών
(γ) Να συνδέει τους εντοπισμένους κινδύνους με «τι λάθος μπορεί να συμβεί» σε επίπεδο
ισχυρισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές δραστηριότητες δικλίδων που ο ελεγκτής
προτίθεται να εξετάσει, και
(δ) Να εξετάζει την πιθανότητα σφάλματος, περιλαμβανομένης της πιθανότητας πολλαπλών
σφαλμάτων, και το εάν το ενδεχόμενο σφάλμα είναι τέτοιου μεγέθους που θα
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μπορούσε να καταλήξει σε ουσιώδες σφάλμα. (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.5.2:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ και 5.5.7: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ).
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την αξιολόγηση του ενδογενούς κινδύνου. Ο
ενδογενής κίνδυνος εκτιμάται ως χαμηλότερος ή υψηλότερος, σύμφωνα με την κρίση του
ελεγκτή αλλά και τα κριτήρια που αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
Στη συνέχεια εκτιμάται ο κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων. Η εκτίμηση του κινδύνου
των εσωτερικών δικλίδων αποσκοπεί:

•

Στο σχεδιασμό της φύσης, χρόνου και έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών. Ο
ελεγκτής μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις ουσιαστικές ελεγκτικές
διαδικασίες που πρέπει να εκτελέσει εφόσον έχει εντοπίσει βασικές εσωτερικές
δικλίδες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα και εφαρμόζονται συνεχώς και
αποτελεσματικά κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Σύμφωνα με την ελεγκτική αυτή
προσέγγιση που βασίζεται στις δικλίδες, ο ελεγκτής αποσκοπεί να αποκτήσει
διασφάλιση από το σύστημα εσωτερικών δικλίδων του φορέα ώστε να μειώσει το
βαθμό διασφάλισης που πρέπει να αποκτήσει από τις δικές του ουσιαστικές
ελεγκτικές διαδικασίες.

•

Στην απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης του συστήματος εσωτερικών δικλίδων του
φορέα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης συστάσεων για τη βελτίωση της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα.

•

Στη διατύπωση συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων του φορέα, όταν αυτό απαιτείται από τους σκοπούς του
ελέγχου.
Η ομάδα ελέγχου, σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού του

ελέγχου καλείται να:
•

Αξιολογήσει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικλίδων που είναι σχετικές με τον
έλεγχο, εκτιμώντας κατά πόσο οι εσωτερικές δικλίδες μπορούν να προλαμβάνουν,
εντοπίζουν και διορθώνουν σφάλματα και αποκλίσεις με αποτελεσματικότητα.

•

Προσδιορίσει εάν οι εσωτερικές αυτές δικλίδες έχουν τεθεί σε εφαρμογή (δηλ.
πραγματικά υπάρχουν και ο φορέας τις εφαρμόζει).
Ο κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων εκτιμάται ως ελάχιστος, μέσος ή μέγιστος.
Η εκτίμηση του κινδύνου εσωτερικών δικλίδων δεν μπορεί να είναι καλύτερη από

την εκτίμηση του περιβάλλοντος εσωτερικών δικλίδων, καθώς ακόμα και εξαιρετικά
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αποτελεσματικές

διαδικασίες

δικλίδων

μπορούν

να

υπονομευθούν

από

ένα

αναποτελεσματικό περιβάλλον δικλίδων. Όταν ο κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων εκτιμάται
αρχικά ως ελάχιστος, θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί ο χαρακτηρισμός με την
εκτέλεση δοκιμασιών δικλίδων (βλέπε υποδείγματα προγραμμάτων ελέγχου δοκιμασιών
δικλίδων στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.9.6, 5.9.7, 5.9.8).
Ο συνδυασμός της αξιολόγησης του ενδογενούς κινδύνου και του κινδύνου
εσωτερικών δικλίδων ανά ισχυρισμό, αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα και αφορά
την αξιολόγηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αξιολόγηση κινδύνου ουσιώδους σφάλματος
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ

ΕΝΔ
ΟΓΕΝ
ΗΣ
ΚΙΝΔ
ΥΝΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ (ΕΛ)

ΜΕΣΟΣ (ΜΣ)

(Αποτελεσματικότητα – Δοκιμασίες

(Αποτελεσματικότητα –

εσωτερικών δικλίδων σε μέγιστο

Δοκιμασίες εσωτερικών δικλίδων

βαθμό)

σε περιορισμένο βαθμό)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ

Κατώτατος

Χαμηλός

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ

Χαμηλός

Μέτριος

Υπενθυμίζεται ότι ο συνδυασμένος κίνδυνος σε επίπεδο ισχυρισμών, λαμβάνει
υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο Οικονομικών
Καταστάσεων.
Στη συνέχεια, η ομάδα ελέγχου, σύμφωνα και με το μοντέλο ελεγκτικού κινδύνου,
προκειμένου να επιτύχει το αποδεκτό επίπεδο διασφάλισης του ελέγχου, πρέπει να
αποφασίσει και να σχεδιάσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους
εκτιμώμενους

κινδύνους

(βλέπε

Ενότητα

5.9.9:

«Ουσιαστικές

Διαδικασίες»

και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.9.9 έως 5.9.18 για υποδείγματα προγραμμάτων ελέγχου).

5.5.13 Ειδικότερα ζητήματα κατά τον εντοπισμό και εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντος του στον
έλεγχο συμμόρφωσης
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5.5.13.1 Ισχυρισμοί διοίκησης
Στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης, ο ισχυρισμός συμμόρφωσης συνίσταται
στη διαβεβαίωση ότι η διοίκηση του φορέα, ενεργεί σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό
πλαίσιο (νόμους, κανονισμούς, καθιερωμένους κώδικες, αρχές που σχετίζονται με την
καταλληλότητα της λειτουργίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κ.τ.λ.). Οι ισχυρισμοί
μπορεί να αναφέρονται ρητά σε επιστολή διαβεβαίωσης της διοίκησης

ή να είναι

ενσωματωμένοι στις πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου που παρουσιάζονται από τον
ελεγχόμενο φορέα.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι ισχυρισμοί
ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς (ισχυρισμός ακρίβειας), πλήρεις
(ισχυρισμός πληρότητας) και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
(ισχυρισμός συμμόρφωσης)31. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι
παραδοχές είναι αλληλένδετα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων πληροφοριών.
Όταν οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου προετοιμάζονται από τον
ελεγχόμενο φορέα και τίθενται στη διάθεση των χρηστών, ο έλεγχος συμμόρφωσης
αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες συγκρίνοντας τις με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο
εξετάζοντας την ακρίβεια του ισχυρισμού συμμόρφωσης. Αυτό αποτελεί τη λεγόμενη
ανάθεση πιστοποίησης (βλέπε Ενότητα 4.2.3.3 «Τύποι αναθέσεων»).

5.5.13.2 Ενδογενής Κίνδυνος
Στον έλεγχο συμμόρφωσης, ο ενδογενής κίνδυνος απόκλισης από τη συμμόρφωση
συναρτάται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα:
•

την πολυπλοκότητα του νομικού και κανονιστικού πλαισίου,

•

τη θέσπιση νέας νομοθεσίας, ή τις τροποποιήσεις των ισχυουσών κανονιστικών
διατάξεων,

•

το βαθμό στον οποίο το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο είναι δεκτικό παρερμηνείας ή
δύνανται να καταστρατηγηθούν

31Ο ισχυρισμός συμμόρφωσης περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς α) νομιμότητα και κανονικότητα και β)
καταλληλότητα
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5.5.13.3 Κατανόηση του ελεγχόμενου φορέα και του περιβάλλοντος του

Στον έλεγχο συμμόρφωσης, στόχος του ελεγκτή είναι να εντοπίσει και να εκτιμήσει
τους κινδύνους ουσιώδους μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές
διατάξεις, προκειμένου να διαμορφώσει τη βάση σχεδιασμού και εκτέλεσης των ελεγκτικών
διαδικασιών.
Η κατανόηση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του
ελεγχόμενου φορέα, στο μέτρο πάντοτε που συνδέεται με τον προκείμενο έλεγχο, βοηθά
τον ελεγκτή στον εντοπισμό των δυνητικών ουσιωδών αποκλίσεων, π.χ. λόγω νέας και
πολύπλοκης νομοθεσίας ή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της νομοθεσίας και του πεδίου
εφαρμογής της. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, ο ελεγκτής δύναται να προσδιορίσει τη
βαρύτητα του εγγενούς κινδύνου, κατά πόσον δηλαδή αυτός πρέπει να χαρακτηριστεί
υψηλός ή χαμηλός και ακολούθως, να καθορίσει τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και το εύρος
των ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν.
Η κατανόηση του ελεγκτή περιλαμβάνει τη γνώση των λόγων θέσπισης της
νομοθεσίας και των στόχων της, καθώς αυτό θα βοηθήσει την κατανόηση του παράγωγου
δικαίου ή των επικουρικών κανονισμών.
Σε πολύπλοκα ρυθμιστικά περιβάλλοντα, εξετάζεται η τυχόν χρήση από το φορέα
εγγράφων εσωτερικής χρήσης (εγκυκλίων) ή διαδικασιών, για την γνωστοποίηση,
διευκρίνιση και ερμηνεία των κανόνων δικαίου, και κατά περίπτωση ενδείκνυται να
ζητηθούν γραπτώς οι θέσεις της διοίκησης για το θέμα αυτό. Ωστόσο, οι εν λόγω θέσεις
αποτελούν στοιχεία με περιορισμένη αποδεικτική αξία και πρέπει να εξετάζονται με κριτική
σκέψη. Τελικά, το συμπέρασμα του ελεγκτή πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το νομικό, κανονιστικό ή το συμβατικό πλαίσιο, και όχι τη
συμμόρφωση με την ερμηνεία του πλαισίου αυτού από το φορέα. Σε περίπτωση
αμφιβολιών, είναι δυνατόν να αναζητηθεί νομική γνωμοδότηση. Εάν οι νομοθετικές και
κανονιστικές ρυθμίσεις δεν αλλάζουν από έτος σε έτος, ο ελεγκτής μπορεί να έχει ήδη
επαρκείς γνώσεις από προηγούμενους ελέγχους.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.8: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ
ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΉ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
παρατίθενται ενδεικτικές πηγές που ο ελεγκτής δύναται να χρησιμοποιήσει προκειμένου να
αποκτήσει επαρκή γνώση του ελεγχόμενου φορέα.
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5.5.13.4 Κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων του φορέα

Το σύστημα εσωτερικών δικλίδων όσον αφορά στη συμμόρφωση αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση των κινδύνων και στην παροχή εύλογης διασφάλισης ότι, κατά την
εκπλήρωση της αποστολής της οικονομικής μονάδας, επιτυγχάνονται οι στόχοι που
αφορούν στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι
απαιτήσεις του συστήματος εσωτερικών δικλίδων ενδέχεται να καθορίζονται συγκεκριμένα
στη νομοθεσία.

Οι εσωτερικές δικλίδες και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο ελεγχόμενος φορέας
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν:


συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία διασφαλίζεται ότι οι νόμοι και οι
κανονισμοί μετατρέπονται καταλλήλως σε συναφείς εσωτερικούς κανόνες και
διαδικασίες



την εφαρμογή διοικητικών οδηγιών για τους υπαλλήλους που μετατρέπουν
νομικές απαιτήσεις σε σύνολο λειτουργικών διαδικασιών



τον ορισμό υπαλλήλου ως υπεύθυνου για να διασφαλίζει ότι οι διοικητικές
οδηγίες επικαιροποιούνται και ενσωματώνουν τυχόν νομοθετικές αλλαγές



προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους επί της συμμόρφωσης



Κατάλληλα εκπαιδευμένο με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προσωπικό που θα έχει
την ευθύνη να επισημαίνει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στη Διοίκηση

5.5.13.5 Διαδικασία εκτίμησης κινδύνων
Κατά την εκτίμηση κινδύνου ο ελεγκτής θα πρέπει να κατανοήσει τους ενδογενείς
περιορισμούς της συμμόρφωσης, που μπορεί να περιλαμβάνουν:
•

Προσωπική κρίση των οργάνων της διοίκησης του φορέα κατά την ερμηνεία νόμων
και κανονισμών

•

Παρείσφρηση ανθρώπινων λαθών

•

Μη κατάλληλος σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικών δικλίδων συστημάτων ή
μη αποτελεσματική λειτουργία του
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Απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων

•

Σημαντικές αλλαγές

•

Ενδεχόμενα απάτης
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•

Κατάχρηση των δημόσιων πόρων

•

Παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων και του περιβάλλοντος δικλίδων

Διαδικασίες και ενέργειες για την εκτίμηση κινδύνων
Η φύση και το εύρος των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου που διεξάγει ο ελεγκτής
ποικίλλει από φορέα σε φορέα και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως:
o

η έναρξη ισχύος και η πολυπλοκότητα των ισχυουσών απαιτήσεων συμμόρφωσης

o

η γνώση του ελεγκτή σχετικά με το πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων του φορέα που
αποκτήθηκε σε προηγούμενους ελέγχους

o

η φύση των ισχυουσών απαιτήσεων συμμόρφωσης

o

οι υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα και πώς αυτές επηρεάζονται από
εξωτερικούς παράγοντες

o

ο βαθμός επίβλεψης του φορέα

Η διενέργεια διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου μέσω της κατανόησης του πλαισίου
εσωτερικών δικλίδων του φορέα περιλαμβάνει αφενός την αξιολόγηση του σχεδιασμού
των δικλίδων, αφετέρου τον έλεγχο αν οι δικλίδες αυτές έχουν εφαρμοστεί. Η εκτίμηση
κινδύνου που σχετίζεται με τις δικλίδες απαιτεί από τον ελεγκτή να εξετάσει:
¾ Αν οι διευθυντές / υπάλληλοι σε θέσεις κλειδιά του φορέα έχουν κατανοήσει
πλήρως τους βασικούς στόχους της συμμόρφωσης. Επιπλέον, εάν είναι σε θέση να
εντοπίσουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και να προσδιορίσουν την αιτία τους.
¾ Αν η οργανωτική δομή του φορέα ευνοεί τον εντοπισμό των κινδύνων μη
συμμόρφωσης. Μια μεγάλη και σύνθετη οργανωτική δομή έχει συνήθως μια ειδική
μονάδα για τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. Εξετάζει συνεχώς τη συμμόρφωση και
άλλους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο φορέας, κάνει επισκόπηση των δικλίδων, και
προτείνει αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι ο φορέας συμμορφώνεται με το ισχύον
ρυθμιστικό πλαίσιο.
¾ Αν οι υπάλληλοι σε θέσεις κλειδιά του ελεγχόμενου φορέα έχουν αναλάβει την
ευθύνη να ενημερώνουν για τις τυχόν αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου. Ένας
φορέας που λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον, πρέπει να ανταποκρίνεται
γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος αυτού.
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¾ Αν στελέχη και υπάλληλοι σε θέσεις κλειδιά έχουν επαρκή κατανόηση των
πολύπλοκων δραστηριοτήτων του φορέα. Όταν δεν διαθέτουν τέτοια κατανόηση,
είναι απίθανο να εφαρμόσουν ή να επιβλέψουν σωστά τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις, όπως είναι αναγκαίο. Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης είναι πιθανό να
είναι υψηλότερος σε αυτή την περίπτωση.
¾ Αν η διοίκηση του φορέα λαμβάνει υπόψη της τα πορίσματα και τις συστάσεις του
ελέγχου και προχωρά στη λήψη διορθωτικών μέτρων. Ελέγχεται μεταξύ άλλων αν
κάποιο θεσμικό όργανο του φορέα (π.χ. διοικητικό συμβούλιο) ασχολείται σε τακτά
χρονικά διαστήματα με την εξέταση και αντιμετώπιση ζητημάτων μη συμμόρφωσης
που εντοπίζονται από τους ελέγχους.

Προσδιορισμός και εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους μη συμμόρφωσης

Η κατανόηση του φορέα και των εσωτερικών του δικλίδων καθώς και των
απαιτήσεων συμμόρφωσης, αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου ο ελεγκτής
σχεδιάζει τον έλεγχο συμμόρφωσης. Εντός του πλαισίου αυτού ασκεί την επαγγελματική
του κρίση σχετικά με την εκτίμηση ουσιωδών κινδύνων μη συμμόρφωσης και
αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.9 περιλαμβάνεται ενδεικτική απαρίθμηση παραγόντων που
σχετίζονται με την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο ενός ελέγχου συμμόρφωσης, ενώ
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.10 παρατίθεται σχετικό παράδειγμα.

5.5.14 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου
1) Συνάντηση ομάδας ελέγχου και
συζήτηση επί των ενδεχόμενων
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος

Τεκμηρίωση
Τήρηση πρακτικών της συνάντησης
της ομάδας ελέγχου

Φάκελος

2) Συλλογή σημαντικών
πληροφοριών για τον ελεγχόμενο
φορέα και το περιβάλλον στο
οποίο λειτουργεί (βλέπε Ενότητα

Αρχειοθέτηση

Αρχειοθέτηση εγγράφων με

Ελέγχου Β

σημαντικές πληροφορίες

5.5.8: «Κατανόηση του
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

ελεγχόμενου φορέα και του
περιβάλλοντος του)
3) Κατανόηση του περιβάλλοντος
εσωτερικών δικλίδων του φορέα
(βλ. Ενότητα 5.5.9: «Κατανόηση
του συστήματος εσωτερικών
δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα)

Συμπλήρωση "Ερωτηματολογίου
αξιολόγησης εσωτερικών
δικλίδων" (βλέπε σχετικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.4)

Αρχειοθέτηση εγγράφων με
σημαντικές πληροφορίες.
Συμπλήρωση "Ερωτηματολογίου
4) Κατανόηση του περιβάλλοντος

αξιολόγησης Περιβάλλοντος

Πληροφορικής Τεχνολογίας του

Πληροφορικής Τεχνολογίας"

φορέα (βλέπε σχετικά Ενότητα
5.5.10)

(βλέπε σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.5)
Αρχειοθέτηση εγγράφων με

5) Αξιολόγηση γενικών δικλίδων

σημαντικές πληροφορίες.
Συμπλήρωση "Ερωτηματολογίου

Πληροφοριακής Τεχνολογίας

αξιολόγησης γενικών δικλίδων

(βλέπε Ενότητα 5.5.10:

Πληροφοριακής Τεχνολογίας"

«Κατανόηση του περιβάλλοντος

(βλέπε σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.6).

Πληροφορικής Τεχνολογίας του

Αρχειοθέτηση εγγράφων με

Φάκελος

φορέα»)

σημαντικές πληροφορίες.

Ελέγχου Β

6) Εντοπισμός & αξιολόγηση
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος
σε επίπεδο Οικονομικών
Καταστάσεων (βλέπε Ενότητες
5.5.7, 5.5.8 & 5.5.11).

Καταγραφή κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος σε επίπεδο
οικονομικών καταστάσεων στο
Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου
(βλέπε Ενότητα 5.8: «Υπόμνημα
Σχεδιασμού Ελέγχου»)

7) Περιγραφή της ροής των
συναλλαγών των σημαντικών

Καταγραφή "περιγραφικών

διαδικασιών μέχρι την καταχώρηση

σημειωμάτων" / "διαγραμμάτων

τους στις Οικονομικές Καταστάσεις

ροής" ή συμπλήρωση

(Ενότητα 5.5.11: «Εντοπισμός και

"ερωτηματολογίων’’

κατανόηση των σημαντικών
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διαδικασιών – λειτουργιών του
φορέα)

8) Εκτέλεση δοκιμασίας
επιβεβαίωσης διαδικασιών
(Ενότητα 5.5.11: «Εντοπισμός και
κατανόηση των σημαντικών
διαδικασιών – λειτουργιών του

Αρχειοθέτηση αντιγράφων από την
εκτέλεση δοκιμασίας επιβεβαίωσης
διαδικασιών ανά διαδικασία

φορέα)
9) Εντοπισμός & αξιολόγηση
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος
σε επίπεδο Ισχυρισμών (Ενότητα
5.5.12.2: «Προσδιορισμός και
εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος»)
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Συμπλήρωση "Πίνακα εκτίμησης
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος

Φάκελος

σε επίπεδο Ισχυρισμών" (βλέπε

Ελέγχου Β

σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.7)
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5.6 Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης

5.6.1 Έννοια της απάτης – Χαρακτηριστικά
Τα σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να προκύψουν είτε από απάτη
είτε από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο μεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν η υποκείμενη
ενέργεια που καταλήγει στο σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων είναι εκούσια ή
ακούσια.
Για τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού ελέγχου, ως «Απάτη»32, ορίζεται κάθε
εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη, που αποσκοπεί στην απόκτηση ενός αθέμιτου ή
παράνομου πλεονεκτήματος και οδηγεί σε ουσιώδη σφάλματα των οικονομικών
καταστάσεων.

Συνήθως,

σχετίζεται

είτε

με

παραπλανητικές

δηλώσεις

και

χρηματοοικονομικές αναφορές, είτε με σφάλματα που οφείλονται σε υπεξαίρεση
περιουσιακών στοιχείων. Στις ανωτέρω πράξεις ενδέχεται να εμπλέκονται ένα ή
περισσότερα πρόσωπα από τη διοίκηση, από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση, από εργαζόμενους ή από τρίτους.

Περιστατικά «απάτης» εμφανίζονται συχνότερα όταν οι συνθήκες στον ελεγχόμενο
φορέα είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη τέτοιας παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, και
ειδικότερα όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιστάσεις:
α) κίνητρο για τη διάπραξη απάτης (που μπορεί να λάβει και τη μορφή έμμεσης πίεσης, π.χ.
με τη θέση υπερβολικά υψηλών στόχων απόδοσης),
β) ευκαιρία για τη διάπραξη αυτής (συνδέεται με τα χαρακτηριστικά ή τις συνθήκες του
ελεγχόμενου φορέα που επιτρέπουν τη συμπεριφορά αυτή) και
γ) συνθήκες απενεχοποίησης των δραστών: πρόκειται για συνθήκες (συμπεριφορά,
χαρακτήρα, ηθικές, κοινωνικές ή οικονομικές αξίες) που επιτρέπουν στους δράστες να
δικαιολογούν στον εαυτό τους – εκλογικεύουν τις παραβατικές πράξεις τους (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ)
Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις απάτης είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν,
αφού συνήθως οι δράστες μεταχειρίζονται ιδιαίτερα τεχνάσματα για τη συγκάλυψή της
(όπως πλαστογραφίες, εσκεμμένες παραλείψεις καταγραφής συναλλαγών, ψευδείς
διαβεβαιώσεις που γίνονται προς τον ελεγκτή κλπ), που αποσκοπούν να παραπλανήσουν
32ΔΠΕ 240: «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων».
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τον ελεγκτή ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια είναι πειστικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι
ψευδή. Τέτοιες απόπειρες συγκάλυψης είναι ακόμα πιο δύσκολο να εντοπιστούν όταν
συνοδεύονται από συμπαιγνία.
Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η έννοια της «απάτης» (fraud) στην
ελεγκτική διαδικασία δεν ταυτίζεται αναγκαία με το αντίστοιχο ποινικό αδίκημα (ΠΚ 386),
αλλά περιλαμβάνει και παραβατικές συμπεριφορές με χαρακτηριστικά διαφορετικών
αδικημάτων, όπως της κατάχρησης εξουσίας (ΠΚ 239), της ψευδούς βεβαίωσης (ΠΚ 242),
της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία (ΠΚ 256), της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (ΠΚ 258),
της κοινής υπεξαίρεσης (ΠΚ 375) και απιστίας (ΠΚ 390) κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο ελεγκτής
δεν οφείλει να προσδιορίσει τους δράστες και την ποινική τους ευθύνη, ούτε να κάνει τις
σχετικές νομικές κρίσεις.
Επισημαίνεται επιπλέον, ότι στο μέτρο που οι έλεγχοι που διενεργεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν είναι αμιγώς χρηματοοικονομικοί, αλλά εκτείνονται και στον έλεγχο της
συμμόρφωσης των διοικητικών οργάνων με τους κανόνες νομιμότητας, κανονικότητας,
χρηστής και διαφανούς διαχείρισης των οικονομικών, καθώς επίσης και στην καταπολέμηση
της διαφθοράς, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η επισήμανση συμπεριφορών που, χωρίς
να συνιστούν απάτη κατά την ανωτέρω έννοια, εντούτοις συνιστούν παρέκκλιση από τις
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή, αναλόγως των περιστάσεων, από την
προσήκουσα, χρηστή ή ευπρεπή συμπεριφορά των δημοσίων οργάνων, αρχών και
υπαλλήλων (abuse).

5.6.2 Ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης

Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ανήκει σε
εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την διακυβέρνηση του φορέα καθώς και με τη
διοίκηση.
Η ευθύνη του ελεγκτή (δευτερεύουσα ευθύνη), σύμφωνα με τα ΔΠΕ, συνίσταται
στην απόκτηση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις λαμβανόμενες ως
σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος.
Λόγω των ενδογενών περιορισμών ενός ελέγχου, υπάρχει ο αναπόφευκτος κίνδυνος ότι
ορισμένα ουσιώδη σφάλματα των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να μην εντοπισθούν,
παρότι ο έλεγχος είναι σωστά σχεδιασμένος και έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα ΔΠΕ 33. Ο
33ΔΠΕ 200: «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου», παράγραφος Α51.
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ελεγκτής πρέπει να διατηρεί επαγγελματικό σκεπτικισμό και να βρίσκεται σε εγρήγορση για
τους κινδύνους απάτης και τις επιπτώσεις τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής
διαδικασίας.

5.6.3 Στόχοι του ελεγκτή
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι:
(α)

Να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης
στις οικονομικές καταστάσεις.

(β)

Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τους
εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης, μέσω σχεδιασμού
και εφαρμογής κατάλληλων αντιδράσεων, και

(γ)

Να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση απάτης ή σε υποψία απάτης που
εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

5.6.4 Εκτίμηση Κινδύνων

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 5.5: «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του», η
ομάδα ελέγχου πρέπει κατά το στάδιο του προγραμματισμού του ελέγχου, να αποκτήσει
πληροφόρηση για τον ελεγχόμενο φορέα και το περιβάλλον του (συμπεριλαμβανομένου
και του συστήματος εσωτερικών δικλίδων), προκειμένου να προβεί στη διαδικασία
εκτίμησης κινδύνων ουσιώδους σφάλματος. Οι διαδικασίες που εκτελούνται από την ομάδα
ελέγχου για την εκτίμηση του κινδύνου απάτης πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής
δραστηριότητες ‐ ενέργειες:
•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση σχετικά με:
o

Την εκτίμηση της διοίκησης για τον κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να
είναι ουσιωδώς εσφαλμένες λόγω απάτης

o

Τη διαδικασία που ακολουθεί η διοίκηση για τον εντοπισμό και την
αντίδραση στον κίνδυνο απάτης

o

Την κοινοποίηση από τη διοίκηση προς τους υπευθύνους για τη
διακυβέρνηση σχετικά με τις διαδικασίες της για εντοπισμό και αντίδραση
στους κινδύνους απάτης
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o

Την κοινοποίηση από τη διοίκηση προς τους εργαζομένους σχετικά με τις
απόψεις

της

επί

επιχειρηματικών

πρακτικών

και

δεοντολογικής

συμπεριφοράς
•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση και σε άλλους εντός του φορέα ως
ενδείκνυται, σχετικά με τη γνώση οποιασδήποτε πραγματικής απάτης, υποψίας
απάτης ή καταγγελλόμενης απάτης

•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, εφόσον
υφίσταται, σχετικά με τη γνώση οποιασδήποτε πραγματικής απάτης, υποψίας
απάτης ή καταγγελλόμενης απάτης, καθώς και με τις δραστηριότητές της που
αφορούν στον κίνδυνο της απάτης.

•

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση34 ασκούν
επίβλεψη στις διαδικασίες της διοίκησης για εντοπισμό και αντίδραση στους
κινδύνους απάτης και των εσωτερικών δικλίδων που η διοίκηση έχει θεσπίσει για το
μετριασμό των κινδύνων αυτών.

•

Διερευνητικές ερωτήσεις προς τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση σχετικά με τη
γνώση οποιασδήποτε πραγματικής απάτης, υποψίας απάτης, ή καταγγελλόμενης
απάτης

•

Αξιολόγηση εάν ασυνήθιστες ή απρόσμενες σχέσεις που έχουν εντοπισθεί κατά την
εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών μπορεί να υποδηλώνουν κινδύνους ουσιώδους
σφάλματος λόγω απάτης.

•

Εξέταση λοιπών πληροφοριών οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης.

Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που συλλέγονται με τις ανωτέρω διαδικασίες, η ομάδα
ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει το περιβάλλον του φορέα και να εντοπίσει τους τομείς
όπου ο φορέας ενδέχεται να είναι ευάλωτος στην απάτη. Προς τούτο, δύναται να
συμβουλευτεί και ελεγκτές/υπαλλήλους του Δικαστηρίου εκτός της ομάδας ελέγχου, οι
οποίοι διαθέτουν εμπειρία ή εξειδικευμένες γνώσεις επί του ελεγχόμενου αντικειμένου.
Ακολούθως, η ομάδα ελέγχου πρέπει να εντοπίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και σε επίπεδο
ισχυρισμών. (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΤΗΣ) Οι εντοπισμένοι
αυτοί κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σημαντικοί κίνδυνοι (βλ. Ενότητα 5.5.5:
34Βλ. ορισμό στο λήμμα «Επιφορτισμένοι για τη διακυβέρνηση» στο Κεφάλαιο 11 «Γλωσσάριο
όρων»
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«Κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος»). Επισημαίνεται ότι συνήθεις περιοχές κινδύνου
εντοπίζονται στην αναγνώριση εσόδων, καθώς και στη διαδικασία των προμηθειών, έργων,
επιχορηγήσεων κλπ.

Η εργασία της ομάδας σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων
απάτης (συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης μεταξύ των μελών και των αποφάσεων που
λήφθηκαν) πρέπει να καταγράφονται στα ενδεδειγμένα φύλλα εργασίας. Επίσης θα πρέπει
να γίνεται αναφορά στο Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου για ενδεχόμενους υψηλούς
κινδύνους απάτης (βλέπε Ενότητα 5.8: «Προετοιμασία του Υπομνήματος Σχεδιασμού
Ελέγχου»).

5.6.5 Σχεδιασμός και εφαρμογή κατάλληλων αντιδράσεων στους κινδύνους απάτης
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να προσδιορίσει την κατάλληλη αντίδραση στους
εντοπισμένους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος λόγω απάτης. Η αντίδραση αυτή,
περιλαμβάνει και το σχεδιασμό των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών (έκταση, φύση και
χρόνος διενέργειας) για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων. Ο προσδιορισμός
των κατάλληλων αντιδράσεων, συνδέεται πρωτίστως με τις προτεραιότητες του ελέγχου
καθώς και με τους χρονικούς περιορισμούς.

Α) Προετοιμασία του Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου:

Η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να εξετάσει τις ακόλουθες παραμέτρους:
•

Αν θα περιλάβει ειδική μνεία στο Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου σχετικά με τις
περιοχές υψηλού κινδύνου

•

Αν θα εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες ή θα δώσει περισσότερη έμφαση
στην περιοχή ελέγχου (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του ελέγχου των
συστημάτων), εφόσον δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί

•

Αν θα αυξήσει το μέγεθος του δείγματος

•

Αν θα ζητήσει ενίσχυση ή υποστήριξη της ομάδας ελέγχου (με τη συμμετοχή πιο
έμπειρων ατόμων στην ομάδα ή την αύξηση του επιπέδου της εποπτείας).
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Β) Προετοιμασία Προγραμμάτων Ελέγχου:

Οι ελεγκτές πρέπει να ενσωματώνουν ένα στοιχείο μη προβλεψιμότητας στην
επιλογή της φύσης, του χρόνου και της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών (π.χ. εκτέλεση
ελεγκτικών διαδικασιών χωρίς προειδοποίηση, όπως καταμέτρηση ταμείου, μεταβολή του
τρόπου δειγματοληψίας, εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών σε πιο λεπτομερές επίπεδο
κ.ο.κ.).
Οι πρόσθετες αυτές ελεγκτικές διαδικασίες θα πρέπει να ενσωματώνονται στα
προγράμματα ελέγχου (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.3: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ). Συνιστάται επίσης, τα
προγράμματα ελέγχου να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη ερώτηση ζητώντας από τον ελεγκτή
να επιβεβαιώσει εάν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο, τα ευρήματα της ελεγκτικής διαδικασίας
να προκύπτουν από απάτη.
Οι ελεγκτικές διαδικασίες που καταγράφονται στα προγράμματα ελέγχου πρέπει να
προβλέπουν:
•

Την επιβεβαίωση της καταλληλότητας των λογιστικών εγγραφών και λοιπών
προσαρμογών

•

Την επισκόπηση των λογιστικών εκτιμήσεων για μεροληψία

•

Για σημαντικές συναλλαγές εκτός της συνήθους δραστηριότητας του φορέα, την
αξιολόγηση

εάν

έχουν

συναφθεί

για

την

κατάρτιση

παραπλανητικής

χρηματοοικονομικής αναφοράς ή την απόκρυψη υπεξαίρεσης περιουσιακών
στοιχείων.
5.6.6 Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών – απόκτηση τεκμηρίων σχετικά με τους
κινδύνους απάτης
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει τα ευρήματα που προέκυψαν από την
εκτέλεση των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών, και να διαπιστώσει εάν τα εντοπισμένα
σφάλματα είναι ενδεικτικά απάτης. Για την εκτίμηση κατά πόσο ένα σφάλμα αποτελεί
απόρροια ηθελημένης παραπλανητικής συμπεριφοράς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
παρακάτω παράγοντες:
•

Υπάρχουν ενδείξεις για α) χρήση ή υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών
στοιχείων ή εγγράφων, β) μη γνωστοποίηση πληροφοριών κατά παράβαση
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συγκεκριμένης υποχρέωσης, γ) χρήση πόρων για σκοπούς άλλους από αυτούς για
τους οποίους χορηγήθηκαν αρχικά
•

Υπάρχουν υπόνοιες ότι το σφάλμα προκλήθηκε εσκεμμένα ή είναι αποτέλεσμα
συμπαιγνίας

•

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα λανθασμένα στοιχεία αποτέλεσαν τη βάση για λήψη
αποφάσεων ή την εκτέλεση διαδικασιών

•

Το εντοπισμένο σφάλμα δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση

•

Οι ενδείξεις συνδέονται με παράγοντες κινδύνου απάτης (βλέπε και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
5.6.1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ).

Η ύπαρξη ενός ή δύο παραγόντων ενδεικτικών απάτης, θα πρέπει να οδηγήσει την
ομάδα ελέγχου σε περαιτέρω διερεύνηση. Εφόσον συνυπάρχουν τουλάχιστον τρεις από
τους ανωτέρω παράγοντες, οι ενδείξεις απάτης μπορεί να θεωρηθούν σοβαρές και θα
πρέπει να ενημερωθούν συναφώς τα κατάλληλα όργανα, όπως περιγράφεται κατωτέρω
(βλέπε και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.4: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ)
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της πιθανότητας ύπαρξης
απάτης αναφορικά με άλλες πτυχές του ελέγχου, δηλαδή :
•

Τις επιδράσεις σε άλλες περιοχές του ελέγχου (π.χ. λογαριασμούς, αξιοπιστία
ελεγκτικών τεκμηρίων κλπ.), καθώς μια περίπτωση απάτης είναι απίθανο να είναι
ένα μεμονωμένο περιστατικό.

•

Την ανάγκη για επαναξιολόγηση της αρχικής εκτίμησης κινδύνων και την επίδρασή
της στη φύση, έκταση και χρόνο των ελεγκτικών διαδικασιών για την ανταπόκριση
στους διαφοροποιημένους κινδύνους.

5.6.7 Επικοινωνία και Κοινοποιήσεις

Ο χειρισμός πληροφοριών που αφορούν σε περιστατικά απάτης απαιτείται να
γίνεται με εξαιρετική προσοχή, προκειμένου α) να αποτραπεί η καταστροφή των τεκμηρίων,
πριν από τη διερεύνηση της υπόθεσης από τα αρμόδια όργανα, και β) να διαφυλαχθεί το
κύρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αποτραπούν προστριβές με τους ελεγχόμενους.
Οι ελεγκτές δεν είναι υπεύθυνοι για την απόδειξη της απάτης. Συνεπώς δεν
οφείλουν να προβούν σε ανακρίσεις ή εκτεταμένες έρευνες (βλέπε και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.4:
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ).
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Εάν ο ελεγκτής διαθέτει έντονες ενδείξεις απάτης, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως και
με εχεμύθεια τα αρμόδια όργανα, αποφεύγοντας τη γνωστοποίηση πληροφοριών σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένου και λοιπού ελεγκτικού προσωπικού), στους οποίους η
πληροφόρηση αυτή δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα όργανα
που πρέπει να ενημερώνονται είναι τα ακόλουθα:

•

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου35 και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας 36. Τα
όργανα αυτά είναι αρμόδια και για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για
περαιτέρω ενέργειες, ιδίως σε περιπτώσεις όπου είναι ιδιαίτερα δύσκολη η
εξακρίβωση της εμπλοκής της διοίκησης στην υποπτευόμενη απάτη.

•

Η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα (στο κατάλληλο επίπεδο), καθόσον η διοίκηση
έχει την πρωταρχική ευθύνη πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης της απάτης.
Προφανώς, αντενδείκνυται μια τέτοια κοινοποίηση εφόσον ενδέχεται η διοίκηση να
εμπλέκεται στην απάτη.

•

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα37 (Υπουργός κλπ),
εφόσον κρίνεται κατάλληλο.

•

Ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η σχετική αλληλογραφία πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο ελέγχου. Οι υπόνοιες
απάτης θα πρέπει να παρουσιάζονται ως κανονικά σφάλματα στις εκθέσεις ελέγχου χωρίς
αναφορά σε απάτη, εκτός και εάν έχουν προκύψει ειδικές περιπτώσεις που υποδεικνύουν
ιδιαίτερη αντιμετώπιση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

5.6.8 Έγγραφες Διαβεβαιώσεις

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις (βλέπε Ενότητα 7.3:
«Έγγραφες διαβεβαιώσεις») από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους υπευθύνους
για τη διακυβέρνηση ότι:
(α) Αναγνωρίζουν την ευθύνη τους για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη
διατήρηση εσωτερικών δικλίδων που προλαμβάνουν και εντοπίζουν απάτη,

35Άρθρο 38 παρ. 7 ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52 Α’) : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
36Άρθρο 16 παρ. 1δ) ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52 Α΄) : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

37Βλ. ορισμό στο λήμμα «Επιφορτισμένοι για τη διακυβέρνηση» στο Κεφάλαιο 11 «Γλωσσάριο
όρων»
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(β) Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τα αποτελέσματα της εκτίμησης της
διοίκησης για τον κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες ως αποτέλεσμα απάτης,
(γ) Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τη γνώση τους για ύπαρξη απάτης ή υποψία
απάτης που επηρεάζει το φορέα,
(δ) Έχουν γνωστοποιήσει στον ελεγκτή τυχόν καταγγελίες απάτης, ή υποψίες
απάτης, που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα, οι οποίες
κοινοποιήθηκαν από εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, αναλυτές, ρυθμιστικές
αρχές και άλλους.

5.6.9 Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

Αρχειοθέτηση εγγράφων με

Φάκελος

σημαντικές πληροφορίες

Ελέγχου Β

φορέα μπορεί να είναι επιρρεπείς

Τήρηση πρακτικών και καταγραφή

Φάκελος

σε

συμπερασμάτων από τη συζήτηση

Ελέγχου Β

Στάδιο Προγραμματισμού
1) Απόκτηση Πληροφοριών για
τον εντοπισμό των κινδύνων
απάτης
2) Συζήτηση μεταξύ των μελών
της ομάδας για το πώς και πού οι
οικονομικές

καταστάσεις

ουσιώδες

σφάλμα

του

λόγω

απάτης, περιλαμβανομένου του
τρόπου με τον οποίο η απάτη
μπορεί να συμβεί
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση
Καταγραφή κινδύνων ουσιώδους

Αρχειοθέτηση

σφάλματος σε επίπεδο
οικονομικών καταστάσεων στο
Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου
(βλέπε Ενότητα 5.8: «Υπόμνημα
Σχεδιασμού Ελέγχου»)
3) Εντοπισμός και αξιολόγηση
παραγόντων κινδύνου απάτης

Συμπλήρωση "Πίνακα εκτίμησης

Φάκελος

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος

Ελέγχου Α

σε επίπεδο Ισχυρισμών" (βλέπε

(Ενότητα Α.8)

σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.7)
Αναφορά στο Υπόμνημα
Σχεδιασμού Ελέγχου (βλέπε Ενότητα
5.8 «Προετοιμασία του
Υπομνήματος Σχεδιασμού
4)

Σχεδιασμός

ελεγκτικών

πρόσθετων

διαδικασιών

ανταποκρίνονται

που
στους

εντοπισμένους κινδύνους απάτης
Στάδιο Εκτέλεσης

Ελέγχου»)
Πρόγραμμα ελέγχου για δοκιμασίες
δικλίδων.
Πρόγραμμα ελέγχου ουσιαστικών
διαδικασιών

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.8)

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.6.3:
5)

Εκτέλεση

ελεγκτικών

πρόσθετων

διαδικασιών

των

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

οποίων η φύση, ο χρόνος και η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

έκταση ανταποκρίνονται στους

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

εντοπισμένους κινδύνους

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.8)

ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ
ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση
Συμπλήρωση «Σύνοψης Ελεγκτικών

Αρχειοθέτηση

Διαφορών» (βλέπε σχετικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.1)

Φάκελος
Ελέγχου Α

6) Αξιολόγηση ευρημάτων και

Σαφής αιτιολόγηση στο αντίστοιχο

(Ενότητα Α.5)

εκτίμηση

εάν

τα

σφάλματα

κεφάλαιο του «Υπομνήματος

ενδέχεται

να

είναι

απόρροια

Ολοκλήρωσης Ελέγχου» (βλέπε

Φάκελος

Ενότητα 7.1: «Υπόμνημα

Ελέγχου Α

Ολοκλήρωσης Ελέγχου» και

(Ενότητα Α.2)

απάτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ)
Επαναξιολόγηση αρχικής Εκτίμησης
7) Εφόσον υφίσταται ένδειξη
απάτης,

αξιολόγηση

επιπτώσεων

του

Κινδύνου.

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.8)

των

σφάλματος

αναφορικά με άλλες πτυχές του
ελέγχου

Επικαιροποίηση – Αναδιαμόρφωση
Προγραμμάτων Ελέγχου
Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου
(βλέπε σχετική Ενότητα 7.1)

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.2)

Επικοινωνία και Κοινοποιήσεις‐
Έγγραφες Διαβεβαιώσεις
8) Κατάλληλη επικοινωνία των
ενδείξεων στα αρμόδια όργανα

Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και

εντός του Συνεδρίου – τήρηση

διαβιβαστικών.

αρχής εμπιστευτικότητας
9)
Προετοιμασία
έγγραφων
διαβεβαιώσεων προς διοίκηση
και

υπεύθυνους

διακυβέρνηση
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για

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.9)

Επιστολή έγγραφων

Φάκελος

διαβεβαιώσεων (βλέπε Ενότητα 7.3:

Ελέγχου Α

«Έγγραφες διαβεβαιώσεις»)

(Ενότητα Α.9)
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5.7 Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών ή της Λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου

38

5.7.1 Σκοπός του Κεφαλαίου
Η παρούσα ενότητα ασχολείται με τις ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή, στην
περίπτωση που χρησιμοποιεί το έργο της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.
•

Ως Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ορίζεται η δραστηριότητα αξιολόγησης που
ιδρύεται ή παρέχεται ως υπηρεσία προς το φορέα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
την

εξέταση,

αξιολόγηση

και

παρακολούθηση

της

επάρκειας

και

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων.
•

Ως εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται εκείνα τα πρόσωπα που εκτελούν τις
δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου τα οποία μπορεί να ανήκουν
είτε σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου είτε σε αντίστοιχη λειτουργία (με διαφορετικό
τίτλο).

Συγκεκριμένα, στόχος του εξωτερικού ελεγκτή είναι να κατανοήσει τη λειτουργία
εσωτερικού ελέγχου και να προσδιορίσει εάν οι δραστηριότητές του είναι συναφείς με τον
σχεδιασμό και τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και, εφόσον είναι συναφείς, ποιος ο
αντίκτυπός τους επί των διαδικασιών που εφαρμόζει ο εξωτερικός ελεγκτής.
Στην περίπτωση που ο φορέας διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, δεν ισχύουν
οι απαιτήσεις του παρόντος ΔΠΕ εάν:

•

Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες της υπηρεσίας δεν είναι σχετικές με τον
έλεγχο, ή

•

Με βάση την προκαταρκτική κατανόηση της Λειτουργίας από τον ελεγκτή, ως
αποτέλεσμα των διαδικασιών που εκτελούνται υπό του ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένου
για το 2013), ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένει να χρησιμοποιήσει το έργο της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στην απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.
Επίσης, το παρόν δεν ασχολείται με τις περιπτώσεις όπου:

38Σχετικά τα πρότυπα ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών» (έναρξη ισχύος για
ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που ξεκινούν από 15‐12‐2009 και
αργότερα), INTOSAI GOV 9140 «Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιος τομέα», (έναρξη ισχύος για
ελέγχους χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που λήγουν την 15‐12‐2013 και
αργότερα) και INTOSAI GOV 9150 «Συντονισμός και συνεργασία των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα».
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1) Μεμονωμένοι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν άμεση υποστήριξη στον εξωτερικό
ελεγκτή κατά την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου.

2) Ο εξωτερικός ελεγκτής απαγορεύεται ή περιορίζεται σε κάποιο βαθμό, από το νόμο
ή κάποια κανονιστική πράξη, να χρησιμοποιήσει το έργο της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου. Συμπερασματικά, τα ΔΠΕ δεν υπερισχύουν νομοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν εμποδίζουν τον εξωτερικό
ελεγκτή από την τήρηση των ΔΠΕ.

3) Ο φορέας δε διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

5.7.2 Διαφοροποιήσεις Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

39

Οι στόχοι και το εύρος των δραστηριοτήτων της Λειτουργίας του εσωτερικού
ελέγχου

συνήθως

συμβουλευτικές,

περιλαμβάνουν

σχεδιασμένες

για

δραστηριότητες
να

αξιολογούν

διασφάλισης
και

να

ποιότητας

και

βελτιώνουν

την

αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων και των διαδικασιών
εσωτερικών δικλίδων του φορέα.

1. Δραστηριότητες σχετικές με τη διακυβέρνηση
Μπορεί να αξιολογεί τη διαδικασία της διακυβέρνησης στην επίτευξη των στόχων
της για την ηθική και τις αξίες, τη διαχείριση των επιδόσεων και της λογοδοσίας, την
επικοινωνία του κινδύνου και των εσωτερικών δικλίδων στις κατάλληλες περιοχές
του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας ανάμεσα σε όσους
είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, στους εξωτερικούς και εσωτερικούς
ελεγκτές, και στη διοίκηση του φορέα.

2. Δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση κινδύνου
Επικουρεί το φορέα τόσο στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των σημαντικών
κινδύνων, όσο και στην ανίχνευση απάτης. Επιπλέον, συμβάλλει στη βελτίωση της
διαχείρισης των κινδύνων και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων.

3. Δραστηριότητες σχετικές με τις εσωτερικές δικλίδες


Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων, δυνατότητα
αναθεώρησής του , αξιολόγηση της εκτέλεσης των δικλίδων, καθώς
και βελτιώσεις αυτών. Εξέταση των χρηματοοικονομικών και
λειτουργικών πληροφοριών.

39ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο): «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι 2,12
και Α1.
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Αξιολόγηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων ως προς

την

οικονομικότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα .


Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους
κανονισμούς.

5.7.3 Εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα

40

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας41 των εσωτερικών
ελεγκτών,

αναγνωρίζεται

η

σημασία

της

διατήρησης

της

ανεξαρτησίας

και

αντικειμενικότητας42 των εσωτερικών ελεγκτών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Επιπλέον, θεμελιώδες χαρακτηριστικό της καλής διακυβέρνησης είναι ένα ισχυρό σύστημα
εσωτερικών δικλίδων που παρακολουθείται από μία σωστά επανδρωμένη υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου. Στο δημόσιο τομέα, ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης είναι
απαραίτητο για την εξασφάλιση επαρκούς παροχής υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.
Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να οργανώνεται και να εκτελείται σε
διάφορα επίπεδα εντός του φορέα, ή μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που καλύπτει μια
σειρά από παρόμοιους φορείς.

Μοντέλα στελέχωσης Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα43

•

Εντός του φορέα: Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου παρέχονται αποκλειστικά ή
κυρίως από την υπαλλήλους του οργανισμού. Η διαχείριση της δραστηριότητας του
εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται εσωτερικά, από υπάλληλό του.

•

Συνεργασία υπαλλήλων του φορέα με τρίτο πάροχο: Οι υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου παρέχονται από συνδυασμό εργαζομένων του φορέα και εξωτερικών
παρόχων με την ευθύνη διαχείρισης στους εργαζομένους του φορέα:

•

Ανάθεση του ελέγχου σε εξωτερικούς συνεργάτες με τη διαχείρισή του από το
φορέα: Ο εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται σε παρόχους υπηρεσιών που

40INTOSAI GOV 9140: «Ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα», παράγραφοι 1.8, 3.
41Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού Ελέγχου 1000, 1100, 1130, Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA), 2012.
42Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.1: ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

43INTOSAI GOV 9140‐Ε «Ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα», παράγραφος 4.
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προσλαμβάνονται από το φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό. Η διαχείριση της
δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται εσωτερικά, από
υπάλληλο του οργανισμού, και

•

Πλήρης ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου: Όλες οι
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου παρέχονται από τρίτους που προσλαμβάνονται για
το συγκεκριμένο σκοπό. Η διαχείριση της δραστηριότητας πραγματοποιείται από
τον εξωτερικό πάροχο ενώ η διαχείριση της σύμβασης έργου, γίνεται από υπάλληλο
του φορέα.

5.7.4 Ευθύνη εξωτερικού ελεγκτή

44

Ο εξωτερικός ελεγκτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την γνώμη που
διατύπωσε, ενώ η ευθύνη του δε μειώνεται με τη χρήση των εργασιών της Λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με το συγκεκριμένο έλεγχο. Αν και η Λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου μπορεί να εκτελέσει ελεγκτικές διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που
εκτελούνται από τον εξωτερικό ελεγκτή, τόσο αυτή όσο και οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι
ανεξάρτητοι από το φορέα, όπως απαιτείται σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από
εξωτερικό ελεγκτή45.
Ως εκ τούτου, παρακάτω καθορίζονται:

i) Οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο εξωτερικός ελεγκτής να είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσει το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και

ii) Οι απαραίτητες εργασίες για την απόκτηση επαρκών και ικανών αποδεικτικών
στοιχείων, ώστε το έργο της Λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου να είναι
κατάλληλο για το σκοπό του ελέγχου.
Οι απαιτήσεις είναι σχεδιασμένες προκειμένου να παρέχουν ένα πλαίσιο για τις
αποφάσεις των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με τη χρήση των εργασιών του εσωτερικού
ελέγχου, ώστε αυτοί να μην προβαίνουν σε υπερβολική ή αδικαιολόγητη χρήση των εν
λόγω εργασιών.

5.7.5 Στόχοι του εξωτερικού ελεγκτή

44ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφος 9.
45ΔΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου», παράγραφος 14.
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Οι στόχοι του εξωτερικού ελεγκτή, όταν ο φορέας διαθέτει λειτουργία εσωτερικού
ελέγχου και ο εξωτερικός ελεγκτής αναμένει να χρησιμοποιήσει το έργο της λειτουργίας,
ώστε α) να τροποποιήσει τη φύση και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, ή β) να μειώσει το
βαθμό των ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει να εκτελεστούν απευθείας από τον
εξωτερικό ελεγκτή είναι:

•

Να προσδιορισθεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έργο του εσωτερικού ελέγχου,
και αν ναι, σε ποιους τομείς και σε ποιο βαθμό

και αφού προβεί στην ανωτέρω διαπίστωση:

•

Εφόσον γίνεται χρήση του έργου της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, να
διαπιστωθεί αν η εργασία αυτή είναι κατάλληλη για τους σκοπούς του
συγκεκριμένου ελέγχου.
Οι στόχοι ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα 46 ενδέχεται να

περιλαμβάνουν εκτός από την έκφραση γνώμης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
καταρτισμένες

από

κάθε

ουσιώδη

άποψη

σύμφωνα

με

το

ισχύον

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς και τα ακόλουθα:

i) Την αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου και πληροφόρησης, σχετικά με το αν οι
εσωτερικοί ελεγκτές του δημόσιου τομέα έχουν εντοπίσει περιπτώσεις α) μη
συμμόρφωσης

με

το

ισχύον

νομοθετικό

και

κανονιστικό

πλαίσιο,

συμπεριλαμβανομένων των προϋπολογισμών και των πλαισίων λογοδοσίας, ή / και
β) την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου.
Σε περιπτώσεις όπου οι εσωτερικοί ελεγκτές εντοπίσουν δραστηριότητες σχετικές
με το (ii), οι εξωτερικοί ελεγκτές του δημόσιου τομέα μπορούν να χρησιμοποιούν το έργο
των εσωτερικών ελεγκτών συμπληρώνοντας το έργο τους στους συγκεκριμένους τομείς.
5.7.6 Αρμοδιότητες/Απαιτήσεις εξωτερικού ελεγκτή

47

Αρμοδιότητες του εξωτερικού ελεγκτή είναι: α) εάν, σε ποιους τομείς και σε ποιο
βαθμό μπορεί να γίνει χρήση του Έργου της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και β) η χρήση
του έργου της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου από τον εξωτερικό ελεγκτή.

46ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών» (έναρξη ισχύος για ελέγχους
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που ξεκινούν από 15‐12‐2009 και αργότερα),
παράγραφος Ρ3.
47ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι
13,14,Α5,Α6.
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5.7.6.1 Αξιολόγηση της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Στο πλαίσιο του προσδιορισμού του εάν η εργασία της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου πιθανολογείται να επαρκεί για τους σκοπούς του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής,
βασιζόμενος στη επαγγελματική του κρίση, πρέπει να αξιολογήσει:

i) Το βαθμό στον οποίο, η οργανωτική δομή της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και
των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών, υποστηρίζουν την αντικειμενικότητα των
εσωτερικών ελεγκτών καθώς και

ii) Το βαθμό επάρκειας τεχνογνωσίας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
Με βάση την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή καθορίζεται κατά πόσο το έργο της
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς
του ελέγχου, καθώς και η φύση και η έκταση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
το έργο της, ανάλογα με τις περιστάσεις.

iii) Το κατά πόσον η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζει μια συστηματική
και πειθαρχημένη προσέγγιση , συμπεριλαμβανομένου του ποιοτικού ελέγχου.
Σε περίπτωση που δεν έχουν αξιολογηθεί ως επαρκή τα ανωτέρω, ο εξωτερικός
ελεγκτής δεν μπορεί να κάνει χρήση της εργασίας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου.

Αντικειμενικότητα και επάρκεια τεχνογνωσίας48

¾ Αντικειμενικότητα

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αξιολόγηση του εξωτερικού ελεγκτή ως
προς την αντικειμενικότητα, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Κατά πόσον η οργανωτική δομή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου,
υποστηρίζει τη δυνατότητά της να είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις,
σύγκρουση

συμφερόντων

ή

υπερβολική

επιρροή

των

άλλων

ώστε

να

παρακαμφτούν οι επαγγελματικές της αποφάσεις .
2. Εάν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι απαλλαγμένη από τυχόν
αντικρουόμενες αρμοδιότητες.
3. Εάν εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση του φορέα, εποπτεύουν
τις αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου,
π.χ. τον καθορισμό της κατάλληλης πολιτικής μισθολογικών αποδοχών .

48ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι Α5‐Α9.
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4. Εάν η διοίκηση ή όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση θέτουν
περιορισμούς στην λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, π.χ. στην κοινοποίηση των
ευρημάτων της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου στον εξωτερικό ελεγκτή.
5. Εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι μέλη των σχετικών επαγγελματικών οργανισμών
καθώς και εάν τα μέλη τους υποχρεώνονται στη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά
επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν την αντικειμενικότητα , ή αν οι εσωτερικές
πολιτικές τους οδηγούν στην επίτευξη των ίδιων στόχων .

¾ Επάρκεια τεχνογνωσίας

Η επάρκεια τεχνογνωσίας της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται
στην απόκτηση και διατήρηση των γνώσεων και δεξιοτήτων της λειτουργίας, στο σύνολό
της, σε επίπεδο που να της επιτρέπει να αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία να εκτελεί με
επιμέλεια και σύμφωνα με τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα. Παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν την κρίση του εξωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Αν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι επαρκώς και κατάλληλα
επανδρωμένη σε σχέση με το μέγεθος του φορέα και τη φύση των δραστηριοτήτων
του.
2. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για την πρόσληψη, κατάρτιση και την
ανάθεση εσωτερικών ελεγκτών στους ελέγχους.
3. Κατά πόσο οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν επαρκή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα
στον έλεγχο, π.χ. κατοχή σχετικής επαγγελματικής πιστοποίησης και εμπειρίας των
εσωτερικών ελεγκτών.
4. Εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση του φορέα και του ισχύοντος πλαισίου
χρηματοοικονομικής αναφοράς καθώς και αν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου
διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ( π.χ. ειδικές γνώσεις του κλάδου ) για την
εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα.
Η αντικειμενικότητα και η επάρκεια τεχνογνωσίας, δύνανται να θεωρηθούν
συνεχή. Όσο καλύτερη είναι η οργανωτική δομή της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και οι
σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που στηρίζουν επαρκώς την αντικειμενικότητα των
εσωτερικών ελεγκτών, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο επάρκειας τεχνογνωσίας της
λειτουργίας και επομένως είναι πιο πιθανό ο εξωτερικός ελεγκτής να κάνει χρήση του έργου
της λειτουργίας και σε περισσότερα ελεγκτικά πεδία.
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Εφαρμογή συστηματικής και καταγεγραμμένης διαδικασίας49

Η εφαρμογή μιας συστηματικής και καταγεγραμμένης διαδικασίας για το
σχεδιασμό, την εκτέλεση, την εποπτεία, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση των
δραστηριοτήτων, διακρίνει τις δραστηριότητες της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
από άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες παρακολούθησης που εκτελούνται εντός του φορέα.
Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση του εξωτερικού ελεγκτή για το αν η
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζει μια συστηματική και καταγεγραμμένη
διαδικασία, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ύπαρξη, επάρκεια και χρήση των τεκμηριωμένων
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου ή οδηγιών που καλύπτουν τομείς όπως η εκτίμηση
κινδύνων, τα προγράμματα εργασίας, η τεκμηρίωση και η υποβολή εκθέσεων, η φύση και η
έκταση του οποίου είναι ανάλογη με το μέγεθος και τις συνθήκες που ισχύουν στο φορέα.

5.7.6.2 Προσδιορισμός της φύσης και του εύρους του έργου της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί50

Ως βάση για τον καθορισμό των πεδίων και του βαθμού στον οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το έργο του εσωτερικού ελέγχου , ο εξωτερικός ελεγκτής εξετάζει τη φύση
και την έκταση των εργασιών που έχουν ή προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από τη
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και τη σημασία της για τη συνολική στρατηγική και το
σχέδιο ελέγχου του εξωτερικού ελεγκτή.51
Έτσι, ο εξωτερικός ελεγκτής προβαίνει σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις επί του
ελέγχου ώστε να αποφευχθεί η αθέμιτη/άσκοπη χρήση του έργου του εσωτερικού ελέγχου,
να σχεδιάζει τη λιγότερη δυνατή χρήση του έργου της λειτουργίας και να εκτελεί
περισσότερες από τις εργασίες άμεσα :
( α ) Μεγαλύτερη ανάγκη για επαγγελματική κρίση :
( i ) Στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών
ελέγχου και
( ii ) Στην αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων

49ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι Α10‐Α11.
50Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.
51ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι
15,16,17,18,Α15,Α16,Α18,Α19.
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β ) Όσο υψηλότερος ο εκτιμώμενος κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο
ισχυρισμού , χρειάζεται να δίνεται έμφαση σε εντοπισμένους σημαντικούς κινδύνους.
( γ ) Όσο πιο περιορισμένη/μικρότερη είναι η οργανωτική δομή της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου και οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες υποστηρίζουν επαρκώς την
αντικειμενικότητα της λειτουργίας και
( δ ) Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο επάρκειας τεχνογνωσίας της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου.
Τέλος, ο εξωτερικός ελεγκτής οφείλει να επικοινωνήσει στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση, μια επισκόπηση προγραμματισμένου σκοπού και χρονοδιαγράμματος του
ελέγχου.

5.7.7 Χρήση του έργου της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

52

Αν ο εξωτερικός ελεγκτής σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το έργο της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου , χρειάζεται να εξετάσει την προγραμματισμένη χρήση του έργου του
σε σχέση με τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ως βάση για το συντονισμό των
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους (βλέπε Ενότητα 5.7.7.1: «Συζήτηση και συντονισμός με
την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου).
Επιπλέον, ο εξωτερικός ελεγκτής χρειάζεται να μελετά τις εκθέσεις της λειτουργίας
του εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις εργασίες που τον αφορούν και να σχεδιάζει τη
χρήση τους, ώστε να κατανοεί τη φύση και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών καθώς
και των σχετικών ευρημάτων τους .
Εν συνεχεία, διενεργεί επαρκείς διαδικασίες ελέγχου επί του συνόλου του έργου
της Λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και σχεδιάζει τη χρήση του, εξετάζοντας την
καταλληλότητα του για τους σκοπούς του ελέγχου καθώς και την εκτίμηση του κατά πόσον :
( α) Το έργο της λειτουργίας είχε προγραμματιστεί, εκτελεστεί, επιβλεφθεί, αξιολογηθεί και
τεκμηριωθεί σωστά.
( β ) Έχουν ληφθεί επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ώστε η λειτουργία να είναι
σε θέση να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα και
( γ ) Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι κατάλληλα για τις περιστάσεις και οι εκθέσεις
που εκπονήθηκαν από τη λειτουργία είναι συνεπείς με τα αποτελέσματα των εκτελεστέων

52ΔΠΕ 610 (Αναθεωρημένο) «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών», παράγραφοι 19‐
22, Α15, Α24‐Α30.
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εργασιών. (βλέπε Ενότητα 5.7.7.2: «Διαδικασίες προσδιορισμού της καταλληλότητας του
έργου της Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου»)
(δ) Ο βαθμός επάρκειας τεχνογνωσίας της λειτουργίας και επανεκτελώντας ορισμένες
εργασίες. (βλέπε Ενότητα 5.7.7.3: «Επανεκτέλεση»).

5.7.7.1 Συζήτηση και συντονισμός με την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
Κατά τη συζήτηση για το συντονισμό των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, ο
εξωτερικός ελεγκτής είναι χρήσιμο να ασχοληθεί με τα εξής:
•

Ο συγχρονισμός και η φύση της εκτελούμενης εργασίας.

•

Ο βαθμός κάλυψης των ελέγχων.

•

Το ουσιώδες μέγεθος σφάλματος για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο (και,
κατά περίπτωση, το επίπεδο σημαντικότητας ή επίπεδα για συγκεκριμένες
κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών ή γνωστοποιήσεις), και το
ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης.

•

Οι προτεινόμενες μέθοδοι επιλογής στοιχείων καθώς και τα μεγέθη των δειγμάτων.

•

Η τεκμηρίωση των εκτελούμενων εργασιών και

•

Οι διαδικασίες αναθεώρησης και υποβολής εκθέσεων.

Ο συντονισμός μεταξύ του εξωτερικού ελεγκτή και τη λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου
είναι αποτελεσματικός, όταν, για παράδειγμα:
•

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα καθ 'όλη τη
διάρκεια της περιόδου.

•

Ο εξωτερικός ελεγκτής ενημερώνει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου επί
σημαντικών θεμάτων που μπορεί να την επηρεάσουν.
Τέλος, ο εξωτερικός ελεγκτής ενδείκνυται να έχει πρόσβαση στις εκθέσεις της

Λειτουργίας Εσωτερικού ελέγχου και να ενημερώνεται για τυχόν σημαντικά θέματα τα
οποία μπορεί να επηρεάσουν το έργο του αλλά και να εξετάσει τις συνέπειες των εν λόγω
θεμάτων επί του ελέγχου.
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5.7.7.2 Διαδικασίες προσδιορισμού της καταλληλότητας του έργου της Υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου53

Διαδικασίες που ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να πραγματοποιεί για την
αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών που εκτελούνται και των συμπερασμάτων στα
οποία κατέληξε η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβάνουν τα εξής:
•

Διερευνητικά ερωτήματα σε κατάλληλα άτομα εντός της λειτουργίας εσωτερικού
ελέγχου.

•

Παρατήρηση διαδικασιών που εκτελούνται από τη λειτουργία του εσωτερικού
ελέγχου.

•

Επανεξέταση τόσο του προγράμματος εργασίας της λειτουργίας του εσωτερικού
ελέγχου όσο και των εγγράφων εργασίας.

5.7.7.3 Επανεκτέλεση
Για τους σκοπούς του παρόντος ΔΠΕ , η επανεκτέλεση περιλαμβάνει την ανεξάρτητη
εκτέλεση των διαδικασιών, από τον εξωτερικό ελεγκτή, ώστε να επικυρώσει τα
συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Η επανεκτέλεση
παρέχει πιο πειστικά στοιχεία αναφορικά με την καταλληλότητα των εργασιών του
εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με άλλες διαδικασίες που μπορεί να εκτελέσει ο εξωτερικός
ελεγκτής. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι πιο πιθανό να επικεντρωθεί στην επανεκτέλεση
εργασιών τόσο σε τομείς όπου χρειάστηκε περισσότερη επαγγελματική κρίση από τη
λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου κατά το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων των διαδικασιών ελέγχου καθώς και σε τομείς με υψηλότερο κίνδυνο
ουσιώδους σφάλματος .

5.7.7.4 Εξωτερικοί ελεγκτές στο δημόσιου τομέα
Οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα 54 εξετάζοντας το κατά πόσον το έργο των εσωτερικών
ελεγκτών είναι πιθανόν να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, λαμβάνουν υπόψη τους

53Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.7.4: ΓΕΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 5.7.5:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
54ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών» (έναρξη ισχύος για ελέγχους
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που ξεκινούν από 15‐12‐2009 και αργότερα),
παράγραφος Ρ4.
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οποιαδήποτε σχετική οδηγία του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων. Όπου η νομοθεσία ή άλλος κανονισμός προβλέπει τη λειτουργία του
εσωτερικού ελέγχου ενός φορέα, και εφόσον ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια ,
υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου θεωρείται ότι είναι
αντικειμενική :
(α) Η λειτουργία λογοδοτεί στα ανώτατα διοικητικά στελέχη π.χ. στο διευθυντή ή
αναπληρωτή διευθυντή του φορέα, καθώς και όσους είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση
(β) Η λειτουργία αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου, τόσο στα ανώτατα
διοικητικά στελέχη , π.χ. στον προϊστάμενο ή αναπληρωτή προϊστάμενο της
διοίκησης, και σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση,.
(γ) Βρίσκεται οργανωτικά εκτός του προσωπικού και της διοίκησης, της υπό έλεγχο
μονάδας.
(δ) Όταν η λειτουργία, απομακρυσμένη από πολιτικές πιέσεις, διενεργεί ελέγχους
και αναφέρει τις διαπιστώσεις, τις απόψεις ,και τα συμπεράσματα της με
αντικειμενικότητα και χωρίς το φόβο πολιτικών αντιποίνων.
(ε) Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου να ελέγξει λειτουργίες για
τις οποίες ήταν υπεύθυνο στο παρελθόν ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και
(στ) Η λειτουργία έχει πρόσβαση σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση.

5.7.7.5 Περιπτώσεις όπου το έργο της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

Το έργο της Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
εξωτερικούς ελεγκτές :

•

Όταν τα στοιχεία που στηρίζουν την Αντικειμενικότητα, Επάρκεια Τεχνογνωσίας και
τη Συστηματική και Καταγεγραμμένη διαδικασία δεν κρίνονται ως επαρκή. αν,
συλλογικά, άλλοι παράγοντες, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μειωθεί η
απειλή σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

•

Εάν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου λογοδοτεί στη διοίκηση και το οποίο θα
μπορούσε να θεωρηθεί σημαντική απειλή55 για την αντικειμενικότητα της

55Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.3: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
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λειτουργίας, εκτός αν, συλλογικά, άλλοι παράγοντες, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις
ώστε να μειωθεί η απειλή σε ένα αποδεκτό επίπεδο.

5.7.8 Συνεργασία εξωτερικού ελεγκτή με τη Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
Οι εσωτερικοί ελεγκτές εργάζονται και κυρίως αναφέρουν στον ελεγχόμενο φορέα
(διοικητικά στη διαχείριση και λειτουργικά σε όσους είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση, όπως το διοικητικό συμβούλιο, η ελεγκτική επιτροπή, ανώτερα διοικητικά
στελέχη ή, ενδεχομένως, ένα εξωτερικό όργανο εποπτείας), ενώ η λειτουργία των
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων ως εξωτερικών ελεγκτών απευθύνουν τις εκθέσεις τους
στον νομοθέτη ή στο κοινοβούλιο (και έμμεσα στο δημόσιο κοινό/πολίτες). Ειδική
νομοθεσία μπορεί να απαιτεί από τον εσωτερικό έλεγχο να εκδίδει εκθέσεις και προς τα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (εν προκειμένω το Ελεγκτικό Συνέδριο)56.
Παρά το γεγονός ότι τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα και οι εσωτερικοί ελεγκτές
έχουν διαφορετικούς και σαφώς καθορισμένους ρόλους, κοινός τους στόχος είναι η
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, συνεισφέροντας στη διαφάνεια και τη λογοδοσία
για τη χρήση των δημόσιων πόρων, καθώς και στην προώθηση της αποδοτικής,
αποτελεσματικής και οικονομικής δημόσιας διοίκησης. Κοινά πεδία εργασίας που
εκτελούνται τόσο από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα όσο και από τους εσωτερικούς
ελεγκτές προσφέρουν ευκαιρίες για συντονισμό και συνεργασία. Μέσω της συνεργασίας
και του συντονισμού των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων με τον εσωτερικό ελεγκτή,
μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα και των δύο μερών.
Συγκεκριμένα, το ΔΠΕ 31557 (Αναθεωρημένο) εξηγεί κατά πόσο η αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, δημιουργεί το κατάλληλο
περιβάλλον ώστε ο εξωτερικός ελεγκτής να ενημερώνεται για τα σημαντικά θέματα που
ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο του.

56INTOSAI GOV 9150: «Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και των
εσωτερικών ελεγκτών στο δημόσιο τομέα», παράγραφος 3.1.2.
57ΔΠΕ 315 (αναθεωρημένο): «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης
του φορέα και του περιβάλλοντός του».
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Οι κίνδυνοι58 που ανακύπτουν από το συντονισμό και τη συνεργασία των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του φορέα δημοσίου
παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.7.3 του Κεφαλαίου.

5.7.9 Τεκμηρίωση της χρήσης της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών ή της Λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου

Αν ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιμοποιεί συγκεκριμένη εργασία της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να συμπεριλάβει στην τεκμηρίωση ελέγχου τα συμπεράσματα
που έχουν συναχθεί σχετικά με :
(α) Την Αξιολόγηση/εκτίμηση:
(i) Του βαθμού στον οποίον, η οργανωτική δομή της λειτουργίας, οι σχετικές
πολιτικές και διαδικασίες, υποστηρίζουν επαρκώς την αντικειμενικότητα
των εσωτερικών ελεγκτών
(ii) Του επιπέδου τεχνογνωσίας της λειτουργίας και κατά πόσο κρίνεται
επαρκές και
(iii) Του βαθμού στον οποίο η λειτουργία εφαρμόζει μια συστηματική και
καταγεγραμμένη

διαδικασία,

συμπεριλαμβανομένου

του

ποιοτικού

ελέγχου.
(β) Τη φύση και έκταση της εργασίας που χρησιμοποιείται και τη βάση αυτής της
απόφασης και
(γ) Τις διαδικασίες ελέγχου που διενεργήθηκαν από τον εξωτερικό ελεγκτή ώστε να
αξιολογήσει την επάρκεια των έργου που χρησιμοποιείται.

5.7.10 Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
προς την Υπηρεσία εσωτερικού
ελέγχου και προς τη διοίκηση του

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση
Φάκελος

Φύλλο εργασίας

Ελέγχου Α

φορέα.59 60
58INTOSAI GOV 9150: «Συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων και των
εσωτερικών ελεγκτών στο δημόσιο τομέα», σελ 5‐6.
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου
Προσδιορισμός της φύσης και της
έκτασης του έργου σύμφωνα με
την επαγγελματική κρίση του

Τεκμηρίωση

Φύλλο εργασίας

Αρχειοθέτηση
Φάκελος
Ελέγχου Α

εξωτερικού ελεγκτή.
Αξιολόγηση της εργασίας των
εσωτερικών ελεγκτών ή της

Φύλλο εργασίας

Λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου

Φάκελος
Ελέγχου Α

Αντίγραφα των φύλλων εργασίας
για την τεκμηρίωση του ελέγχου και
Αναθεώρηση των ανωτέρω

των εκθέσεων των εσωτερικών

(εφόσον προκύπτει ανάγκη) κατά

ελεγκτών.

τη διάρκεια του ελέγχου

Περιγραφή στο Υπόμνημα

Φάκελος
Ελέγχου Α

Ολοκλήρωσης Ελέγχου (βλέπε
σχετική Ενότητα 7.1)

59Ερωτηματολόγιο βάσει ελεγκτικών προτύπων: Ερωτηματολόγιο AAS 7‐Βασιζόμενοι στην εργασία του
εσωτερικού ελεγκτή.
60Ελεγκτικό Πρότυπο 610 ASA: Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών, (Οκτώβρης 2009,
Κυβέρνηση της Αυστραλίας‐Επιτροπή ελεγκτικών προτύπων), σελ 17‐22.
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5.8 Προετοιμασία του Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου

5.8.1 Περιεχόμενο Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου
Το Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου αποτελεί έγγραφο, το οποίο περιγράφει το
πεδίο, το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του ελέγχου και περιλαμβάνει απαραίτητες
σημαντικές αποφάσεις για την κατάρτιση ενός κατάλληλου σχεδίου ελέγχου (διαδικασία
εκτίμησης κινδύνων – Βλέπε Ενότητα 5.5: «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του» και
διαδικασία σχεδιασμού ελεγκτικών διαδικασιών – βλέπε Ενότητα 5.9: «Προετοιμασία‐
επικαιροποίηση των προγραμμάτων ελέγχου»). Παράλληλα περιέχει σημαντικά θέματα
προς ενημέρωση της ομάδας ελέγχου.

Το Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου περιλαμβάνει τα κάτωθι:
Ενότητα
1. Εισαγωγή

2. Αντικείμενο Ελέγχου

2.1. Οικονομικά Στοιχεία
2.2. Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
2.3. Πρόσφατες σημαντικές αλλαγές

Περιγραφή
Είδος , θέμα, έτος , περίοδος και εντολή
ελέγχου
Έδρα, έτος και σκοπός ίδρυσης ελεγχόμενου
φορέα, οργανόγραμμα ελεγχόμενου φορέα
κ.ά.
Παράθεση και ανάλυση συγκριτικών
οικονομικών στοιχείων ελεγχόμενου φορέα
Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό το
οποίο λειτουργεί ο ελεγχόμενος φορέας
Πρόσφατες σημαντικές αλλαγές, οι οποίες
επηρεάζουν τον έλεγχο
Εκδιδόμενες οικονομικές καταστάσεις,
προϋπολογισμοί, χρηματοοικονομικές
αναφορές και λοιπά έγγραφα/αναφορές
του ελεγχόμενου φορέα καθώς και εκθέσεις

2.4. Λογοδοσία και εκθέσεις ελέγχου

ελέγχου.(όπως π.χ. του εξωτερικού ελεγκτή
επί των οικονομικών καταστάσεων, της
Υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, των
δημοσιονομικών ελεγκτών του ΓΛΚ, των
ελεγκτών δημόσιας διοίκησης κ.ά.)

3.Στόχοι και κριτήρια ελέγχου
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Υποκείμενες οικονομικές χρήσεις / θέματα /
4.Πεδίο Ελέγχου

λογαριασμοί / κονδύλια / συστήματα
δικλίδων / τοποθεσίες62 προς έλεγχο
Επιλεγμένη βάση και ποσοστό υπολογισμού
του ουσιώδους μεγέθους και ουσιώδους

5.Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους

μεγέθους εκτέλεσης (βλέπε Ενότητα 5.4:
«Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό
και κατά τη διενέργεια του ελέγχου»)
Αποτελέσματα προκαταρκτικής μελέτης
κινδύνων του ελεγχόμενου φορέα (βλέπε

6.Εκτίμηση Κινδύνου (προκαταρκτική)

Ενότητα 5.5: «Εντοπισμός και εκτίμηση των
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της
κατανόησης του φορέα και του

7.Προσέγγιση ελέγχου

περιβάλλοντος του»)
Προσέγγιση συστημάτων ή ουσιαστικών
διαδικασιών
Σύνθεση ομάδας, ρόλοι και αρμοδιότητες
μελών της ομάδας ελέγχου,

8.Οργάνωση του ελέγχου

χρονοδιάγραμμα ελέγχου και
προϋπολογισμός ανθρωποημερών,
τεκμηρίωση ελέγχου
Φύση, χρονοδιάγραμμα και έκταση των

9.Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας

διαδικασιών καθοδήγησης, εποπτείας και
επισκόπησης63

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.8.1 περιλαμβάνεται Υπόδειγμα του Υπομνήματος Σχεδιασμού
Ελέγχου.
Για τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής ελέγχου θα πρέπει πάντα να
λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις, που έχουν αποκτηθεί από την άσκηση προγενέστερων
ελέγχων επί του ελεγχόμενου φορέα ή εμπλεκόμενων φορέων.
61Ακόμη κι εάν στους στόχους του ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνονται ρητά ο έλεγχος συμμόρφωσης και
συστημάτων, υπάρχει γενικώς η προσδοκία ότι θα εξετασθούν από τους ελεγκτές του δημόσιου τομέα. Για το
λόγο αυτό, οι ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους ενδεχόμενους κινδύνους μη συμμόρφωσης και
μη αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου.
62Ως τοποθεσίες νοούνται οι τόποι στους οποίους εδρεύουν οι προς έλεγχο υπηρεσίες του φορέα..
63Η φύση, το χρονοδιάγραμμα και η έκταση των διαδικασιών καθοδήγησης, εποπτείας και επισκόπησης
εξαρτώνται από παράγοντες όπως το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του φορέα, το πεδίο ελέγχου, οι
εκτιμώμενοι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος και οι δεξιότητες και προσόντα των μελών της ομάδας ελέγχου.
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Ως αποτέλεσμα απρόσμενων γεγονότων, αλλαγών στις συνθήκες ή στα ελεγκτικά
τεκμήρια που λαμβάνονται από τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών, η ομάδα
ελέγχου μπορεί να κρίνει αναγκαία την τροποποίηση της συνολικής στρατηγικής ελέγχου
καθώς και του σχεδίου ελέγχου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εξέταση των εκτιμώμενων
κινδύνων

64

(βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Περαίωση Ελέγχου). Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα

ελέγχου οφείλει να τηρεί αρχείο με τις αλλαγές και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές65.

5.8.2 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

1) Σύνταξη και έγκριση του

Αρχειοθέτηση εγκεκριμένου

Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου.

Υπομνήματος Σχεδιασμού Ελέγχου.

Αρχειοθέτηση

Φάκελος
2) Τήρηση αρχείου με τις αλλαγές

Ελέγχου Α

επί του Υπομνήματος Σχεδιασμού

Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

Ελέγχου και τους λόγους

(βλέπε σχετική Ενότητα 7.1)

τροποποίησης του.

64Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της ομάδας ελέγχου
διαφέρουν σημαντικά από τις πληροφορίες που ήταν στη διάθεσή της όταν σχεδίαζε τις ελεγκτικές διαδικασίες.
Για παράδειγμα, τα ελεγκτικά τεκμήρια που λαμβάνονται μέσω της εκτέλεσης ουσιαστικών διαδικασιών μπορεί
να έρχονται σε αντίθεση με τα ελεγκτικά τεκμήρια που προκύπτουν από τις δοκιμές των δικλίδων.
65Τα έγγραφα των ελεγκτών του δημόσιου τομέα είναι συνήθως προσβάσιμα από τρίτους. Για το λόγο αυτό
απαιτείται προσοχή ως προς την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας όπως π.χ. περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
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5.9 Προετοιμασία ‐ επικαιροποίηση προγραμμάτων ελέγχου
Σκοπός του ελεγκτή είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ελεγκτικές διαδικασίες ως
απάντηση στους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος, προκειμένου να
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια66.

5.9.1 Αντιδράσεις προς τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος σε γενικό
επίπεδο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Ενότητα

5.5: «Εντοπισμός και εκτίμηση των

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντος
του», οι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος διακρίνονται σε κινδύνους «σε επίπεδο
οικονομικών καταστάσεων» και «σε επίπεδο ισχυρισμών».
Ως προς την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε
επίπεδο οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εφαρμόζονται γενικές αντιδράσεις, όπως
π.χ.:
•

επισήμανση στην ομάδα ελέγχου της ανάγκης για επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου ,

•

διορισμό πιο έμπειρου προσωπικού ή ατόμων με ειδικές δεξιότητες

•

ενίσχυση της εποπτείας,

•

ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων μη προβλεψιμότητας κατά την επιλογή
περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών και

•

την πραγματοποίηση γενικών αλλαγών στη φύση, το χρόνο ή την έκτασης
των ελεγκτικών διαδικασιών, όπως για παράδειγμα: (α) εκτέλεση
ουσιαστικών διαδικασιών κατά το τέλος της περιόδου ελέγχου, αντί σε μια
ενδιάμεση ημερομηνία, (β) τροποποίηση της φύσης των ελεγκτικών
διαδικασιών για την απόκτηση πιο πειστικών ελεγκτικών τεκμηρίων, και
στην περίπτωση αναποτελεσματικών εσωτερικών δικλίδων (γ) απόκτηση
εκτενέστερων ελεγκτικών τεκμηρίων από ουσιαστικές διαδικασίες και (δ)
αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που
πρόκειται να περιληφθούν στο πεδίο του ελέγχου.

66ΔΠΕ 330 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους».
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Συνεπώς οι ανωτέρω αντιδράσεις έχουν σημαντική επιρροή στη γενική προσέγγιση
της ομάδας ελέγχου, για παράδειγμα προσέγγιση που δίνει έμφαση σε ουσιαστικές
διαδικασίες ελέγχου ή προσέγγιση που χρησιμοποιεί δοκιμασίες δικλίδων και ουσιαστικές
διαδικασίες ελέγχου.

5.9.2 Αντιδράσεις προς τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο
ισχυρισμών

Ως προς την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος σε
επίπεδο ισχυρισμών, η ομάδα ελέγχου (σύμφωνα πάντα με την εντολή ελέγχου και
οποιεσδήποτε άλλες ειδικές απαιτήσεις ελέγχου) πρέπει να σχεδιάσει την κατάλληλη
ελεγκτική προσέγγιση, δηλαδή την κατάλληλη φύση, χρόνο και έκταση των περαιτέρω
ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
Οι ελεγκτικές διαδικασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα ελέγχου,
διαχωρίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα στις εξής κατηγορίες:
(α) Ουσιαστικές διαδικασίες – Μια ελεγκτική διαδικασία σχεδιασμένη να εντοπίζει
ουσιώδη σφάλματα σε επίπεδο ισχυρισμού. Οι ουσιαστικές διαδικασίες περιλαμβάνουν:
(i) Λεπτομερείς δοκιμασίες (κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και
γνωστοποιήσεων) και
(ii) Αναλυτικές διαδικασίες.
(β) Δοκιμασίες δικλίδων – Μια ελεγκτική διαδικασία σχεδιασμένη να αξιολογεί τη
λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων στην αποτροπή ή τον εντοπισμό και τη
διόρθωση ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο ισχυρισμού.
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αποφασίσει για την ελεγκτική προσέγγιση την οποία
προτίθεται να ακολουθήσει. Ο τρόπος προσέγγισης του ελέγχου, ο οποίος επηρεάζεται από
την αρχική εκτίμηση κινδύνου, περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:
Προσέγγιση Συστημάτων:

εκτέλεση δοκιμασιών δικλίδων με την υποστήριξη

ουσιαστικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η προκαταρκτική
εκτίμηση κινδύνων υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος (συνδυασμός
ενδογενούς κινδύνου και κινδύνου εσωτερικών δικλίδων, βλέπε Πίνακα 1 Υποενότητα
5.5.12.2) είναι κατώτατος ή χαμηλός.
Προσέγγιση Ουσιαστικών Διαδικασιών: διενέργεια μόνο ουσιαστικών διαδικασιών
και εξαίρεση της επίδρασης των δικλίδων από τη σχετική εκτίμηση κινδύνου (ο κίνδυνος
εσωτερικών δικλίδων εκτιμάται ως μέγιστος). Η επιλογή αυτή μπορεί να οφείλεται ή στην
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έλλειψη αποτελεσματικών δικλίδων ή στο ενδεχόμενο αναποτελεσματικής δοκιμασίας
δικλίδων ή στην έλλειψη δοκιμασιών δικλίδων (π.χ. λόγω έλλειψης πόρων, λόγω απόφασης
ότι ο έλεγχος διενεργείται πιο αποτελεσματικά μέσω ουσιαστικών διαδικασιών κλπ.)
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι ανεξαρτήτως από την προσέγγιση που
επιλέγεται, ο ελεγκτής σχεδιάζει και εκτελεί ουσιαστικές διαδικασίες για κάθε ουσιώδη
κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων. Η ανωτέρω
διαδικασία απεικονίζεται διαγραμματικά ως εξής:
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Η σχέση μεταξύ εκτίμησης κινδύνου και ελεγκτικής προσέγγισης αποτυπώνεται ως
εξής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Προσέγγιση Συστημάτων
Κατώτατος

Χαμηλός

Οι ελεγκτικές διαδικασίες σχεδιάζονται από την ομάδα ελέγχου προκειμένου να:
•

διενεργείται η κατάλληλη ελεγκτική δοκιμασία την κατάλληλη χρονική στιγμή και
για την κατάλληλη περίοδο,

•

συγκεντρώνονται επαρκή, συναφή και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια και

•

επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο εμπιστοσύνης προς υποστήριξη των
συμπερασμάτων ελέγχου.

5.9.3 Φύση, χρόνος και έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών

Κατά το σχεδιασμό των ελεγκτικών διαδικασιών, η ομάδα ελέγχου οφείλει να
καθορίζει πέραν των απαιτούμενων ελεγκτικών τεκμηρίων και τη φύση, το χρόνο και την
έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών. Τελικός στόχος κάθε ομάδας ελέγχου πρέπει να είναι ο
σχεδιασμός οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ελεγκτικών διαδικασιών.
Η φύση μιας ελεγκτικής διαδικασίας αναφέρεται στο σκοπό της (δηλαδή στις
δοκιμασίες δικλίδων ή στις ουσιαστικές διαδικασίες) και στον τύπο της (δηλαδή
επιθεώρηση, παρατήρηση, διερευνητικά ερωτήματα, επιβεβαίωση, επανυπολογισμός,
επανεκτέλεση ή αναλυτικές διαδικασίες).
Σκοπός της ομάδας ελέγχου πρέπει να αποτελεί η επιλογή της καταλληλότερης
ελεγκτικής διαδικασίας προκειμένου να μειωθεί ο εκτιμώμενος κίνδυνος ελέγχου σε
αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Για την επιλογή των ελεγκτικών διαδικασιών, η ομάδα ελέγχου
οφείλει να λαμβάνει υπόψη: 1) τους ισχυρισμούς που πρέπει να καλυφθούν, 2) τη φύση
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του πληθυσμού, 3) τον εκτιμώμενο κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένων των λόγων εκτίμησης
του67) και 4) το επίπεδο εμπιστοσύνης στις εσωτερικές δικλίδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες ενδείκνυνται για
συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Για παράδειγμα οι δοκιμασίες δικλίδων επί των εσόδων
μπορεί να είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για τους εκτιμώμενους κινδύνους σφάλματος του
ισχυρισμού της πληρότητας, ενώ οι ουσιαστικές διαδικασίες μπορεί να είναι οι πλέον
ενδεδειγμένες στον εκτιμώμενο κίνδυνο του ισχυρισμού της πραγματοποίησης των
εσόδων.
Ο χρόνος μιας ελεγκτικής διαδικασίας αναφέρεται στη χρονική στιγμή εκτέλεσής
της (σε μία ενδιάμεση ημερομηνία ή στο τέλος της περιόδου ελέγχου ή στην περίοδο ή στην
ημερομηνία την οποία αφορούν τα ελεγκτικά τεκμήρια.
Όσο

υψηλότερος

είναι

ο

κίνδυνος

ουσιώδους

σφάλματος,

τόσο

αποτελεσματικότερη εκτιμάται η εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών προς το τέλος ή κατά τη
λήξη της περιόδου ελέγχου ή η εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών χωρίς προειδοποίηση ή σε
μη προβλέψιμους χρόνους. Αυτό συνίσταται ιδιαίτερα ως αντίδραση στους κινδύνους
απάτης.
Ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες μάλιστα μπορούν να εκτελεστούν μόνο μετά το
τέλος της περιόδου ελέγχου, όπως π.χ. η συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων με τα
λογιστικά αρχεία ή η εξέταση προσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων ή η εξέταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Από την άλλη πλευρά, η εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών πριν από το τέλος της
περιόδου ελέγχου βοηθά την ομάδα ελέγχου στον εντοπισμό σημαντικών θεμάτων σε
πρώιμο στάδιο του ελέγχου. Σε περίπτωση διενέργειας δοκιμασιών επί των εσωτερικών
δικλίδων ή ουσιαστικών διαδικασιών πριν από το τέλος της περιόδου, η ομάδα ελέγχου
οφείλει να συγκεντρώσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου για το υπόλοιπο της
περιόδου.

67Κατά το σχεδιασμό των περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, η ομάδα ελέγχου
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους λόγους για την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο
ισχυρισμού για κάθε κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και γνωστοποιήσεων, δηλαδή τον
ενδογενή κίνδυνο και κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων. Για παράδειγμα, εάν ένας εκτιμώμενος κίνδυνος είναι
χαμηλότερος εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών μιας κατηγορίας συναλλαγών χωρίς την εξέταση των
σχετικών δικλίδων, τότε ο ελεγκτής μπορεί να αποφανθεί ότι οι ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες από μόνες
τους παρέχουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια. Αντίθετα, εάν ο εκτιμώμενος κίνδυνος είναι
χαμηλότερος λόγω εσωτερικών δικλίδων και ο ελεγκτής προτίθεται να βασίσει τις ουσιαστικές διαδικασίες σ’
αυτή τη χαμηλή εκτίμηση, τότε ο ελεγκτής εκτελεί δοκιμασίες αυτών των δικλίδων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει,
για παράδειγμα, για μια κατηγορία συναλλαγών που παρουσιάζουν επαρκώς ομοιόμορφα, μη σύνθετα
χαρακτηριστικά, οι οποίες διεκπεραιώνονται με συνήθη τρόπο και υπόκεινται στις δικλίδες του πληροφοριακού
συστήματος του φορέα.
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Η απόφαση της ομάδας ελέγχου για το χρονικό σημείο εκτέλεσης των ελεγκτικών
διαδικασιών επηρεάζεται επίσης από παράγοντες όπως:

• το περιβάλλον των δικλίδων,
• τη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες,
• τη φύση του κινδύνου,
• την περίοδο ή την ημερομηνία με την οποία σχετίζονται τα ελεγκτικά τεκμήρια και
• συγκεκριμένα χρονικά σημεία κατά τα οποία ο κίνδυνος αυξάνεται (π.χ. αλλαγές στο
προσωπικό ή στα συστήματα, περίοδοι αιχμής κ.ά.).
Η έκταση μιας ελεγκτικής διαδικασίας αναφέρεται στα ποσοτικά στοιχεία της
διαδικασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, όπως το μέγεθος δείγματος ή τον αριθμό
παρατηρήσεων μιας δραστηριότητας δικλίδων. Καθορίζεται δε μετά από εξέταση:
•

του ουσιώδους μεγέθους,

•

του εκτιμώμενου κινδύνου,

•

του βαθμού διασφάλισης που ο ελεγκτής σκοπεύει να αποκτήσει,

•

της πλέον κατάλληλης, για την ελεγκτική διαδικασία, τεχνικής δειγματοληψίας και
• της χρήσης τεχνικών ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία μπορεί να
καθιστά δυνατή τη διενέργεια εκτενέστερων δοκιμασιών επί των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και λογιστικών αρχείων. Τέτοιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την επιλογή δείγματος συναλλαγών από βασικούς ηλεκτρονικούς φακέλους, για την
ταξινόμηση συναλλαγών βάσει ειδικών χαρακτηριστικών ή για τον έλεγχο ενός ολόκληρου
πληθυσμού αντί ενός δείγματος.
Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η εκτίμηση κινδύνου τόσο πιο πειστικά ελεγκτικά
τεκμήρια απαιτούνται. Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα ελέγχου έχει την επιλογή είτε να
αυξήσει την ποσότητα των τεκμηρίων μέσω αύξησης της έκτασης των ελεγκτικών
διαδικασιών ή να αποκτήσει τεκμήρια που είναι πιο σχετικά ή αξιόπιστα, όπως για
παράδειγμα από τρίτα μέρη ή ανεξάρτητες πηγές. Ωστόσο, η αύξηση της έκτασης μιας
ελεγκτικής διαδικασίας είναι αποτελεσματική μόνο εάν η ελεγκτική διαδικασία από μόνη
της είναι σχετική με το συγκεκριμένο κίνδυνο.
Η διασφάλιση 95% που πρέπει συνήθως να αποκομίζεται από τις ελεγκτικές
διαδικασίες μπορεί να προέρχεται ή κατά κύριο λόγο από δοκιμασίες δικλίδων ή από
ουσιαστικές διαδικασίες, όπως φαίνεται και στο σχήμα και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
5.9.4: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.5: ΧΡΟΝΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
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όταν π.χ. ένας φορέας πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του χρησιμοποιώντας
τεχνολογία της πληροφορικής.
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Ειδικά για τους δημόσιους ελεγκτές , οι δοκιμασίες δικλίδων ενδέχεται να είναι
ευρύτερες και πιο λεπτομερείς ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι κίνδυνοι μη
συμμόρφωσης και μη λειτουργικής αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων. Για
αυτό και ενδέχεται να εκτελούνται δοκιμασίες δικλίδων ακόμη κι εάν δεν πληρούνται οι
ανωτέρω προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, η ομάδα ελέγχου μπορεί να εκτελέσει δοκιμασίες
δικλίδων σε έξοδα ταξιδιών, ευαίσθητες πληρωμές ή δικλίδες που έχουν σχεδιασθεί
προκειμένου να εμποδίζονται ή να εντοπίζονται περιπτώσεις απάτης.
Οι δοκιμασίες δικλίδων εκτελούνται μόνο σε εκείνες τις δικλίδες που ο ελεγκτής
έχει προσδιορίσει ότι είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να προλαμβάνουν, ή να
εντοπίζουν και να διορθώνουν ουσιώδη σφάλματα ανά ισχυρισμό και υπάρχει πρόθεση
εξασφάλισης εμπιστοσύνης από αυτές. Εάν χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές δικλίδες σε
διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της υπό έλεγχο περιόδου, κάθε μία εξετάζεται
χωριστά.
Σκοπός της ομάδας ελέγχου είναι να επιλέξει τις σχετικές εκείνες εσωτερικές
δικλίδες που αντιμετωπίζουν το ερώτημα «τι μπορεί να πάει λάθος» για κάθε ισχυρισμό για
τον οποίο προτίθεται να ακολουθήσει την προσέγγιση συστημάτων. Η ομάδα ελέγχου,
χρησιμοποιώντας επαγγελματική κρίση για τον προσδιορισμό των κατάλληλων δικλίδων για
τις οποίες θα σχεδιάσει δοκιμασίες, μπορεί να εκτιμήσει ότι είναι πιο αποδοτική και
αποτελεσματική προσέγγιση να επιλέξει και να εκτελέσει δοκιμασίες στις εσωτερικές
δικλίδες εκείνες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά ουσιώδη σφάλματα και ισχυρισμούς.
Η ομάδα ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ότι είναι αποδοτικό να
δοκιμάσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων στον ίδιο χρόνο με εκείνο της
αξιολόγησης του σχεδιασμού τους και της διαπίστωσης του εάν έχουν εφαρμοστεί.
Επιπλέον, αν και ορισμένες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου μπορεί να μην έχουν
σχεδιαστεί ειδικά ως δοκιμασίες δικλίδων, μπορεί ωστόσο να παρέχουν ελεγκτικά τεκμήρια
για την λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων και συνεπώς να λειτουργούν ως
δοκιμασίες δικλίδων.
Προκειμένου να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα, η ομάδα ελέγχου μπορεί να
υποβάλλει το ίδιο δείγμα συναλλαγών σε περισσότερες ελεγκτικές δοκιμασίες (ελεγκτικές
δοκιμασίες διπλού σκοπού). Πιο συγκεκριμένα μπορεί να σχεδιάσει μια δοκιμασία δικλίδων
παράλληλα με μια δοκιμασία λεπτομερειών επί του ίδιου δείγματος συναλλαγών. Σε κάθε
περίπτωση τα βήματα ελέγχου και οι ελεγκτικές διαδικασίες πρέπει να αλληλοαποκλείονται
(οι στόχοι να διαφέρουν από το ένα βήμα στο άλλο) και να αλληλοσυμπληρώνονται (έτσι
ώστε να καλύπτονται όλοι οι ισχυρισμοί).
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η προσέγγιση που υιοθετείται αποτελείται κυρίως
από δοκιμασίες δικλίδων, θα πρέπει να επιδιώκεται ένα υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης
για την λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων με την απόκτηση περισσότερο
πειστικών ελεγκτικών τεκμηρίων.

5.9.5 Φύση, χρόνος και έκταση δοκιμασιών δικλίδων
Η φύση κάθε δικλίδας καθορίζει το είδος της ελεγκτικής διαδικασίας που απαιτείται
έτσι ώστε να διαπιστωθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητά της κατά την ελεγχόμενη
περίοδο. Οι δοκιμασίες των δικλίδων διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ως εξής:

•

Δοκιμασίες βασικών δικλίδων (δικλίδων ελέγχου χαμηλού επιπέδου) επί των

συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία έγκρισης τους,
επισκόπησης τους από άλλον υπάλληλο, εξέτασης συμμόρφωσης τους με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κ.τ.λ.,

•

δοκιμασίες αυτοματοποιημένων δικλίδων εφαρμογής (βλέπε

Ενότητα

5.5.10:

«Κατανόηση του περιβάλλοντος Πληροφορικής Τεχνολογίας του φορέα») και

•

δοκιμασίες δικλίδων διαχείρισης και παρακολούθησης (δικλίδων ελέγχου υψηλού

επιπέδου), οι οποίες επικεντρώνονται στην υλοποίηση του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Ενδεικτικά αυτές μπορεί να
αφορούν στην επισκόπηση: 1) των διενεργηθεισών συμφωνιών παραγόμενων
αναφορών με εσωτερικά / εξωτερικά δεδομένα και 2) των συστημάτων πληροφόρησης
της διοίκησης, από ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικλίδες μπορεί να είναι αυτόματες, ημιαυτόματες ή
χειρωνακτικές.
Όταν χρησιμοποιείται η προσέγγιση συστημάτων, η κατανόηση του ρόλου της
Πληροφορικής Τεχνολογίας στον φορέα είναι σημαντική προκειμένου η ομάδα ελέγχου να
αποφασίσει εάν θα βασιστεί στις γενικές δικλίδες των μηχανογραφικών συστημάτων (βλέπε
Ενότητα 5.4.9: «Κατανόηση του περιβάλλοντος Πληροφορικής Τεχνολογίας του φορέα»). Η
εμπιστοσύνη στην λειτουργία των γενικών δικλίδων των μηχανογραφικών συστημάτων
ενισχύει αντίστοιχα την εμπιστοσύνη της ομάδας ελέγχου στις αυτοματοποιημένες
(εφαρμογής) & ημιαυτόματες δικλίδες (δηλ. χειρωνακτικές δικλίδες που εξαρτώνται από
μηχανογραφικά συστήματα) καθώς και στα ελεγκτικά τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή.
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Προκειμένου η ομάδα ελέγχου να βασισθεί σε αυτοματοποιημένες & ημιαυτόματες
δικλίδες ή ηλεκτρονικά ελεγκτικά τεκμήρια, δύναται να επιλέξει να :

•

βασιστεί στις γενικές δικλίδες. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα ελέγχου εντοπίζει,
κατανοεί και διενεργεί δοκιμασίες επιβεβαίωσης διαδικασιών (walkthrough test),
εκτελεί δοκιμασίες δικλίδων και αξιολογεί τις γενικές δικλίδες (δηλ. προσέγγιση
συστημάτων για τις γενικές δικλίδες).

•

μην βασιστεί στις γενικές δικλίδες. Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα ελέγχου
διενεργεί ελεγκτικές διαδικασίες απευθείας επαλήθευσης σε δικλίδες εφαρμογής,
σε ημιαυτόματες δικλίδες ή σε ελεγκτικά τεκμήρια ηλεκτρονικής μορφής.
Στην περίπτωση που η ομάδα ελέγχου δεν βασιστεί στις γενικές δικλίδες ή δεν

διενεργήσει ελεγκτικές διαδικασίες απευθείας επαλήθευσης, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, τότε δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτοματοποιημένες & ημιαυτόματες δικλίδες.
Εάν χρησιμοποιηθούν ελεγκτικά τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, η ομάδα ελέγχου πρέπει
να διενεργήσει ουσιαστικές διαδικασίες απευθείας επαλήθευσης και διασταύρωσης επί
των τεκμηρίων αυτών.
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Ειδικά ως προς τις αυτοματοποιημένες δικλίδες, αυτές αναμένεται να λειτουργούν
με συνέπεια εκτός εάν το πρόγραμμα (περιλαμβανομένων των πινάκων, των φακέλων ή
άλλων μόνιμων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα) αλλάξει. Για τον
λόγο αυτό συνήθως δεν είναι απαραίτητη η αύξηση της έκτασης δοκιμασίας μιας
αυτοματοποιημένης δικλίδας.
Εφόσον η ομάδα ελέγχου διαπιστώσει ότι μια αυτοματοποιημένη δικλίδα
λειτουργεί όπως προβλέπεται (η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά το χρόνο που
αρχικά εφαρμόζεται η δικλίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία), μπορεί εν συνεχεία να
εκτελέσει δοκιμασίες προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η δικλίδα εξακολουθεί να λειτουργεί
αποτελεσματικά. Οι δοκιμασίες αυτές μπορεί να εξετάζουν ότι:
•

δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στο πρόγραμμα χωρίς να υπόκεινται στις

ενδεδειγμένες δικλίδες αλλαγής προγράμματος,
•

η εγκεκριμένη έκδοση του προγράμματος χρησιμοποιείται για την επεξεργασία

συναλλαγών,
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•

δεν τροποποιούνται τυποποιημένες εφαρμογές λογισμικού,

•

δεν πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις και

•

οι σχετικές γενικές δικλίδες λειτουργούν αποτελεσματικά.
Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση δοκιμασιών δικλίδων, η ομάδα ελέγχου

οφείλει, πέραν των διερευνητικών ερωτημάτων, να αποκτά ελεγκτικά τεκμήρια για τη
λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων, όπως:
•

του τρόπου εφαρμογής τους κατά τη διάρκεια της υπό έλεγχο περιόδου,

•

της συνέπειας με την οποία εφαρμόστηκαν και

•

από ποιόν ή με ποια μέσα εφαρμόστηκαν.
Ειδικά οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα οφείλουν να καθορίσουν εάν ο ελεγχόμενος

φορέας ανήκει και λειτουργεί σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό περιβάλλον δικλίδων εκτός του
ελεγχόμενου φορέα.. Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα ελέγχου πρέπει να αποφασίσει εάν
και πώς θα αποκτήσει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για τις δικλίδες αυτές.
Η φύση κάθε δικλίδας επηρεάζει το είδος της ελεγκτικής διαδικασίας που
απαιτείται για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων για το εάν η δικλίδα λειτουργούσε
αποτελεσματικά.
Επιπλέον, η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίσει εάν οι δικλίδες που
πρόκειται να δοκιμαστούν εξαρτώνται από άλλες δικλίδες (έμμεσες δικλίδες) και, αν ναι,
κατά πόσον είναι αναγκαίο να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την
αποτελεσματική λειτουργία αυτών των έμμεσων δικλίδων.
Ο χρόνος των δοκιμασιών δικλίδων αναφέρεται αφενός στην καλυπτόμενη περίοδο
(συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή χρονικό διάστημα) του ελέγχου και αφετέρου στο χρόνο
κατά τον οποίο θα διενεργηθεί η ελεγκτική δοκιμασία (ενδιάμεση περίοδος ή τέλος
περιόδου).
Ως προς τον καθορισμό της έκτασης68 των δοκιμασιών δικλίδων, η ομάδα ελέγχου
θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα ακόλουθα:

•

Τη συχνότητα εφαρμογής της δικλίδας κατά τη διάρκεια της υπό ελέγχο περιόδου,

•

το χρονικό διάστημα της υπό ελέγχο περιόδου για το οποίο ο ελεγκτής στηρίζεται

στη λειτουργική αποτελεσματικότητα της δικλίδας,

•

το αναμενόμενο ποσοστό απόκλισης69 από μια δικλίδα,

68Το ΔΠΕ 530 «Ελεγκτική Δειγματοληψία» περιλαμβάνει περαιτέρω καθοδήγηση για την έκταση της
δοκιμασίας.
69Η αύξηση του ποσοστού απόκλισης από τη δικλίδα ελέγχου οδηγεί σε αύξηση των ελεγκτικών δοκιμασιών
των δικλίδων. Εάν η απόκλιση αναμένεται να είναι υπερβολικά υψηλή, οι ελεγκτικές δοκιμασίες δικλίδων
μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές.
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• τη συνάφεια και την αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων που πρόκειται να αποκτηθούν
αναφορικά με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της δικλίδας στο επίπεδο ισχυρισμού,

•

το βαθμό στον οποίο προτίθεται να βασιστεί επί της συγκεκριμένης δικλίδας και
• το βαθμό στον οποίο τα ελεγκτικά τεκμήρια αποκτώνται από δοκιμασίες άλλων δικλίδων
που σχετίζονται με τον ισχυρισμό.
Ένας απλουστευμένος κανόνας για τον καθορισμό της έκτασης των δοκιμασιών
δικλίδων βάση της συχνότητας εφαρμογής τους έχει ως εξής:
•

καθημερινές συναλλαγές = δοκιμασία δείγματος 25 περιπτώσεων

•

εβδομαδιαίες συναλλαγές = δοκιμασία δείγματος 5 περιπτώσεων

•

μηνιαίες συναλλαγές = δοκιμασία δείγματος 3 περιπτώσεων

•

τριμηνιαίες συναλλαγές = δοκιμασία δείγματος 2 περιπτώσεων

•

ετήσιες συναλλαγές = δοκιμασία 1 περίπτωσης

•

αυτοματοποιημένες δικλίδες = 1 περίπτωση (εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές κατά
την ελεγχόμενη περίοδο και οι γενικές δικλίδες λειτουργούν ικανοποιητικά).
Όσο περισσότερο η ομάδα ελέγχου βασίζεται στη λειτουργική αποτελεσματικότητα

των δικλίδων κατά την εκτίμηση του κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η έκταση
των δοκιμασιών των δικλίδων.

5.9.6 Χρησιμοποίηση ελεγκτικών τεκμηρίων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας
ενδιάμεσης περιόδου

Εάν η δοκιμασία των δικλίδων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας ενδιάμεσης
περιόδου, η ομάδα ελέγχου οφείλει αφενός να προσδιορίσει τα πρόσθετα ελεγκτικά
τεκμήρια που πρέπει να αποκτηθούν για το υπόλοιπο της περιόδου και αφετέρου να
αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια για μεταγενέστερες σημαντικές αλλαγές στις δικλίδες αυτές.
Ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι προσδιορίζουν ποια πρόσθετα ελεγκτικά τεκμήρια
πρέπει να αποκτηθούν για το υπόλοιπο της περιόδου είναι:
•

η σημασία των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο
ισχυρισμού,

•

οι συγκεκριμένες δικλίδες, οι οποίες δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια της
ενδιάμεσης περιόδου και όποιες σημαντικές αλλαγές σε αυτές από τότε που
δοκιμάστηκαν, περιλαμβανομένων αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα, στις
διαδικασίες και στο προσωπικό,
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•

ο βαθμός στον οποίο αποκτήθηκαν ελεγκτικά τεκμήρια για τη λειτουργική
αποτελεσματικότητα των δικλίδων αυτών,

•

η διάρκεια της εναπομένουσας περιόδου,

•

η έκταση στην οποία ο ελεγκτής προτίθεται να μειώσει τις περαιτέρω ουσιαστικές
διαδικασίες με βάση την στήριξη στις δικλίδες και

•

το περιβάλλον των δικλίδων.
Πρόσθετα ελεγκτικά τεκμήρια μπορεί να αποκτηθούν, για παράδειγμα, με την

επέκταση των δοκιμασιών δικλίδων στην υπόλοιπη περίοδο ή με τη δοκιμασία της
παρακολούθησης δικλίδων εκ μέρους της οντότητας.

5.9.7 Χρησιμοποίηση ελεγκτικών τεκμηρίων που αποκτήθηκαν σε προηγούμενους
ελέγχους

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων έχουν αποκτηθεί
ελεγκτικά τεκμήρια, ως προς την λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων, η ομάδα
ελέγχου έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει. Τόσο η δυνατότητα χρήσης ελεγκτικών
τεκμηρίων προηγούμενων χρήσεων όσο και η διάρκεια της χρονικής περιόδου που μπορεί
να μεσολαβήσει πριν ξαναδοκιμαστεί μια δικλίδα επηρεάζονται από παράγοντες όπως:
•

Την αποτελεσματικότητα των λοιπών συστατικών του συστήματος εσωτερικών

δικλίδων (βλέπε Ενότητα 5.5.9: «Κατανόηση του συστήματος εσωτερικών δικλίδων του
ελεγχόμενου φορέα»),
•

τους κινδύνους που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά των δικλίδων,

περιλαμβανομένου του εάν είναι χειρωνακτικές ή αυτοματοποιημένες,
•

την αποτελεσματικότητα των γενικών δικλίδων της Πληροφορικής Τεχνολογίας ,

•

την αποτελεσματικότητα της δικλίδας και της εφαρμογής της από την ελεγχόμενο

φορέα βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων καθώς και ενδεχόμενων
αλλαγών στο προσωπικό που επηρεάζουν σημαντικά την εφαρμογή της δικλίδας,
•

τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύπτουν από την μη προσαρμογή των

ισχυουσών δικλίδων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας του ελεγχόμενου
φορέα και
•

τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος και την έκταση της στήριξης του ελέγχου

στις δικλίδες.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποφασιστεί από την ομάδα ελέγχου να στηριχθεί σε
ελεγκτικά τεκμήρια προηγούμενων χρήσεων, θα πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσει ότι
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εξακολουθούν να ισχύουν οι ελεγχόμενες δικλίδες και τα ελεγκτικά τεκμήρια παραμένουν
σχετικά κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Προκειμένου η ομάδα ελέγχου να διασφαλίσει τα
ανωτέρω, θα πρέπει να προβεί σε διερευνητικές ερωτήσεις σε συνδυασμό με παρατήρηση
ή επιθεώρηση.
Εάν κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών προκύψει ότι έχουν
μεσολαβήσει αλλαγές, οι οποίες καθιστούν τα παλαιότερα ελεγκτικά τεκμήρια
άκυραανίσχυρα, η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να δοκιμάσει τις δικλίδες εκ νέου κατά την
ελεγχόμενη περίοδο.
Σημειώνεται ότι ακόμη κι εάν δεν έχουν προκύψει αλλαγές, οι δικλίδες πρέπει να
ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίτο έλεγχο έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται

η

συνεχιζόμενη αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος των δικλίδων. Συστήνεται να
δοκιμάζονται ορισμένες δικλίδες σε κάθε έλεγχο ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
δοκιμασίας όλων των δικλίδων, επί των οποίων ο ελεγκτής σκοπεύει να βασισθεί, σε μία
ελεγκτική περίοδο χωρίς καμία δοκιμασία δικλίδων στις επόμενες δύο ελεγκτικές
περιόδους. Δεν ισχύει το ίδιο για όσες δικλίδες αφορούν σημαντικούς κινδύνους διότι
αυτές πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμασία κατά την τρέχουσα περίοδο.

5.9.8 Αξιολόγηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δικλίδων
Παρότι ο εντοπισμός σφαλμάτων από ουσιαστικές διαδικασίες υποδηλώνει πιθανή
μη λειτουργική αποτελεσματικότητα των σχετικών δικλίδων, η απουσία σφαλμάτων από
ουσιαστικές διαδικασίες

δεν διασφαλίζει ότι οι δικλίδες που σχετίζονται με τον υπό

δοκιμασία ισχυρισμό είναι αποτελεσματικές. Κάθε ουσιώδες σφάλμα που εντοπίζεται από
τις διαδικασίες του ελεγκτή αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ύπαρξης σημαντικής έλλειψης στις
εσωτερικές δικλίδες.
Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπισθούν αποκλίσεις από τις σχεδιασμένες
δικλίδες επί των οποίων η ομάδα ελέγχου προτίθεται να στηριχθεί, θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν διερευνητικές ερωτήσεις και να καθοριστεί εάν:
• οι δοκιμασίες δικλίδων που έχουν πραγματοποιηθεί παρέχουν μια κατάλληλη βάση για
την στήριξη επί των δικλίδων αυτών,
• πρόσθετες δοκιμασίες δικλίδων είναι απαραίτητες ή
• οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι σφάλματος πρέπει να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας
ουσιαστικές διαδικασίες.
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Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται οι πιθανές επιλογές της ομάδας ελέγχου
κατά την εκτέλεση δείγματος 25 δικλίδων.

70ΔΠΕ 450 «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου».
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5.9.9 Ουσιαστικές διαδικασίες
Το επίπεδο βεβαιότητας που πρέπει να διαμορφωθεί από τις ουσιαστικές
διαδικασίες εξαρτάται τόσο από την εκτίμηση κινδύνου όσο και από το επίπεδο
εμπιστοσύνης στις δικλίδες ελέγχου.
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί ουσιαστικές διαδικασίες για
κάθε ουσιώδη κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού και γνωστοποίηση
ανεξάρτητα από τους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος.
Η απαίτηση αυτή αντικατοπτρίζει ότι: (α) η εκτίμηση κινδύνου του ελεγκτή είναι
θέμα κρίσης και έτσι μπορεί να μην εντοπίζει όλους τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος,
και (β) υπάρχουν ενδογενείς περιορισμοί στη λειτουργία των εσωτερικών δικλίδων,
περιλαμβανομένης της παραβίασης από τη διοίκηση.

5.9.10 Φύση, χρόνος και έκταση ουσιαστικών διαδικασιών
Υπάρχουν δύο κατηγορίες ουσιαστικών διαδικασιών, όπως περιγράφηκε ανωτέρω:
οι ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες και οι δοκιμασίες λεπτομερειών.
Οι ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες εφαρμόζονται συνήθως σε μεγάλους
όγκους συναλλαγών που τείνουν να είναι προβλέψιμες στη διάρκεια του χρόνου71 (βλέπε
Ενότητα 6.1: «Αναλυτικές διαδικασίες»).
Οι δοκιμασίες λεπτομερειών κυρίως ενδείκνυνται για τη συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων για ορισμένους ισχυρισμούς όπως π.χ. της ύπαρξης, της νομιμότητας –
κανονικότητας και της αποτίμησης. Ο σχεδιασμός των δοκιμασιών λεπτομερειών εξαρτάται
σημαντικά από τη φύση κάθε εκτιμώμενου κινδύνου και των σχετικών με αυτόν
ισχυρισμών.

Δοκιμασίες εντοπισμού λαθών ‐ παραλείψεων

Μία διάκριση των δοκιμασιών λεπτομερειών είναι σε δοκιμασίες εντοπισμού
λαθών και δοκιμασίες εντοπισμού παραλείψεων.
•

Στις δοκιμασίες εντοπισμού λαθών (υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης), η δοκιμασία
ξεκινά από τα λογιστικά αρχεία όπου έχουν καταχωρηθεί οι συναλλαγές και
καταλήγει στα παραστατικά / δικαιολογητικά.

71ΔΠΕ 520 «Αναλυτικές διαδικασίες».
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•

Στις διαδικασίες εντοπισμού παραλείψεων (υποεκτίμησης), η δοκιμασία ξεκινά από
τα παραστατικά / δικαιολογητικά και καταλήγει στα λογιστικά αρχεία.

ύπαρξης, της πληρότητας, των δικαιωμάτων & δεσμεύσεων και της αποτίμησης.
Για κάθε σημαντικό κίνδυνο σε επίπεδο ισχυρισμού, η ομάδα ελέγχου οφείλει να
εκτελεί ουσιαστικές διαδικασίες. Εάν δε η ελεγκτική προσέγγιση σε ένα σημαντικό κίνδυνο
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αποτελείται μόνο από ουσιαστικές διαδικασίες, αυτές οι διαδικασίες πρέπει να
περιλαμβάνουν δοκιμασίες λεπτομερειών.
Οι ουσιαστικές διαδικασίες μπορούν να εκτελούνται χρονικά είτε σε ενδιάμεση
χρονική περίοδο είτε στο τέλος της ελεγχόμενης περιόδου. Εάν εκτελεστούν σε ενδιάμεση
χρονική περίοδο, η ομάδα ελέγχου οφείλει να καλύψει την περίοδο που απομένει
εκτελώντας είτε μόνο ουσιαστικές διαδικασίες είτε ουσιαστικές διαδικασίες σε συνδυασμό
με δοκιμασίες δικλίδων για την απομένουσα περίοδο έτσι ώστε να επεκταθούν τα ελεγκτικά
συμπεράσματα από την ενδιάμεση ημερομηνία στο τέλος της περιόδου. Με αυτόν τον
τρόπο καλύπτεται ο κίνδυνος μη εντοπισμού πιθανών σφαλμάτων στο τέλος της περιόδου.
Εάν σε ενδιάμεση περίοδο του ελέγχου εντοπισθούν απροσδόκητα σφάλματα, η
ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει εάν η σχετική εκτίμηση κινδύνου και η σχεδιασμένη
φύση, χρόνος και έκταση των ουσιαστικών διαδικασιών που καλύπτουν την υπόλοιπη
περίοδο χρειάζονται τροποποίηση. Μία ενδεχόμενη τροποποίηση θα μπορούσε να είναι η
επανάληψη των ελεγκτικών διαδικασιών που εκτελέστηκαν στην ενδιάμεση περίοδο
ελέγχου και στο τέλος της περιόδου.
Η ίδια διαδικασία επαναξιολόγησης πρέπει να ακολουθείται και κατά την
ολοκλήρωση του ελέγχου βάσει του συνόλου των ελεγκτικών τεκμηρίων. Μερικές
περιπτώσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επανεκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος και τροποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών είναι:
•

ο εντοπισμός πολλών σφαλμάτων κατά τη διενέργεια των ουσιαστικών

διαδικασιών, ο οποίος μπορεί να υποδεικνύει μία σημαντική αδυναμία στις δικλίδες
ελέγχου,
•

η ύπαρξη ασυμφωνιών σε λογιστικά αρχεία ή αντιφατικών / ελλειπόντων τεκμηρίων

και
•

η ανάδειξη κινδύνων ουσιώδους σφάλματος

κατά την εκτέλεση αναλυτικών

διαδικασιών στο τέλος της περιόδου ελέγχου.
Η έκταση των δοκιμασιών λεπτομερειών αναφέρεται στην επιλογή του μεγέθους
του δείγματος. Ο τρόπος επιλογής του δείγματος εξετάζεται στην Ενότητα 6.3: «Ελεγκτική
δειγματοληψία». Αναλόγως της παρεχόμενης διασφάλισης από τη συνδυασμένη εκτίμηση
κινδύνου, η έκταση των δοκιμασιών λεπτομερειών είναι είτε ελάχιστη, είτε συνήθης, είτε
στοχευμένη. Δεδομένου ότι η συνδυασμένη εκτίμηση κινδύνου λαμβάνει υπόψη τον
κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων, η έκταση των δοκιμασιών λεπτομερειών αυξάνεται όταν
αποφασίζεται να μην διενεργηθούν δοκιμασίες δικλίδων ή τα αποτελέσματα των
δοκιμασιών δικλίδων δεν είναι ικανοποιητικά.
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Σε κάθε περίπτωση η ομάδα ελέγχου πρέπει να εξάγει συμπέρασμα για το εάν
έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια (βλέπε σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
5.9.3: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και ο σαφής ορισμός των
υπολόγων για τις διενεργηθείσες διαχειριστικές πράξεις και τη συμμόρφωση του
ελεγχόμενου φορέα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν το συμπέρασμα είναι αρνητικό, η
ομάδα ελέγχου πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτήσει
κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ομάδα ελέγχου
οφείλει να το αναφέρει στην έκθεση ελέγχου.

5.9.11 Υποχρεωτικές ουσιαστικές διαδικασίες

Δοκιμασία κλεισίματος χρήσης και σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Ως προς τη διαδικασία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, η ομάδα
ελέγχου πρέπει να εκτελεί τις ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες:
•

Εξέταση της συμφωνίας των οικονομικών καταστάσεων με τα λογιστικά αρχεία και
• εξέταση σημαντικών ημερολογιακών εγγραφών και άλλων προσαρμογών που έγιναν κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Δοκιμασία παρουσίασης και γνωστοποίησης των οικονομικών καταστάσεων

Επιπλέον η ομάδα ελέγχου πρέπει να εκτελεί ελεγκτικές διαδικασίες για να
αξιολογήσει εάν η γενική παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένων
των σχετικών γνωστοποιήσεων, είναι σύμφωνη με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο, για παράδειγμα, της χρησιμοποιούμενης
ορολογίας, του εύρους των λεπτομερειών που παρατίθενται, της ταξινόμησης των
κονδυλίων στις καταστάσεις και των βάσεων επί των οποίων υπολογίζονται τα ποσά.

Εξωτερική επιβεβαίωση
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Μέρος των ουσιαστικών διαδικασιών αποτελεί και η διαδικασία εξωτερικής επιβεβαίωσης.
Αν και συνήθως χρησιμοποιείται για ισχυρισμούς που συνδέονται με υπόλοιπα
λογαριασμών, η χρήση της δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς (Βλέπε Ενότητα 6.4:
«Εξωτερικές επιβεβαιώσεις»72 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ).

5.9.12 Ενδεικτικές ελεγκτικές διαδικασίες κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.9.19 παρατίθενται παράδειγμα ελεγκτικών διαδικασιών για ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχου συμμόρφωσης.

5.9.13 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου
1) Απόφαση ομάδας ελέγχου για
ελεγκτική προσέγγιση:
Προσέγγιση συστημάτων ή
Προσέγγιση ουσιαστικών
διαδικασιών

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου
(βλέπε Ενότητα 5.8:

Φάκελος

«Προετοιμασία του Υπομνήματος

Ελέγχου Α

Σχεδιασμού Ελέγχου»)

Συμπλήρωση "Πίνακα εκτίμησης
2) Επιλογή των κατάλληλων
δικλίδων (ανά ισχυρισμό) που θα
δοκιμαστούν (εφόσον επιλεγεί η

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος
σε επίπεδο Ισχυρισμών"
(βλέπε σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.7)

Φάκελος
Ελέγχου Α

προσέγγιση συστημάτων)

Πρόγραμμα Ελέγχου για
3) Προετοιμασία ‐επικαιροποίηση

δοκιμασίες δικλίδων

προγραμμάτων ελέγχου για

(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.9.6‐5.9.8

δοκιμασίες δικλίδων

με υποδείγματα προγραμμάτων

4) Εκτέλεση Δοκιμασιών Δικλίδων

ελέγχου δοκιμασιών δικλίδων)
Φύλλα Εργασίας

Φάκελος
Ελέγχου Α

Φάκελος

72ΔΠΕ 505 «Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις».
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση
Ελέγχου Β

Φύλλα Εργασίας (συμπέρασμα)
5) Επαναξιολόγηση του κινδύνου

Συμπλήρωση "Πίνακα εκτίμησης

των δικλίδων βάσει των

κινδύνων ουσιώδους σφάλματος

Φάκελος

αποτελεσμάτων των σχετικών

σε επίπεδο Ισχυρισμών" (βλέπε

Ελέγχου Β

δοκιμασιών

σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.5.7)

6) Προετοιμασία – επικαιροποίηση
προγραμμάτων ελέγχου για

Πρόγραμμα ελέγχου αναλυτικών

αναλυτικές διαδικασίες (βλέπε

διαδικασιών

Ενότητα 6.1: «Αναλυτικές
διαδικασίες»)
7) Προετοιμασία – επικαιροποίηση
προγραμμάτων ελέγχου για
βασικές ουσιαστικές διαδικασίες
Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις
Δοκιμασία Κλεισίματος
Οικονομικών Καταστάσεων
8) Προετοιμασία – επικαιροποίηση

Ελέγχου Α

Πρόγραμμα ελέγχου ουσιαστικών
διαδικασιών
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.9.9 έως
5.9.18 με υποδείγματα

Φάκελος
Ελέγχου Α

προγραμμάτων ελέγχου)

προγραμμάτων ελέγχου για άλλες

Πρόγραμμα ελέγχου ουσιαστικών

ουσιαστικές διαδικασίες –
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.1: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το παρόν παράρτημα παραθέτει παραδείγματα αριθμοδεικτών / ελέγχων
λογικότητας που μπορούν να εφαρμοστούν στον έλεγχο του Δημόσιου Τομέα. Τα
παραδείγματα που παρατίθενται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ελέγχου και
ενδεχομένως ισχύουν για πολλές αναθέσεις. Παρόλα αυτά δεν ισχύουν όλα για κάθε
ανάθεση ελέγχου. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός.
1. Παραδείγματα αριθμοδεικτών
Οι αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται στις χρηματοοικονομικές αναλύσεις ως εργαλείο
ανάλυσης και σύγκρισης οικονομικών δεδομένων και μη, διαχρονικά ή μεταξύ φορέων.
Κατά κύριο λόγο βοηθούν στην λήψη επενδυτικών και πιστωτικών αποφάσεων για
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στους φορείς του Δημόσιου Τομέα όπου δεν υπάρχει το
κίνητρο του κέρδους, με την χρήση των αριθμοδεικτών επιδιώκεται να εξαχθούν
συμπεράσματα κυρίως για το εάν ο φορέας :
•

αξιοποίησε τις χρηματοδοτήσεις σε υποδομές που είναι απαραίτητες για την
πραγματοποίηση του έργου του

•

είναι οικονομικά βιώσιμος

•

έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην πληρωμή των υποχρεώσεων του

•

διαθέτει τη ρευστότητα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του έργου του

•

έχει τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης νέων δραστηριοτήτων ή και επέκταση
των ήδη υλοποιούμενων

Οι σχέσεις μεταξύ επιμέρους κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων που
παραδοσιακά εξετάζονται κατά τον έλεγχο επιχειρήσεων ενδέχεται να μην είναι πάντα
αξιοποιήσιμες στο Δημόσιο Τομέα. Για παράδειγμα, σε πολλούς φορείς του Δημοσίου
Τομέα υπάρχει μικρή άμεση σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών. Επίσης, δεδομένα του
κλάδου ή στατιστικά για σκοπούς σύγκρισης μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.
Οι αριθμοδείκτες για φορείς του δημόσιου τομέα κυρίως διακρίνονται σε: 1)
Ρευστότητας, 2) Χρηματοδότησης και μέτρησης κεφαλαιακής δομής και 3) Απόδοσης
Κεφαλαίων. Ακολουθούν οι αριθμοδείκτες με την συχνότερη χρήση ανά κατηγορία.
Α. Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Κυκλοφοριακής ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Άμεσης ρευστότητας: (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Απόθεμα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δείκτης μετρητών: Μετρητά + Ισοδύναμα μετρητά / Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
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Δείκτης άμεσης ταμειακής ρευστότητας: Μετρητά + Ισοδύναμα μετρητά / Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Α. Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Δείκτης ανακύκλωσης απαιτήσεων: Ετήσια έσοδα / Απαιτήσεις
Μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων: (Χρεώστες * 365 ημέρες) / Ετήσια Έσοδα
Μέσος χρόνος εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: (Πιστωτές * 365 ημέρες) /
Ετήσια Έξοδα
Β. Αριθμοδείκτες Χρηματοδότησης και μέτρησης κεφαλαιακής δομής
Δείκτης παγιοποίησης περιουσίας: Σύνολο πάγιων περιουσιακών στοιχείων / Σύνολο
ενεργητικού
Δείκτης κάλυψης τόκων: Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων / Τόκοι

Γ. Αριθμοδείκτες απόδοσης κεφαλαίων
Δείκτης περιθωρίου κέρδους: (Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις
Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους: Καθαρά λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις
Δείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων: Καθαρά κέρδη προ φόρων και
τόκων / Μέση αξία συνολικών περιουσιακών στοιχείων
Δείκτης απόδοσης καθαρής θέσης: Καθαρά κέρδη / Καθαρή θέση
Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού: Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες σχέσεις με ελεγκτικό ενδιαφέρον και οι οποίες χρήζουν
εξέτασης όπως π.χ.:
•

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έναντι προϋπολογισμού

•

Σύνολο προμηθειών κατ’ είδος για εντοπισμό κατάτμησης δημόσιων δαπανών

•

Καταβολή συντάξεων / επιδομάτων τέκνων / κρατικών επιχορηγήσεων κ.ά. σε
σχέση με δημογραφικά δεδομένα

•

Φορολογικά έσοδα σε σχέση με δημογραφικά δεδομένα ή οικονομικούς δείκτες

•

Σύγκριση του ποσοστού των τόκων επί του δημόσιου χρέους με το επιτόκιο
δημόσιου δανεισμού

•

Ποσοστό επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων ανά πρόγραμμα

•

Μεταβολές στο κόστος ανά χιλιόμετρο της κατασκευής δρόμων σε έλεγχο
κατασκευαστικών έργων
5
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•

Ο αριθμός των οχημάτων που αποκτήθηκαν συγκρινόμενος με τα οχήματα που
αποσύρθηκαν στον διαχειριστικό έλεγχο ενός φορέα κ.ά.

Επιπρόσθετα, στον έλεγχο νοσοκομείων ενδιαφέρον έχουν αριθμοδείκτες όπως:
Ποσοστό χρήσης κλινών: (Συνολικές ημέρες νοσηλείας) / (Συνολικός αριθμός κλινών) *
365 ημέρες
Μέσος χρόνος χρήσης κλινών: (Συνολικές ημέρες νοσηλείας) / (Συνολικός αριθμός
νοσηλευόμενων ασθενών)
Ποσοστό αλλαγής κλινών: (Συνολικός αριθμός νοσηλευόμενων ασθενών) / (Συνολικός
αριθμός κλινών)
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των κατάλληλων αριθμοδεικτών για κάθε έλεγχο
βασίζεται στην επαγγελματική κρίση των μελών της ομάδας ελέγχου.
2. Παραδείγματα ελέγχων λογικότητας
Έλεγχος λογικότητας διενεργείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν
αξιόπιστα και ευχερώς διαθέσιμα δεδομένα για τον επαναϋπολογισμό κονδυλίων.
Ακολουθούν ορισμένα τυπικά παραδείγματα:
Α. Κόστος μισθοδοσίας
Εάν ένας φορέας έχει γνωστό αριθμό εργαζομένων με σταθερά επίπεδα αμοιβών
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, μπορεί να είναι δυνατό για την ομάδα ελέγχου να
χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να εκτιμήσει το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας
για την περίοδο με υψηλό βαθμό ακρίβειας.
Β. Έσοδα από ενοίκια
Εάν ένας φορέας εισπράττει έσοδα από ενοίκια για ένα κτίριο, είναι δυνατή η
πρόβλεψη

του

συνολικού

εισοδήματος

λαμβάνοντας

υπόψη

τον

αριθμό

των

διαμερισμάτων, τις τιμές των ενοικίων και τα ποσοστά κενών διαμερισμάτων.
Γ. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Σε έναν φορέα, ο οποίος κατέχει πάγια περιουσιακά στοιχεία, είναι δυνατός ο
επανυπολογισμός των αποσβέσεων ανά κατηγορία διαιρώντας την λογιστική αξία κάθε
κατηγορίας πάγιων στοιχείων με τον μέσο χρόνο ωφέλιμης ζωής τους.
Δ. Έξοδα τόκων
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Για έναν φορέα, ο οποίος δανειοδοτείται μακροπρόθεσμα, είναι δυνατή η
επιβεβαίωση των εξόδων τόκων πολλαπλασιάζοντας την μέση αξία του μακροπρόθεσμου
δανείου με το μέσο επιτόκιο κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχονται πειστικά ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία
μπορούν να περιορίσουν ή και να εξαλείψουν την ανάγκη περαιτέρω επαλήθευσης μέσω
δοκιμασιών λεπτομερειών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.1: ΠΗΓΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ‐ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Οι φορείς του Δημοσίου συνήθως διαθέτουν εσωτερικές δικλίδες προκειμένου να
διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών.

Ωστόσο, όταν ο

ελεγχόμενος φορέας έχει αρμοδιότητα για χορήγηση ενισχύσεων ή άλλης οικονομικής
βοήθειας σε τρίτους, συχνά η νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών συναρτάται,
μεταξύ άλλων, με την καταλληλότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης (δηλαδή την πλήρωση
των προβλεπόμενων στο νόμο κριτηρίων επιλεξιμότητας), είτε με τη συμμόρφωσή του προς
τους όρους της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να διερευνηθούν οι

διαδικασίες με τις οποίες ο χρηματοδοτών φορέας (ελεγχόμενος) διασφαλίζει τη
νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών εκ μέρους των επιχορηγούμενων.
Κίνδυνος

Περιγραφή

Πιθανή πηγή ελεγκτικών
τεκμηρίων
•

Πολυπλοκότητα

Η πολυπλοκότητα των νόμων και

Νομοθεσίας

κανονισμών αυξάνει τον κίνδυνο

καταγεγραμμένες διαδικασίες

λάθους. Αυτό μπορεί να συμβεί

για τη μεταφορά των

είτε μέσω παρανόησης ή

κανονιστικών απαιτήσεων σε

παρερμηνείας των κανονισμών ή

λειτουργικές και

μέσω λάθους κατά την εφαρμογή

επεξηγηματικές οδηγίες

τους

•

Επίσημες και

Επίσημες και
καταγεγραμμένες διαδικασίες
για επίβλεψη των
προγραμμάτων που
επιχορηγούνται ή
χρηματοδοτούνται από τον
ελεγχόμενο φορέα

•

Εκθέσεις εσωτερικών
ελεγκτών ή άλλων
ανεξάρτητων ελεγκτών

Νέα νομοθεσία

Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

•

Επίσημες και

μπορεί να απαιτούν την εισαγωγή

καταγεγραμμένες διαδικασίες

νέων διοικητικών και ελεγκτικών

για τη μεταφορά των

μηχανισμών. Αυτό μπορεί να

κανονιστικών απαιτήσεων σε

οδηγήσει σε λάθη είτε στο

κανόνες επιδοτούμενου
8
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Κίνδυνος

Περιγραφή

Πιθανή πηγή ελεγκτικών
τεκμηρίων

σχεδιασμό ή στη λειτουργία των
εσωτερικών δικλίδων που

προγράμματος.
•

Επίσημα σχέδια διαχείρισης

απαιτούνται για τη διασφάλιση

και ελέγχου καθώς και η

της νομιμότητας και

ανεξάρτητη επισκόπηση των

κανονικότητας

λειτουργικών οδηγιών και των
ελέγχων του
χρηματοδοτούμενου
προγράμματος μπορεί επίσης
να αποτελέσουν πηγή
ελεγκτικών τεκμηρίων, όταν
υιοθετούνται προγράμματα
για την εφαρμογή της νέας
νομοθεσίας.

Διεθνή

Όταν η νομοθεσία αναπτύσσεται

Προγράμματα

από διεθνείς φορείς υπάρχει

•

Οι πηγές ελεγκτικών
τεκμηρίων που εντοπίστηκαν

(επιχορηγούμενα κίνδυνος ότι οι οδηγίες μπορεί να

στην περίπτωση της

από Ε.Ε. ή

παρερμηνευτούν ή να

πολυπλοκότητας της

άλλους φορείς)

παραλειφθούν στους εγχώριους

νομοθεσίας μπορεί να είναι

κανονισμούς

κατάλληλες και για τις
περιπτώσεις των
χρηματοδοτούμενων αυτών
προγραμμάτων
•

Υπηρεσίες και

Όταν η διαχείριση των

Προγράμματα

προγραμμάτων έχει ανατεθεί σε

του Φορέα και των τρίτων με

που τα

τρίτους (ενδιάμεσοι φορείς,

τις οποίες καθορίζονται οι

διαχειρίζονται

δευτερεύοντες διατάκτες,

διαδικασίες ελέγχου της

τρίτοι

αντιπρόσωποι, πράκτορες κλπ.), ο

διαχείρισης

ελεγχόμενος φορέας δεν έχει

•

Επίσημες συμφωνίες μεταξύ

Καταγεγραμμένες διαδικασίες

άμεσο έλεγχο και πρέπει να

και αποτελέσματα ελέγχου

βασίζεται στους τρίτους για τη

και επίβλεψης των

διασφάλιση της συμμόρφωσης με

δραστηριοτήτων των τρίτων

το κανονιστικό πλαίσιο.

μερών
•

Αναφορές/εκθέσεις από
επιτόπιες επιθεωρήσεις του
9
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Κίνδυνος

Περιγραφή

Πιθανή πηγή ελεγκτικών
τεκμηρίων
εσωτερικού ελέγχου του
φορέα στους τρίτους για την
επισκόπηση των συστημάτων
και των διαδικασιών που οι
τελευταίοι εφαρμόζουν
•

Έκθεση διασφάλισης των
εισπράξεων και πληρωμών ή
των εσωτερικών δικλίδων επί
των εισπράξεων και
πληρωμών από τον εξωτερικό
ελεγκτή του τρίτου.

•

Εισπράξεις και

Η δυνατότητα του φορέα να

πληρωμές που

επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση

καθορίζουν με σαφήνεια τα

διενεργούνται με

του τελικού αποδέκτη της

κριτήρια επιλεξιμότητας προς

βάση αξιώσεις ή

χρηματοδότησης με τους όρους

τους αιτούντες

δηλώσεις

της χρηματοδοτούμενης δράσης

•

Υπηρεσιακές οδηγίες που

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά

μπορεί να είναι περιορισμένη

τα οποία αποδεικνύουν την

όταν, για παράδειγμα, τα κριτήρια

αξίωση του τελικού αποδέκτη.

επιλεξιμότητας δεν είναι άμεσα

(Μπορεί επίσης να αποτελεί

επαληθεύσιμα.

προϋπόθεση για την πληρωμή
της επιχορήγησης ή
απαίτησης μετά από την
ολοκλήρωση της
επιχορηγούμενης δράσης)
•

Εκθέσεις/αναφορές από την
επιτόπια επιθεώρηση των
βιβλίων και στοιχείων των
τελικών αποδεκτών για την
επιβεβαίωση της
επιλεξιμότητας

•

Καταγεγραμμένες διαδικασίες
για την εκτίμηση της
οικονομικής δυνατότητας των
τελικών αποδεκτών πριν την
10
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Κίνδυνος

Περιγραφή

Πιθανή πηγή ελεγκτικών
τεκμηρίων
είσπραξη της επιχορήγησης
και για την παρακολούθηση
της φερεγγυότητάς τους κατά
τη διάρκεια του
προγράμματος
•

Ανεξάρτητη πιστοποίηση της
διαδικασίας της επιχορήγησης
από εξωτερικό ελεγκτή

11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Περίπτωση
Σημαντικότητα του στοιχείου που εξετάζεται

Επάρκεια Ελεγκτικών Τεκμηρίων
Όσο πιο σημαντικό είναι το στοιχείο που
εξετάζεται τόσο μεγαλύτερη είναι η
ποσότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που
απαιτούνται

Αποτελεσματικότητα συστήματος

Όσο πιο αποτελεσματικό είναι το σύστημα

εσωτερικών δικλίδων

εσωτερικών δικλίδων τόσο μειώνεται η
απαιτούμενη ποσότητα των ελεγκτικών
τεκμηρίων

Προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία στο

Η προηγούμενη ελεγκτική εμπειρία

Φορέα

χρησιμεύει στην εκτίμηση του εάν τα
ελεγκτικά τεκμήρια που είχαν αποκτηθεί
επαρκούσαν

Εκτίμηση του ενδογενούς κινδύνου και του

Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος

κινδύνου εσωτερικών δικλίδων

ουσιώδους σφάλματος, τόσο μεγαλύτερη
ποσότητα ελεγκτικών τεκμηρίων απαιτείται

Αξιοπιστία διαθέσιμων πληροφοριών

Όσο πιο αξιόπιστη είναι η πηγή
πληροφόρησης, τόσο λιγότερα ελεγκτικά
τεκμήρια απαιτούνται

Υποψία απάτης ή λάθους

Σε περίπτωση υποψίας απάτης ή λάθους, η
ποσότητα και ποιότητα των ελεγκτικών
τεκμηρίων αυξάνεται

12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των τεχνικών
συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων, ειδικώς στον έλεγχο συμμόρφωσης:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Στον έλεγχο συμμόρφωσης η επιθεώρηση μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση των
βιβλίων και αρχείων για να εξακριβωθεί το πώς έχουν λογιστικοποιηθεί οι πόροι του
έργου/προγράμματος

και να γίνει σύγκριση με τους όρους της σχετικής συμφωνίας.

Επιθεώρηση των φακέλων μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων,
προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι αποδέκτες (π.χ. κοινωνικών παροχών) πληρούν τις
απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Η επιθεώρηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εξέταση
ενός παγίου, όπως μια γέφυρα ή ένα κτίριο, για να διαπιστωθεί αν πληροί τις ισχύουσες
κτιριακές προδιαγραφές.

ΕΠΑΝΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στον έλεγχο συμμόρφωσης η τεχνική της επανεκτέλεσης μπορεί να περιλαμβάνει τη
μελέτη φακέλων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ελεγχόμενος φορέας κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του λειτούργησε σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια. Για παράδειγμα, σε
περίπτωση ελέγχου της νομιμότητας καταβολής επιδόματος τέκνων, ο ελεγκτής μπορεί να
επανεκτελέσει τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων (π.χ. από τη βάση δεδομένων του
φορέα), προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι λήπτες του επιδόματος πληρούσαν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. αν τα τέκνα τους είχαν ηλικία που, κατά νόμο, δικαιολογούσε
την καταβολή επιδόματος).
Στην περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας, ο ελεγκτής μπορεί να επανεκτελέσει τη
διαδικασία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η κατακύρωση έγινε κατ’ εφαρμογή και σε
συμφωνία με τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών που προβλέπονταν στη σχετική
διακήρυξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

13
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Ένας έλεγχος συμμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνει παρατήρηση του πώς
διεξάγεται μια διαγωνιστική διαδικασία, ή πώς λειτουργούν οι διαδικασίες που σχετίζονται
με την καταβολή παροχών.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η επιβεβαίωση περιλαμβάνει τη λήψη, ανεξάρτητα από τον ελεγχόμενο φορέα,
μιας απάντησης από τρίτο μέρος σχετικά με μία συγκεκριμένη πληροφορία. Στον έλεγχο
συμμόρφωσης, η επιβεβαίωση μπορεί να συνεπάγεται τη λήψη από τον ελεγκτή άμεσων
πληροφοριών π.χ. από τους δικαιούχους που έχουν λάβει τις παροχές που ο ελεγχόμενος
φορέας ισχυρίζεται ότι έχουν καταβληθεί, ή την επιβεβαίωση ότι οι πόροι έχουν
χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό που προβλέπεται στους όρους της συμφωνίας
χρηματοδότησης, ή την επιβεβαίωση από τους προμηθευτές ότι έχουν παραδοθεί αγαθά
στον ελεγχόμενο φορέα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και χωρίς ζημιές. Η επιβεβαίωση
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αναζήτηση διευκρινίσεων σχετικά με την ερμηνεία μιας
συγκεκριμένης διάταξης.
Έγγραφες διαβεβαιώσεις μπορεί επίσης να ληφθούν από τη διοίκηση σε σχέση με
προφορικές δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτή κατά τη διάρκεια του ελέγχου (βλέπε
Ενότητα 7.3: «Έγγραφες διαβεβαιώσεις»).

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι διερευνητικές ερωτήσεις γενικά χρησιμοποιούνται ευρέως σε έναν έλεγχο και
συμπληρώνουν άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, κατά την παρατήρηση των
διαδικασιών που εκτελούνται, όπως η διαδικασία πληρωμής επιδομάτων, διερευνητικές
ερωτήσεις γίνονται συνήθως στους αρμόδιους υπαλλήλους σχετικά με το πώς ερμηνεύουν
και εφαρμόζουν, τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών και
αναθεωρήσεων αυτής. Τα αποτελέσματα των διερευνητικών ερωτήσεων μπορεί να
υποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες διεξάγονται με διαφορετικό τρόπο στις κατά τόπους
υπηρεσίες του φορέα (εφόσον είναι τέτοια η διάρθρωση του φορέα), γεγονός που μπορεί
να οδηγήσει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται ενδεικτικές ενέργειες στις οποίες μπορεί να
προβεί ο ελεγκτής κατά την εφαρμογή των τεχνικών συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων για
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ελέγχου που αφορά στα φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ.

Τεχνικές

Εφαρμογή τεχνικών στην περίπτωση του ελέγχου είσπραξης του ΦΠΑ
Ο ελεγκτής παρακολουθεί: α) αν λειτουργεί στο φορέα Μονάδα

Παρατήρηση

Διαχείρισης Κινδύνων και β) αν είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο
προσωπικό. Ο ελεγκτής μπορεί να επισκεφτεί την εν λόγω Μονάδα
προκειμένου να δει πώς εργάζεται το προσωπικό
Ο ελεγκτής μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες περιπτώσεις και να

Επιθεώρηση

εξετάσει αν έχει υπολογιστεί ορθά ο ΦΠΑ. Αναλόγως μπορεί να
λειτουργήσει και για τις επιστροφές ΦΠΑ που θεωρείται περιοχή
υψηλού κινδύνου
Ο ελεγκτής διενεργεί διερευνητικές ερωτήσεις στους εμπλεκόμενους με
τη διαδικασία μέσω γραπτών επιστολών, συζητήσεων, συνεντεύξεων ή

Διερευνητικές

ερευνών σχετικά με τις απαλλαγές και άλλες διαδικαστικές απαιτήσεις.

ερωτήσεις

Σε πολλές περιπτώσεις, η μη συμμόρφωση προκύπτει λόγω του ότι οι
αρμόδιοι υπάλληλοι δεν έχουν κατανοήσει ή ερμηνεύσει ορθά τους
σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
Ο ελεγκτής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες από τους

Επιβεβαίωση

επιχειρηματίες που έχουν επιστροφή ΦΠΑ σχετικά με το αν εάν
λάμβαναν εγκαίρως τη σχετική ειδοποίηση και εάν το ποσό ήταν ορθά
υπολογισμένο.
Ο ελεγκτής μπορεί να υπολογίσει το ΦΠΑ ή την επιστροφή του ΦΠΑ
θεωρώντας ότι ο φορολογούμενος έχει εισπράξει ένα συγκεκριμένο
ποσό ΦΠΑ από τις πωλήσεις και έχει πληρώσει ένα άλλο ποσό για την

Επανεκτέλεση

αγορά των συγκεκριμένων ειδών. Με βάση αυτά τα υποθετικά στοιχεία,
μπορεί να υπολογίσει το ποσό του πληρωτέου ΦΠΑ η του ΦΠΑ που
πρέπει να επιστραφεί ανάλογα με την περίπτωση. Έπειτα μπορεί να
ζητήσει από το φορέα να υπολογίσει το ΦΠΑ/επιστροφή ΦΠΑ μέσω του
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μηχανογραφικού συστήματος για να επιβεβαιώσει τη συμφωνία των
δύο ποσών.
Ο ελεγκτής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το ΦΠΑ που έχει
Αναλυτικές
διαδικασίες

εισπραχθεί και το ΦΠΑ που έχει επιστραφεί για τα τρία τελευταία έτη
και να συγκρίνει τα σχετικά ποσά για να δει αν υπάρχουν μη
φυσιολογικές μεταβολές. Σε περίπτωση που εντοπίσει σημαντικές
διακυμάνσεις θα πρέπει να αναζητήσει επεξηγηματικές πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.1: ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Με το παρόν Παράρτημα παρέχεται καθοδήγηση στον ελεγκτή για τη χρήση
τεχνικών δειγματοληψίας διαστρωμάτωσης και σταθμισμένης αξίας.
Διαστρωμάτωση
Η αποδοτικότητα του ελέγχου μπορεί να βελτιωθεί εάν ο ελεγκτής διαστρωματώσει
ένα πληθυσμό διαιρώντας τον σε διακριτούς υποπληθυσμούς οι οποίοι διαθέτουν ένα
χαρακτηριστικό ταυτοποίησης.
Ο σκοπός της διαστρωμάτωσης είναι η μείωση της μεταβλητότητας των μονάδων
εντός κάθε στρώματος, που ως εκ τούτου θα επιτρέψει τη μείωση του μεγέθους του
δείγματος χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος δειγματοληψίας.
Όταν

διενεργούνται

δοκιμασίες

λεπτομερειών,

ο

πληθυσμός

συχνά

διαστρωματώνεται βάσει νομισματικής αξίας. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ελεγκτική
προσπάθεια να κατευθύνεται σε μονάδες μεγαλύτερης αξίας, καθώς αυτές οι μονάδες
μπορεί να περιέχουν το μεγαλύτερο δυνατό σφάλμα όσον αφορά την υπερτίμηση. Ομοίως,
ο πληθυσμός μπορεί να διαστρωματώνεται σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο
χαρακτηριστικό που υποδηλώνει υψηλότερο κίνδυνο σφάλματος, για παράδειγμα, όταν
δοκιμάζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς λογαριασμούς κατά την αποτίμηση των
απαιτήσεων, τα υπόλοιπα μπορεί να διαστρωματωθούν ανάλογα με την παλαιότητά τους.
Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε δείγμα
μονάδων εντός ενός στρώματος μπορεί να προβάλλονται μόνο στις μονάδες που
συνθέτουν αυτό το στρώμα. Για την εξαγωγή συμπεράσματος επί του συνόλου του
πληθυσμού, ο ελεγκτής θα χρειαστεί να εξετάσει τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος σε
σχέση με οποιαδήποτε άλλα στρώματα συνθέτουν το σύνολο του πληθυσμού.
Παράδειγμα
Το 20% των μονάδων σε ένα πληθυσμό μπορεί να συνθέτουν το 90% της αξίας του
υπολοίπου του λογαριασμού. Ο ελεγκτής
α) μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει ένα δείγμα αυτών των μονάδων.
β) αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτού του δείγματος και
γ) καταλήγει σε συμπέρασμα για το 90% της αξίας χωριστά από το υπόλοιπο 10% (για το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω δείγμα ή άλλα μέσα συγκέντρωσης ελεγκτικών
τεκμηρίων, ή το οποίο μπορεί να θεωρηθεί μη σημαντικό).
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Εάν μία κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασμού έχει διαιρεθεί σε
στρώματα, το σφάλμα προβάλλεται για κάθε στρώμα χωριστά. Τα προβαλλόμενα
σφάλματα για κάθε στρώμα στη συνέχεια συνδυάζονται όταν εξετάζεται η πιθανή
επίπτωση των σφαλμάτων στο σύνολο της κατηγορίας των συναλλαγών ή του υπολοίπου
του λογαριασμού.
Επιλογή Σταθμισμένης Αξίας – Νομισματικής μονάδας
Κατά την εκτέλεση δοκιμασιών λεπτομερειών, ο προσδιορισμός των επιμέρους
μεμονωμένων νομισματικών μονάδων που συνθέτουν τον πληθυσμό ως μονάδων
δειγματοληψίας θεωρείται αποτελεσματικός. Έχοντας επιλέξει συγκεκριμένες νομισματικές
μονάδες μέσα από τον πληθυσμό, (π.χ. το υπόλοιπο των λογαριασμών απαιτήσεων), ο
ελεγκτής μπορεί κατόπιν να εξετάσει τις συγκεκριμένες μονάδες, για παράδειγμα τα
επιμέρους μεμονωμένα υπόλοιπα χρεωστών, που περιέχουν αυτές τις νομισματικές
μονάδες
Ένα όφελος αυτής της προσέγγισης καθορισμού της μονάδας δειγματοληψίας είναι
ότι η προσπάθεια του ελέγχου κατευθύνεται σε μονάδες μεγαλύτερης αξίας επειδή έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής, και μπορεί να καταλήξει σε δείγμα μικρότερου
μεγέθους.
Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τη συστηματική
μέθοδο επιλογής δείγματος (η οποία περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.4) και είναι
περισσότερο αποτελεσματική κατά την επιλογή μονάδων με τη χρήση τυχαίας επιλογής.
Η μέθοδος δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας (MUS)1 συνιστά μέθοδο
στατιστικής δειγματοληψίας σταθμισμένης αξίας, βάσει της οποίας κάθε ευρώ έχει την ίδια
πιθανότητα επιλογής. Στην πράξη, η μέθοδος MUS εφαρμόζεται λαμβάνοντας μια τυχαία
αφετηρία και στη συνέχεια ένα μέσο διάστημα δειγματοληψίας (average sampling interval,
ASI) για την εξέταση του πληθυσμού.
Η μέθοδος MUS συνιστά είδος δειγματοληψίας «με πιθανότητα ανάλογη προς το
μέγεθος» (probability proportional to size, PPS). Μεγαλύτερες πράξεις συνεπάγονται την
καταβολή μεγαλύτερου αριθμού ευρώ, αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο μερίδιο ενδεχόμενων
«hit euros» (επιλεγέντων ευρώ) και, επομένως, έχουν περισσότερες πιθανότητες να
υποβληθούν σε ελεγκτικές δοκιμασίες στο πλαίσιο του δείγματος.
Η μέθοδος δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας χρησιμοποιεί τη θεωρία της
δειγματοληψίας χαρακτηριστικού για να εκτιμήσει το ποσοστό των νομισματικών μονάδων
του πληθυσμού το οποίο ενδέχεται να είναι εσφαλμένο και στη συνέχεια το ποσοστό αυτό
πολλαπλασιάζεται με την εκτίμηση του ποσού του σφάλματος των νομισματικών μονάδων.
1

Εγχειρίδιο Δημοσιονομικού Ελέγχου Και Ελέγχου Συμμόρφωσης, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2012
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Η μέθοδος MUS είναι σχεδιασμένη για τον έλεγχο σφαλμάτων υπερεκτίμησης (π.χ. σε
λογαριασμούς απαιτήσεων).
Παράδειγμα Δειγματοληψίας Νομισματικής Μονάδας
Στοιχεία Παραδείγματος
•

Λογιστική Αξία = € 2.500.000

•

Ανεκτό Σφάλμα = € 125.000

•

Επιθυμητό Επίπεδο Εμπιστοσύνης = 95%

•

Αναμενόμενο σφάλμα Πληθυσμού = € 25.000

•

Σκοπός ελέγχου: Υπερεκτίμηση του λογαριασμού των απαιτήσεων

Καθορισμός Μεγέθους Δείγματος
Το μέγεθος του δείγματος της δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας μπορεί να
καθοριστεί χρησιμοποιώντας τους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5 για δειγματοληψία
χαρακτηριστικού.
Η ομάδα ελέγχου αρχικά καθορίζει το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης (95% στο
παράδειγμά μας) και στη συνέχεια μετατρέπει το ανεκτό σφάλμα και το αναμενόμενο
σφάλμα σε ποσοστά επί της λογιστικής αξίας του πληθυσμού που ελέγχεται. Συνεπώς το
ανεκτό σφάλμα είναι 5% (125.000/2.500.000) και το αναμενόμενο σφάλμα είναι 1%
(25.000/2.500.000). Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τον Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5 και
το μέγεθος του δείγματος που προκύπτει είναι 93 στοιχεία.
Επιλογή μονάδων για δειγματοληψία
Το διάστημα δειγματοληψίας είναι € 26.882 (2.500.000/93). Για την επιλογή δείγματος «με
πιθανότητα ανάλογη προς το μέγεθος», η ομάδα ελέγχου ταξινομεί τους μεμονωμένους
λογαριασμούς χρεωστών που απαρτίζουν το λογαριασμό απαιτήσεων

με κάποια

συγκεκριμένη σειρά (π.χ. κατά κωδικό χρεώστη ή σε αλφαβητική σειρά) και στη συνέχεια
δημιουργεί μια στήλη με σωρευτικό υπόλοιπο (βλ. Πίνακα 1). Η ομάδα ελέγχου
προσδιορίζει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ του 1 και του διαστήματος (€ 26.882)
χρησιμοποιώντας Excel. Στο παράδειγμά μας υποθέτουμε ότι η τυχαία αφετηρία είναι ο
αριθμός 3.977 και ο λογαριασμός χρεώστη που περιέχει το 3.977ο ευρώ επιλέγεται ως 1η
λογική μονάδα. Στη συνέχεια ο ελεγκτής προσθέτει το δειγματοληπτικό διάστημα και
επιλέγει κάθε λογαριασμό που περιέχει το υπολογισμένο ποσό. Ακολουθώντας αυτή τη
διαδικασία, ο 2ος λογαριασμός χρεώστη που επιλέγεται είναι ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χ, διότι
περιέχει το 30.859ο ευρώ (3.977+26.882) και έχει υπόλοιπο € 21.893. Ο 3ος λογαριασμός
χρεώστη που επιλέγεται είναι ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΧΧ, καθώς περιέχει το 57.741ο ευρώ (30.859
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+26.882) κ.ο.κ. μέχρι ολόκληρος ο πληθυσμός να τεθεί στη δειγματοληψία και να επιλεγούν
93 στοιχεία.
Πίνακας 1 – Λογαριασμός απαιτήσεων – Επιλογή Δείγματος
Κωδικός Χρεώστη και

Υπόλοιπο της

Σωρευτικό

Επωνυμία

31/12/ΧΧ

Υπόλοιπο

α/α

Λογικές Μονάδες
(τυχαία αρχή

σε €

€3.977, διάστημα
€26.882)

1001 ΑΔΑΜ ΧΧΧ

2.350

2.350

1002 ΑΕΒΕ ΧΧΧ

15.495

17.845

1003 ΑΦΟΙ ΧΧΧ

945

18.790

1004 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χ

21.893

40.683

1005 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΧ

3.968

44.651

1006 ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΧΧ

32.549

77.200

1007 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΧΧ

2.246

79.446

1008 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΧ

11.860

91.306

1213 ΧΡΥΣΟΣ ΧΧΧ

0

2.472.032

1214 ΨΑΡΡΑΣ ΧΧΧ

26.945

1215 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Χ

1.023

Σύνολο Απαιτήσεων

(1)

3.977

(2)

30.859

(3)

57.741

(4)

84.623

2.498.977 (93)

2.477.121

2.500.000

2.500.000

Εκτέλεση Ελεγκτικών Διαδικασιών – Εντοπισμός σφαλμάτων
Η ομάδα ελέγχου έστειλε επιστολές επιβεβαίωσης στο δείγμα των 93 χρεωστών που
επιλέχθηκαν και για 4 μόνο χρεώστες εντοπίστηκαν σφάλματα. Σύμφωνα με πρόσθετες
ελεγκτικές διαδικασίες, τα σφάλματα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως απλά λάθη χωρίς πρόθεση.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σφάλματα που εντοπίστηκαν.
Χρεώστης (1)

Λογιστικό

Ελεγμένη Αξία (3)

Διαφορά (4)

Παράγοντας

Υπόλοιπο της

σφάλματος

31/12/ΧΧ (2)

(στήλη (4) /
στήλη (2))

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χ

21.893

18.609

3.284

0,15

ΤΟΥΡΙΣΤ ΧΧΧ

6.705

4.023

2.682

0,40

ΡΑΠΤΗ ΧΧΧ

15.000

0

15.000

1,00

ΠΛΕΣΑΣ ΧΧΧ

32.549

30.049

2.500

Δ/Υ*

* Η λογιστική αξία της λογικής μονάδας είναι μεγαλύτερη από το διάστημα δειγματοληψίας
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Εφόσον εντοπιστούν σφάλματα στο δείγμα, η ομάδα ελέγχου πρέπει να υπολογίσει το
προβαλλόμενο σφάλμα και το δειγματοληπτικό κίνδυνο. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις που
συναντώνται σχετικά με τα εντοπισμένα σφάλματα:
1. Η λογιστική αξία της λογικής μονάδας2 είναι ίση ή μεγαλύτερη από το διάστημα
δειγματοληψίας. Σε αυτή την περίπτωση, το προβαλλόμενο σφάλμα είναι ίσο με το
πραγματικό σφάλμα που εντοπίστηκε στη λογική μονάδα. Για παράδειγμα ο
χρεώστης ΠΛΕΣΑΣ ΧΧΧ έχει υπόλοιπο €32.549 που είναι μεγαλύτερο από το
διάστημα δειγματοληψίας ποσού € 26.882. Στο παράδειγμα, το προβαλλόμενο
σφάλμα που σχετίζεται με το λογαριασμό θα είναι € 2.500 και δεν προστίθεται
δειγματοληπτικός κίνδυνος. Δεν απαιτείται η μέτρηση δειγματοληπτικού κινδύνου
για τους μεγάλους λογαριασμούς, διότι όλοι οι λογαριασμοί που είναι μεγαλύτεροι
από το διάστημα δειγματοληψίας θα επιλεγούν με την προσέγγιση της
δειγματοληψίας νομισματικής μονάδας. Επομένως, εφόσον το συνολικό ποσό
αυτών των μεγάλων λογαριασμών θα ελεγχθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόσθετου
ενδεχόμενου σφάλματος στους μεγάλους αυτούς λογαριασμούς.
2. Η λογιστική αξία είναι μικρότερη από το διάστημα δειγματοληψίας και είναι
εσφαλμένη λιγότερο από 100%. Αυτή είναι η πιο κοινή περίπτωση. Ο παράγοντας
σφάλματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:
ΠαράγονταςΣφάλματος =

Για

παράδειγμα

ο

ΛογιστικήΑξία − ΕλεγμένηΑξία
ΛογιστικήΑξία

λογαριασμός

του

χρεώστη

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Χ

είναι

υπερεκτιμημένος κατά € 3.284. Συνεπώς το ποσοστό σφάλματος για το λογαριασμό
θα είναι 0,15 [(21.893‐18.609)/21.893]. Το προβαλλόμενο σφάλμα για το διάστημα
που περιλαμβάνει αυτή τη λογική μονάδα θα είναι € 4.032(0,15*26.882). Η
μέτρηση του δειγματοληπτικού κινδύνου θα προστεθεί σε αυτό το προβαλλόμενο
σφάλμα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
3. Η λογιστική αξία της λογικής μονάδας είναι μικρότερη από το διάστημα
δειγματοληψίας και είναι εσφαλμένη κατά 100%. Επειδή η λογική μονάδα
αντιπροσωπεύει την ομάδα των ευρώ του διαστήματος δειγματοληψίας, το
διάστημα δειγματοληψίας θεωρείται ότι είναι εσφαλμένο κατά 100%. Στο
παράδειγμά μας, η ελεγμένη αξία του χρεώστη ΡΑΠΤΗ ΧΧΧ είναι € 0. Το
προβαλλόμενο σφάλμα για το διάστημα που περιέχει τη λογική μονάδα είναι €
26.882, το οποίο προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον παράγοντα του σφάλματος
(1,00 ή 100%) με το μέγεθος του διαστήματος δειγματοληψίας. Η μέτρηση του

2

Ο λογαριασμός χρεώστη στην περίπτωση του παραδείγματος.
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δειγματοληπτικού κινδύνου θα προστεθεί σε αυτό το προβαλλόμενο σφάλμα, όπως
περιγράφεται κατωτέρω.

Υπολογισμός Πιθανού Σφάλματος Πληθυσμού (ΠΣΠ)
Για τον υπολογισμό του ΠΣΠ, ο ελεγκτής αρχικά υπολογίζει τη βασική ακρίβεια του
δείγματος και στη συνέχεια κατατάσσει τα εντοπισμένα σφάλματα σύμφωνα με το μέγεθος
του παράγοντα σφάλματος, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Το προβαλλόμενο σφάλμα
και το πιθανό σφάλμα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον παράγοντα σφάλματος και το
πιθανό % απόκλισης από τον Πίνακα 1 ή 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6. Τέλος, τα
εντοπισμένα σφάλματα που είναι μεγαλύτερα από το διάστημα δειγματοληψίας
προστίθενται για τον υπολογισμό του πιθανού σφάλματος.

Χρεώστης (1)

Βασική Ακρίβεια

Παρ.

Διάστημα

Σφάλ

Δειγματοληψ.

μ. (2)

(3)

Προβαλλ.
Σφάλμα (4)
Στήλη (2) *

Πιθανό %

Πιθανό

Απόκλισης για
95%Εμπιστ. (5)
(Πίνακας 1

(3)

Παράρτημα 6.3.6)

Σφάλμα
Στήλη (2) *
(3) * (5)

1,0

26.882

Δ/Υ

3,0

80.646

ΡΑΠΤΗ ΧΧΧ

1,00

26.882

26.882

1,7 (4,7 – 3,0)

45.700

ΤΟΥΡΙΣΤ ΧΧΧ

0,40

26.882

10.753

1,5 (6,2 ‐ 4,7)

16.130

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χ

0,15

26.882

4.032

1,4 (7,6 ‐ 6,2)

5.645

Δ/Υ*

26.882

Δ/Υ*

Δ/Υ*

2.500

Άθροιση

σφαλμάτων

μεγαλύτερων

του

διαστήματος
δειγματοληψίας.

ΠΛΕΣΑΣ ΧΧΧ

Πιθανό Σφάλμα Πληθυσμού

150.621

Το ΠΣΠ στην περίπτωση αυτή είναι € 150.621 και υπολογίστηκε ως εξής:
1. Η βασική ακρίβεια ποσού € 80.646, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το διάστημα
δειγματοληψίας με το πιθανό % απόκλισης του Πίνακα 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6,
(26.882 * 3,0, το οποίο προκύπτει για δείγμα 100, το κοντινότερο στο δείγμα των 93
του παραδείγματος, και 0 σφάλματα). Το ποσό € 80.646 αντιπροσωπεύει το
δειγματοληπτικό κίνδυνο που υπάρχει, ακόμα και εάν δεν προκύψει κανένα
σφάλμα στο δείγμα.
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2. Οι λογικές μονάδες οι οποίες είναι μικρότερες από το διάστημα δειγματοληψίας,
και στις οποίες έχουν εντοπιστεί σφάλματα, ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος
του παράγοντα σφάλματος κατά φθίνουσα σειρά.
3. Υπολογίζονται τα προβαλλόμενα σφάλματα, πολλαπλασιάζοντας τον παράγοντα
σφάλματος με το διάστημα δειγματοληψίας (Στήλη (2) * Στήλη (3)).
4. Υπολογίζεται ο δειγματοληπτικός κίνδυνος για κάθε λογική μονάδα που είναι
μικρότερη του διαστήματος δειγματοληψίας, πολλαπλασιάζοντας το προβαλλόμενο
σφάλμα με την οριακή αλλαγή του πιθανού % απόκλισης για το επιλεγμένο
επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης και τον αριθμό εντοπισμένων αποκλίσεων. Στο
παράδειγμα, το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης είναι 95%, οπότε τα πιθανά %
απόκλισης λαμβάνονται από τον Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6. Για τη βασική
ακρίβεια, ο δείκτης 3,0 έχει επιλεγεί από τον Πίνακα, καθώς είναι το πρώτο επίπεδο
του υπολογισμού του πιθανού σφάλματος του πληθυσμού (ΠΣΠ).
Για το πρώτο εντοπισμένο σφάλμα, χρεώστης ΡΑΠΤΗ ΧΧΧ, το πιθανό % απόκλισης
από τον Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6 είναι 4,7 (μέγεθος δείγματος 100,
αριθμός εντοπισμένων αποκλίσεων 1). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δείκτες του
Πίνακα είναι σωρευτικοί. Με άλλα λόγια, ο δείκτης 4,7 για 1 εντοπισμένη απόκλιση,
περιλαμβάνει το δειγματοληπτικό κίνδυνο που σχετίζεται με 0 αποκλίσεις
(περιλαμβάνει το δείκτη 3,0 για 0 αποκλίσεις). Επομένως, εφόσον η βασική
ακρίβεια περιλαμβάνει το δείκτη για 0 αποκλίσεις, μόνο η αύξηση ή η οριακή
αλλαγή λαμβάνεται υπόψη για το πρώτο σφάλμα και ομοίως και για τα επόμενα
σφάλματα. Η οριακή αλλαγή υπολογίζεται αφαιρώντας το πιθανό % απόκλισης για
τον τρέχοντα αριθμό αποκλίσεων από το δείκτη για τον προηγούμενο αριθμό
αποκλίσεων.
5. Τέλος, τα εντοπισμένα σφάλματα τα οποία είναι μεγαλύτερα από το διάστημα
δειγματοληψίας, απλά προστίθενται στο πιθανό σφάλμα του πληθυσμού.
Εξαγωγή Τελικών Συμπερασμάτων
Για το τελικό συμπέρασμα εάν δηλαδή ο λογαριασμός απαιτήσεων περιέχει ουσιώδες
σφάλμα, συγκρίνεται το Ανεκτό Σφάλμα με το Πιθανό Σφάλμα. Σε αυτήν την περίπτωση το
Πιθανό Σφάλμα ποσού € 150.621 είναι μεγαλύτερο από το Ανεκτό Σφάλμα ποσού €
125.000. Το συμπέρασμα λοιπόν που θα πρέπει να καταλήξει η ομάδα ελέγχου είναι ότι ο
λογαριασμός απαιτήσεων είναι ουσιωδώς εσφαλμένος. Στην περίπτωση αυτή διαθέτει 4
εναλλακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες περιγράφονται στην Ενότητα 6.3.4 : Ουσιαστικές
διαδικασίες – φύση και αιτία των σφαλμάτων, προβολή και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ
Κατά τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος για δοκιμασίες δικλίδων, ο
ελεγκτής μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες,
οι οποίοι χρειάζεται να συνεξετάζονται, προϋποθέτουν ότι ο ελεγκτής δεν τροποποιεί τη
φύση ή τον χρόνο των δοκιμασιών των δικλίδων ή τροποποιεί άλλως την προσέγγιση στις
ουσιαστικές διαδικασίες, ως αντίδραση στους εκτιμώμενους κινδύνους.
Παράγοντας

Επίπτωση στο
μέγεθος του
δείγματος για
δοκιμασίες
δικλίδων

Ανάλυση επιπτώσεων

1. Αύξηση της έκτασης στην οποία η
εκτίμηση κινδύνου από τον ελεγκτή
λαμβάνει υπόψη τις σχετικές
δικλίδες

Αύξηση

Όσο περισσότερη διασφάλιση προτίθεται να
αποκτήσει ο ελεγκτής από την λειτουργική
αποτελεσματικότητα των δικλίδων, τόσο χαμηλότερη
θα είναι η εκτίμηση του ελεγκτή για τον κίνδυνο
ουσιώδους σφάλματος, και τόσο μεγαλύτερο θα
χρειάζεται να είναι το μέγεθος του δείγματος. Όταν
η εκτίμηση του ελεγκτή για κίνδυνο ουσιώδους
σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμού περιλαμβάνει την
προσδοκία της λειτουργικής αποτελεσματικότητας
των δικλίδων, ο ελεγκτής απαιτείται να εκτελεί
δοκιμασίες των δικλίδων.
Τηρουμένων αμετάβλητων των άλλων παραμέτρων,
όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση του ελεγκτή από
την λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων
για την εκτίμηση του κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη
είναι η έκταση των δοκιμασιών των δικλίδων από
τον ελεγκτή (και συνεπώς αυξάνεται το μέγεθος του
δείγματος).

2. Αύξηση
απόκλισης

%

Μείωση

Όσο χαμηλότερο είναι το ανεκτό ποσοστό απόκλισης,
τόσο μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι το μέγεθος του
δείγματος.

3. Αύξηση του προσδοκώμενου
ποσοστού
απόκλισης
του
πληθυσμού που πρόκειται να
δοκιμαστεί

Αύξηση

Όσο υψηλότερο είναι το προσδοκώμενο ποσοστό
απόκλισης, τόσο μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι το
μέγεθος του δείγματος, ώστε ο ελεγκτής να είναι σε
θέση να κάνει εύλογη εκτίμηση του πραγματικού
ποσοστού απόκλισης.
Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση του
προσδοκώμενου % απόκλισης:
•
η κατανόηση από τον ελεγκτή του
περιβάλλοντος του φορέα (ειδικότερα, ως προς τις
διαδικασίες
εκτίμησης
κινδύνου
που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση κατανόησης
των εσωτερικών δικλίδων),
•
αλλαγές στο προσωπικό ή στις εσωτερικές
δικλίδες,
•
τα
αποτελέσματα
των
ελεγκτικών
διαδικασιών που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες
περιόδους και
•
τα αποτελέσματα άλλων
ελεγκτικών

του

ανεκτού
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Παράγοντας

Επίπτωση στο
μέγεθος του
δείγματος για
δοκιμασίες
δικλίδων

Ανάλυση επιπτώσεων

διαδικασιών.
Υψηλά αναμενόμενα ποσοστά απόκλισης των
δικλίδων συνήθως δικαιολογούν μικρή, ίσως και
καθόλου, μείωση του εκτιμώμενου κινδύνου
ουσιώδους σφάλματος.
4. Αύξηση του επιθυμητού επιπέδου
διασφάλισης, από τον ελεγκτή, ότι
το πραγματικό ποσοστό απόκλισης
στον πληθυσμού δεν υπερβαίνει το
ανεκτό ποσοστό απόκλισης

Αύξηση

Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο διασφάλισης που ο
ελεγκτής επιθυμεί τα αποτελέσματα του δείγματος να
είναι πράγματι ενδεικτικά της πραγματικής απόκλισης
στον πληθυσμό, τόσο μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι
το μέγεθος του δείγματος.

5. Αύξηση του αριθμού των
μονάδων δειγματοληψίας στον
πληθυσμό

Αμελητέα
επίπτωση

Για μεγάλους πληθυσμούς, το πραγματικό μέγεθος
του πληθυσμού έχει μικρή, ίσως και καμία, επίπτωση
στο μέγεθος του δείγματος. Για μικρούς πληθυσμούς,
ωστόσο, η ελεγκτική δειγματοληψία μπορεί να μην
είναι τόσο αποδοτική όσο εναλλακτικά μέσα
απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών
τεκμηρίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
Κατά τον καθορισμό του μεγέθους δείγματος για δοκιμασίες λεπτομερειών, ο
ελεγκτής μπορεί να λάβει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες, οι
οποίοι χρειάζεται να συνεξετάζονται, προϋποθέτουν ότι ο ελεγκτής δεν τροποποιεί την
προσέγγιση στις δοκιμασίες των δικλίδων ή τροποποιεί άλλως τη φύση και το χρόνο των
ουσιαστικών διαδικασιών ως αντίδραση στους εκτιμώμενους κινδύνους.
Παράγοντας

Επίπτωση στο
μέγεθος του
δείγματος για
δοκιμασίες
λεπτομερειών

Ανάλυση επιπτώσεων

1. Αύξηση της εκτίμησης κινδύνου
ουσιώδους σφάλματος από τον
ελεγκτή

Αύξηση

Όσο υψηλότερη είναι η εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους σφάλματος από τον ελεγκτή, τόσο
μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι το μέγεθος του
δείγματος. Η εκτίμηση του ελεγκτή για τον κίνδυνο
ουσιώδους σφάλματος επηρεάζεται από τον
ενδογενή κίνδυνο και τον κίνδυνο εσωτερικών
δικλίδων. Για παράδειγμα, εάν ο ελεγκτής δεν
διενεργήσει δοκιμασίες δικλίδων, η εκτίμηση
κινδύνου από τον ελεγκτή δεν μπορεί να μειωθεί για
την αποτελεσματική λειτουργία των εσωτερικών
δικλίδων όσον αφορά στο συγκεκριμένο ισχυρισμό.
•
Για να μειωθεί ο ελεγκτικός κίνδυνος σε
αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, ο ελεγκτής χρειάζεται
χαμηλό κίνδυνο εντοπισμού και θα βασιστεί
περισσότερο στις ουσιαστικές διαδικασίες.
•
Όσο περισσότερα είναι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται από τις δοκιμασίες των
λεπτομερειών (δηλαδή, όσο χαμηλότερος είναι ο
κίνδυνος εντοπισμού), τόσο μεγαλύτερο χρειάζεται
να είναι το μέγεθος του δείγματος.

2. Αύξηση της χρήσης άλλων
ουσιαστικών διαδικασιών που
απευθύνονται στον ίδιο ισχυρισμό

Μείωση

Όσο περισσότερο ο ελεγκτής στηρίζεται σε άλλες
ουσιαστικές διαδικασίες (δοκιμασίες λεπτομερειών ή
ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες) για μείωση σε
αποδεκτό επίπεδο του κινδύνου εντοπισμού
αναφορικά με συγκεκριμένο πληθυσμό, τόσο
μικρότερη διασφάλιση θα απαιτεί ο ελεγκτής από τη
δειγματοληψία και, συνεπώς, τόσο μικρότερο μπορεί
να είναι το μέγεθος του δείγματος.

3.
Αύξηση
του
επιθυμητού
επιπέδου διασφάλισης του ελεγκτή
ότι το πραγματικό σφάλμα στον
πληθυσμό δεν υπερβαίνει το
ανεκτό σφάλμα.

Αύξηση

Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο διασφάλισης που
ο ελεγκτής απαιτεί τα αποτελέσματα του δείγματος
να είναι πράγματι ενδεικτικά του πραγματικού ποσού
σφάλματος στον πληθυσμό, τόσο μεγαλύτερο
χρειάζεται να είναι το μέγεθος του δείγματος.

4. Αύξηση του ανεκτού σφάλματος

Μείωση

Όσο χαμηλότερο είναι το ανεκτό σφάλμα, τόσο
μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι το μέγεθος του
δείγματος.

5. Αύξηση του ποσού σφάλματος
που ο ελεγκτής αναμένει να βρει

Αύξηση

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του σφάλματος που
ο ελεγκτής αναμένει να βρει στον πληθυσμό, τόσο
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Παράγοντας

Επίπτωση στο
μέγεθος του
δείγματος για
δοκιμασίες
λεπτομερειών

στον πληθυσμό

Ανάλυση επιπτώσεων

μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι το μέγεθος του
δείγματος, έτσι ώστε να γίνει εύλογη εκτίμηση του
πραγματικού ποσού σφάλματος στον πληθυσμό.
Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίμηση του
προσδοκώμενου σφάλματος:
•
η έκταση με την οποία οι αξίες των μονάδων
καθορίζονται υποκειμενικά
•
τα
αποτελέσματα
των
διαδικασιών
εκτίμησης κινδύνου,
•
τα αποτελέσματα των δοκιμασιών δικλίδων,
•
τα
αποτελέσματα
των
ελεγκτικών
διαδικασιών που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες
περιόδους, καθώς και
•
τα αποτελέσματα άλλων ουσιαστικών
διαδικασιών.

6. Διαστρωμάτωση του πληθυσμού,
όταν ενδείκνυται

Μείωση

Όταν υπάρχει μεγάλο εύρος (μεταβλητότητα) στο
νομισματικό μέγεθος των μονάδων του πληθυσμού,
μπορεί να είναι χρήσιμη η διαστρωμάτωση του
πληθυσμού. Όταν ένας πληθυσμός μπορεί να
διαστρωματωθεί κατάλληλα, το σύνολο των μεγεθών
του δείγματος από τα στρώματα γενικά θα είναι
μικρότερο από το μέγεθος του δείγματος που θα
απαιτούνταν για να επιτευχθεί ένα δεδομένο επίπεδο
κινδύνου δειγματοληψίας, εάν είχε εξαχθεί ένα
δείγμα από το σύνολο του πληθυσμού.

7. Ο αριθμός των μονάδων
δειγματοληψίας στον πληθυσμό

Αμελητέα
επίπτωση

Για μεγάλους πληθυσμούς, το πραγματικό μέγεθος
του πληθυσμού έχει μικρή, ίσως και καθόλου,
επίδραση στο μέγεθος του δείγματος. Έτσι, για
μικρούς πληθυσμούς, η ελεγκτική δειγματοληψία
συχνά δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο
εναλλακτικά μέσα απόκτησης επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων. (Ωστόσο, κατά τη
χρήση δειγματοληψίας νομισματικών μονάδων
(MUS), η αύξηση στη νομισματική αξία του
πληθυσμού αυξάνει το μέγεθος του δείγματος, εκτός
εάν αυτό αντισταθμίζεται από αναλογική αύξηση του
ουσιώδους μεγέθους για τις οικονομικές καταστάσεις
ως σύνολο [και, εάν έχει εφαρμογή, του επιπέδου ή
των
επιπέδων
ουσιώδους
μεγέθους
για
συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα
λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων].)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Οι κυριότερες μέθοδοι επιλογής δειγμάτων είναι οι εξής:
Μέθοδος

Περιγραφή Μεθόδου

1.

Τυχαία επιλογή

Εφαρμόζεται μέσω γεννητριών τυχαίων αριθμών, π.χ. πίνακες τυχαίων
αριθμών

2.

Συστηματική
επιλογή

Ο αριθμός των μονάδων δειγματοληψίας στον πληθυσμό διαιρείται με το
μέγεθος του δείγματος για να δώσει ένα διάστημα δειγματοληψίας, για
παράδειγμα 50, και έχοντας καθορίσει ένα σημείο εκκίνησης εντός των
πρώτων 50, επιλέγεται στο εξής κάθε 50η μονάδα δειγματοληψίας. Αν και
το σημείο εκκίνησης μπορεί να καθοριστεί με πρόχειρο τρόπο, το δείγμα
είναι πιο πιθανό να είναι πραγματικά τυχαίο εάν καθοριστεί με τη χρήση
ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών ή πινάκων τυχαίων αριθμών.
Όταν χρησιμοποιείται συστηματική επιλογή, ο ελεγκτής χρειάζεται να
προσδιορίσει ότι οι μονάδες δειγματοληψίας εντός του πληθυσμού δεν
είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε το διάστημα δειγματοληψίας να
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο μοτίβο στον πληθυσμό.

3.

Δειγματοληψία
χαρακτηριστικού

Η δειγματοληψία χαρακτηριστικού χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του
ποσοστού του πληθυσμού που διαθέτει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
Η πιο κοινή χρήση της δειγματοληψίας χαρακτηριστικού είναι για τις
δοκιμασίες δικλίδων. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελεγκτής θέλει να καθορίσει
το ποσοστό απόκλισης για μια εφαρμοζόμενη δικλίδα στο σύστημα
εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής
θέλει να συγκεντρώσει ελεγκτικά τεκμήρια ότι πραγματοποιείται έγκριση
της πληρωμής μιας συναλλαγής από το αρμόδιο όργανο. Η μέτρηση του
ποσοστού απόκλισης παρέχει αποδείξεις ότι η δικλίδα
λειτουργεί
αποτελεσματικά κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών και συνεπώς
παρέχει διασφάλιση για την εκτίμηση του κινδύνου εσωτερικών δικλίδων. Η
δειγματοληψία χαρακτηριστικού επίσης χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο
λεπτομερειών όταν ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται ταυτόχρονα με
δοκιμασίες δικλίδων, ως έλεγχος διπλού σκοπού.

4.

Δειγματοληψία της
νομισματικής
μονάδας

Είναι είδος επιλογής σταθμισμένης αξίας (όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.1), στην οποία το μέγεθος του δείγματος, η επιλογή και η
αξιολόγηση καταλήγει σε συμπέρασμα σε νομισματικά ποσά.
Χρησιμοποιείται κυρίως κατά τον έλεγχο λεπτομερειών και για την
εξακρίβωση της υπερεκτίμησης συναλλαγών ή υπολοίπων λογαριασμών.

5.

Πρόχειρη επιλογή

Ο ελεγκτής επιλέγει το δείγμα χωρίς να ακολουθεί δομημένη τεχνική. Αν
και δεν χρησιμοποιείται καμία δομημένη τεχνική, ο ελεγκτής παρόλα αυτά
αποφεύγει οποιαδήποτε συνειδητή μεροληψία ή προβλεψιμότητα (για
παράδειγμα, αποφυγή μονάδων που εντοπίζονται δύσκολα ή επιλογή ή
αποφυγή σε κάθε περίπτωση της πρώτης ή της τελευταίας εγγραφής σε μία
σελίδα) και ως εκ τούτου προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι μονάδες
στον πληθυσμό έχουν πιθανότητα επιλογής. Η πρόχειρη επιλογή δεν είναι
ενδεδειγμένη όταν χρησιμοποιείται στατιστική δειγματοληψία.

6.

Επιλογή κατά
ομάδες

Περιλαμβάνει την επιλογή ομάδας(ων) συνεχόμενων μονάδων από τον
πληθυσμό. Αν και σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί να είναι ενδεδειγμένη
ελεγκτική διαδικασία η εξέταση μιας ομάδας μονάδων, σπάνια θα ήταν
ενδεδειγμένη τεχνική επιλογής δείγματος όταν ο ελεγκτής προτίθεται να
εξαγάγει έγκυρα συμπεράσματα σχετικά με το σύνολο του πληθυσμού
βασιζόμενος στο δείγμα.
Η επιλογή κατά ομάδες δεν μπορεί κανονικά να χρησιμοποιηθεί στην
ελεγκτική δειγματοληψία επειδή οι περισσότεροι πληθυσμοί είναι
δομημένοι με τρόπο που οι μονάδες σε μία ακολουθία μπορεί να
αναμένεται να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, αλλά
διαφορετικά χαρακτηριστικά από μονάδες οπουδήποτε αλλού στον
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Περιγραφή Μεθόδου
πληθυσμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.5: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ‐ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Πίνακας

Μέγεθος Στατιστικού Δείγματος για Δειγματοληψία Χαρακτηριστικού –

1

95% Επίπεδο Εμπιστοσύνης (ή 5% κίνδυνος λανθασμένης αποδοχής)

Αναμεν.

Ανεκτό Ποσοστό Απόκλισης

% Αποκλ.

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

15%

20%

Πληθ

0,00%

149(0)

99(0)

74(0)

59(0)

49(0)

42(0)

36(0)

32(0)

29(0)

19(0)

14(0)

,25

236(1)

157(1)

117(1)

93(1)

78(1)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

,50

*

157(1)

117(1)

93(1)

78(1)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

,75

*

208(2)

117(1)

93(1)

78(1)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

1,00

*

*

156(2)

93(1)

78(1)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

1,25

*

*

156(2)

124(2)

78(1)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

1,50

*

*

192(3)

124(2)

103(2)

66(1)

58(1)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

1,75

*

*

227(4)

153(3)

103(2)

88(2)

77(2)

51(1)

46(1)

30(1)

22(1)

2,00

*

*

*

181(4)

127(3)

88(2)

77(2)

68(2)

46(1)

30(1)

22(1)

2,25

*

*

*

208(5)

127(3)

88(2)

77(2)

68(2)

61(2)

30(1)

22(1)

2,50

*

*

*

*

150(4)

109(3)

77(2)

68(2)

61(2)

30(1)

22(1)

2,75

*

*

*

*

173(5)

109(3)

95(3)

68(2)

61(2)

30(1)

22(1)

3,00

*

*

*

*

195(6)

129(4)

95(3)

84(3)

61(2)

30(1)

22(1)

3,25

*

*

*

*

*

148(5)

112(4)

84(3)

61(2)

30(1)

22(1)

3,50

*

*

*

*

*

167(6)

112(4)

84(3)

76(3)

40(2)

22(1)

3,75

*

*

*

*

*

185(7)

129(5)

100(4)

76(3)

40(2)

22(1)

4,00

*

*

*

*

*

*

146(6)

100(4)

89(4)

40(2)

22(1)

5,00

*

*

*

*

*

*

*

158(8)

116(6)

40(2)

30(2)

6,00

*

*

*

*

*

*

*

*

179(11)

50(3)

30(2)

7,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

68(5)

37(3)

Το μέγεθος του δείγματος είναι τόσο μεγάλο που δεν θεωρείται αποτελεσματικό για τις περισσότερες
ελεγκτικές διαδικασίες. Ο αριθμός της παρένθεσης αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό αποκλίσεων του
δείγματος χωρίς υπέρβαση του ανεκτού ποσοστού απόκλισης
Ο ανωτέρω πίνακας θεωρεί ότι οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός είναι μικρότερος
των 500 στοιχείων, το δείγμα που προκύπτει από τον πίνακα μπορεί να προσαρμοστεί με τον εξής τύπο:

Δείγμα =

n 1 − (n / N )

Όπου n = το μέγεθος του δείγματος από τους πίνακες και
Ν = ο αριθμός των μονάδων του πληθυσμού
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Πίνακας

Μέγεθος Στατιστικού Δείγματος για Δειγματοληψία Χαρακτηριστικού –

2

90% Επίπεδο Εμπιστοσύνης (ή 10% κίνδυνος λανθασμένης αποδοχής)

Αναμεν.

Ανεκτό Ποσοστό Απόκλισης

% Αποκλ.

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

15%

20%

0,00%

144(0)

76(0)

57(0)

45(0)

38(0)

32(0)

28(0)

25(0)

22(0)

15(0)

11(0)

,25

194(1)

129(1)

96(1)

77(1)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

,50

194(1)

129(1)

96(1)

77(1)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

,75

265(2)

129(2)

96(1)

77(1)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

1,00

*

176(2)

96(1)

77(1)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

1,25

*

221(3)

132(2)

77(1)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

1,50

*

*

132(2)

105(2)

64(1)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

1,75

*

*

166(3)

105(2)

88(2)

55(1)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

2,00

*

*

198(4)

132(3)

88(2)

75(2)

48(1)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

2,25

*

*

*

132(3)

88(2)

75(2)

65(2)

42(1)

38(1)

25(1)

18(1)

2,50

*

*

*

158(4)

110(3)

75(2)

65(2)

58(2)

38(1)

25(1)

18(1)

2,75

*

*

*

209(6)

132(4)

94(3)

65(2)

58(2)

52(2)

25(1)

18(1)

3,00

*

*

*

*

132(4)

94(3)

65(2)

58(2)

52(2)

25(1)

18(1)

3,25

*

*

*

*

153(5)

113(4)

82(3)

58(2)

52(2)

25(1)

18(1)

3,50

*

*

*

*

194(7)

113(4)

82(3)

73(3)

52(2)

25(1)

18(1)

3,75

*

*

*

*

*

131(5)

98(4)

73(3)

52(2)

25(1)

18(1)

4,00

*

*

*

*

*

149(6)

98(4)

73(3)

65(3)

25(1)

18(1)

5,00

*

*

*

*

*

*

160(8)

115(6)

78(4)

34(2)

18(1)

6,00

*

*

*

*

*

*

182(11)

116(7)

43(3)

25(2)

7,00

*

*

*

*

*

*

*

199(14)

52(4)

25(2)

Πληθ

*

Το μέγεθος του δείγματος είναι τόσο μεγάλο που δεν θεωρείται αποτελεσματικό για τις περισσότερες
ελεγκτικές διαδικασίες. Ο αριθμός της παρένθεσης αντιπροσωπεύει το μέγιστο αριθμό αποκλίσεων του
δείγματος χωρίς υπέρβαση του ανεκτού ποσοστού απόκλισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ

Πίνακας

Πίνακας αξιολόγησης αποτελεσμάτων Στατιστικού Δείγματος για Δειγματοληψία

1

Χαρακτηριστικού – Υπολογισμός Πιθανού % Απόκλισης

95% Επίπεδο Εμπιστοσύνης
Μέγεθος

Αριθμός Εντοπισμένων Αποκλίσεων

Δείγματος

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

11,3

17,6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

30

9,5

14,9

19,6

*

*

*

*

*

*

*

*

35

8,3

12,9

17,0

*

*

*

*

*

*

*

*

40

7,3

11,4

15,0

18,3

*

*

*

*

*

*

*

45

6,5

10,2

13,4

16,4

19,2

*

*

*

*

*

*

50

5,9

9,2

12,1

14,8

17,4

19,9

*

*

*

*

*

55

5,4

8,4

11,1

13,5

15,9

18,2

*

*

*

*

*

60

4,9

7,7

10,2

12,5

14,7

16,8

18,8

*

*

*

*

65

4,6

7,1

9,4

11,5

13,6

15,5

17,4

19,3

*

*

*

70

4,2

6,6

8,8

10,8

12,6

14,5

16,3

18,0

19,7

*

*

75

4,0

6,2

8,2

10,1

11,8

13,6

15,2

16,9

18,5

20,0

*

80

3,7

5,8

7,7

9,5

11,1

12,7

14,3

15,9

17,4

18,9

*

90

3,3

5,2

6,9

8,4

9,9

11,4

12,8

14,2

15,5

16,8

18,2

100

3,0

4,7

6,2

7,6

9,0

10,3

11,5

12,8

14,0

15,2

16,4

125

2,4

3,8

5,0

6,1

7,2

8,3

9,3

10,3

11,3

12,3

13,2

150

2,0

3,2

4,2

5,1

6,0

6,9

7,8

8,6

9,5

10,3

11,1

200

1,5

2,4

3,2

3,9

4,6

5,2

5,9

6,5

7,2

7,8

8,4

* Άνω του 20%
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ
Πίνακας

Πίνακας αξιολόγησης αποτελεσμάτων Στατιστικού Δείγματος για Δειγματοληψία

2

Χαρακτηριστικού – Υπολογισμός Πιθανού % Απόκλισης

90% Επίπεδο Εμπιστοσύνης
Μέγεθος

Αριθμός Εντοπισμένων Αποκλίσεων

Δείγματος

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

10,9

18,1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

25

8,8

14,7

19,9

*

*

*

*

*

*

*

*

30

7,4

12,4

16,8

*

*

*

*

*

*

*

*

35

6,4

10,7

14,5

18,1

*

*

*

*

*

*

*

40

5,6

9,4

12,8

16,0

19,0

*

*

*

*

*

*

45

5,0

8,4

11,4

14,3

17,0

19,7

*

*

*

*

*

50

4,6

7,6

10,3

12,9

15,4

17,8

*

*

*

*

*

55

4,1

6,9

9,4

11,8

14,1

16,3

18,4

*

*

*

*

60

3,8

6,4

8,7

10,8

12,9

15,0

16,9

18,9

*

*

*

70

3,3

5,5

7,5

9,3

11,1

12,9

14,6

16,3

17,9

19,6

*

80

2,9

4,8

6,6

8,2

9,8

11,3

12,8

14,3

15,8

17,2

18,6

90

2,6

4,3

5,9

7,3

8,7

10,1

11,5

12,8

14,1

15,4

16,6

100

2,3

3,9

5,3

6,6

7,9

9,1

10,3

11,5

12,7

13,9

15,0

120

2,0

3,3

4,4

5,5

6,6

7,6

8,7

9,7

10,7

11,6

12,6

160

1,5

2,5

3,3

4,2

5,0

5,8

6,5

7,3

8,0

8,8

9,5

200

1,2

2,0

2,7

3,4

4,0

4,6

5,3

5,9

6,5

7,1

7,6

* Άνω του 20%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.7: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Δικλίδα 1

Δικλίδα 2

Δικλίδα 3

95%

90%

95%

Ανεκτό % Απόκλισης

6%

8%

5%

Αναμενόμενο % απόκλισης

1%

2%

1%

78

48

93

2

1

0

2/78=2,6%

1/48=2,1%

0%

7,7 %

7,6%

3,3%

Μη αποτελεσματική

*Αποτελεσματική

Αποτελεσματική

δικλίδα

Δικλίδα

Δικλίδα

Επιθυμητό επίπεδο
εμπιστοσύνης

πληθυσμού
Μέγεθος δείγματος από
πίνακες 1,2 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5
Αριθμός αποκλίσεων
% Απόκλισης Δείγματος
Πιθανό % Απόκλισης
Πληθυσμού από πίνακες 1,2
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6
Απόφαση Ομάδας Ελέγχου

Στον ανωτέρω πίνακα εμφανίζεται τόσο η επιλογή του μεγέθους δείγματος για 3
δοκιμασίες δικλίδων, με τη χρήση των Πινάκων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5, όσο και η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας με τη χρήση των Πινάκων του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6.
Για τις ανάγκες του παραδείγματος, ο πληθυσμός που υποβάλλεται σε δειγματοληψία είναι
125.000 συναλλαγές, οι οποίες είναι προαριθμημένες από 1 έως 125.000 και ο πληθυσμός
έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι πλήρης.
Καθορισμός Μεγέθους Δείγματος
Συγκεκριμένα, για τη δικλίδα 1, χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5
καθώς το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης έχει καθοριστεί στο 95%. Συνεπώς η στήλη για
6% ανεκτό ποσοστό απόκλισης, διαβάζεται προς τα κάτω μέχρι να εντοπιστεί η γραμμή για
1% αναμενόμενο % απόκλισης πληθυσμού. Το μέγεθος του δείγματος για τη δοκιμασία 1
είναι 78 στοιχεία. Για τη δικλίδα 2, χρησιμοποιείται ο Πίνακας 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5
καθώς το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης έχει καθοριστεί στο 90%. Συνεπώς η στήλη για
8% ανεκτό ποσοστό απόκλισης, διαβάζεται προς τα κάτω μέχρι να εντοπιστεί η γραμμή για
2% αναμενόμενο % απόκλισης πληθυσμού, που αντιστοιχεί σε μέγεθος δείγματος 48. Τέλος
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για τη δικλίδα 3, χρησιμοποιείται ο Πίνακας 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.5, με την ίδια
μέθοδο, και προσδιορίζεται το μέγεθος του δείγματος σε 93 στοιχεία.
Επιλογή μονάδων για δειγματοληψία
Συστήνονται

δύο

τρόποι

στατιστικής

δειγματοληψίας

για

τη

δειγματοληψία

χαρακτηριστικού. Στο παράδειγμά μας, επειδή η δειγματοληψία γίνεται επί του ίδιου
πληθυσμού, η ομάδα ελέγχου θα επιλέξει το μέγεθος του μεγαλύτερου δείγματος (δικλίδα
3, 93 στοιχεία) και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην επιλογή των δειγματοληπτικών
μονάδων.
1) Επιλογή τυχαίων αριθμών. Η ομάδα μπορεί να επιλέξει ένα τυχαίο δείγμα
χρησιμοποιώντας τυχαίους αριθμούς με τη χρήση υπολογιστικού φύλλου (Εxcel) ή άλλου
λογισμικού (π.χ. IDEA από την 3η Υπηρεσία Επιτρόπου). Συγκεκριμένα στο Excel θα
μπορούσε να γίνει χρήση της συνάρτησης RAND() και μάλιστα με την εξής μορφή
RAND()*(b‐a)+a (για να παραχθεί ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός μεταξύ a και b). Στο
παράδειγμά μας: =RAND()*(125000‐1)+1
2) Συστηματική επιλογή. Για τη χρήση της συστηματικής επιλογής, η ομάδα ελέγχου
προσδιορίζει το διάστημα δειγματοληψίας διαιρώντας τον πληθυσμό με το μέγεθος του
δείγματος. Ένας τυχαίος αριθμός‐αφετηρία επιλέγεται από το πρώτο διάστημα και στη
συνέχεια επιλέγεται κάθε νιοστό στοιχείο. Στο παράδειγμά μας το διάστημα
δειγματοληψίας είναι 1344 (125.000/93). Συνεπώς επιλέγεται ένας τυχαίος αριθμός στο
πρώτο διάστημα, δηλ. από το 1 έως το 1344, π.χ. 475, και αυτή η συναλλαγή είναι η 1η
δειγματοληπτική μονάδα. Η 2η δειγματοληπτική μονάδα είναι 1938 (475+1344), η 3η
δειγματοληπτική μονάδα είναι 3282 (1938 + 1344) κ.ο.κ. Για την αποφυγή της πιθανότητας
το δείγμα της συστηματικής επιλογής να μην περιλαμβάνει συστηματικές αποκλίσεις του
πληθυσμού (π.χ. απόκλιση των δικλίδων η οποία συμβαίνει κάθε 300 συναλλαγές ή κάθε
Δευτέρα), η ομάδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τυχαίους αριθμούς‐
αφετηρίες. Στο παράδειγμά μας, αφού επιλέξει π.χ. 10 δειγματοληπτικές μονάδες, η ομάδα
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια νέα αφετηρία μεταξύ του 10ου και 11ου δειγματοληπτικού
διαστήματος (12.571 έως 13.915) για να επιλέξει την 11η δειγματοληπτική μονάδα.
Πολλές φορές, ο ελεγκτής αποφασίζει να προβεί σε δοκιμασία όλων των δικλίδων για το
σύνολο του δείγματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι αποτελεσματικό να πραγματοποιηθεί. Η
επιλογή αυτή είναι θέμα επαγγελματικής κρίσης και διαχείρισης κινδύνου.
Για τους σκοπούς όμως του παραδείγματος και την εφαρμογή στατιστικής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας, η ομάδα ελέγχου θεωρείται ότι προβαίνει σε
δοκιμασία της δικλίδας 1 για την 1η έως την 78η δειγματοληπτική μονάδα, της δικλίδας 2
για την 1η έως τη 48η δειγματοληπτική μονάδα και της δικλίδας 3 για την 1η έως την 93η
δειγματοληπτική μονάδα.
Προσδιορισμός Πιθανού % Απόκλισης Πληθυσμού
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Για τον υπολογισμό του πιθανού

% απόκλισης του πληθυσμού χρησιμοποιούνται οι

πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6. Κατά τη δοκιμασία του δείγματος για τη δικλίδα 1,
εντοπίστηκαν 2 αποκλίσεις. Συνεπώς στον Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6 (95%
Επίπεδο Εμπιστοσύνης), η στήλη του αριθμού των αποκλίσεων (2 αποκλίσεις), διαβάζεται
προς τα κάτω μέχρι να εντοπιστεί η κατάλληλη γραμμή για το μέγεθος του δείγματος. Εάν
το ακριβές μέγεθος δείγματος δεν συμπίπτει με αυτό του πίνακα, τότε χρησιμοποιείται το
κοντινότερο στρογγυλοποιούμενο δείγμα. Επομένως, για τη δικλίδα 1, χρησιμοποιείται η
γραμμή για δείγμα 80 στοιχείων και το πιθανό % απόκλισης του πληθυσμού είναι 7,7%.
Συνεπώς, για τη δικλίδα 1, το % απόκλισης του δείγματος είναι 2,6 % και η μέτρηση του
δειγματοληπτικού κινδύνου είναι 5,1% (7,7 – 2,6). Για τη δικλίδα 2 χρησιμοποιείται ο
Πίνακας 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6 (90% Επίπεδο Εμπιστοσύνης). Σε αυτήν την
περίπτωση, εντοπίστηκε 1 απόκλιση, οπότε η στήλη του αριθμού των αποκλίσεων
διαβάζεται προς τα κάτω μέχρι να εντοπιστεί η γραμμή για δείγμα 50 στοιχείων και το
πιθανό % απόκλισης του πληθυσμού είναι 7,6%. Συνεπώς για τη δικλίδα 2, το % απόκλισης
του δείγματος είναι 2,1 % και η μέτρηση του δειγματοληπτικού κινδύνου είναι 5,5% (7,6 –
2,1). Τέλος για τη δικλίδα 3, δεν έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις. Συνεπώς η στήλη για 0
αποκλίσεις του Πίνακα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6.3.6, διαβάζεται μέχρι να εντοπιστεί η
γραμμή για δείγμα 90 στοιχείων. Συνεπώς το πιθανό % απόκλισης του πληθυσμού είναι
3,3%.
Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ‐ Σύγκριση Πιθανού % Απόκλισης και Ανεκτού % Απόκλισης
Από τη σύγκριση του ανεκτού ποσοστού απόκλισης και του πιθανού ποσοστού απόκλισης
του πληθυσμού, προκύπτει ότι η δικλίδα 1 είναι μη αποτελεσματική (7,7%>6%) και η
δικλίδα 3 (3,3%<5%) είναι αποτελεσματική. Για τη δικλίδα 2 (7,6%<8%), η διαφορά θα
μπορούσε να θεωρηθεί οριακή, επομένως η τελική αξιολόγηση σχετικά με την αποδοχή ή
μη των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την πειστικότητά
τους, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων άλλων ελεγκτικών διαδικασιών ή πρόσθετων
διαδικασιών (εάν κριθεί απαραίτητο).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.8: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Πίνακας 1 : Μη στατιστική Δειγματοληψία ‐ Δοκιμασίες Δικλίδων– Καλές πρακτικές
Επιθυμητό Επίπεδο εμπιστοσύνης στις

Μέγεθος Δείγματος

εσωτερικές δικλίδες
Χαμηλό

15‐20

Μεσαίο

25‐35

Υψηλό

40‐60

Πίνακας 2: Μέγεθος Δείγματος για μικρούς πληθυσμούς (AICPA Audit Sampling Guide)
Συχνότητα Εσωτερικής Δικλίδας και

Μέγεθος Δείγματος

Μέγεθος Πληθυσμού
Τριμηνιαία (4)

2

Μηνιαία (12)

2‐4

Δεκαπενθήμερη (24)

3‐8

Εβδομαδιαία (52)

5‐9

37

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πίνακας 3: Μη στατιστική Δειγματοληψία για Ουσιαστικές Διαδικασίες

Μέγεθος Δείγματος = (Λογιστική Αξία Πληθυσμού που υπόκειται σε
δειγματοληψία/(Ανεκτό – Αναμενόμενο Σφάλμα)) * Δείκτης Διασφάλισης

Δείκτης Διασφάλισης για μη στατιστική Δειγματοληψία
Επιθυμητό Επίπεδο Εμπιστοσύνης
Εκτίμηση

Μέγιστο

Κινδύνου

Ελαφρώς

Μέσο

Ελάχιστο

Χαμηλότερο

Ουσιώδους

του Μεγίστου

Σφάλματος

Υψηλός

3,0

2,7

2,3

2,0

Μέτριος

2,7

2,4

2,0

1,6

Χαμηλός

2,3

2,1

1,6

1,2

Κατώτατος

2,0

1,6

1,2

1,0

Παράδειγμα Μη Στατιστικής Δειγματοληψίας για Ουσιαστικές Διαδικασίες:
Έλεγχος Λογαριασμών Απαιτήσεων
Αριθμός & Μέγεθος Λογαριασμών

Λογιστική Αξία

15 λογαριασμοί> € 25.000

€ 550.000

250 λογαριασμοί > € 3.000

€ 850.500

11.535 λογαριασμοί < € 3.000

€ 2.317.400

Σύνολο 11.800 λογαριασμοί

€ 3.717.900

Η ομάδα ελέγχου έχει λάβει τις εξής αποφάσεις:
•

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμασιών εσωτερικών δικλίδων, ο κίνδυνος
ουσιώδους σφάλματος για το συγκεκριμένο λογαριασμό/ισχυρισμό έχει εκτιμηθεί
ως κατώτατος.

•

Το ανεκτό σφάλμα του λογαριασμού είναι € 55.000 και το αναμενόμενο σφάλμα €
15.000.

•

Το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης είναι μέσο σύμφωνα και με τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

•

Όλοι οι λογαριασμοί χρεωστών που είναι άνω των € 25.000 θα ελεγχθούν.
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Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, το δείγμα ελέγχου προσδιορίζεται ως εξής:
Πρώτον, οι λογαριασμοί χρεωστών που θα ελεγχθούν ξεχωριστά αφαιρούνται από το
συνολικό πληθυσμό, αφήνοντας υπόλοιπο της τάξης του € 3.167.900 (3.717.900 – 550.000)
προς δειγματοληψία. Το δείγμα προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τον τύπο της μη
στατιστικής δειγματοληψίας (Πίνακας 3) ως εξής:
Δείγμα=

3.167.900
× 1.2 = 95
55.000 − 15.000

Ο Δείκτης Διασφάλισης 1,2 έχει προκύψει από τον Πίνακα 3 για μέσο επιθυμητό επίπεδο
εμπιστοσύνης και κατώτατο κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων.
Το δείγμα των 95 λογαριασμών, διαιρείται στους 2 υποπληθυσμούς αναλογικά σύμφωνα
με το λογιστικό υπόλοιπο του κάθε υποπληθυσμού. Δηλαδή 26 ((850.500/3.167.900)*95))
για τους λογαριασμούς άνω των € 3.000 και 69 για τους λογαριασμούς κάτω των € 3.000. Ο
συνολικός αριθμός των στοιχείων που θα ελεγχθούν είναι 110 και αποτελείται από τους 15
λογαριασμούς που ελεγχθούν ξεχωριστά (>€ 25.000) και το δείγμα των 95 λογαριασμών.
Η ομάδα ελέγχου απέστειλε επιστολές επιβεβαίωσης στους 110 οφειλέτες. Από τις
απαντήσεις και λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες, η ομάδα ελέγχου κατέληξε ότι 4
λογαριασμοί ήταν υπερεκτιμημένοι. Τα σφάλματα αυτά, όπως εκτίμησε η ομάδα, δεν είχαν
γίνει από πρόθεση. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας συνοψίζονται ως εξής:
Υποπληθυσμός

Λογιστική Αξία

Λογιστική Αξία

Ελεγμένη Αξία

Ποσό

Υποπληθυσμού

Δείγματος

Δείγματος

Υπερεκτίμησης

> € 25.000

€ 550.000

€ 550.000

€ 549.500

€ 500

> € 3.000

€ 850.500

€ 425.000

€ 423.000

€ 2.000

< € 3.000

€ 2.317.400

€ 92.000

€ 91.750

€ 250

Σύμφωνα με την ανάλυση των λαθών που εντοπίστηκαν, η ομάδα ελέγχου κατέληξε ότι το
ποσό των σφαλμάτων συσχετίζεται με τη συνολική αξία του πληθυσμού και όχι με τον
αριθμό των στοιχείων του λογαριασμού. Συνεπώς, εφαρμόστηκε η άμεση ποσοστιαία
εκτίμηση για την προβολή των λαθών στο πληθυσμό, ως εξής:
Υποπληθυσμός

Ποσό

% Λάθους στον Ελεγμένο

Προβαλλόμενο

Υπερεκτίμησης

Υποπληθυσμό

σφάλμα

> € 25.000

€ 500

Μη εφαρμόσιμο – ελέγχθηκε 100%

€ 500

> € 3.000

€ 2.000

(2.000/425.000)*850.500

€ 4.002

< € 3.000

€ 250

(250/92.000)*2.317.400

€ 6.298

Συνολικό πιθανό σφάλμα

€ 10.800
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Με βάση τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα οποία το συνολικό πιθανό σφάλμα αξίας € 10.800
είναι μικρότερο από το ανεκτό σφάλμα αξίας € 55.000, αλλά και με την εξέταση των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των σφαλμάτων και τα αποτελέσματα άλλων ελεγκτικών
διαδικασιών, η ομάδα ελέγχου μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο λογαριασμός
των απαιτήσεων απεικονίζεται ορθώς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.4.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται υποδείγματα επιστολών επιβεβαίωσης πληροφοριών
προς χρεώστες, πιστωτές, τραπεζικά ιδρύματα και νομικούς συμβούλους:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΔΗΜΟΣ ……..
Δ/νση……….

Ημερομηνία
Αρ. Πρωτοκόλλου:

Προς : Τράπεζα ………
Κύριοι,
Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο Δήμο μας (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ….. απόφαση του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου), για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013, παρακαλούμε να
αποστείλετε άμεσα με επιστολή σας προς την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ …..,
Διεύθυνση ……,
Τηλ…..
Fax…..
Υπόψιν κ.…..
τα παρακάτω στοιχεία και καταστάσεις με αναφορά την 31/12/2013:
1. Τα

στοιχεία

και

τα

υπόλοιπα

όλων

των

μεταξύ

μας

λογαριασμών,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με μηδενικό υπόλοιπο, με τους τόκους τους κατά
την ως άνω ημερομηνία, όπως απεικονίζονται στα βιβλία σας, καθώς και την
ημερομηνία μέχρι την οποία έχουν υπολογιστεί αυτοί οι τόκοι για κάθε λογαριασμό.
Επίσης να αναφερθεί:
• Για τα πιστωτικά μας υπόλοιπα το αν αυτά είναι ελεύθερα ή δεσμευμένα, καθώς
και το λόγο τυχόν δέσμευσής τους.
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• Για τα χρεωστικά μας υπόλοιπα το αν αυτά είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη,
εγγύηση, ενέχυρο, ή άλλη ασφάλεια επί των περιουσιακών μας στοιχείων, ή των
παραπάνω πιστωτικών μας υπολοίπων.
• Να παρασχεθεί ανάλυση των ετήσιων τόκων για κάθε λογαριασμό για τις
χρήσεις 2012, 2013 και 2014 με αναφορά στο επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε.
2. Τους όρους εξόφλησης κάθε είδους δανείου, οφειλής ή δέσμευσης, καθώς και τα
αντίστοιχα επιτόκια και τους καταλογισθέντες (οφειλόμενους και μη) τόκους κατά την
31/12/2013.
3. Στοιχεία λογαριασμών που έκλεισαν κατά την διάρκεια της περιόδου από 01/01/2013
μέχρι 31/12/2013.
4. Αναλυτική κατάσταση των:
• Πιστώσεων που ισχύουν και που ανοίχτηκαν από εσάς ή από τραπεζικούς σας
αντιπροσώπους για λογαριασμό μας.
•

Εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν για λογαριασμό μας σε διαταγή τρίτων.

5. Αναλυτικό πινάκιο όλων των τίτλων ή χρεογράφων που κατατέθηκαν σε εσάς για
φύλαξη, αναφέροντας αν είναι ελεύθερα ή δεσμευμένα.
6. Αναλυτική κατάσταση οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που τυγχάνει να κατέχετε εσείς
ή αντιπρόσωποί σας για λογαριασμό μας.
7. Κατάσταση που να δείχνει τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν με την υπογραφή
τους το Δήμο μας, καθώς και την έκταση της δέσμευσης που έχουν τα πρόσωπα αυτά
ως προς το ύψος του επιτρεπόμενου ποσού.
8. Κατάσταση που να δείχνει τυχόν άλλα στοιχεία ενεργητικού που είναι στη κατοχή σας.
9. Αντίγραφο κινήσεων (extrait) των λογαριασμών που προαναφέρθηκαν (παράγραφος 1)
για την περίοδο 01/12/2013 έως 30/01/2014.
10. Το ποσό των οφειλομένων/εισπρακτέων τόκων ή/και εξόδων της Τράπεζας, τα οποία
δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω υπόλοιπα (παράγραφος 1).
11. Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εξασφάλιση ή δέσμευση που είχε η εταιρία με την
τράπεζα σας σε εκκρεμότητα στις 31.12.2013.
Παρακαλούμε να αναφέρετε οτιδήποτε από τα παραπάνω δεν αφορά τις
συναλλαγές μας με εσάς. Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του
διενεργούμενου ελέγχου.
Με εκτίμηση,
Για το Δήμο ……..,
…….. (ονοματεπώνυμο)
……… (τίτλος ‐ θέση)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ / ΠΙΣΤΩΤΕΣ
(Στο φάκελο εσωκλείεται εκτός από την παρακάτω επιστολή και φάκελος με τα στοιχεία
της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου στην οποία ζητείται να αποσταλεί η απάντηση).
Τίτλος Ελεγχόμενου Φορέα…..
Δ/νση……….

Ημερομηνία
Αρ. Πρωτοκόλλου:

Προς : ….Επωνυμία χρεώστη/πιστωτή ………

Κύριοι,
Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο φορέα μας (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ….. απόφαση του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου) για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου ΧΧΧΧ, παρακαλούμε, αφού
συγκρίνετε το υπόλοιπο που εμφανίζεται παρακάτω με το αντίστοιχο υπόλοιπο που
εμφανίζεται στα βιβλία σας την 31 Δεκεμβρίου ΧΧΧΧ, να επιβεβαιώσετε απευθείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ότι αυτό συμφωνεί με τα βιβλία σας, ή σε περίπτωση διαφωνίας να
εξηγήσετε με λεπτομέρεια τη διαφορά. Ακολούθως, παρακαλούμε όπως υπογράψετε την
παρούσα επιβεβαίωση και αποστείλετε αυτήν με το φάκελο που εσωκλείεται απευθείας
στην αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σύμφωνα με τα βιβλία μας το υπόλοιπο του ανοικτού λογαριασμού σας την
31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των …………. Ευρώ , οφειλόμενο σε /(από) εσάς.
Η παρούσα δεν αποτελεί ειδοποίηση πληρωμής.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
…Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή…
…Ιδιότητα Υπογράφοντος…
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
(παρακαλούμε μην αποκόπτετε το μέρος αυτό της επιστολής)
Διαφωνούμε με το ως άνω
Συμφωνούμε με το ως άνω
αναγραφόμενο υπόλοιπο.
αναγραφόμενο υπόλοιπο.

Ημερομηνία
Υπογραφή ‐ Σφραγίδα
Τίτλος /Ιδιότητα Υπογράφοντος
Επωνυμία νομικού προσώπου

Ημερομηνία
Υπογραφή ‐ Σφραγίδα
Τίτλος /Ιδιότητα Υπογράφοντος
Επωνυμία νομικού προσώπου

Επεξήγηση της διαφοράς:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ /
ΠΙΣΤΩΤΕΣ.
(Στο φάκελο εσωκλείεται εκτός από την παρακάτω επιστολή και φάκελος με τα στοιχεία
της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου στην οποία ζητείται να αποσταλεί η απάντηση).
Τίτλος Ελεγχόμενου Φορέα…..
Δ/νση……….
Ημερομηνία
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Προς : ….Επωνυμία χρεώστη/πιστωτή ………
Κύριοι,
Στο πλαίσιο του δημοσιονομικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο στο φορέα μας (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ….. απόφαση του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου) για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου ΧΧΧΧ, παρακαλούμε, εάν
διαφωνείτε με το υπόλοιπο που εμφανίζεται παρακάτω, να παραθέσετε λεπτομερή
επεξήγηση της διαφοράς. Ακολούθως, παρακαλούμε όπως υπογράψετε την παρούσα
επιβεβαίωση και αποστείλετε αυτήν με το φάκελο που εσωκλείεται απευθείας στην
αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην περίπτωση που δεν αναφέρετε διαφορά
με το υπόλοιπο που εμφανίζεται παρακάτω, αυτό θα θεωρηθεί ορθό.
Σύμφωνα με τα βιβλία μας το υπόλοιπο του ανοικτού λογαριασμού σας την
31/12/ΧΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των …………. Ευρώ , οφειλόμενο σε /(από) εσάς.
Η παρούσα δεν αποτελεί ειδοποίηση πληρωμής.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
…Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή…
…Ιδιότητα Υπογράφοντος…
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
(παρακαλούμε μην αποκόπτετε το μέρος αυτό της επιστολής)
Ημερομηνία
Υπογραφή ‐ Σφραγίδα
Τίτλος /Ιδιότητα Υπογράφοντος
Επωνυμία νομικού προσώπου

Επεξήγηση της διαφοράς:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τίτλος Ελεγχόμενου Φορέα…..
Δ/νση……….
Ημερομηνία
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Προς : ….Επωνυμία δικηγορικού γραφείου ………
Υπόψιν: ……………………….
Κύριοι,. …………………….
Σας παρακαλούμε να γνωρίσετε με επιστολή σας (και όχι με οποιοδήποτε άλλο
μέσο ή τρόπο) απ’ ευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ …..,
Διεύθυνση ……,
Τηλ…..
Fax…..
Υπόψιν κ.…..
συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ακόλουθα:
1.

Κατάσταση όλων των δικών και ενδίκων αξιώσεων που εκκρεμούν ενώπιον
οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου κατά την κατά την 31.12.XXXX,
τις οποίες χειρίζεστε ως νομικός σύμβουλος ή πληρεξούσιος δικηγόρος του φορέα
μας, παραθέτοντας αναλυτική περιγραφή της κάθε δίκης και αξιώσεως.

2.

Πληροφορίες για την εξέλιξη και την παρούσα κατάσταση κάθε δίκης και ένδικης
αξιώσεως, παραθέτοντας τη γνώμη σας για την τελική έκβαση κάθε υποθέσεως.

3.

Κατάσταση ενδεχομένων υποχρεώσεων του φορέα μας από φόρους, αποζημιώσεις
και γενικά αξιώσεις τρίτων, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα.

4.

Κατάσταση πραγματικών περιστατικών τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν
υποχρεώσεις για τον φορέα μας.

5.

Τυχόν οφειλόμενο σε εσάς ποσό κατά την 31.12.XXXX.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι κρίνεται αναγκαία η αναγραφή στην

απάντησή σας της εκτιμήσεώς σας για πιθανές οικονομικές επιδράσεις που όλες οι
ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να έχουν στον φορέα μας.
Αντίγραφο της απάντησής σας παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε και σε εμάς.
Με εκτίμηση,
…Ονοματεπώνυμο –Υπογραφή…
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…Ιδιότητα Υπογράφοντος…
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.5.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο ελεγκτής δεν παρακολούθησε την καταμέτρηση των αποθεμάτων κατά την έναρξη της
τρέχουσας περιόδου και δεν μπόρεσε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης αποθεμάτων.
• Οι πιθανές επιπτώσεις της αδυναμίας απόκτησης επαρκών και καταλλήλων ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης των αποθεμάτων κρίνονται ουσιώδεις αλλά όχι
διάχυτες στη χρηματοοικονομική επίδοση και τις ταμειακές ροές του ελεγχόμενου φορέα
(εάν κρίνονταν ουσιώδεις και διάχυτες, ο ελεγκτής θα αδυνατούσε να εκφράσει γνώμη
επ’αυτών).
• Ο ελεγχόμενος φορέας δεν διενήργησε αποσβέσεις παγίων κατά την προηγούμενη και
κατά την κλειόμενη χρήση. Ο προηγούμενος ελεγκτής είχε διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη
επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης σχετικά με το θέμα αυτό.
• Η οικονομική θέση στο τέλος του έτους παρουσιάζεται εύλογα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου
διενεργήθηκε ο έλεγχος] ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του
[συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από
…………… της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των
καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 3] του έτους που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).
Ευθύνη της διοίκησης4 για τις οικονομικές καταστάσεις

3

Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
4
Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση5) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]6, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλομένης είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό
Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να
πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένης είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)7 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων8 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της

5

Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
6
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς), και για εκείνες... »
7
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
8
Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
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καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη
Ο έλεγχος μας ανατέθηκε με βάση την αρ. ΧΧ/ ΧΧ‐06‐20Χ1 εντολή του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατό να παρακολουθήσουμε την
καταμέτρηση των φυσικών αποθεμάτων στην έναρξη του έτους, ή να αποκομίσουμε
βεβαιότητα σχετικά με τις εν λόγω ποσότητες των αποθεμάτων που υπήρχαν την 31
Δεκεμβρίου 20Χ0 με εναλλακτικά μέσα. Δεδομένου ότι τα αποθέματα έναρξης
συμμετέχουν στον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών
ροών, δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε εάν θα ήταν αναγκαίες προσαρμογές στο κέρδος
για το ελεγχόμενο έτος στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στις καθαρές ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην κατάσταση ταμειακών ροών.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές
καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν αποσβέσεις, πρακτική η οποία κατά τη γνώμη μας δεν
συμφωνεί με το [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς].
Πρόκειται για το αποτέλεσμα απόφασης που έλαβε η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα
κατά την έναρξη του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη
διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη από τον προηγούμενο ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές
καταστάσεις του εν λόγω έτους. Βάσει της μεθόδου σταθερής απόσβεσης με ποσοστό 5%
για τα κτίρια και 20% για τον εξοπλισμό, το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης θα έπρεπε
να εμφανίζεται μειωμένο κατά ποσό ΧΧΧ την 31.12.20Χ1 και κατά ποσό ΧΧΧ για την
31.12.20Χ0, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις παγίων θα έπρεπε να εμφανίζονται αυξημένες
κατά ποσό ΧΧΧ την 31.12.20Χ1 και κατά ποσό ΧΧΧ την 31.12.20Χ0 και το καθαρό ενεργητικό
θα έπρεπε να εμφανίζεται μειωμένο κατά ποσό ΧΧΧ την 31.12.20Χ1 και κατά ποσό ΧΧΧ την
31.12.20Χ0.
Γνώμη με επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται
στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα

ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
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της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του
ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20Χ1, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της
επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
εύλογης παρουσίασης].
Άλλο θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του
ελεγχόμενου φορέα] για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 20Χ0 ελέγχθηκαν από άλλον
ελεγκτή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη επί εκείνων των οικονομικών
καταστάσεων την 31 Μαρτίου 20Χ1, όπως ειδικότερα αναφέρεται παραπάνω στην
παράγραφο της βάσης για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη.
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
[Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του τμήματος της έκθεσης του ελεγκτή θα ποικίλουν
ανάλογα με τη φύση των άλλων αρμοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή].
[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.1 : ΣΥΝΟΨΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.2: ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Κατά τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του Ουσιώδους Μεγέθους – η ομάδα
ελέγχου λαμβάνει υπόψη τις εξής παραμέτρους:
•

Κατά τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, δεν είναι σύνηθες όλοι οι
λογαριασμοί να είναι εσφαλμένοι με το πλήρες ποσό του ανεκτού
σφάλματος (ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης) που τους έχει κατανεμηθεί.

•

Το ουσιώδες μέγεθος, ως ποσοστό των μεγάλων λογαριασμών των
οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτήσεις, έσοδα, γήπεδα‐κτίρια‐τεχνικά
έργα, αντιπροσωπεύει συχνά ένα μικρό κομμάτι του λογαριασμού (2% και
λιγότερο) και συνεπώς το εύρος των προγραμματισμένων ελεγκτικών
διαδικασιών θα επαρκεί για τον εντοπισμό ουσιωδών σφαλμάτων.

•

Όταν εντοπίζονται αποκλίσεις ή σφάλματα, οι ελεγκτές συνήθως εκτελούν
πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες. Συνεπώς, το πραγματοποιηθέν επίπεδο
ελεγκτικών δοκιμασιών θα επιτύχει ένα πολύ μικρότερο περιθώριο
σφάλματος από το επίπεδο ανεκτού σφάλματος που προσδιορίστηκε κατά
τον προγραμματισμό του ελέγχου.

•

Συνολικά, το ουσιώδες μέγεθος επί των οικονομικών καταστάσεων
χρησιμεύει ως «δίχτυ ασφαλείας». Εάν τα μεμονωμένα μη διορθωμένα
σφάλματα είναι μικρότερα από το ανεκτό σφάλμα, αλλά αθροιστικά
υπερβαίνουν το ποσό του ουσιώδους μεγέθους, τότε (1) ο φορέας οφείλει
να προβεί σε διορθώσεις για τη μείωση των μη διορθωμένων σφαλμάτων
κάτω από το επίπεδο του ουσιώδους μεγέθους, (2) η ομάδα ελέγχου
οφείλει να εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες και/ή (3) η ομάδα
ελέγχου θα καταλήξει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες9.

9

Εκτός εάν από τις πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες προκύπτει η διόρθωση και μείωση των σφαλμάτων κάτω
από το επίπεδο ουσιώδους μεγέθους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.3: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Οι συνθήκες που σχετίζονται με ορισμένα σφάλματα μπορεί να κάνουν τον ελεγκτή
να τα αξιολογήσει ως ουσιώδη, μεμονωμένα ή όταν εξετάζονται με άλλα σφάλματα που
καταγράφονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ακόμα και εάν τα παραπάνω σφάλματα
είναι χαμηλότερα από το ουσιώδες μέγεθος για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο. Οι
περιστάσεις που μπορεί να επηρεάζουν την παραπάνω αξιολόγηση περιλαμβάνουν την
έκταση στην οποία το σφάλμα:
•

Αφορά θέματα όπως το δημόσιο συμφέρον, τη λογοδοσία, τη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση και την εξασφάλιση αποτελεσματικής νομοθετικής
εποπτείας. Τα θέματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση του εάν ένα
κονδύλι είναι ουσιώδες λόγω της φύσης του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κονδύλια
που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με νόμο, κανονισμό ή άλλη αρχή. Η αξιολόγηση
του εάν ένα σφάλμα είναι ουσιώδες μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τις ευθύνες
του ελεγκτή που θεσπίζονται με νόμο, κανονισμό ή άλλη αρχή για αναφορά επί
συγκεκριμένων ζητημάτων, περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της απάτης10.

•

Επηρεάζει τη συμμόρφωση με όρους χρέους ή άλλες συμβατικές απαιτήσεις.

•

Σχετίζεται με τη λανθασμένη επιλογή ή εφαρμογή λογιστικής πολιτικής που έχει
επουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου αλλά
είναι πιθανό να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις μελλοντικών
περιόδων.

•

Συγκαλύπτει αλλαγή στα έσοδα ή άλλες τάσεις, ειδικότερα στο πλαίσιο των γενικών
οικονομικών και κλαδικών συνθηκών.

•

Επηρεάζει

δείκτες

που

χρησιμοποιούνται

για

την

αξιολόγηση

της

χρηματοοικονομικής θέσης του φορέα, των αποτελεσμάτων των λειτουργιών ή των
ταμιακών ροών.
•

Έχει ως επίδραση την αύξηση των απολαβών της διοίκησης, για παράδειγμα,
εξασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την απονομή πρόσθετων
αμοιβών ή άλλων κινήτρων.

•

Είναι σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη την κατανόηση του ελεγκτή για γνωστές
προηγούμενες κοινοποιήσεις στους χρήστες, για παράδειγμα, αναφορικά με
προβλεπόμενα έσοδα.

10

Βλέπε επίσης Ενότητα 5.6 : «Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης».
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•

Σχετίζεται με κονδύλια που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα (για παράδειγμα, εάν
τρίτοι, εμπλεκόμενοι στη συναλλαγή, σχετίζονται με μέλη της διοίκησης του
φορέα).

•

Αποτελεί παράλειψη πληροφοριών που δεν απαιτούνται συγκριμένα από το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς,. Ωστόσο, κατά την κρίση του
ελεγκτή είναι σημαντικές για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης, της
χρηματοοικονομική επίδοσης ή τις ταμιακές ροές του φορέα από τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων, ή

•

Επηρεάζει άλλες πληροφορίες που θα κοινοποιηθούν σε έγγραφα που
περιλαμβάνουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες μπορεί λογικά να
αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των
οικονομικών καταστάσεων11.
Αυτές οι περιστάσεις είναι μόνο παραδείγματα. Ούτε είναι πιθανό να

παρουσιαστούν όλες σε όλους τους ελέγχους, ούτε ο κατάλογος είναι απαραιτήτως πλήρης.
Η ύπαρξη οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιστάσεις, δεν οδηγεί απαραίτητα στο
συμπέρασμα ότι το σφάλμα είναι ουσιώδες.

11

ΔΠΕ 720, «Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα αποκλίσεων συμμόρφωσης
και περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με τη σημαντικότητα με σκοπό τη διαμόρφωση
συμπερασμάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός της σημαντικότητας θα εξαρτηθεί
από τις ιδιαίτερες συνθήκες και την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή του δημόσιου
τομέα12

Παράδειγμα απόκλισης συμμόρφωσης
Κατά τη διάρκεια του έτους ένας δημόσιος
φορέας έλαβε μέσω του Υπ. Παιδείας
πιστώσεις για εθνικούς εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Μέσα στις δαπάνες επιδότησης
του φορέα αυτού περιλαμβάνονται και 10
εκ. ευρώ για προμήθεια συγκεκριμένων
ειδών που δεν είχαν σχέση με το σκοπό της
χρηματοδότησης

Εκτιμήσεις σχετικά με τη σημαντικότητα και
τη διαμόρφωση συμπερασμάτων
Με βάση τη νομοθεσία που διέπει το
φορέα, δεν προβλεπόταν η δυνατότητα
προμήθειας των συγκεκριμένων ειδών. Η μη
συμμόρφωση είναι ουσιώδης, γιατί αφορά
σε μη συμμόρφωση με τις σχετικές αρχές
και τους σκοπούς του νομοθέτη και
ανέρχεται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό.
Στην περίπτωση αυτή οι
πραγματοποιηθείσες δαπάνες υπερέβησαν

Κατά τη διάρκεια του έτους, ένας δημόσιος

τα προϋπολογισθέντα ποσά. Αυτού του

φορέας πραγματοποίησε δαπάνες ύψους

είδους η μη συμμόρφωση είναι ουσιώδης

100 ευρώ καθ’ υπέρβαση της συνολικής

γιατί αποτελεί μια εμφανή παραβίαση

πίστωσης του εγκεκριμένου

σαφούς καθορισμένης αρχής. Ανάλογα με

προϋπολογισμού ύψους 5000 ευρώ

τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου και
του είδους των δαπανών, μπορεί να αφορά
σε εκ φύσεως ευαίσθητη δαπάνη.

Ένας πολίτης δικαιούται μηνιαία σύνταξη

Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά χρηματικά

ύψους 1000 ευρώ. Ο ελεγχόμενος φορέας

ποσά μπορεί να μην έχουν σημαντική

κατέβαλε για το ελεγχόμενο διάστημα 900

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του

12

Σχετ. το Παράρτημα 6 των ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που
διεξάγονται ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» και 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές
ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων».
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ευρώ το μήνα. Επίσης, οι πληρωμές

φορέα, οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης

καταβλήθηκαν με καθυστέρηση.

είναι πιθανό να είναι πολύ σημαντικές για
τον συγκεκριμένο συνταξιούχο που ζει από
αυτό το σταθερό εισόδημα. Αν η μη
συμμόρφωση είναι συστημική, μπορεί
επίσης να επηρεάζει και άλλους
συνταξιούχους. Η μη συμμόρφωση μπορεί
επομένως να θεωρηθεί ουσιώδης σε όρους
κοινωνικού αντίκτυπου.
Αν και προς όφελος της επιδοτούμενης, η

Μητέρα δικαιούται μηνιαίο επίδομα τέκνων

συγκεκριμένη απόκλιση συμμόρφωσης αν

για κάθε παιδί κάτω των 18 ετών. Ο

είναι συστημική μπορεί επίσης να επηρεάζει

ελεγχόμενος φορέας έχει καταβάλει

και άλλους πολίτες. Η μη συμμόρφωση

επίδομα για ένα 19χρονο τέκνο.

μπορεί επομένως να θεωρηθεί ουσιώδης σε
όρους κοινωνικού αντίκτυπου.
Η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι
σημαντική λόγω ποιοτικών πτυχών, όπως
επιπτώσεις στην ασφάλεια του κτιρίου.
Παρόλο που δεν εμπλέκονται χρηματικά

Οι όροι ενός κώδικα κτιριοδομικής
υποδομής απαιτεί τη διενέργεια ετήσιων
επιθεωρήσεων. Ο ελεγχόμενος φορέας δεν
έχει πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις τα
τελευταία πέντε (5) έτη.

ποσά, η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι
ουσιώδης λόγω των πιθανών συνεπειών που
μπορεί να έχει για την ασφάλεια των
ενοίκων του εν λόγω κτιρίου. Σε περίπτωση
καταστροφής, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος η
μη συμμόρφωση να οδηγήσει σε υψηλά
ποσά αιτούμενων αποζημιώσεων που θα
μπορούσαν να έχουν σημαντικές
οικονομικές επιπτώσεις στον ελεγχόμενο
φορέα.

Οι όροι μιας συμφωνίας χρηματοδότησης

Η μη συμμόρφωση μπορεί να είναι ή να μην

ορίζουν ότι ο δικαιούχος φορέας των

είναι ουσιώδης ανάλογα με το εάν οι

χρηματικών κεφαλαίων πρέπει να

οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν και

προετοιμάσει και να στείλει οικονομικά

εστάλησαν με καθυστέρηση, η έκταση και οι

στοιχεία στο φορέα επιχορήγησης εντός

λόγοι της καθυστέρησης, οποιεσδήποτε

συγκεκριμένης προθεσμίας. Τα στοιχεία

συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη

αυτά δεν έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί

μη συμμόρφωση κ.τ.λ.
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μέσα στην εν λόγω προθεσμία.
Σημαντικές αδυναμίες εντοπίστηκαν στο
σύστημα εσωτερικών δικλίδων σχετικά με

Αυτού του είδους η απόκλιση συμμόρφωσης

την είσπραξη εσόδων σύμφωνα με έναν

αφορά στα δικαιώματα μεμονωμένων

φορολογικό κώδικα. Οι αδυναμίες

πολιτών. Ορισμένοι πολίτες κλήθηκαν να

οφείλονταν σε λανθασμένη ερμηνεία του

πληρώσουν περισσότερο φόρο ενώ άλλοι

φορολογικού κώδικα από τον ελεγχόμενο

δεν κληθήκαν καθόλου. Αναλόγως των

φορέα. Εντοπίστηκαν πολυάριθμες

συνθηκών, και εξαιτίας του ότι αφορά σε

περιπτώσεις φορολογούμενων που

συστημική αδυναμία, η απόκλιση μπορεί να

κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερο από

είναι ουσιώδης.

όσο υποχρεούνταν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.7.1 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΑΕΙ13

Θέμα επικοινωνίας

Κοινοποίηση θεμάτων που σχετίζονται με
απάτη καθώς και υποψίας εμπλοκής
Διοίκησης, εργαζομένων ή άλλων σε αυτή
(40‐42), διενέργεια διερευνητικών
ερωτημάτων (21), απόσυρση ελεγκτή από
την ανάθεση (38 (γ)(i))
Συζήτηση υποψίας μη συμμόρφωσης με
νόμους και κανονισμούς (19), διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων (14),
κοινοποίηση θεμάτων που αφορούν
εντοπισμένη μη συμμόρφωση και
γνωστοποίηση αυτής σε ανώτερο επίπεδο σε
περίπτωση εμπλοκής διοίκησης ή υπεύθυνων
για τη διακυβέρνηση (22‐24)

Σχετική ενότητα
εγχειριδίου
ελέγχου

Σχετικό
ΔΠΑΕΙ

Τίτλος ΔΠΑΕΙ

5.6

1240
παρ. 21,
38 (γ)(i)
και 40‐42

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΤΗ ΣΕ
ΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8.1 και 4.3

1250
παρ. 14,
19 και
22‐24

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Έγγραφη κοινοποίηση σημαντικών
ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες

8.2

1265
παρ. 9

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΚΛΙΔΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοινοποίηση των μη διορθωμένων
σφαλμάτων και της επίδρασης τους στη
γνώμη του ελεγκτή (12), κοινοποίηση
επίδρασης μη διορθωμένων σφαλμάτων που
αφορούν σε προηγούμενες περιόδους (13)

6.6

1450
παρ. 12‐
13

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει στον
ελεγκτή να αποστείλει αίτημα
επιβεβαίωσης

6.4

1505
παρ. 9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Σφάλματα στα υπόλοιπα έναρξης που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου

6.5

1510
παρ. 7

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

Σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν σε
σχέση με τα συνδεδεμένα μέρη του φορέα

7.3

1550
παρ. 27

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

13 ΔΠΑΕΙ 1260: «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση», Παράρτημα 1.
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Συζήτηση για ύπαρξη πραγματικού
περιστατικού κατά την ημερομηνία της
έκθεσης του ελεγκτή ή μετά την έκδοση των
οικονομικών καταστάσεων το οποίο, εάν του
είχε γνωστοποιηθεί μπορεί να οδηγούσε σε
τροποποίηση της έκθεσής του (10, 14),
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων (7),
ειδοποίηση να μη εκδοθούν οι οικονομικές
καταστάσεις σε τρίτα μέρη προτού γίνουν οι
απαραίτητες (13),
ενημέρωση του ελεγκτή προς τη διοίκηση ότι
θα επιδιώξει να εμποδίσει τη μελλοντική
στήριξη των προβλεπόμενων χρηστών στην
έκθεση του αν η διοίκηση δεν τροποποιήσει
τις οικονομικές καταστάσεις στις περιστάσεις
που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάτι
τέτοιο
Κοινοποίηση γεγονότων ή συνθηκών που
εντοπίζονται
και τα οποία μπορεί να εγείρουν σημαντική
αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
οντότητας για συνέχιση της
δραστηριότητας
Ενημέρωση για τυχόν επιβολή περιορισμού
στο πεδίο του ελέγχου (12),
σε περίπτωση που ο ελεγκτής αποσυρθεί,
οποιαδήποτε θέματα αναφορικά με
σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου τα οποία θα
προκαλούσαν διαφοροποίηση της γνώμης
(14),συζήτηση τυχόν μη γνωστοποίησης
πληροφοριών που έπρεπε να
γνωστοποιηθούν και είχαν ως συνέπεια τη
διενέργεια ουσιώδους σφάλματος (19),
περιστάσεις που οδήγησαν στη
διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του
ελεγκτή (28)
Πρόθεση του ελεγκτή ότι θα περιλάβει
παράγραφο έμφασης θέματος ή παράγραφο
άλλου θέματος στην έκθεσή του

Γνωστοποίηση ουσιώδους σφάλματος που
επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της
προηγούμενης περιόδου επί των οποίων ο
προηγούμενος ελεγκτής είχε εκδώσει έκθεση
χωρίς διαφοροποίηση

7.2.2

1560
παρ. 7
(β)‐(γ),
10 (α),
13(β), 14
(α) και
17

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

7.2.3

1570
παρ. 23

ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

8.1.2

1705
παρ. 12,
14, 19 (α)
και 28

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ

1706
παρ. 9

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΕΜΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΑΛΛΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ

1710
παρ. 18

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
− ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

8.1.3

4.3
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Εντοπισμό ουσιώδους ασυνέπειας κατά την
ανάγνωση των άλλων πληροφοριών (10),
κατάθεση προβληματισμού αναφορικά με
άρνηση της διοίκησης να προβεί σε
αναθεώρηση πληροφοριών στις περιπτώσεις
που ο ελεγκτής κρίνει ότι είναι απαραίτητο
(13) καθώς και αν συμπεράνει ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα πραγματικού
περιστατικού, στις άλλες πληροφορίες που η
διοίκηση αρνείται να διορθώσει (16)

1720
παρ. 10,
13 και 16

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

62

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.7.2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ….
Τηλ:
Φαξ :

…….
…….

Αθήνα, ….
Αρ. Πρωτ.

Προς: ……

Θέμα: «Προκαταρκτικά Ευρήματα ελέγχου»
Σε συνέχεια της απόκτησης, εξέτασης και αξιολόγησης ελεγκτικών τεκμηρίων επί του
ελέγχου που διενεργήθηκε στο Οργανισμό/Φορέα σας βάση της υπ’ αριθμ. ………..
Απόφασης Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας γνωστοποιούμε κάτωθι τα
προκαταρκτικά ευρήματα της ελεγκτικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις ………….., επί
των οποίων ο Οργανισμός/Φορέας σας δύναται να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας
………. ημερολογιακών ημερών τις απαντήσεις του και να προσκομίσει συμπληρωματικά
στοιχεία.
Τα ευρήματα αυτά, των οποίων τον εμπιστευτικό χαρακτήρα σας παρακαλώ να
τηρήσετε, ιδίως έναντι κάθε προσώπου που δεν ανήκει στους ενδιαφερόμενους
διοικητικούς φορείς και οργανισμούς, έχουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα στο παρόν
στάδιο της διαδικασίας, ενδέχεται δε να υποβληθούν σε περαιτέρω επαληθεύσεις.

Ο/Η Επικεφαλής
της ομάδας ελέγχου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.7.3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΡΦΗ)

Ευρήματα Ομάδας Ελέγχου

Απάντηση ελεγχόμενου

Παρατηρήσεις/Σχόλια
Ομάδας Ελέγχου

Α. Κατηγορία ευρημάτων
Εύρημα Α.1
……………..
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6.1 Αναλυτικές Διαδικασίες

6.1.1 Ορισμός, είδη και τύποι αναλυτικών διαδικασιών

Ο όρος «αναλυτικές διαδικασίες» σημαίνει:
•

αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών ενός φορέα μέσω ανάλυσης
αληθοφανών σχέσεων μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών
δεδομένων και

•

διερεύνηση των διακυμάνσεων ή σχέσεων που εντοπίζονται και είναι ασυνεπείς με
άλλες σχετικές πληροφορίες ή διαφέρουν σημαντικά από τις προσδοκίες της
ομάδας ελέγχου.

Οι αναλυτικές διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν:
•

στην καλύτερη κατανόηση του ελεγχόμενου φορέα,

•

στην αξιολόγηση της «λογικότητας» των επιμέρους κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων (βλέπε παρακάτω),

•

στον εντοπισμό περιοχών ελέγχου με υψηλό κίνδυνο,

•

στον εντοπισμό σημαντικών διακυμάνσεων και τη διερεύνηση των αιτιών τους,

•

στην παροχή ελεγκτικών τεκμηρίων,

•

στη διευκόλυνση της αξιολόγησης των ευρημάτων ελέγχου και

•

στη

διενέργεια

του

ελέγχου

με

οικονομικότερο,

αποδοτικότερο

και

αποτελεσματικότερο τρόπο1.
Παράλληλα με τα οφέλη των αναλυτικών διαδικασιών, θα πρέπει να λαμβάνονται
πάντα υπόψη και οι ακόλουθοι περιορισμοί:
•

η πιθανή ακαταλληλότητα ή ανεπάρκειά τους για την κάλυψη συγκεκριμένων
ισχυρισμών της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα,

•

ο βαθμός διαθεσιμότητας και

αξιοπιστίας των μη χρηματοοικονομικών

πληροφοριών,
•

ο

κίνδυνος

εξαγωγής

λανθασμένων

συμπερασμάτων

κατά

την

άσκηση

επαγγελματικής κρίσης,
•

το γεγονός ότι παρότι οι αναλυτικές διαδικασίες παρέχουν εύλογη διασφάλιση
όταν προκύπτει κάποιο εύρημα, δεν ισχύει το ίδιο και σε περίπτωση μη εντοπισμού

1

Μέσω της μείωσης ή αποτελεσματικότερης επιλογής του δείγματος κατά τη διενέργεια δοκιμασιών
λεπτομερειών, της αύξησης της αποτελεσματικότητας του ελέγχου των κονδυλίων της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων Χρήσης κ.ά.
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ευρημάτων. Ο μη εντοπισμός λαθών δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ορθότητα
των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και
•

η ανάγκη συγκέντρωσης συμπληρωματικών ελεγκτικών τεκμηρίων μέσω

της

διενέργειας δοκιμασιών λεπτομερειών.
Οι αναλυτικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα χρονικά σημεία του ελέγχου
εξυπηρετώντας διαφορετικούς σκοπούς:
Φάση του ελέγχου

Σκοπός των αναλυτικών διαδικασιών

Σχεδιασμός (προκαταρκτικές αναλυτικές

Κατανόηση ελεγχόμενου φορέα ‐

διαδικασίες)

Εντοπισμός και εκτίμηση ενδεχόμενων
κινδύνων προκειμένου να σχεδιαστούν οι
κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες2.

Πραγματοποίηση (ουσιαστικές αναλυτικές

Απόκτηση σχετικών και αξιόπιστων

διαδικασίες)

ελεγκτικών τεκμηρίων ως μέρος των
ουσιαστικών διαδικασιών.
Μέρος της συνολικής επισκόπησης των
οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα στο τέλος του ελέγχου και προτού
διατυπωθεί γνώμη επ΄αυτών.

Οι τεχνικές ανάλυσης των πληροφοριών διακρίνονται σε:
•

οριζόντιες ή διαχρονικές αναλύσεις:
o

σύγκριση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του ελεγχόμενου φορέα
με πληροφορίες προηγούμενων περιόδων (σε απόλυτους αριθμούς και
ποσοστά μεταβολής)

o

διαχρονική σύγκριση των πραγματικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών
έναντι προϋπολογισμού

o

σύγκριση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του ελεγχόμενου φορέα
με φορείς του ίδιου κλάδου / τομέα ή τον μέσο όρο του κλάδου / τομέα για
την υπό έλεγχο ή και προηγούμενες περιόδους (σε απόλυτους αριθμούς και
ποσοστά μεταβολής)

•

ανάλυση με αριθμοδείκτες 3 :

2

Βλέπε Ενότητες «5.5.: Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης
του Φορέα και του περιβάλλοντός του» και «5.9 : Προετοιμασία ‐ Επικαιροποίηση των προγραμμάτων ελέγχου»
3
Οι αριθμοδείκτες είναι το πηλίκο ή ποσοστό μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις
οικονομικές ή άλλες καταστάσεις ενός φορέα. Καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής
θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν τον φορέα και
σε τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρου του φορέα.
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o

διαχρονική σύγκριση αριθμοδεικτών με την χρήση χρηματοοικονομικών ή
μη πληροφοριών

o

υπολογισμός του ποσοστού συμμετοχής κάθε κονδυλίου ή κατηγορίας
κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επί του αντίστοιχου
συνόλου και διαχρονική σύγκριση τους

o

σύγκριση αριθμοδεικτών με φορείς του ίδιου κλάδου / τομέα ή τον μέσο
όρο του κλάδου / τομέα για την υπό έλεγχο περιόδου ή και για
προηγούμενες περιόδους

•

αναλύσεις λογικότητας :
o

υπολογισμός ενός εκτιμώμενου αποτελέσματος με βάση συγκεκριμένες
παραμέτρους από την ομάδα ελέγχου και αντιπαραβολή με τα πραγματικά
στοιχεία.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι για
την εκτέλεση αναλυτικών διαδικασιών, αναλόγως με τον σκοπό, τη χρονική στιγμή και τα
διαθέσιμα δεδομένα. Αυτές οι μέθοδοι κυμαίνονται από την εκτέλεση απλών συγκρίσεων,
έως την εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων με τη χρήση προηγμένων στατιστικών τεχνικών.
Κάθε τύπος αναλυτικής διαδικασίας παρέχει διαφορετικό επίπεδο διασφάλισης (για
παραδείγματα βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1.1 : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ).
Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η χρήση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών κατά
την εκτέλεση των αναλυτικών διαδικασιών αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο
εντοπισμού πιθανής απάτης. Αυτό συμβαίνει διότι ενώ οι χρηματοοικονομικές
πληροφορίες μπορούν να παραποιηθούν, είναι δύσκολο να παραποιηθούν μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες (π.χ. τετραγωνικά μέτρα, ημερολογιακές ημέρες,
αριθμός υπαλλήλων κτλ).

6.1.2 Προκαταρκτικές αναλυτικές διαδικασίες
Οι αναλυτικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ελέγχου λειτουργούν
κυρίως ως διαδικασίες κατανόησης του φορέα, εντοπισμού των σημαντικών περιοχών
ελέγχου, εκτίμησης κινδύνων και σχεδιασμού των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για
την αντιμετώπιση τους.
Οι αναλυτικές διαδικασίες μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ύπαρξης
ασυνήθιστων συναλλαγών ή γεγονότων, καθώς και ποσών, δεικτών, και τάσεων που μπορεί
να υποδεικνύουν θέματα τα οποία έχουν επιπτώσεις στον έλεγχο. Ασυνήθεις ή μη
αναμενόμενες σχέσεις που διαπιστώνονται, μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα ελέγχου στον
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εντοπισμό κινδύνων ουσιώδους σφάλματος και ειδικότερα κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος οφειλομένου σε απάτη.
Ωστόσο, όταν τέτοιες αναλυτικές διαδικασίες χρησιμοποιούν συγκεντρωτικά
δεδομένα, τα αποτελέσματά τους παρέχουν μόνο μια ευρεία αρχική ένδειξη για την πιθανή
ύπαρξη ουσιώδους σφάλματος. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η εξέταση και άλλων
πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον εντοπισμό των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος, μαζί με τα αποτελέσματα αυτών των αναλυτικών διαδικασιών.

6.1.3 Ουσιαστικές Αναλυτικές Διαδικασίες
Οι ουσιαστικές διαδικασίες της ομάδας ελέγχου σε επίπεδο ισχυρισμού μπορεί να
είναι δοκιμασίες λεπτομερειών, ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες, ή συνδυασμός και
των δύο. Η απόφαση για το ποιες από τις διαθέσιμες ελεγκτικές διαδικασίες πρόκειται να
εκτελεστούν, βασίζεται στην κρίση του ελεγκτή για την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα
και αποδοτικότητα αυτών, έτσι ώστε να μειωθεί ο ελεγκτικός κίνδυνος σε επίπεδο
ισχυρισμού σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο.
Για παράδειγμα, όταν ένα σημαντικό ποσοστό συναλλαγών είναι συναλλαγές
υψηλής αξίας, τότε αυτές μπορούν να υποβληθούν σε δοκιμασίες λεπτομερειών, ενώ οι
υπόλοιπες συναλλαγές μπορούν να ελεγχθούν μέσω ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών.
Μία άλλη περίπτωση είναι όταν ο φορέας δραστηριοποιείται σε διάφορες γεωγραφικές
θέσεις, σε μερικές από τις οποίες δεν είναι δυνατόν ή δεν είναι αποδοτικό να
πραγματοποιηθεί επίσκεψη, και ως εκ τούτου αποφασίζεται η διενέργεια ουσιαστικών
αναλυτικών διαδικασιών στα αντίστοιχα κονδύλια.
Η ομάδα ελέγχου μπορεί να απευθύνει διερευνητικά ερωτήματα στη διοίκηση
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που χρειάζονται για την
εφαρμογή ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που εκτελούνται
αναλυτικές διαδικασίες από τον ίδιο τον φορέα,

η ομάδα ελέγχου μπορεί να τις

χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναλυτικά δεδομένα είναι
ορθώς καταρτισμένα.
Βήματα ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών

Κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών, είτε
μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με δοκιμασίες λεπτομερειών, η ομάδα ελέγχου οφείλει να
εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:
(α) Να προσδιορίζει τις κατάλληλες ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες για κάθε
ισχυρισμό της διοίκησης στις οικονομικές καταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους
7
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εκτιμώμενους κινδύνους

ουσιώδους

σφάλματος και τις

αντίστοιχες

δοκιμασίες

λεπτομερειών, όπου αυτές εφαρμόζονται.
Για παράδειγμα, εάν οι δικλίδες επί της βεβαίωσης εσόδων είναι ανεπαρκείς, η
ομάδα ελέγχου μπορεί να εμπιστευθεί περισσότερο δοκιμασίες λεπτομερειών, παρά
ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες για ισχυρισμούς που σχετίζονται με απαιτήσεις.
Οι ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες είναι περισσότερο εφαρμόσιμες σε
μεγάλους όγκους συναλλαγών που τείνουν να είναι προβλέψιμοι σε βάθος χρόνου. Η
εφαρμογή τους βασίζεται στη προσδοκία ότι υφίστανται σταθερές σχέσεις μεταξύ
δεδομένων, εκτός και εάν προκύψουν συνθήκες για το αντίθετο. Ωστόσο, η καταλληλότητα
μιας συγκεκριμένης αναλυτικής διαδικασίας θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση της ομάδας για
το πόσο αποτελεσματική θα είναι στον εντοπισμό σφάλματος που, από μόνο του ή
συναθροιζόμενο με άλλα σφάλματα, μπορεί να κάνει τις οικονομικές καταστάσεις να είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες.
(β) Να αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών τις οποίες χρησιμοποιεί για την
εκτέλεση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη την πηγή, τη
συγκρισιμότητα, τη φύση και τη σχετικότητα4 των πληροφοριών αυτών και τις δικλίδες που
διασφαλίζουν την ορθότητά τους, με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης ότι οι πληροφορίες
αυτές είναι πράγματι πλήρεις, ακριβείς και έγκυρες5. Γενικώς η αξιοπιστία των
πληροφοριών αυξάνεται όταν αυτές έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ή διασταυρώνονται και
με πληροφορίες από άλλες πηγές.
Η ομάδα ελέγχου μπορεί να αποφασίσει την εξέταση της λειτουργικής
αποτελεσματικότητας των δικλίδων που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ως άνω
πληροφοριών του ελεγχόμενου φορέα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση
ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών. Όταν τέτοιες δικλίδες είναι αποτελεσματικές,
μειώνεται ο κίνδυνος διατύπωσης εσφαλμένου συμπεράσματος, μιας και η ομάδα ελέγχου
έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των πληροφοριών που χρησιμοποίησε, άρα
και στα αποτελέσματα των αναλυτικών διαδικασιών. Κατά συνέπεια ο έλεγχος των
δικλίδων είναι καθοριστικής σημασίας.
Ειδικά για τον έλεγχο του δημόσιου τομέα, η χρήση μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών είναι ευρέως διαδεδομένη και για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η
αξιολόγηση και αυτών των δικλίδων ως προς την αξιοπιστία τους. Η λειτουργική
αποτελεσματικότητα των δικλίδων επί μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών μπορεί συχνά
4

Για παράδειγμα, εάν έχουν καταρτιστεί προϋπολογισμοί ως αναμενόμενα αποτελέσματα παρά ως στόχοι προς
επίτευξη.
5
Ανεξάρτητα από το εάν η ομάδα ελέγχου εκτελεί ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες επί των οικονομικών
καταστάσεων στο τέλος της περιόδου του ελεγχόμενου φορέα ή σε ενδιάμεση ημερομηνία και σχεδιάζει να
εκτελέσει ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες για την υπόλοιπη περίοδο. Το ΔΠΕ 330 καθιερώνει απαιτήσεις
και παρέχει καθοδήγηση επί των ουσιαστικών διαδικασιών που εκτελούνται σε ενδιάμεση ημερομηνία (παρ.
22‐23).
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να δοκιμάζεται σε συνδυασμό με άλλες δοκιμασίες δικλίδων. Εναλλακτικά, η ομάδα
ελέγχου μπορεί να εξετάσει εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν υποβληθεί σε άλλη
ελεγκτική δοκιμασία.
Το ΔΠΕ 500 καθιερώνει απαιτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για τον καθορισμό των
ελεγκτικών διαδικασιών που πρόκειται να εκτελεστούν επί των πληροφοριών που θα
χρησιμοποιηθούν για ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες6.
(γ) Να αναπτύσσει προσδοκίες για τις τιμές των καταχωρημένων ποσών ή των
αριθμοδεικτών και να αξιολογεί εάν οι προσδοκίες είναι επαρκώς ακριβείς έτσι ώστε να
εντοπίζονται σφάλματα τα οποία, μόνα τους ή συναθροιζόμενα με άλλα σφάλματα,
μπορούν να χαρακτηρίσουν τις οικονομικές καταστάσεις ως ουσιωδώς εσφαλμένες. Η
ανάπτυξη προσδοκιών είναι το σημαντικότερο βήμα για την εκτέλεση αποτελεσματικών
ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών.
Ο βαθμός ακρίβειας μίας προσδοκίας για τον εντοπισμό σφάλματος εξαρτάται από:
1) το βαθμό προβλεψιμότητας των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
Τα κονδύλια της «Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης» θεωρούνται πιο
προβλέψιμα από τα κονδύλια του «Ισολογισμού», διότι αφορούν τις συναλλαγές κατά τη
διάρκεια μίας χρονικής περιόδου και όχι το υπόλοιπο των λογιστικών κονδυλίων σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2) το βαθμό ανάλυσης των χρησιμοποιούμενων πληροφοριών
Όσο πιο λεπτομερής είναι ο βαθμός ανάλυσης των πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται, τόσο πιο ακριβής θα είναι η προσδοκία της ομάδας ελέγχου. Για
παράδειγμα,

οι

ουσιαστικές

αναλυτικές

διαδικασίες

αναμένεται

να

είναι

πιο

αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται σε μηνιαίες, παρά σε ετήσιες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες, ή σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες επιμέρους λειτουργιών ενός φορέα,
παρά στις συνολικές οικονομικές καταστάσεις του φορέα.
Παρότι οι αναλυτικές διαδικασίες κατά τον σχεδιασμό και την περάτωση του
ελέγχου μπορούν να βασίζονται σε συγκεντρωτικές πληροφορίες, δεν ισχύει το ίδιο για τις
ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες, διότι είναι δύσκολο να εντοπισθούν σφάλματα .
3) τη διαθεσιμότητα τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών
(δ) Να προσδιορίζει το ποσό απόκλισης μεταξύ καταχωρημένων και προσδοκώμενων
ποσών, το οποίο είναι αποδεκτό χωρίς περαιτέρω εξέταση.
Ο καθορισμός του ποσού απόκλισης επηρεάζεται από το ουσιώδες μέγεθος7, το
επιθυμητό επίπεδο διασφάλισης, τον βαθμό ανάλυσης των χρησιμοποιούμενων
πληροφοριών και τον βαθμό ακρίβειας του προσδοκώμενου ποσού. Σύμφωνα με το ΔΠΕ
6
7

316 ΔΠΕ 500, παράγραφος 10
ΔΠΕ 320, «To oυσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στη εκτέλεση του ελέγχου», παράγραφος Α13.
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330 όσο πιο υψηλή είναι η εκτίμηση κινδύνου από την ομάδα ελέγχου8, τόσο πιο πειστικά
ελεγκτικά τεκμήρια απαιτούνται. Κατά συνέπεια, καθώς αυξάνεται ο εκτιμώμενος κίνδυνος,
το ποσό απόκλισης που θεωρείται αποδεκτό χωρίς διερεύνηση μειώνεται, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο πειστικών τεκμηρίων9. Σε κάθε περίπτωση το ποσό
απόκλισης είναι χαμηλότερο του ουσιώδους μεγέθους. Όταν οι ουσιαστικές αναλυτικές
διαδικασίες αφορούν ένα κονδύλι, το ποσό απόκλισης συνήθως ισούται με το ουσιώδες
μέγεθος εκτέλεσης ελέγχου του συγκεκριμένου κονδυλίου. Εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ένα προκαθορισμένο ποσοστό απόκλισης, π.χ. 10%.
(ε) Να διερευνήσει αποκλίσεις που υπερβαίνουν το αποδεκτό όριο.
Σε περίπτωση απόκλισης που υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, η ομάδα ελέγχου
υποχρεούται

να

διερευνήσει

την

απόκλιση,

αναζητώντας

τα

πιθανά

αίτια,

πραγματοποιώντας διερευνητικά ερωτήματα προς τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα και
συγκεντρώνοντας επιβεβαιωτικά τεκμήρια.
Σημαντικές αποκλίσεις συνήθως εμφανίζονται λόγω:
•

μεταβολών στον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών / λογιστικών γεγονότων

•

τρεχουσών οικονομικών συνθηκών ή γεγονότων

•

λάθους ή

•

απάτης.

Είναι δυνατόν η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα, σκοπίμως ή μη, να παρέχει
εξηγήσεις που φαίνονται λογικές, αλλά δεν είναι αληθινές. Για αυτόν τον λόγο, η ομάδα
ελέγχου θα πρέπει να έχει αναζητήσει πιθανά αίτια και εντοπίσει πιθανές εξηγήσεις για τις
αποκλίσεις, προτού ερωτηθεί η διοίκηση. Η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητα
χρονοβόρα. Οι πιθανές εξηγήσεις μπορούν να προκύψουν από την κατανόηση του φορέα
και του περιβάλλοντος του, την προηγούμενη εμπειρία των ελεγκτών, τα αποτελέσματα
των υπόλοιπων ελεγκτικών εργασιών και συζήτηση των αποκλίσεων μεταξύ των μελών της
ομάδας ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξηγήσεις των σημαντικών αποκλίσεων που εντοπίζονται στις
ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες, θα πρέπει :
•

να ποσοτικοποιηθούν μέσω επανυπολογισμού της προσδοκίας με βάση τις νέες
διαθέσιμες πληροφορίες

•

να ενισχυθούν10 μέσω ελεγκτικών τεκμηρίων

•

να αξιολογηθούν ως προς την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου διασφάλισης.

8

ΔΠΕ 330, παράγραφος 7(β).
ΔΠΕ 330, παράγραφος Α19.
10
Κατά τις προκαταρκτικές αναλυτικές διαδικασίες δεν αναζητούνται ελεγκτικά τεκμήρια για την κάλυψη
ισχυρισμών. Κύριος σκοπός τους είναι ο εντοπισμός πιθανών κινδύνων και η εξέταση της ανάγκης αναθεώρησης
των ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν σχεδιασθεί.
9

10
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Όταν η διοίκηση αδυνατεί να παράσχει εξήγηση, ή όταν η εξήγηση μαζί με τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν σχετικά με την απάντηση της διοίκησης δεν θεωρείται επαρκής,
προκύπτει η ανάγκη εκτέλεσης εναλλακτικών ελεγκτικών διαδικασιών. Παράλληλα, θα
πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι που η διοίκηση αδυνατεί να δώσει εξηγήσεις και το ποιοι
είναι υπεύθυνοι για αυτό.
Η διαδικασία εκτέλεσης ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών που περιγράφεται
παραπάνω απεικονίζεται διαγραμματικά ως εξής:
Προσδιορισμός κατάλληλων
ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών.
Έλεγχος αξιοπιστίας δεδομένων.

Δημιουργία προσδοκίας

Προσδιορισμός του
ποσού απόκλισης.

αποδεκτού

Αντιπαραβολή
προσδοκώμενης
και πραγματικής τιμής .

Όχι

Είναι
το
απόκλισης
μεγαλύτερο
αποδεκτού;

ποσό
του

Διερεύνηση της απόκλισης, αναζήτηση
πιθανών
αίτιων,
πραγματοποίηση
διερευνητικών ερωτημάτων
προς τη
Ναι
Διοίκηση
και
συγκέντρωση
επιβεβαιωτικών τεκμηρίων.

Είναι οι εξηγήσεις
της Διοίκησης και τα
επιβεβαιωτικά
τεκμήρια επαρκή;

Όχι

Διενέργεια εναλλακτικών
ελεγκτικών διαδικασιών ή
διορθωτικής
πρόταση
εγγραφής*.

Ναι

Αποδοχή πραγματικής τιμής .

Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων.

* Οι διορθωτικές εγγραφές περιγράφονται στην «Σύνοψη ελεγκτικών διαφορών».
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Οι ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους
τους ισχυρισμούς της διοίκησης στις οικονομικές καταστάσεις, πλην των ισχυρισμών
«δικαιωμάτων και δεσμεύσεων», «νομιμότητας – κανονικότητας» και «καταλληλότητας».
Ωστόσο, είναι πιο αποτελεσματικές για ορισμένους ισχυρισμούς, όπως π.χ. για τον
ισχυρισμό της «πληρότητας». Για κάθε αναλυτική διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζεται
το ότι αυτή είναι κατάλληλη για τον υπό εξέταση ισχυρισμό.
Γενικώς, η οριζόντια ανάλυση θεωρείται ως η λιγότερο ακριβής διαδικασία, διότι
εξετάζει μεμονωμένα κονδύλια και όχι συνδυασμό κονδυλίων. Για το λόγο αυτό δεν
ενδείκνυται ως ουσιαστική αναλυτική διαδικασία. Η ανάλυση με αριθμοδείκτες θεωρείται
πιο αποτελεσματική στον εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων και σφαλμάτων, διότι
συγκρίνει σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κονδυλίων και έτσι είναι πιο πιθανό να αναδείξει
ασυνήθιστες τάσεις. Τέλος, η ανάλυση λογικότητας βασίζεται σε συγκεκριμένες
παραμέτρους, θεωρείται ως η πιο ακριβής διαδικασία και είναι αυτή που κυρίως
χρησιμοποιείται ως ουσιαστική αναλυτική διαδικασία.
Τεκμηρίωση ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών

Ειδικά για την τεκμηρίωση των ουσιαστικών αναλυτικών διαδικασιών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ως κύριες ουσιαστικές διαδικασίες για σημαντικά κονδύλια, απαιτείται
πέραν της τεκμηρίωσης των προσδοκιών της ομάδας ελέγχου και των αποτελεσμάτων της
αντιπαραβολής προσδοκώμενων – πραγματικών τιμών, να τεκμηριώνονται:
•

ο τρόπος ανάπτυξης των προσδοκιών της ομάδας ελέγχου και

•

οι πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες και τα αποτελέσματα τους σε περίπτωση
σημαντικών αποκλίσεων.

6.1.4 Αναλυτικές διαδικασίες κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί αναλυτικές διαδικασίες κοντά
στο τέλος του ελέγχου, προκειμένου: 1) να διαπιστώσει εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι συνεπείς με όσες πληροφορίες και στοιχεία έχουν συλλεχθεί για τον ελεγχόμενο
φορέα και 2) να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα που εξάγονται κατά τη διάρκεια του
ελέγχου των επιμέρους κονδυλίων, ή στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Με τον
τρόπο αυτόν ενισχύεται και υποστηρίζεται η έκθεση ελέγχου.
Οι αναλυτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στο στάδιο της συνολικής
επισκόπησης μπορεί να είναι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά το στάδιο του
σχεδιασμού του ελέγχου και επομένως να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Με την
12

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

επισκόπηση μπορεί να διαπιστωθεί, ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν περαιτέρω
αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των αναλυτικών διαδικασιών εντοπίσουν έναν
μη αναγνωρισμένο κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος, το ΔΠΕ 315 απαιτεί την αναθεώρηση
της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος και την ανάλογη τροποποίηση των
σχεδιασμένων ελεγκτικών διαδικασιών11.

6.1.5 Αναλυτικές διαδικασίες στον έλεγχο συμμόρφωσης

Στον έλεγχο συμμόρφωσης η δυνατότητα διενέργειας αναλυτικών διαδικασιών
είναι περιορισμένη, η δε χρήση τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων
οικονομικών πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων.
Για παράδειγμα, σε έλεγχο που αφορά σε καταβληθείσες συντάξεις, οι αναλυτικές
διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν σύγκριση μιας αύξησης στο συνολικό ποσό των
καταβληθεισών συντάξεων από το ένα έτος στο επόμενο σε σχέση με δημογραφικά
στοιχεία, όπως ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέσα στον
τελευταίο χρόνο, προκειμένου να εντοπιστεί αν η αύξηση των συνταξιοδοτικών παροχών
είναι ανάλογη με την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων ή αν, αντίθετα, οφείλεται σε
παράβαση των κειμένων διατάξεων για τον υπολογισμό των σχετικών ποσών (π.χ. αν
δικαιολογείται εκτόξευση σε ποσοστό 11% των δημοσίων δαπανών κατά το έτος 2014 των
συνταξιοδοτικών παροχών από ποσοστό 5‐6% κατά το διάστημα 2005‐2013).
Αντίστοιχα, σε έλεγχο της χρηματοδότησης ενός προγράμματος, είναι δυνατή η
χρήση αναλυτικών διαδικασιών προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων της
συμφωνίας χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που κατά τους όρους
αυτούς η χρηματοδότηση του προγράμματος βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες
απόδοσης, όπως ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, τότε οποιεσδήποτε
αλλαγές στη χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να συγκριθούν με τις αλλαγές στα
στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση.
Τεχνικές ανάλυσης παλινδρόμησης ή άλλες μαθηματικές μέθοδοι μπορεί να
βοηθήσουν τον ελεγκτή στη σύγκριση πραγματικών και αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

11

ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και
του περιβάλλοντός του», παράγραφος 31.
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6.1.6 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

1) Διενέργεια προκαταρκτικών

Καταγραφή των αναλυτικών

Φάκελος

αναλυτικών διαδικασιών

διαδικασιών και των

Ελέγχου Α

αποτελεσμάτων τους

(Ενότητα Α.8.)

Καταγραφή των αναλυτικών
διαδικασιών και των

Φάκελος

2) Διενέργεια ουσιαστικών

αποτελεσμάτων τους (βλέπε

Ελέγχου Γ

αναλυτικών διαδικασιών

σχετικά και την παράγραφο

(ανά ενότητα

«Τεκμηρίωση Ουσιαστικών

/ ελεγχόμενο

Αναλυτικών Διαδικασιών»)

κονδύλι)

3) Διενέργεια αναλυτικών

Καταγραφή των αναλυτικών

διαδικασιών κατά την ολοκλήρωση

διαδικασιών και των

Φάκελος

του ελέγχου

αποτελεσμάτων τους

Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.2.)

14

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6.2 Ελεγκτικά τεκμήρια

Ελεγκτικά Τεκμήρια είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή για να
καταλήξει στα συμπεράσματα στα οποία βασίζει τη γνώμη του12 ή την έκθεσή του.
Συγκεντρώνονται διά των κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών και προκειμένου να
θεμελιώσουν εύλογα και αξιόπιστα συμπεράσματα, πρέπει να είναι επαρκή και κατάλληλα.
•

Η επάρκεια των ελεγκτικών τεκμηρίων σχετίζεται με την ποσότητα των
συγκεντρωθέντων αποδεικτικών στοιχείων.

•

Η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων σχετίζεται με την ποιότητα και την
αξιοπιστία αυτών.

6.2.1 Μέθοδοι και τεχνικές συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων

Τα ελεγκτικά τεκμήρια αποκτώνται με εκτέλεση:
(α) διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5.5 : Εντοπισμός και εκτίμηση
των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης του φορέα και του
περιβάλλοντός του), και
(β) περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 5.9: Προετοιμασία ‐
επικαιροποίηση προγραμμάτων ελέγχου), και ειδικότερα:
•

δοκιμασίες δικλίδων, όταν απαιτείται από τη μεθοδολογία ή όταν ο ελεγκτής
έχει επιλέξει να τις πραγματοποιήσει και

•

ουσιαστικές διαδικασίες, δηλαδή λεπτομερείς διαδικασίες και ουσιαστικές
αναλυτικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελεγκτικών διαδικασιών, οι τεχνικές που εφαρμόζονται
για τη συλλογή των ελεγκτικών τεκμηρίων (αριθμημένες με σειρά αξιοπιστίας σε
αποτελεσματικό περιβάλλον εσωτερικών δικλίδων) είναι οι εξής:
Τεχνικές συλλογής
ελεγκτικών

Περιγραφή

τεκμηρίων
1. Επανυπολογισμός

Εξακρίβωση

της

μαθηματικής

ακρίβειας

λογαριασμών

και

συναλλαγών. Ο επανυπολογισμός μπορεί να εκτελεστεί με τη
12

ΔΠΕ 500 «Ελεγκτικά Τεκμήρια».
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Τεχνικές συλλογής
ελεγκτικών

Περιγραφή

τεκμηρίων
βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2. Επιθεώρηση

Εξέταση αρχείων ή εγγράφων, εσωτερικών ή εξωτερικών, σε
γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Η αξιοπιστία της τεχνικής εξαρτάται
από τη φύση και την πηγή προέλευσης των εξεταζόμενων
στοιχείων και στην περίπτωση εσωτερικών εγγράφων, από την
αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων που εφαρμόστηκαν
για τη δημιουργία τους.

3. Επανεκτέλεση

Ανεξάρτητη εκτέλεση από τον ελεγκτή των διαδικασιών ή δικλίδων
οι οποίες είχαν αρχικά πραγματοποιηθεί ως μέρος του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων του φορέα.

4. Παρατήρηση

Παρατήρηση της διαδικασίας όπως εκτελείται από άλλους. Η
αποτελεσματικότητα της τεχνικής είναι περιορισμένη, αφού δεν
παρέχει ασφαλείς πληροφορίες για χρονικά διαστήματα πέραν
εκείνου κατά το οποίο πραγματοποιείται η παρατήρηση, η δε
αξιοπιστία της υποβαθμίζεται, λόγω του κινδύνου η πράξη της
παρατήρησης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η
διαδικασία.

5. Επιβεβαίωση

Απόκτηση πληροφοριών απευθείας από τρίτο μέρος (εκτός του
ελεγχόμενου φορέα). π.χ. αποστολή επιβεβαιωτικών επιστολών σε
τράπεζες, χρεώστες κ.τ.λ..

6. Αναλυτικές
Διαδικασίες

Μελέτη αληθοφανών σχέσεων μεταξύ των χρηματοοικονομικών
και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων, είτε εντός της ίδιας
ελεγχόμενης περιόδου και ελεγχόμενου φορέα ή/και από
διαφορετικές περιόδους και ελεγχόμενους φορείς (βλέπε επίσης
Ενότητα 6.1 : Αναλυτικές διαδικασίες).

7. Διερευνητικές

Αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα που διαθέτουν την

ερωτήσεις

αντίστοιχη γνώση, εντός και εκτός του φορέα. Τα διερευνητικά
ερωτήματα μπορεί να έχουν επίσημη γραπτή μορφή ή να
διενεργούνται προφορικώς. Η αξιολόγηση των απαντήσεων
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διερεύνησης.

(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.1.: ΠΗΓΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ‐ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ).
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6.2.2 Επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων

Η ομάδα ελέγχου οφείλει να συγκεντρώνει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια,
επιλέγοντας μία ή συνδυασμό εκ των ακόλουθων μεθόδων:
(α) Επιλογή όλων των μονάδων13 (100% εξέταση)
(β) Επιλογή συγκεκριμένων μονάδων και
(γ) Ελεγκτική δειγματοληψία
Η ενδεδειγμένη ποσότητα αποδεικτικών στοιχείων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά
του ελεγχόμενου φορέα, και συναρτάται με τους εξής παράγοντες:
•

τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος

•

τη σημαντικότητα του στοιχείου/κονδυλίου

•

τη φύση του λογιστικού συστήματος και του επιπέδου εσωτερικών δικλίδων

•

τη γνώση και την εμπειρία του ελεγκτή

•

τα αποτελέσματα των δοκιμασιών δικλίδων

•

το μέγεθος του υπό έλεγχο πληθυσμού

•

το μέγεθος του επιλεγμένου δείγματος για δοκιμασία

•

την αξιοπιστία των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν

Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση της επάρκειας των συγκεντρωμένων ελεγκτικών
τεκμηρίων εναπόκειται στην επαγγελματική κρίση του ελεγκτή (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2.2:
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ).
(α) Επιλογή όλων των μονάδων

Αφορά στην εξέταση του συνολικού πληθυσμού των μονάδων που απαρτίζουν μια
κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασμού (ή στρώμα εντός του πληθυσμού). Η
100% εξέταση δεν ενδείκνυται στην περίπτωση δοκιμασιών δικλίδων. Αντιθέτως, είναι πιο
συνήθης για τις λεπτομερείς διαδικασίες. Περαιτέρω, η 100% εξέταση μπορεί να είναι
ενδεδειγμένη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•

Ο πληθυσμός αποτελείται από μικρό αριθμό μονάδων μεγάλης αξίας

•

Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος και άλλα μέσα/επιλογές/λύσεις δεν παρέχουν επαρκή
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, ή

13

Μονάδες: μεμονωμένες λογιστικές εγγραφές ή δοσοληψίες που απαρτίζουν μια συγκεκριμένη κατηγορία
συναλλαγών ή υποστηρίζουν το υπόλοιπο ενός λογαριασμού.

17

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

•

Η επαναληπτική φύση ενός υπολογισμού ή άλλης διαδικασίας που εκτελούνται
αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα καθιστούν την 100% εξέταση
αποτελεσματική από πλευράς κόστους.
(β) Επιλογή συγκεκριμένων μονάδων

Αφορά σε επιλογή κατά την κρίση του ελεγκτή συγκεκριμένων μονάδων από το
συνολικό πληθυσμό που απαρτίζουν μια κατηγορία συναλλαγών ή υπόλοιπο λογαριασμού
(ή στρώμα εντός του πληθυσμού) και υπόκειται σε μη δειγματοληπτικό κίνδυνο14. Οι
συγκεκριμένες μονάδες που επιλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν:
•

Μεγάλης αξίας ή βασικές μονάδες. Ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να επιλέξει
συγκεκριμένες μονάδες εντός ενός πληθυσμού επειδή είναι μεγάλης αξίας, ή
παρουσιάζουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά (πχ. μονάδες που εγείρουν υποψίες,
ασυνήθιστες, ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε κίνδυνο ή που έχουν ιστορικό λάθους).

•

Όλες οι μονάδες πάνω από ορισμένο ποσό. Ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να
εξετάσει μονάδες, των οποίων οι εγγεγραμμένες αξίες υπερβαίνουν ορισμένο
ποσό, έτσι ώστε να επιβεβαιώσει ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσού μιας
κατηγορίας συναλλαγών ή του υπολοίπου λογαριασμού.

•

Μονάδες για απόκτηση πληροφοριών. Ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει κονδύλια για
να αποκτήσει πληροφορίες επί θεμάτων όπως η φύση του φορέα ή η φύση των
συναλλαγών.

Η επιλεκτική εξέταση συγκεκριμένων μονάδων από μια κατηγορία συναλλαγών ή ένα
υπόλοιπο λογαριασμού, αν και συχνά είναι αποτελεσματικό μέσο απόκτησης ελεγκτικών
τεκμηρίων, δεν συνιστά ελεγκτική δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών
διαδικασιών που εφαρμόζονται σε μονάδες που έχουν επιλεγεί με αυτόν τον τρόπο δεν
μπορούν να προβληθούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Συνεπώς, η επιλεκτική εξέταση
συγκεκριμένων μονάδων δεν παρέχει ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με το υπόλοιπο μέρος
του πληθυσμού.
(γ) Ελεγκτική δειγματοληψία

Η ελεγκτική δειγματοληψία σχεδιάζεται έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή
συμπερασμάτων για ολόκληρο τον πληθυσμό βάσει της δοκιμασίας δείγματος που έχει
ληφθεί από αυτόν (βλέπε Ενότητα 6.3 : Ελεγκτική Δειγματοληψία).

14

Ο κίνδυνος ο ελεγκτής να οδηγηθεί σε εσφαλμένο συμπέρασμα για οποιοδήποτε λόγο που δεν σχετίζεται με
τον δειγματοληπτικό κίνδυνο. Παραδείγματα: α) χρήση ακατάλληλων διαδικασιών ελέγχου ή παρερμηνεία των
ελεγκτικών τεκμηρίων και β) αποτυχία να αναγνωρίσει ένα σφάλμα ή απόκλιση.
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6.2.3 Καταλληλότητα ελεγκτικών τεκμηρίων

Η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων εξαρτάται από την αξιοπιστία και τη
σχετικότητά τους.
Η ομάδα ελέγχου πρέπει πάντα να προσπαθεί να αποκτά τεκμήρια από τις πιο
αξιόπιστες πηγές. Τα τεκμήρια θεωρούνται πιο αξιόπιστα όταν αποκτώνται από ανεξάρτητη
εξωτερική πηγή, δημιουργούνται εσωτερικά σε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον
εσωτερικών δικλίδων, αποκτώνται απευθείας από τον ελεγκτή και είναι σε γραπτή /
αυθεντική μορφή. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κριτήρια αξιοπιστίας των
ελεγκτικών τεκμηρίων ανάλογα με την πηγή τους:
Προέλευση

Κριτήριο

Μικρότερη

Μεγαλύτερη

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Εσωτερική /

Αντικειμενικότητα Εσωτερική πηγή

Εξωτερική πηγή /

Εξωτερική πηγή

της πηγής

(εντός του φορέα)

Τρίτο μέρος

Πληροφορίας

πληροφόρησης

Πρόσωπο που

Ανεξαρτησία του

Υπάλληλος του φορέα

Εξωτερικός Ελεγκτής –

συνδέεται με τον

προσώπου

– Εξαρτημένο από το

Μη εξαρτημένο από

φορέα

το φορέα

φορέα
Βαθμός γνώσης του

Εγγύτητα στο

Μικρή γνώση για το

Εμπειρία στο

προσώπου που

αντικείμενο ‐

αντικείμενο

αντικείμενο

παρέχει την

Εξειδίκευση

Αξιοπιστία των

Μη αποτελεσματικό

Αποτελεσματική

δικλίδων

σύστημα εσωτερικών

λειτουργία

δικλίδων

εσωτερικών δικλίδων

πληροφορία
Εσωτερικές δικλίδες

6.2.4 Εξαγωγή ευλόγων συμπερασμάτων

Για τη θεμελίωση ευλόγων συμπερασμάτων, ο ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει
επαρκείς (σε ποσότητα) και αξιόπιστες (σε ποιότητα) πληροφορίες.
Η αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων συνιστά ουσιώδη παράγοντα για τον
προσδιορισμό της ενδεδειγμένης ποσότητας που πρέπει να συγκεντρωθεί από την
ελεγκτική ομάδα, προκειμένου να θεωρηθούν επαρκή. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο
αξιόπιστα είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια, τόσο λιγότερα χρειάζεται να συγκεντρώσει η ομάδα
19
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ελέγχου. Επισημαίνεται πάντως ότι η έλλειψη αξιοπιστίας των ελεγκτικών τεκμηρίων τα
καθιστά ακατάλληλα για τον έλεγχο, ανεξαρτήτως της ποσότητας που έχει συγκεντρωθεί.
Σε κάθε περίπτωση, τα ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να είναι συναφή με τον έλεγχο,
δηλαδή να αντιμετωπίζουν το σκοπό/στόχο της ελεγκτικής διαδικασίας. Ένα παράδειγμα
που αφορά στη συνάφεια των ελεγκτικών διαδικασιών απεικονίζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Τεχνική Συλλογής

Ισχυρισμοί

Πρόσφορη ελεγκτική διαδικασία –

Ελεγκτικών Τεκμηρίων

Ελεγκτικά Τεκμήρια
Πληρότητα λογιστικών

Επιλογή συγκεκριμένων αποθεμάτων,

αρχείων

κατά την καταμέτρηση και εντοπισμός
αυτών στα λογιστικά αρχεία

Επιθεώρηση από τον
ελεγκτή της φυσικής
απογραφής ‐
αποθήκης

Ύπαρξη αποθεμάτων

15

Επιλογή κονδυλίων/κωδικών
αποθεμάτων από λογιστικά αρχεία και
εντοπισμός αυτών κατά την
καταμέτρηση

Ενώ οι διαδικασίες φαίνονται παρόμοιες, ο σκοπός τους είναι να επιβεβαιώσουν
διαφορετικούς ισχυρισμούς που αφορούν στα υπόλοιπα των αποθεμάτων.

6.2.5 Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τα ελεγκτικά τεκμήρια στον έλεγχο συμμόρφωσης

Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης, η επαγγελματική κρίση του ελεγκτή σχετικά με την
επάρκεια και την καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων επηρεάζεται από παράγοντες
όπως:
•

Η σημαντικότητα μιας πιθανής μη συμμόρφωσης και η επίπτωση που μπορεί να
έχει, μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλες πιθανές μη‐συμμορφώσεις, στις
πληροφορίες του αντικειμένου ελέγχου

•

Η επάρκεια των εσωτερικών δικλίδων που λειτουργούν με στόχο την αντιμετώπιση
του κινδύνου μη συμμόρφωσης

•

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από προηγούμενους ελέγχους όσον αφορά σε
παρόμοιες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

•
15

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που διενεργήθηκαν

ΔΠΕ 501: «Ελεγκτικά τεκμήρια –Ειδικά ζητήματα για Επιλεγμένα Κονδύλια», παράγραφος 4.
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•

Η πηγή, η αξιοπιστία και η πειστικότητα των διαθέσιμων ελεγκτικών τεκμηρίων
Στα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

6.2.3

και

6.2.4

παρατίθενται

επεξηγηματικά

παραδείγματα εφαρμογής των τεχνικών συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων στον έλεγχο
συμμόρφωσης.
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6.3 Ελεγκτική δειγματοληψία

6.3.1 Εισαγωγή – Ορισμός Δειγματοληψίας

Η ελεγκτική δειγματοληψία αποτελεί μέθοδο συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων.
Συνίσταται στην εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε ποσοστό μικρότερο του 100% των
στοιχείων ενός πληθυσμού, κατά τρόπον ώστε όλα τα επιμέρους στοιχεία του να έχουν
πιθανότητα επιλογής, προκειμένου να παρέχεται στον ελεγκτή η κατάλληλη βάση επί της
οποίας μπορεί να θεμελιώνει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με ολόκληρο τον
πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα16.
Η χρήση της δειγματοληψίας εφαρμόζεται ευρέως στην ελεγκτική διότι παρέχει τη
δυνατότητα στον ελεγκτή να αποκτήσει το ελάχιστο ποσό ελεγκτικών τεκμηρίων, τα οποία
όμως είναι επαρκή και κατάλληλα, προκειμένου να διαμορφώσει έγκυρα συμπεράσματα
για τον πληθυσμό. Η ελεγκτική δειγματοληψία επίσης μειώνει τον κίνδυνο του
«υπερβολικού» ελέγχου σε ορισμένους τομείς και επιτρέπει πιο αποτελεσματική ποιοτική
επανεξέταση των φύλλων εργασίας.
Η δειγματοληπτική μέθοδος διακρίνεται σε στατιστική και μη στατιστική, ανάλογα
με τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Η στατιστική δειγματοληψία έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: (α) οι μονάδες του δείγματος επιλέγονται τυχαία και (β) η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του δείγματος, καθώς και η μέτρηση του δειγματοληπτικού κινδύνου,
πραγματοποιούνται με χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων17. Η δειγματοληπτική
προσέγγιση που δεν έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θεωρείται μη στατιστική
δειγματοληψία.
Οι κυριότερες μέθοδοι επιλογής δειγμάτων κατατάσσονται στον παρακάτω πίνακα
και αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.4 : ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.
Πίνακας 1: Μέθοδοι επιλογής δειγμάτων
Στατιστική Δειγματοληψία

Μη στατιστική Δειγματοληψία

Τυχαία Δειγματοληψία

Πρόχειρη Επιλογή

Συστηματική Δειγματοληψία

Επιλογή κατά ομάδες

16

Σχετικά πρότυπα ΔΠΕ 530 & ΔΠΑΕΙ 1530 «Ελεγκτική δειγματοληψία» , με έναρξη ισχύος για ελέγχους
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν σε περιόδους που ξεκινούν από 15‐12‐2009.
17
Δειγματοληπτικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος το συμπέρασμα του ελεγκτή που βασίζεται σε ένα δείγμα, να είναι
διαφορετικό από το συμπέρασμα, εάν το σύνολο του πληθυσμού υποβαλλόταν στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου).
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Δειγματοληψία της νομισματικής μονάδας

Οι βασικές αρχές και διαδικασίες της ελεγκτικής δειγματοληψίας, εφαρμόζονται
τόσο στη στατιστική όσο και στη μη στατιστική δειγματοληψία. Η μη στατιστική
δειγματοληψία είναι εξίσου αποδεκτή εφόσον οδηγεί σε αντιπροσωπευτικό και
αντικειμενικό δείγμα συγκρίσιμου μεγέθους με αυτό της στατιστικής.

6.3.2 Διαδικασία Δειγματοληψίας

Η ομάδα ελέγχου πριν από το σχεδιασμό του δείγματος θα πρέπει να λάβει υπόψη:
•

τους επιδιωκόμενους στόχους της ελεγκτικής διαδικασίας και τους ισχυρισμούς
που πρέπει να επιβεβαιωθούν, και αν οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται
αποτελεσματικά μέσω ελεγκτικής δειγματοληψίας

•

την εκτίμηση κινδύνων ουσιώδους σφάλματος που σχετίζονται με τους
επιδιωκόμενους στόχους

•

το προσδιορισμένο ουσιώδες μέγεθος και ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης που αφορά
στη συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία

•

τον συνδυασμό των ελεγκτικών διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να καλύψουν τους
σχετικούς στόχους του ελέγχου

Ανάλογα του είδους της ελεγκτικής διαδικασίας, δηλαδή εάν πρόκειται για δοκιμασίες
δικλίδων, στις οποίες συνηθίζεται να χρησιμοποιείται η δειγματοληψία χαρακτηριστικού, ή
ουσιαστικές διαδικασίες στις οποίες συνήθως εφαρμόζεται η δειγματοληψία νομισματικής
μονάδας, τα βήματα της ελεγκτικής ομάδας , παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Ενδείκνυται η
δειγματοληψία;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Καθορισμός επιδιωκόμενων
στόχων και ορισμός απόκλισης ή
σφάλματος

Εφαρμογή
στατιστικής ή μη
στατιστικής
δειγματοληψίας

Καθορισμός μεγέθους δείγματος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Επιλογή μονάδων δείγματος για
δοκιμασία

Εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Εξαγωγή
συμπερασμάτων
για τον πληθυσμό
πληθυσμό που
ελέγχθηκε

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Καθορισμός των
χαρακτηριστικών του
πληθυσμού:
• Ορισμός Πληθυσμού
• Ορισμός
δειγματοληπτικής
μονάδας
• Ορισμός απόκλισης

Καθορισμός των
χαρακτηριστικών του
πληθυσμού:
• Ορισμός Πληθυσμού
• Ορισμός
δειγματοληπτικής
μονάδας
• Ορισμός σφάλματος

Καθορισμός μεγέθους
δείγματος με τη χρήση
των εξής στοιχείων:
• Επιθυμητό επίπεδο
εμπιστοσύνης
• Ανεκτό ποσοστό
απόκλισης
• Προσδοκώμενο
ποσοστό απόκλισης
πληθυσμού

Καθορισμός μεγέθους
δείγματος με τη χρήση
των εξής στοιχείων:
• Επιθυμητό επίπεδο
εμπιστοσύνης
• Ανεκτό σφάλμα
• Προσδοκώμενο
σφάλμα πληθυσμού
• Μέγεθος πληθυσμού
σε νομισματικές
μονάδες
Τυχαία ή συστηματική
επιλογή μονάδων

Τυχαία ή συστηματική
επιλογή μονάδων
Εκτέλεση ελεγκτικών
διαδικασιών
• Φύση και αιτία
αποκλίσεων

Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων με
υπολογισμό:
• Ποσοστού απόκλισης
δείγματος
• Πιθανού ποσοστού
απόκλισης
πληθυσμού
Εξαγωγή
συμπερασμάτων
• Αξιοπιστία δικλίδων
• Επανεκτίμηση
κινδύνου
εσωτερικών δικλίδων

Εκτέλεση ελεγκτικών
διαδικασιών
• Φύση και αιτία
σφαλμάτων
• Διόρθωση εκ μέρους
της Διοίκησης των
σφαλμάτων
Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων με
υπολογισμό:
• Προβολή σφάλματος
• Πιθανού σφάλματος
πληθυσμού

Εξαγωγή
συμπερασμάτων
• Αξιοπιστία
πληθυσμού
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6.3.2.Α ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.1. Επιλογή δειγματοληψίας

Κατά την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος ή κατά τον έλεγχο των
λογιστικών υπολοίπων ή συναλλαγών, ο ελεγκτής εφαρμόζει πολλαπλές ελεγκτικές
διαδικασίες προκειμένου να καταλήξει σε συμπέρασμα (βλ. Ενότητα 6.2.1 : Μέθοδοι και
τεχνικές συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων). Είναι σύνηθες λοιπόν για τον ελεγκτή να
χρησιμοποιεί άλλες τεχνικές αντί της δειγματοληψίας ή σε συνδυασμό με τη
δειγματοληψία για τη συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων.
Η επιλογή της δειγματοληψίας ως μεθόδου συναρτάται με τις ελεγκτικές
διαδικασίες που εφαρμόζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συγκεκριμένου κάθε
φορά ελέγχου. Στον Πίνακα 2 παρακάτω παρουσιάζονται οι τεχνικές συλλογής ελεγκτικών
τεκμηρίων για τις οποίες ενδείκνυται η εφαρμογή της δειγματοληψίας:
Πίνακας 2: Τεχνικές Συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων & Ελεγκτική Δειγματοληψία
Τύποι Ελεγκτικών Τεκμηρίων

Χρήση Ελεγκτικής
Δειγματοληψίας

Επιθεώρηση περιουσιακών στοιχείων

Ναι

Επιθεώρηση αρχείων και εγγράφων

Ναι

Επανεκτέλεση

Ναι

Επανυπολογισμός

Ναι

Επιβεβαίωση

Ναι

Αναλυτικές διαδικασίες

Όχι

Διερευνητικές ερωτήσεις

Όχι

Παρατήρηση

Όχι

Δειγματοληψία ενδέχεται να εφαρμοστεί και επί μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών, όπως στην περίπτωση που διενεργείται έλεγχος συμμόρφωσης προς το
νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση ή όταν ελέγχεται η ορθότητα των μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Παράδειγμα : Εάν οι οικονομικές καταστάσεις ενός δημοσίου νοσοκομείου
εμπεριέχουν και τον αριθμό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία, ώστε να
υπολογισθούν βασικοί δείκτες αποδοτικότητας (όπως το κόστος ανά ασθενή), η
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ομάδα ελέγχου μπορεί να εφαρμόσει δειγματοληψία κατά την εκτέλεση των
δοκιμασιών για την επιβεβαίωση του αριθμού των ασθενών.
Ο ελεγκτής είναι δυνατόν να μη θεωρήσει κατάλληλη τη δειγματοληψία στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ένας λογαριασμός ή μια κατηγορία συναλλαγών αποτελείται από λίγα
μεγάλα ποσά, μπορεί να ενδείκνυται η υποβολή σε δοκιμασία όλων των στοιχείων του
λογαριασμού ή της κατηγορίας συναλλαγών. Η 100% επιλογή όλων των μονάδων δε
συνιστά δειγματοληψία (βλ. επίσης Ενότητα 6.2.2 : Επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων).
β) Αντί του 100% ελέγχου ενός λογαριασμού ή μιας κατηγορίας συναλλαγών, είναι
δυνατόν να ενδείκνυται ο έλεγχος στοιχείων με συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κινδύνου ή
αξίας. Εάν δηλαδή ο ελεγκτής εντοπίσει συγκεκριμένες συναλλαγές που φαίνονται
ασυνήθιστες ή παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο, είναι προτιμότερο να εξετάσει τις
συναλλαγές αυτές παρά να εφαρμόσει ελεγκτική δειγματοληψία. Η μέθοδος δεν είναι
δειγματοληπτική, διότι τα επιμέρους στοιχεία δεν έχουν όλα πιθανότητα επιλογής.
γ) Εάν ένας σχετικά μικρός αριθμός συναλλαγών υψηλής αξίας συνιστούν ένα
μεγάλο ποσοστό του ελεγχόμενου λογαριασμού ή κατηγορίας συναλλαγών, είναι δυνατόν
να ενδείκνυται ο έλεγχος όλων των συναλλαγών που είναι πάνω από ένα ορισμένο ποσό.
Παράδειγμα: Ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει να ελέγξει και τους 20
λογαριασμούς οφειλετών με ποσό οφειλής πάνω από € 50.000, επειδή οι
οφειλέτες αυτοί αποτελούν το 70% του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού
απαιτήσεων. Για το υπόλοιπο 30% του λογαριασμού απαιτήσεων, που
περιλαμβάνει λογαριασμούς οφειλετών με υπόλοιπα αξίας μικρότερης των
€50.000, ο ελεγκτής μπορεί να εφαρμόσει δειγματοληψία. Εναλλακτικά, η ομάδα
ελέγχου μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες
στο εναπομείναν 30% του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού απαιτήσεων ή
ακόμα και να θεωρήσει ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσει ελεγκτικές
διαδικασίες, διότι το τμήμα αυτό του λογαριασμού χαρακτηρίζεται από ανεκτά
χαμηλό κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, δεν
χρησιμοποιείται δειγματοληψία.
δ) Στον έλεγχο των αυτοματοποιημένων δικλίδων εφαρμογής, είναι δυνατόν να
ενδείκνυται η δοκιμασία μόνο ενός ή μερικών στοιχείων. Αναλυτικότερα, τα
αυτοματοποιημένα πληροφοριακά συστήματα (μηχανογραφικές εφαρμογές) εκτελούν τις
συναλλαγές με συνέπεια, εκτός αν προκύψει αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος ή
συγκεκριμένου

προγράμματος.

Όταν

συνεπώς

υποβάλλονται

σε

δοκιμασία

οι

αυτοματοποιημένες δικλίδες εφαρμογής, ο ελεγκτής αρκεί να επιλέξει για δοκιμασία μία, ή
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λίγες δικλίδες εφαρμογής για κάθε είδος συναλλαγής σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή
(βλ. Ενότητα 5.9 : Προετοιμασία – επικαιροποίηση προγραμμάτων ελέγχου), καθώς και τις
γενικές

δικλίδες

πληροφορικής

τεχνολογίας

που

αφορούν

στις

αλλαγές

του

μηχανογραφικού συστήματος και προγραμμάτων, για να επιβεβαιώσει ότι οι δικλίδες
εφαρμογής λειτουργούσαν αποτελεσματικά καθ ’όλη την ελεγχόμενη περίοδο. Αυτό το
είδος της δοκιμασίας των δικλίδων εφαρμογής δε συνιστά ελεγκτική δειγματοληψία.

6.3.2.Β ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Β.1. Καθορισμός του πληθυσμού

Ο πληθυσμός συνίσταται στο σύνολο των δεδομένων για το οποίο ο ελεγκτής
επιθυμεί να εξαγάγει συμπεράσματα και από το οποίο θα εξαχθεί το ελεγκτικό δείγμα. Τα
στοιχεία που συνθέτουν τον πληθυσμό πρέπει να καθοριστούν, π.χ. τα στοιχεία μπορεί να
είναι επιμέρους πράξεις, υπόλοιπα λογαριασμών ή νομισματικές μονάδες.
Ο πληθυσμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τους σκοπούς του ελέγχου,
λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση της δοκιμασίας που εκτελείται. Για παράδειγμα, αν
σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της υπερεκτίμησης των λογαριασμών
υποχρεώσεων, τον πληθυσμό συνιστά η κατάσταση ή το ισοζύγιο των πληρωτέων
λογαριασμών. Αντιθέτως, όταν ελέγχεται η πιθανότητα υποεκτίμησης των λογαριασμών
υποχρεώσεων, τον πληθυσμό συνιστούν μεταγενέστερες πληρωμές, ανεξόφλητα/μη
καταχωρημένα τιμολόγια, μη τιμολογημένες παραλαβές και λοιπά στοιχεία που παρέχουν
ελεγκτικά τεκμήρια υποεκτίμησης των υποχρεώσεων του ελεγχόμενου φορέα.
Ο πληθυσμός πρέπει επίσης να είναι πλήρης και ακριβής για τους συγκεκριμένους
στόχους του ελέγχου και ενδέχεται να χρειαστεί ο ελεγκτής να συγκεντρώσει περαιτέρω
αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλίσει την πληρότητα και την ακρίβεια αυτού.
Δεδομένου ότι η δειγματοληψία δεν παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την εξακρίβωση της
πληρότητας, οι ελεγκτικές εργασίες που απαιτούνται προς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού
πρέπει να συμπληρώνονται πάντοτε από αναλυτική εξέταση ή/και αποδεικτικά στοιχεία
της λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων.
Προκειμένου να αποφασίσει για την ενδεδειγμένη μέθοδο δειγματοληψίας, τον
καθορισμό της απόκλισης ή σφάλματος και το μέγεθος του δείγματος, η ομάδα ελέγχου
πρέπει να εξετάσει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως το βαθμό διακύμανσης των
στοιχείων του πληθυσμού, τη γνώση περί σφαλμάτων στον συγκεκριμένο πληθυσμό (φύση,
συχνότητα και κατανομή αυτών), την ύπαρξη επαναλαμβανόμενων χαρακτηριστικών (π.χ.
περισσότερα σφάλματα κατά το τέλος του έτους, λόγω της προσπάθειας επίτευξης του
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προϋπολογισμού) και τη θέση που βρίσκονται τα στοιχεία του πληθυσμού (π.χ. κεντρικά ή
σε

περιφερειακές

υπηρεσίες).

Επίσης,

μέσω

της

κατανόησης

των

ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του πληθυσμού, η ομάδα ελέγχου μπορεί να αποφασίσει τη
διαστρωμάτωση του πληθυσμού, δηλαδή τη διαίρεσή του σε υποσύνολα ή στρώματα, με
τη βοήθεια προκαθορισμένων ή τεκμηριωμένων κριτηρίων ελέγχου (π.χ. νομισματική αξία,
παλαιότητα υπολοίπων, επικινδυνότητα συναλλαγών κλπ.) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.1:
ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ).
Β.2. Καθορισμός απόκλισης ή σφάλματος

Κατά το σχεδιασμό του δείγματος, η ομάδα ελέγχου εφαρμόζει κριτήρια σχετικά με
το τι συνιστά σφάλμα ή απόκλιση, σύμφωνα με τους σκοπούς του ελέγχου. Η ομάδα
ελέγχου πρέπει να προσδιορίσει:
α) το ανεκτό ποσοστό απόκλισης (ΑΠΑ), (για τις ελεγκτικές δοκιμασίες των
δικλίδων ελέγχου), το οποίο αντιπροσωπεύει το ανώτερο ποσοστό απόκλισης σε μια
συγκεκριμένα δικλίδα, το οποίο ο ελεγκτής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί και να
εξακολουθήσει να θεωρεί τη λειτουργία της δικλίδας ως αποτελεσματική (δηλ. εκτίμηση
κινδύνου εσωτερικών δικλίδων ως ελάχιστου). Ενδεικτικά προτείνεται ο καθορισμός του
ανεκτού ποσοστού απόκλισης ως εξής:
Πίνακας 3: Προτεινόμενο Ανεκτό Ποσοστό Απόκλισης ανάλογα με την εκτιμώμενη
σημασία μιας δικλίδας
Εκτιμώμενη Σημασία Δικλίδας
Πολύ σημαντική
Λιγότερο σημαντική

Ανεκτό % Απόκλισης
3‐5%
6‐10%

β) το ποσό του ανεκτού σφάλματος (ΑΣ) για τις ουσιαστικές ελεγκτικές δοκιμασίες.
Το ανεκτό σφάλμα είναι η εφαρμογή του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης, (βλ Ενότητα 5.4 :
Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και κατά τη διενέργεια του ελέγχου), σε μια
συγκεκριμένη διαδικασία δειγματοληψίας. Το ανεκτό σφάλμα μπορεί να είναι το ίδιο ποσό
ή ποσό μικρότερο από το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης18.

18

Ενδείκνυται να χρησιμοποιείται το ποσοστό 50% επί του ουσιώδους μεγέθους σφάλματος είτε επί των
οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο είτε ανά λογαριασμό ή κατηγορία λογαριασμών ή συναλλαγών (βλ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 : Επίπεδο σημαντικότητας).
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Β.3. Μέγεθος δείγματος
Το επίπεδο του κινδύνου δειγματοληψίας19 που ο ελεγκτής είναι πρόθυμος να
αποδεχθεί επηρεάζει το μέγεθος του απαιτούμενου δείγματος. Όσο χαμηλότερος είναι ο
κίνδυνος που ο ελεγκτής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί, τόσο μεγαλύτερο απαιτείται να
είναι το μέγεθος του δείγματος.
Συγκεκριμένα, η ομάδα ελέγχου για τον υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος
πρέπει να προσδιορίσει, μέσω της άσκησης επαγγελματικής κρίσης, 3 βασικούς
παράγοντες:
1) Το επίπεδο εμπιστοσύνης το οποίο αποτελεί συμπληρωματικό του κινδύνου
δειγματοληψίας, δηλαδή του κινδύνου ότι τα αποτελέσματα του δείγματος θα
οδηγήσουν σε λανθασμένη αποδοχή τους. Συγκεκριμένα, εάν το επίπεδο
εμπιστοσύνης καθοριστεί στο 95% ή 90%, αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνεται
αντίστοιχα 5% ή 10% κίνδυνος ότι η δικλίδα εκτιμάται ότι λειτουργεί
αποτελεσματικά

ή

ότι

ο

λογαριασμός

απεικονίζεται

ορθά,

ενώ

στην

πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει.
2) Το ανεκτό ποσοστό απόκλισης (ΑΠΑ) ή ανεκτό σφάλμα (ΑΣ) όπως αναλύθηκε
ανωτέρω και
3) Το προσδοκώμενο ποσοστό απόκλισης (ΠρΠΑ) ή σφάλμα του πληθυσμού (ΠρΣ). Η
ομάδα ελέγχου διαμορφώνει την προσδοκία αυτή βασιζόμενη σε αποτελέσματα ή
εμπειρία προηγούμενων ελέγχων, στην εκτίμηση του ενδογενούς κινδύνου, σε ένα
πιλοτικό δείγμα, σε αποτελέσματα σχετικών ουσιαστικών διαδικασιών ή
δοκιμασιών δικλίδων.
Το κατάλληλο μέγεθος δείγματος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο το
ανεκτό ποσοστό απόκλισης ή σφάλμα υπερβαίνει το προσδοκώμενο ποσοστό απόκλισης ή
σφάλμα. Όσο μικρότερη είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών, τόσο
μεγαλύτερη ακρίβεια απαιτείται από τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δειγματοληψίας και
επομένως τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος του δείγματος.
Όταν όμως, το ανεκτό ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο από το προσδοκώμενο
ποσοστό απόκλισης, τότε δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί ελεγκτική δειγματοληψία
δικλίδων, διότι σε αυτή την περίπτωση κανένα δείγμα δεν μπορεί να μειώσει το ποσοστό
απόκλισης του πληθυσμού κάτω από το ανεκτό ποσοστό απόκλισης. Στην περίπτωση αυτή,
η ομάδα ελέγχου πρέπει να θέσει τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων στο μέγιστο και να
σχεδιάσει πρόσθετες ουσιαστικές διαδικασίες. Εάν το προσδοκώμενο σφάλμα είναι υψηλό,

19

Κίνδυνος Δειγματοληψίας: Ο κίνδυνος το συμπέρασμα του ελεγκτή που βασίζεται σε ένα δείγμα να είναι
διαφορετικό από το συμπέρασμα εάν το σύνολο του πληθυσμού υποβαλλόταν στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου.
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η 100% εξέταση ή η χρήση μεγάλου μεγέθους δείγματος μπορεί να ενδείκνυται κατά την
εκτέλεση δοκιμασιών λεπτομερειών.

ΑΠΑ > ΠρΠΑ ή

ΑΠΑ < ΠρΠΑ

ΑΣ < ΠρΣ

ΑΣ > ΠρΣ
Δεν πραγματοποιείται
δοκιμασία δικλίδων

Ελεγκτική
Δειγματοληψία ‐
Προσδιορισμός
Μεγέθους Δείγματος

ΚΕΕ αναθεωρείται
ΜΕΓΙΣΤΟΣ
Αύξηση Ουσιαστικών
Διαδικασιών

Δεν πραγματοποιείται
ελεγκτική
δειγματοληψία

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται περιληπτικά η επίδραση των ανωτέρω
παραγόντων καθώς και η επίδραση του μεγέθους του πληθυσμού, στο μέγεθος του
δείγματος.
Πίνακας 4: Η επίπτωση των παραγόντων επιλογής μεγέθους δείγματος, στο μέγεθος
του δείγματος
Παράγοντας

Σχέση με το

Μεταβολή

Επίπτωση στο

Μέγεθος

Παράγοντα

Δείγμα

Χαμηλότερος

Μείωση

Υψηλότερος

Αύξηση

Χαμηλότερος

Αύξηση

Υψηλότερος

Μείωση

Χαμηλότερος

Μείωση

Υψηλότερος

Αύξηση

Χαμηλότερος

Μείωση

Υψηλότερος

Αύξηση

Δείγματος
Επιθυμητό επίπεδο
εμπιστοσύνης

Ανάλογη

Ανεκτό ποσοστό απόκλισης ή
ανεκτό σφάλμα

Αντίστροφη

Προσδοκώμενο ποσοστό
απόκλισης ή σφάλμα
πληθυσμού

Μέγεθος πληθυσμού

Ανάλογη

Ανάλογη (κυρίως
για ουσιαστικές
διαδικασίες)
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Μειώνει το μέγεθος δείγματος, κυρίως για δοκιμασίες
δικλίδων) μόνο όταν ο πληθυσμός είναι μικρός (π.χ. 500 ή
λιγότερες μονάδες).

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.3.2.: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ και 6.3.3.: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
δείχνουν, αναλυτικότερα, τις επιρροές που τυπικά έχουν διάφοροι παράγοντες στον
καθορισμό του μεγέθους του δείγματος. Όταν οι περιστάσεις είναι ανάλογες, η επίπτωση
των παραγόντων αυτών, στο μέγεθος του δείγματος θα είναι παρόμοια, ανεξάρτητα από
το εάν επιλέγεται στατιστική ή μη στατιστική προσέγγιση.
Για την επιλογή δειγμάτων χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως το Excel ή το
λογισμικό IDEA, αμφότερα διαθέσιμα στο Συνέδριο. H 3η Υπηρεσία Επιτρόπου μπορεί να
παρέχει υποστήριξη για την εξαγωγή στατιστικών δειγμάτων. Επίσης στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
6.3.5, 6.3.5, 6.3.7 και 6.3.8 παρατίθενται πίνακες και παραδείγματα στατιστικής και μη
στατιστικής δειγματοληψίας.

6.3.2.Γ ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά την επιλογή των μονάδων του δείγματος, ο ελεγκτής πρέπει να εκτελεί τις
ενδεδειγμένες ελεγκτικές διαδικασίες για κάθε επιλεγμένη μονάδα.
Κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών, που αφορούν σε δοκιμασίες δικλίδων,
η ομάδα ελέγχου μπορεί να αντιμετωπίσει τις εξής περιπτώσεις:
•

Ακυρωμένα έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επιλεγούν ως μονάδες
δείγματος ακυρωμένα έγγραφα. Εάν η συναλλαγή έχει αρμοδίως ακυρωθεί, τότε δεν
αποτελεί απόκλιση. Η μονάδα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα δειγματοληπτική
μονάδα (μονάδα αντικατάστασης).

•

Αχρησιμοποίητα ή ακατάλληλα έγγραφα. Κάποιες φορές μια δειγματοληπτική μονάδα
μπορεί να είναι ακατάλληλη για τους σκοπούς της δοκιμασίας. Για παράδειγμα, μια
δοκιμασία δικλίδας αφορά στην αντιστοίχιση τιμολογίου προμηθευτή με παραστατικό
παραλαβής αγαθών ή υπηρεσιών. Εάν έχει επιλεγεί τιμολόγιο προμηθευτή π.χ.
ηλεκτρικής ενέργειας, τότε δεν θα υπάρχει παραστατικό παραλαβής υπηρεσίας. Στην
προκειμένη όμως περίπτωση, η έλλειψη αυτή δε συνιστά απόκλιση. Η μονάδα πρέπει
να αντικατασταθεί με νέα δειγματοληπτική μονάδα (μονάδα αντικατάστασης).

•

Αδυναμία εξέτασης δειγματοληπτικής μονάδας. Για τις περισσότερες δοκιμασίες
δικλίδων, ο ελεγκτής εξετάζει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η δικλίδα έχει
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πραγματοποιηθεί. Εάν ο ελεγκτής δεν μπορεί να εξετάσει το αντίστοιχο έγγραφο ή να
εφαρμόσει κατάλληλη εναλλακτική διαδικασία για την επιβεβαίωση ότι η δικλίδα έχει
πραγματοποιηθεί, τότε πρέπει να θεωρήσει τη μονάδα αυτή ως απόκλιση κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείγματος.
•

Μεγάλος αριθμός αποκλίσεων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμασιών δικλίδων. Εάν
ένας μεγάλος αριθμός αποκλίσεων εντοπιστεί από την αρχή των δοκιμασιών δικλίδων,
η ομάδα ελέγχου πρέπει να εξετάσει τη διακοπή τους από τη στιγμή που είναι εμφανές
ότι τα αποτελέσματα των δοκιμασιών δε θα υποστηρίξουν το αρχικώς εκτιμώμενο
επίπεδο του κινδύνου εσωτερικών δικλίδων. Στο πλαίσιο ελέγχου εσωτερικών δικλίδων,
ο ελεγχόμενος φορέας θα ενημερωθεί και οι εξαιρέσεις θα θεωρηθούν αδυναμίες
εσωτερικών δικλίδων εκτός εάν υπάρχουν εναλλακτικές δικλίδες που αντιμετωπίζουν
επαρκώς τον υψηλό κίνδυνο σφάλματος. Στο πλαίσιο δημοσιονομικού (οικονομικού)
ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να βασιστεί σε εναλλακτικές δικλίδες (εφόσον
υπάρχουν) ή να καθορίσει τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων ως μέγιστο για τους
επηρεαζόμενους ισχυρισμούς και να διευρύνει κατάλληλα τις ουσιαστικές διαδικασίες.
Κατά την εκτέλεση των ουσιαστικών διαδικασιών όταν ο ελεγκτής δεν μπορεί να

εφαρμόσει τις σχεδιασμένες ή κατάλληλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, σε μία
επιλεγμένη μονάδα, πρέπει να θεωρήσει τη μονάδα αυτή ως σφάλμα.

6.3.2.Δ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δ.1 Αξιολόγηση των αποκλίσεων και σφαλμάτων

Ο ελεγκτής πρέπει :
•

να ερευνά τη φύση και την αιτία οποιωνδήποτε εντοπισμένων αποκλίσεων ή
σφαλμάτων,

•

να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις τους επί του σκοπού της ελεγκτικής
διαδικασίας, καθώς και επί άλλων περιοχών του ελέγχου και

•

να εκτελεί, κατά περίπτωση, πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να
τεκμηριώσει την κρίση του.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι αποκλίσεις και τα σφάλματα που

εντοπίζονται, έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό π.χ. είδος συναλλαγής, τοποθεσία,
γραμμή παραγωγής ή χρονική περίοδος, ο ελεγκτής μπορεί να επεκτείνει τις ελεγκτικές
διαδικασίες σε όλες τις μονάδες του πληθυσμού που διαθέτουν το κοινό χαρακτηριστικό.
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Επιπρόσθετα, οφείλει να αξιολογήσει αν αυτές οι αποκλίσεις ή σφάλματα είναι σκόπιμες
και υποδεικνύουν την πιθανότητα απάτης.20
Σφάλματα ή αποκλίσεις που οφείλονται σε μεμονωμένα γεγονότα που δεν έχουν
επαναληφθεί παρά μόνο σε ειδικά αναγνωρίσιμες περιπτώσεις και, κατά συνέπεια,
καταφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού πληθυσμού, είναι δυνατόν να
χαρακτηριστούν ως «ανωμαλίες»21.

Δεδομένου ότι οι ανωμαλίες αξιολογούνται με

διαφορετικό τρόπο από τα λοιπά σφάλματα ή αποκλίσεις, η σχετική κρίση του ελεγκτή
απαιτείται να είναι ειδικά τεκμηριωμένη. Απαιτείται δηλαδή υψηλός βαθμός βεβαιότητας
ότι τα εν λόγω σφάλματα ή αποκλίσεις πράγματι δεν είναι αντιπροσωπευτικά του
πληθυσμού με την εκτέλεση συμπληρωματικών ελεγκτικών διαδικασιών.

Δ.2 Προβολή σφαλμάτων
•

Στις δοκιμασίες λεπτομερειών, ο ελεγκτής πρέπει να προβάλει στον πληθυσμό τα
σφάλματα που βρέθηκαν στο ελεγμένο δείγμα.
Όταν ένα σφάλμα έχει οριστεί ως ανωμαλία, μπορεί να εξαιρεθεί κατά την
προβολή σφαλμάτων στον πληθυσμό. Ωστόσο, η επίπτωση κάθε τέτοιου
σφάλματος, εάν δεν διορθωθεί, εξακολουθεί να χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη
επιπροσθέτως της προβολής των αντιπροσωπευτικών σφαλμάτων. (βλ. και
παρακάτω Ενότητα 6.3.4 : Ουσιαστικές διαδικασίες – φύση και αιτία των
σφαλμάτων, προβολή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).
Στην περίπτωση δοκιμασιών δικλίδων, δεν είναι αναγκαία η προβολή των
αποκλίσεων, δεδομένου ότι το ποσοστό απόκλισης του δείγματος είναι ταυτόχρονα
και το προβαλλόμενο ποσοστό απόκλισης για το σύνολο του πληθυσμού. (βλ. και
παρακάτω Ενότητα 6.3.3: Δοκιμασίες εσωτερικών δικλίδων – φύση και αιτία των
σφαλμάτων, προβολή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).
Δ.3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής δειγματοληψίας

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί:
α) τα αποτελέσματα του δείγματος και
β) εάν η χρήση της ελεγκτικής δειγματοληψίας έχει παράσχει μια κατάλληλη βάση
για συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό που έχει δοκιμαστεί.

20

Οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα μπορούν να εκτελούν ευρύτερους ελέγχους και είναι υπεύθυνοι για την
υποβολή εκθέσεων που σχετίζονται με την απάτη (Βλέπε ΕΝΟΤΗΤΑ 5.6 : Απάτη).
21
Π.χ. λάθος από κατάρρευση υπολογιστή που συνέβη εξαιρετικά σε συγκεκριμένη ημερομηνία, χρήση
λανθασμένου τύπου για συγκεκριμένο υπολογισμό σε ένα μόνο υποκατάστημα κ.λ.π.
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Στην περίπτωση που η ελεγκτική δειγματοληψία δεν έχει παράσχει κατάλληλη βάση για
συμπεράσματα επί του πληθυσμού που έχει δοκιμαστεί, τότε ο ελεγκτής μπορεί:
1. Να ζητήσει από τη διοίκηση να διερευνήσει τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί και το
ενδεχόμενο για περαιτέρω σφάλματα και να κάνει οποιεσδήποτε αναγκαίες
προσαρμογές, ή
2. Να προσαρμόσει τη φύση, το χρόνο και την έκταση αυτών των περαιτέρω ελεγκτικών
διαδικασιών ώστε να επιτύχει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απαιτούμενη
διασφάλιση.
Συνοπτικά

η

διαδικασία

διερεύνησης,

προβολής

και

αξιολόγησης

των

αποτελεσμάτων της ελεγκτικής δειγματοληψίας παρουσιάζεται παρακάτω:
Διερεύνηση της φύσης και της αιτίας των εντοπισμένων σφαλμάτων. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετη εργασία για τον
καθορισμό εάν ένα σφάλμα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.

Σφάλματα με κοινά
χαρακτηριστικά

Επέκταση ελεγκτικών
διαδικασιών σε όλες τις
μονάδες του πληθυσμού με
αυτό το χαρακτηριστικό

Σφάλματα
αντιπροσωπευτικά

Ανωμαλίες

Εκτίμηση του πιθανού
σφάλματος του πληθυσμού

Εξαίρεση κατά την
προβολή των σφαλμάτων
στον πληθυσμό.
Λήψη υπόψη στην τελική
αξιολόγηση

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
δείγματος

Για λεπτομερείς διαδικασίες (ουσιαστικές
διαδικασίες)
•

•
•
•

Προβολή του σφάλματος του δείγματος στον
πληθυσμό (με τη χρήση της θεωρίας των
πιθανοτήτων για στατιστικό δείγμα ή άμεσης
προβολής στην περίπτωση μη στατιστικού
δείγματος)
Πιθανό Σφάλμα Πληθυσμού(ΠΣΠ) =
Προβαλλόμενα σφάλματα + Ανωμαλίες
Στην περίπτωση διαστρωμάτωσης, το σφάλμα
κάθε υποπληθυσμού/στρώματος
προβάλλεται ξεχωριστά
Σύγκριση Πιθανού Σφάλματος Πληθυσμού
(ΠΣΠ) και Ανεκτού Σφάλματος (ΑΣ)

Για δοκιμασίες δικλίδων

•

•

Δεν είναι απαραίτητη η προβολή καθώς
το % απόκλισης του δείγματος
αντιπροσωπεύει το % απόκλισης του
πληθυσμού
Σύγκριση Πιθανού % απόκλισης
Πληθυσμού (ΠΣΠ) και Ανεκτού %
Απόκλισης (ΑΣ)
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Για λεπτομερείς διαδικασίες (ουσιαστικές
διαδικασίες)

Για δοκιμασίες δικλίδων

• Εάν ΠΣΠ < ΑΣ
Η πρωταρχική αξιολόγηση του σχετικού χαρακτηριστικού του πληθυσμού δεν χρειάζεται να
αναθεωρηθεί (π.χ. ορθότητα λογαριασμού ή αποτελεσματικότητα δικλίδας)
• Εάν ΠΣΠ < ΑΣ, αλλά η διαφορά τους είναι οριακή
Η τελική αξιολόγηση σχετικά με την αποδοχή ή μη των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας
θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την πειστικότητά τους, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων
άλλων ελεγκτικών διαδικασιών ή πρόσθετων διαδικασιών (εάν κριθεί απαραίτητο).
• Εάν ΠΣΠ > ΑΣ
Είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η αρχική εκτίμηση του σχετικού χαρακτηριστικού του
πληθυσμού. Ο ελεγκτής μπορεί:
o

Να ζητήσει από τη Διοίκηση του φορέα να διερευνήσει τα σφάλματα και τα ενδεχόμενα
σφάλματα και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις

o
o

Να επεκτείνει το δείγμα
Να εκτελέσει πρόσθετες/εναλλακτικές
διαδικασίες
Να ζητήσει από τη Διοίκηση να
πραγματοποιήσει διορθωτική εγγραφή22
Να λάβει υπόψη την επίδραση του πιθανού
ουσιώδους σφάλματος στην τελική έκθεση
ελέγχου
Να λάβει υπόψη την επίδραση, εάν
υφίσταται, σε άλλες περιοχές του ελέγχου

o
o

o

o
o
o

o

o

Να επεκτείνει το δείγμα
Να εκτελέσει πρόσθετες δοκιμασίες
δικλίδων σε εναλλακτικές δικλίδες
Να αντιμετωπίσει τον αυξημένο
κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος
εκτελώντας πρόσθετες ουσιαστικές
διαδικασίες
Να λάβει υπόψη την απευθείας
επίδραση, εάν προκύπτει, των
αποκλίσεων ως σφαλμάτων στις
οικονομικές καταστάσεις
Να λάβει υπόψη την επίδραση στην
ελεγκτική προσέγγιση, εάν υπάρχει
σημαντική συμμετοχή της διοίκησης
στις εντοπισμένες αποκλίσεις (π.χ.
παράκαμψη εκ μέρους της διοίκησης
των εσωτερικών δικλίδων)

6.3.3 Δοκιμασίες εσωτερικών δικλίδων – φύση και αιτία των αποκλίσεων, προβολή
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Η ομάδα ελέγχου πρέπει να αξιολογήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
αποκλίσεων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διενέργεια των δοκιμασιών δικλίδων,
λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες:
α) Τη φύση της κάθε απόκλισης, την αιτία της και τις συνέπειες που προκαλεί. Για
παράδειγμα, η ομάδα ελέγχου πρέπει να προσδιορίσει εάν η απόκλιση αντιπροσωπεύει
ακούσιο λάθος ή απάτη και εάν η απόκλιση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ποσοτικό λάθος στις
οικονομικές καταστάσεις. Η ομάδα ελέγχου πρέπει επίσης να επιχειρήσει να προσδιορίσει
εάν η απόκλιση προήλθε από αιτία όπως παρανόηση οδηγιών ή απροσεξία. Η κατανόηση
της φύσης και της αιτίας της απόκλισης, βοηθά την ομάδα ελέγχου να εκτιμήσει και να

22

Βλέπε Ενότητα 6.6 : «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου».
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αξιολογήσει τον κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων και να αξιολογήσει εάν μία απόκλιση
συνιστά πραγματική αδυναμία εσωτερικών δικλίδων.
β) Τον τρόπο με τον οποίο οι αποκλίσεις που εντοπίζονται, επηρεάζουν τα άλλα
στάδια του ελέγχου. Για παράδειγμα, έστω ότι η ομάδα ελέγχου εντοπίζει αποκλίσεις σε
μία δοκιμασία της διαδικασίας των εσόδων, οι οποίες προέρχονταν από ακατάλληλη
χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων (ρυθμίσεις/διακανονισμούς). Στην περίπτωση αυτή,
ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος στον ισχυρισμό της ορθής αποτίμησης των απαιτήσεων
στις οικονομικές καταστάσεις αυξάνεται και συνεπώς η ομάδα ελέγχου πρέπει να αυξήσει
τις ουσιαστικές διαδικασίες για τον έλεγχο του σχηματισμού πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις.
Κατά τις δοκιμασίες δικλίδων δεν απαιτείται από τα πρότυπα η προβολή των
αποκλίσεων στον πληθυσμό, καθώς το ποσοστό απόκλισης του δείγματος αντιπροσωπεύει
και το ποσοστό απόκλισης του πληθυσμού. Για παράδειγμα, εάν εντοπιστούν 2 αποκλίσεις
σε δείγμα 50 στοιχείων, το ποσοστό απόκλισης του δείγματος είναι 4% (2/50) και μπορεί
να θεωρηθεί ως η καλύτερη εκτίμηση για το ποσοστό απόκλισης του πληθυσμού. Στην
περίπτωση όμως, που έχει χρησιμοποιηθεί στατιστική δειγματοληψία, είναι δυνατή και η
μέτρηση του δειγματοληπτικού κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό απόκλισης
του πληθυσμού προκύπτει από το άθροισμα του ποσοστού απόκλισης του δείγματος και
του ποσοστού του δειγματοληπτικού κινδύνου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3.7 : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ).
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η ομάδα ελέγχου πρέπει να συγκρίνει το
ποσοστό απόκλισης του πληθυσμού με το ανεκτό ποσοστό απόκλισης. Εάν το % απόκλισης
του πληθυσμού είναι μικρότερο από το ανεκτό ποσοστό απόκλισης, τότε η ομάδα ελέγχου
μπορεί να καταλήξει ότι η δικλίδα που δοκιμάστηκε λειτουργεί αποτελεσματικά. Εάν το
ποσοστό απόκλισης του πληθυσμού υπερβαίνει το ανεκτό ποσοστό απόκλισης, τότε η
ομάδα ελέγχου πρέπει να καταλήξει ότι η δικλίδα δεν λειτουργεί σε ικανοποιητικό
επίπεδο.
Στις περιπτώσεις που ο σκοπός του ελέγχου αφορά στην αποτελεσματικότητα των
εσωτερικών

δικλίδων

ή

στη

συμμόρφωση

με

νόμους

και

κανονισμούς,

η

αναποτελεσματική δικλίδα αποτελεί αδυναμία του συστήματος εσωτερικών δικλίδων,
εκτός και εάν ο ελεγχόμενος φορέας διορθώσει τις αποκλίσεις και η ομάδα ελέγχου
επανελέγξει την αποτελεσματικότητα των διορθωμένων δικλίδων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, στο πλαίσιο της εντολής ελέγχου, μπορεί να χρειαστεί να καθοριστούν οι
υπεύθυνοι και να διερευνηθούν πιο ενδελεχώς οι λόγοι της αδυναμίας της διοίκησης για
παροχή επαρκών επεξηγήσεων για τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν.
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Στην περίπτωση οικονομικού ελέγχου, το τελικό συμπέρασμα για τον κίνδυνο
εσωτερικών δικλίδων βασίζεται στην επαγγελματική κρίση του ελεγκτή για τα
αποτελέσματα του δείγματος και τα αποτελέσματα άλλων δοκιμασιών δικλίδων. Εάν η
ομάδα ελέγχου καταλήξει ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια υποστηρίζουν το αρχικό επίπεδο
κινδύνου εσωτερικών δικλίδων, τότε δε χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή των υπόλοιπων
προγραμματιζόμενων ελεγκτικών διαδικασιών. Από την άλλη, όταν το αρχικό επίπεδο
κινδύνου εσωτερικών δικλίδων δεν υποστηρίζεται από τα αποτελέσματα της
δειγματοληψίας και από λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες, η ομάδα ελέγχου μπορεί (1) να
επεκτείνει το δείγμα ώστε να μειώσει τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα, (2) να υποβάλλει
σε δοκιμασία άλλες / εναλλακτικές εσωτερικές δικλίδες οι οποίες θα μπορούσαν να
υποστηρίξουν το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου εσωτερικών δικλίδων ή (3) να αυξήσει τον
κίνδυνο εσωτερικών δικλίδων στο μέγιστο και να μεταβάλει τη φύση, την έκταση και το
χρόνο των ουσιαστικών διαδικασιών. Συνήθως, η τρίτη επιλογή, θεωρείται πιο αποδοτική
για τους σκοπούς του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

6.3.4 Ουσιαστικές διαδικασίες – φύση και αιτία των σφαλμάτων, προβολή και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
Τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τη διενέργεια δοκιμασίας δείγματος για
ουσιαστικές διαδικασίες πρέπει να καταγράφονται με ακρίβεια, να ποσοτικοποιούνται και
να προσδιορίζεται η φύση και η αιτία τους. Επίσης η ομάδα ελέγχου πρέπει να καθορίσει
εάν ένα σφάλμα συνιστά ανωμαλία ή είναι συστηματικό και αντιπροσωπευτικό του
πληθυσμού.
Μερικές φορές, ο ελεγκτής μπορεί να είναι σε θέση να αποδείξει ότι ένα σφάλμα
προέκυψε από ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο δεν έχει επαναληφθεί εκτός από ειδικά
αναγνωρίσιμες περιπτώσεις και δεν είναι, ως εκ τούτου, αντιπροσωπευτικό ανάλογων
σφαλμάτων στον πληθυσμό (ανώμαλο σφάλμα). Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια από τη διεξαγωγή περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών
για να βεβαιωθεί ότι τα σφάλματα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ανώμαλα
σφάλματα δεν είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Ένα παράδειγμα είναι ένα λάθος
που προκαλείται από την κατάρρευση του υπολογιστή που είναι γνωστό ότι έχει συμβεί σε
μόνο μία ημερομηνία κατά τη διάρκεια της περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελεγκτής
αξιολογεί συνήθως το αποτέλεσμα της ανάλυσης, για παράδειγμα εξετάζοντας
συγκεκριμένες συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν σε εκείνη την ημερομηνία, και αξιολογεί
το αποτέλεσμα της αιτίας της βλάβης για τις διαδικασίες ελέγχου και για τα ελεγκτικά
συμπεράσματα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα λάθος που έχει προκύψει από τη χρήση
λανθασμένου τύπου για τον υπολογισμό όλων των τιμών των αποθεμάτων σε ένα
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συγκεκριμένο υποκατάστημα. Για να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ανώμαλο σφάλμα, ο
ελεγκτής εξασφαλίζει ότι ο σωστός τύπος έχει χρησιμοποιηθεί στα υπόλοιπα
υποκαταστήματα.
Η ομάδα ελέγχου, στη συνέχεια οφείλει να προβάλλει στο συνολικό πληθυσμό όλα
τα νομισματικά σφάλματα που εντοπίζονται στο δείγμα, εξαιρώντας τα ανώμαλα
σφάλματα και να εξετάζει την επίπτωση του προβαλλόμενου σφάλματος και των
ανώμαλων σφαλμάτων τόσο στο συγκεκριμένο στόχο του ελέγχου όσο και σε άλλους τομείς
του. Στη στατιστική δειγματοληψία, η προβολή και αξιολόγηση των σφαλμάτων γίνεται με
τη χρήση ειδικού λογισμικού.
Για τη μη στατιστική δειγματοληψία περιγράφονται 2 αποδεκτοί τρόποι προβολής
του ποσού του σφάλματος, στον πληθυσμό23. Η πρώτη μέθοδος προβολής είναι η άμεση
προβολή, δηλαδή η εφαρμογή του ποσοστού σφάλματος του δείγματος σε ολόκληρο τον
πληθυσμό. Για παράδειγμα, εάν ο ελεγκτής εντοπίσει σφάλματα ποσού € 1.500 σε δείγμα
ποσού € 15.000, το ποσοστό σφάλματος του δείγματος είναι 10% (1.500/15.000), και το
ποσοστό αυτό χρησιμοποιείται στον πληθυσμό. Εάν ο συνολικός πληθυσμός έχει αξία €
200.000, τότε το προβαλλόμενο σφάλμα θα είναι € 20.000 (10%* 200.000). Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται όταν το νομισματικό ποσό του σφάλματος αναμένεται να συσχετίζεται με
το νομισματικό ποσό των στοιχείων που τέθηκαν υπό δοκιμασία.
Η δεύτερη μέθοδος είναι η εκτίμηση διαφοράς, δηλαδή η προβολή του μέσου
σφάλματος κάθε στοιχείου του δείγματος σε όλα τα στοιχεία του πληθυσμού. Για
παράδειγμα, σε ένα δείγμα 125 στοιχείων, ο ελεγκτής έχει εντοπίσει σφάλματα συνολικής
αξίας € 330,2. Άρα το μέσο σφάλμα του δείγματος είναι € 2,65 (330,2/125). Εάν το μέγεθος
του πληθυσμού, σε δειγματοληπτικές μονάδες είναι 5.500, τότε το προβαλλόμενο σφάλμα
του πληθυσμού είναι € 14.575 (2,65* 5.500). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν το
σφάλμα αναμένεται να είναι σχετικά σταθερό για όλα τα στοιχεία του πληθυσμού,
ανεξαρτήτως της νομισματικής τους αξίας.
Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων στη μη στατιστική δειγματοληψία, ο
ελεγκτής χρησιμοποιεί την επαγγελματική του κρίση και εμπειρία. Εάν το δείγμα δεν είναι
στατιστικό, δεν είναι δυνατή η μέτρηση του στατιστικού κινδύνου σύμφωνα με το
επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση αυτή, εάν το προβαλλόμενο σφάλμα
πλησιάζει ή υπερβαίνει το ανεκτό σφάλμα, ο ελεγκτής πρέπει να καταλήξει ότι υπάρχει μη
αποδεκτά υψηλός κίνδυνος ότι ο λογαριασμός είναι λανθασμένος. Εάν το προβαλλόμενο
σφάλμα είναι αρκετά χαμηλότερο από το ανεκτό σφάλμα, τότε ο ελεγκτής πρέπει να
συγκρίνει το προβαλλόμενο σφάλμα με το προσδοκώμενο σφάλμα. Εάν το προβαλλόμενο
σφάλμα είναι χαμηλότερο από το προσδοκώμενο σφάλμα, τότε ο ελεγκτής μπορεί να

23

AICPA Guide Audit Sampling.
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συμπεράνει ότι ο στατιστικός κίνδυνος ο λογαριασμός να είναι εσφαλμένος είναι αποδεκτά
χαμηλός. Αντιθέτως, εάν το προβαλλόμενο σφάλμα υπερβαίνει σημαντικά το
προσδοκώμενο σφάλμα, ο ελεγκτής θα μπορούσε γενικώς να καταλήξει ότι υφίσταται
ιδιαίτερα υψηλός στατιστικός κίνδυνος ότι το πραγματικό σφάλμα υπερβαίνει το ανεκτό
σφάλμα.
Στην περίπτωση που η ομάδα ελέγχου, εκτιμώντας τα συμπεράσματα της
δειγματοληψίας, καταλήξει ότι υπάρχουν ελεγκτικά τεκμήρια ότι ο ελεγχόμενος
λογαριασμός είναι ουσιωδώς εσφαλμένος, μπορεί να ακολουθήσει τέσσερις (4)
εναλλακτικές προσεγγίσεις: Α) Να αυξήσει το μέγεθος του δείγματος. Αν και η προσέγγιση
αυτή είναι εφικτή στη θεωρία, δεν θεωρείται ιδιαίτερα πρακτική στις πραγματικές
περιστάσεις του ελέγχου. Β) Να πραγματοποιήσει εναλλακτικές ουσιαστικές διαδικασίες. Η
επιλογή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η ποιοτική ανάλυση
των εντοπισμένων σφαλμάτων καταδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο συστηματικό λάθος στον
πληθυσμό. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής μπορεί να προσδιορίσει ότι τρία από τα σφάλματα
που εντόπισε κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του λογαριασμού απαιτήσεων προέρχονται
από λανθασμένη επιβολή φορολογικού συντελεστή κάποιου συγκεκριμένου τέλους. Στην
περίπτωση αυτή, η ομάδα ελέγχου μπορεί να σχεδιάσει μια ξεχωριστή ουσιαστική
διαδικασία ελέγχου της χρήσης του ορθού φορολογικού συντελεστή στη συγκεκριμένη
κατηγορία τέλους. Γ) Η ομάδα ελέγχου μπορεί να ζητήσει από τον ελεγχόμενο φορέα να
διερευνήσει το λογαριασμό για τυχόν περαιτέρω σφάλματα και να προβεί στις αναγκαίες
διορθώσεις. Δ) Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να διορθώσει το λογαριασμό ή
να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, και ανάλογα με το επίπεδο σημαντικότητας του σφάλματος,
να γνωστοποιήσει το σφάλμα αυτό στην έκθεση ελέγχου (βλέπε Ενότητα 6.6 : Αξιολόγηση
σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου).
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6.4 Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις

6.4.1 Εισαγωγή

Η αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων εξαρτάται από τη φύση τους, από την πηγή
από την οποία αυτά προέρχονται, καθώς και από τις ιδιαίτερες περιστάσεις υπό τις οποίες
αυτά αποκτώνται. Ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται από ανεξάρτητες πηγές εκτός του
ελεγχόμενου φορέα θεωρούνται πιο αξιόπιστα. Επίσης, ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται απευθείας από τον ελεγκτή, θεωρούνται πιο αξιόπιστα από εκείνα που
αποκτώνται έμμεσα ή επαγωγικά. Τέλος, πιο αξιόπιστα είναι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται σε έγγραφη μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλου μέσου). Ως εκ τούτου, τα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται υπό τη μορφή εξωτερικών επιβεβαιώσεων, ήτοι
επιβεβαιώσεων από πηγές εκτός του ελεγχόμενου φορέα και τα οποία αποκτώνται
απευθείας από τους φορείς που παρέχουν τις διαβεβαιώσεις, μπορεί να είναι πιο
αξιόπιστα από τεκμήρια που δημιουργούνται εσωτερικά από τον ελεγχόμενο φορέα.
Εξωτερική επιβεβαίωση

Αίτημα θετικής επιβεβαίωσης

Ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται ως

Αίτημα όπως ο φορέας από τον οποίο

άμεση γραπτή απάντηση προς τον ελεγκτή

ζητείται η επιβεβαίωση απαντήσει

από τρίτο μέρος (τον επιβεβαιούντα

απευθείας προς τον ελεγκτή, είτε

φορέα), σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό

δηλώνοντας εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με

ή άλλο μέσο.

τη δεδομένη πληροφορία που περιέχεται
στο αίτημα, είτε παρέχοντας την αιτηθείσα
πληροφορία.

Αίτημα αρνητικής

Μη απάντηση

Εξαίρεση

Αίτημα προς τον φορέα από

Παράλειψη του φορέα

Απάντηση που υποδηλώνει

τον οποίο ζητείται η

από τον οποίο ζητείται η

διαφορά μεταξύ

επιβεβαίωση να απαντήσει

επιβεβαίωση να

πληροφορίας που ζητήθηκε

απευθείας προς τον ελεγκτή

απαντήσει ή να

να επιβεβαιωθεί, ή

μόνο εάν διαφωνεί με την

απαντήσει πλήρως σε

περιέχεται στα στοιχεία του

πληροφορία που περιέχεται

αίτημα θετικής

ελεγχόμενου φορέα, και

στο αίτημα.

επιβεβαίωσης, ή

πληροφορίας που παρέχεται

επιστροφή μη

από τον φορέα από τον

επιβεβαίωσης
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επιδοθέντος αιτήματος

οποίο ζητήθηκε

επιβεβαίωσης.

επιβεβαίωση.

6.4.2 Στόχος του ελεγκτή

Ο στόχος του ελεγκτή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί διαδικασίες εξωτερικής
επιβεβαίωσης, για την απόκτηση σχετικών και αξιόπιστων ελεγκτικών τεκμηρίων 24.

6.4.3 Απαιτήσεις σχετικές με τις εξωτερικές επιβεβαιώσεις

Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις σχετικά με τις εξωτερικές επιβεβαιώσεις.

Διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης

Ο ελεγκτής πρέπει να μεριμνήσει για τα ακόλουθα:
α) Να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρόκειται να επιβεβαιωθούν ή να ζητηθούν, όπως
για παράδειγμα πληροφορίες για υπόλοιπα και στοιχεία λογαριασμών, για όρους
συμφωνιών, συμβάσεων ή συναλλαγών του ελεγχόμενου φορέα με άλλα μέρη, ή και
πληροφορίες σχετικά με την απουσία

ορισμένων συνθηκών όπως μιας παράπλευρης

συμφωνίας.
β) Να επιλέξει τον κατάλληλο φορέα παροχής της σχετικής επιβεβαίωσης, ήτοι τον φορέα
που ο ελεγκτής πιστεύει ότι έχει γνώση των πληροφοριών που πρόκειται να επιβεβαιωθούν
(και το κατάλληλο πρόσωπο/αξιωματούχο εντός του τρίτου φορέα από τον οποίο ζητείται
επιβεβαίωση).
γ) Να σχεδιάσει το αίτημα επιβεβαίωσης, το οποίο θα υπογράψει το αρμόδιο όργανο του
ελεγχόμενου φορέα, φροντίζοντας αυτό να αποσταλεί στην ορθή διεύθυνση (ελέγχοντας
την εγκυρότητα της διεύθυνσης πριν την αποστολή του αιτήματος) και να περιέχει
πληροφορίες για επιστροφή της σχετικής απάντησης απ’ ευθείας στον ελεγκτή
(εσωκλείεται φάκελος με τυπωμένα τα στοιχεία του ελεγκτή, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από τον φορέα από τον οποίο ζητείται επιβεβαίωση για να αποστείλει την

24

Βλ. ΔΠΑΕΙ 1505 «Εξωτερικές επιβεβαιώσεις».
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απάντησή του απ’ ευθείας στον ελεγκτή). Κατά το σχεδιασμό του αιτήματος επιβεβαίωσης
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
•

Οι ισχυρισμοί της διοίκησης που αντιμετωπίζονται.

•

Ειδικοί εντοπισμένοι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος, περιλαμβανομένου του
κινδύνου απάτης.

•

Η δομή και η παρουσίαση του αιτήματος επιβεβαίωσης.

•

Τυχόν προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τον έλεγχο ή παρόμοιους ελέγχους.

•

Η μέθοδος επικοινωνίας (σε έγγραφη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου).

•

Η έγκριση ή η ενθάρρυνση του ελεγχόμενου φορέα προς τους φορείς που
παρέχουν τις σχετικές επιβεβαιώσεις να απαντήσουν, καθώς μπορεί οι τελευταίοι
να είναι πρόθυμοι να απαντήσουν μόνο εφόσον στο αίτημα περιλαμβάνεται
έγκριση της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα.

•

Η ικανότητα του επιβεβαιούντος φορέα να επιβεβαιώσει ή να παράσχει τις
αιτούμενες πληροφορίες (π.χ. το ποσό ενός συγκεκριμένου τιμολογίου έναντι του
συνολικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασμού).

•

Τον κίνδυνο σε αίτημα θετικής επιβεβαίωσης ο φορέας που την παρέχει να
απαντήσει, χωρίς να επιβεβαιώσει ότι έχει ελεγχθεί η ορθότητα των πληροφοριών
που δηλώνει. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιώντας αιτήματα
θετικής επιβεβαίωσης στα οποία δεν αναφέρεται το ποσό (ή οι άλλες
πληροφορίες), αλλά ζητείται από τον φορέα να συμπληρώσει το ποσό (ή τις άλλες
αιτούμενες πληροφορίες). Από την άλλη πλευρά, ο τύπος αυτός αιτήματος
ενδέχεται να καταλήξει σε χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης, καθώς απαιτείται
πρόσθετη προσπάθεια από τους φορείς από τους οποίους ζητείται επιβεβαίωση.

δ) Να αποστείλει τα αιτήματα εξωτερικών επιβεβαιώσεων και να επαναλάβει την αποστολή
τους εφόσον χρειασθεί (π.χ. σε περίπτωση μη λήψης απαντήσεως εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος).

Άρνηση της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα να επιτρέψει στον ελεγκτή να
αποστείλει αίτημα επιβεβαίωσης.

Εάν η διοίκηση αρνείται να επιτρέψει στον ελεγκτή να αποστείλει αίτημα
επιβεβαίωσης, ο ελεγκτής πρέπει:
α) Να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση αρνείται και να διερευνήσει
την εγκυρότητα και τη λογικότητα των προβαλλόμενων λόγων άρνησης, καθότι η άρνηση
αυτή ενδέχεται να υποκρύπτει την ύπαρξη σφάλματος ή απάτης. Ένας λόγος άρνησης που
μπορεί να προβληθεί από τη διοίκηση, είναι η ύπαρξη δικαστικής διαμάχης ή
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διαπραγμάτευσης σε εξέλιξη με τον τρίτο φορέα, η επίλυση των οποίων μπορεί να
επηρεασθεί από άκαιρο αίτημα επιβεβαίωσης.
β) Να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της άρνησης της διοίκησης στην εκτίμηση των σχετικών
κινδύνων ουσιώδους σφάλματος από τον ελεγκτή, περιλαμβανομένου του κινδύνου
απάτης, καθώς και στη φύση, στο χρόνο και στην έκταση άλλων ελεγκτικών διαδικασιών,
καθώς η εκτίμηση των κινδύνων και οι ελεγκτικές διαδικασίες ενδεχομένως να πρέπει να
αναθεωρηθούν.
γ) Να εκτελέσει εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, σχεδιασμένες για την απόκτηση
σχετικών και αξιόπιστων ελεγκτικών τεκμηρίων. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι
παρόμοιες με εκείνες που ενδείκνυνται στην περίπτωση μη απάντησης από τον τρίτο
φορέα.
Εάν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι οι λόγοι άρνησης της διοίκησης να του επιτρέψει να
αποστείλει αίτημα επιβεβαίωσης δεν ευσταθούν, ή ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν
σχετικά και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια από εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, ο
ελεγκτής πρέπει να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους διακυβέρνησης σύμφωνα με την
παρ.16 του ΔΠΕ 260 (ή και με το Κοινοβούλιο). Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να προσδιορίσει
τις σχετικές επιπτώσεις για τον έλεγχο και τη γνώμη του, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.

Αξιοπιστία απαντήσεων σε αιτήματα επιβεβαίωσης.

Εάν ο ελεγκτής έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των απαντήσεων σε αίτημα
επιβεβαίωσης, πρέπει να αποκτήσει περαιτέρω ελεγκτικά τεκμήρια για την άρση των
αμφιβολιών αυτών. Όλες οι απαντήσεις ενέχουν κάποιο κίνδυνο υποκλοπής, αλλοίωσης ή
απάτης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η απάντηση. Αμφιβολίες
μπορεί να εγείρονται εάν η απάντηση λήφθηκε από τον ελεγκτή εμμέσως, ή φαίνεται να
μην προέρχεται από τον φορέα από τον οποίο ζητήθηκε η επιβεβαίωση. Η απόδειξη της
προέλευσης και της αρμοδιότητας του ερωτώμενου ή τυχόν αλλοιώσεις μπορεί να είναι
δύσκολο να διαπιστωθούν σε απαντήσεις που λαμβάνονται με τηλεομοιοτυπία ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η διαδικασία ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης μπορεί να
ενσωματώνει διάφορες τεχνικές για επαλήθευση της ταυτότητας του αποστολέα των
πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης της
κρυπτογράφησης, των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπογραφών και των διαδικασιών για την
επαλήθευση γνησιότητας δικτυακού τόπου. Εάν ο φορέας από τον οποίο ζητείται
επιβεβαίωση χρησιμοποιεί τρίτο μέρος για να συντονίζει και να παρέχει απαντήσεις σε
αιτήματα επιβεβαίωσης, ο ελεγκτής μπορεί να εκτελέσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση
του κινδύνου ότι:
•

Η απάντηση μπορεί να μην είναι από την κατάλληλη πηγή,
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•

Ο ερωτώμενος μπορεί να μην είναι εξουσιοδοτημένος να απαντήσει, και

•

Η ακεραιότητα της μετάδοσης μπορεί να έχει θιγεί.
Ο ελεγκτής μπορεί να εξακριβώσει την πηγή και το περιεχόμενο μιας απάντησης σε

αίτημα επιβεβαίωσης μέσω επαφής με τον φορέα από τον οποίον ζητείται να την παρέχει.
Για παράδειγμα, όταν το πρόσωπο που παρέχει την επιβεβαίωση απαντά στο σχετικό
αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ελεγκτής μπορεί να του τηλεφωνήσει, για να
εξακριβώσει εάν ο ίδιος έστειλε πράγματι την απάντηση. Όταν μια απάντηση έχει
επιστραφεί στον ελεγκτή έμμεσα (για παράδειγμα, επειδή ο φορέας που παρείχε την
επιβεβαίωση εσφαλμένα την απηύθυνε στον ελεγχόμενο φορέα αντί στον ελεγκτή), ο
ελεγκτής μπορεί να ζητήσει από τον επιβεβαιούντα φορέα να του απαντήσει απευθείας
εγγράφως. Μια προφορική απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης δεν πληροί από μόνη της
τον ορισμό της εξωτερικής επιβεβαίωσης, διότι δεν είναι μια έγγραφη απευθείας απάντηση
στον ελεγκτή. Ωστόσο, με τη λήψη μιας προφορικής απάντησης, ο ελεγκτής μπορεί να
ζητήσει από τον επιβεβαιούντα φορέα να του απαντήσει απευθείας εγγράφως. Εάν δεν
ληφθεί τέτοια απάντηση, ο ελεγκτής αναζητά άλλα ελεγκτικά τεκμήρια για να υποστηρίξει
τις πληροφορίες της προφορικής απάντησης. Ακόμα, η απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης
μπορεί να περιέχει περιοριστικούς όρους αναφορικά με τη χρήση της. Οι περιορισμοί αυτοί
δεν αναιρούν κατ’ ανάγκη την αξιοπιστία της απάντησης ως ελεγκτικού τεκμηρίου.
Εάν ο ελεγκτής κρίνει ότι η απάντηση σε αίτημα επιβεβαίωσης δεν είναι αξιόπιστη,
πρέπει να αξιολογήσει τις συνέπειες στην εκτίμηση των σχετικών κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος, περιλαμβανομένου του κινδύνου απάτης, καθώς και επί της σχετικής φύσης,
του χρόνου και της έκτασης άλλων ελεγκτικών διαδικασιών.

Μη λήψη απαντήσεων.

Στην περίπτωση μη λήψης απάντησης σε αίτημα εξωτερικής επιβεβαίωσης, ο
ελεγκτής πρέπει να εκτελέσει εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες για την απόκτηση
σχετικών και καταλλήλων ελεγκτικών τεκμηρίων. Τέτοιες είναι για παράδειγμα οι
ακόλουθες:
•

Για υπόλοιπα απαιτήσεων – εξέταση συγκεκριμένων μεταγενέστερων αποδείξεων
εισπράξεων μετρητών, δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργία του
σχετικού εσόδου (π.χ. φορτωτικών εγγράφων), καθώς και εσόδων κοντά στο τέλος
της περιόδου.

•

Για υπόλοιπα υποχρεώσεων – εξέταση μεταγενέστερων χρηματικών εκταμιεύσεων
ή αλληλογραφίας από τρίτα μέρη, καθώς και άλλα αρχεία, όπως αποδείξεις αγαθών
που παραλήφθηκαν.
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Η φύση και η έκταση των εναλλακτικών ελεγκτικών διαδικασιών εξαρτώνται από
τον υπό εξέταση λογαριασμό και τον ισχυρισμό της διοίκησης. Η μη απάντηση σε αίτημα
επιβεβαίωσης μπορεί να υποδηλώνει έναν προηγουμένως μη εντοπισμένο κίνδυνο
ουσιώδους σφάλματος. Σε τέτοιες καταστάσεις, ο ελεγκτής μπορεί να χρειάζεται να
αναθεωρήσει τον εκτιμώμενο κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος σε επίπεδο ισχυρισμού και
να τροποποιήσει τις σχεδιασμένες ελεγκτικές διαδικασίες, σύμφωνα με την παρ.31 του ΔΠΕ
315.
Εάν η απάντηση σε αίτημα θετικής επιβεβαίωσης είναι απαραίτητη κατά την κρίση
του ελεγκτή για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, οι
εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες δεν θα παράσχουν τα απαιτούμενα ελεγκτικά
τεκμήρια (π.χ. περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες για την επιβεβαίωση ενός ή
περισσοτέρων ισχυρισμών της διοίκησης είναι διαθέσιμες μόνον εκτός του ελεγχόμενου
φορέα, ή περιπτώσεις όπου ειδικοί παράγοντες κινδύνου απάτης, όπως κίνδυνος
παραβίασης των δικλίδων από τη διοίκηση, κίνδυνος συμπαιγνίας διοίκησης και
εργαζομένων κ.α. αποτρέπουν τον ελεγκτή από το να βασισθεί σε ελεγκτικά τεκμήρια εντός
του ελεγχόμενου φορέα). Εάν ο ελεγκτής δεν αποκτήσει τέτοια επιβεβαίωση, πρέπει να
προσδιορίσει τις συνέπειες για τον έλεγχο και τη γνώμη του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΑΕΙ
1705.

Εξαιρέσεις.

Ο ελεγκτής πρέπει να διερευνά τις εξαιρέσεις που εντοπίζει στις εξωτερικές
επιβεβαιώσεις, ώστε να προσδιορίσει εάν αυτές είναι ενδεικτικές σφαλμάτων ή όχι.
Εξαιρέσεις που σημειώνονται σε απαντήσεις αιτημάτων επιβεβαίωσης μπορεί να
υποδηλώνουν σφάλματα ή ενδεχόμενα σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις. Όταν ένα
σφάλμα εντοπίζεται, απαιτείται από τον ελεγκτή, σύμφωνα με την παρ.35 του ΔΠΕ 240, να
αξιολογήσει εάν αυτό το σφάλμα είναι ενδεικτικό απάτης. Οι εντοπιζόμενες εξαιρέσεις σε
κάποιες από τις εξωτερικές επιβεβαιώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για την
αξιολόγηση της ποιότητας των απαντήσεων από παρόμοιους επιβεβαιούντες φορείς ή για
παρόμοιους λογαριασμούς. Οι εξαιρέσεις μπορεί επίσης να υποδηλώνουν ανεπάρκειες στις
εσωτερικές δικλίδες του ελεγχόμενου φορέα που είναι σχετικές με τη χρηματοοικονομική
αναφορά.
Ωστόσο, ορισμένες εξαιρέσεις δεν συνιστούν σφάλματα. Για παράδειγμα, ο
ελεγκτής μπορεί να συμπεράνει ότι η ύπαρξη διαφορών στις απαντήσεις αιτημάτων
επιβεβαίωσης οφείλονται στο χρόνο, στην επιμέτρηση, ή σε υπαλληλικά λάθη στις
διαδικασίες εξωτερικής επιβεβαίωσης.
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Αρνητικές επιβεβαιώσεις.

Οι αρνητικές επιβεβαιώσεις παρέχουν λιγότερο πειστικά ελεγκτικά τεκμήρια από
ό,τι οι θετικές επιβεβαιώσεις. Συνεπώς, ο ελεγκτής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αιτήματα
αρνητικής επιβεβαίωσης ως τη μόνη ουσιαστική ελεγκτική διαδικασία για την αντιμετώπιση
εκτιμώμενου κινδύνου ουσιώδους σφάλματος στο επίπεδο ισχυρισμού, εκτός εάν όλα τα
ακόλουθα πληρούνται:
α) Ο ελεγκτής έχει εκτιμήσει τον κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος ως χαμηλό και έχει
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τη λειτουργική
αποτελεσματικότητα των δικλίδων που είναι σχετικές με τον ισχυρισμό.
β) Ο πληθυσμός των μονάδων που υπόκειται σε διαδικασίες αρνητικής επιβεβαίωσης
περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών, ομοιογενών υπολοίπων λογαριασμών, συναλλαγών ή
συνθηκών.
γ) Αναμένεται πολύ χαμηλό ποσοστό εξαίρεσης, και
δ) Ο ελεγκτής δεν έχει ενδείξεις για περιστάσεις ή συνθήκες που θα έκαναν τους αποδέκτες
αιτημάτων αρνητικής επιβεβαίωσης να αγνοήσουν τέτοια αιτήματα.
Κατά τη μη λήψη απάντησης σε αίτημα αρνητικής επιβεβαίωσης ο ελεγκτής δεν
μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα το αν ο φορέας που κλήθηκε να την παράσχει πράγματι
παρέλαβε το αίτημα επιβεβαίωσης, ή επαλήθευσε την ακρίβεια των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στο αίτημα. Κατά συνέπεια, η παράλειψη του παραπάνω φορέα να
απαντήσει σε αίτημα αρνητικής επιβεβαίωσης παρέχει σημαντικά λιγότερο πειστικά
ελεγκτικά τεκμήρια, από ό,τι η απάντηση σε αίτημα θετικής επιβεβαίωσης.
Επίσης, μπορεί να είναι πιθανότερο οι φορείς από τους οποίους ζητείται μία
αρνητική εξωτερική επιβεβαίωση να δηλώσουν τη διαφωνία τους, όταν η πληροφορία στο
αίτημα δεν είναι υπέρ τους, και λιγότερο πιθανό να απαντήσουν όταν η πληροφορία είναι
υπέρ τους (Π.χ. οι πιστωτές είναι πιθανότερο να απαντήσουν αν πιστεύουν ότι το υπόλοιπο
των λογαριασμών τους που εμφανίζεται στο αίτημα αρνητικής επιβεβαίωσης είναι
μικρότερο του πραγματικού, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να απαντήσουν όταν
πιστεύουν ότι το υπόλοιπο που εμφανίζεται στο αίτημα αρνητικής επιβεβαίωσης είναι
μεγαλύτερο του πραγματικού. Ως εκ τούτου, η αποστολή αιτημάτων αρνητικής
επιβεβαίωσης σε πιστωτές μπορεί να είναι χρήσιμη διαδικασία κατά την εξέταση του εάν
τέτοια υπόλοιπα είναι υποεκτιμημένα, αλλά είναι απίθανο να είναι αποτελεσματική εάν ο
ελεγκτής αναζητά τεκμήρια αναφορικά με τυχόν υπερεκτίμηση των υποχρεώσεων).
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Αξιολόγηση των τεκμηρίων που αποκτώνται.

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν τα αποτελέσματα των διαδικασιών εξωτερικής
επιβεβαίωσης παρέχουν σχετικά και αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια, ή εάν πρόσθετα
ελεγκτικά τεκμήρια κρίνονται αναγκαία. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
αιτημάτων εξωτερικής επιβεβαίωσης, ο ελεγκτής μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα
αποτελέσματα αυτά ως εξής:
α) Απάντηση όπου ο κατάλληλος φορέας εξωτερικής επιβεβαίωσης συμφωνεί με τις
πληροφορίες που παρέχονται στο αίτημα επιβεβαίωσης, ή παρέχει τις αιτούμενες
πληροφορίες χωρίς εξαίρεση,
β) Απάντηση που θεωρείται αναξιόπιστη,
γ) Μη απάντηση, ή
δ) Απάντηση που υποδηλώνει εξαίρεση.
Ο ελεγκτής, αξιολογώντας τις απαντήσεις που έλαβε σε αιτήματα εξωτερικής
επιβεβαίωσης σε συνδυασμό με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες που έχει εκτελέσει, κρίνει
εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ή εάν είναι απαραίτητα
πρόσθετα ελεγκτικά τεκμήρια, όπως απαιτείται από τις παρ.26‐27 του ΔΠΕ 330.

Απαιτήσεις άλλων ΔΠΑΕΙ για αναζήτηση εξωτερικών επιβεβαιώσεων

Άλλα ΔΠΑΕΙ αναγνωρίζουν επίσης τη σημασία των εξωτερικών επιβεβαιώσεων ως
ελεγκτικών τεκμηρίων, για παράδειγμα:
α) Το ΔΠΑΕΙ 1330 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους»
πραγματεύεται την ευθύνη του ελεγκτή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή γενικών
μέτρων αντίδρασης για την αντιμετώπιση των εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και για το σχεδιασμό και την
εκτέλεση περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών των οποίων η φύση, ο χρόνος και η έκταση
βασίζονται και ανταποκρίνονται στους εκτιμώμενους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος σε
επίπεδο ισχυρισμού. Επιπλέον, το ΔΠΑΕΙ 1330 απαιτεί, ανεξάρτητα από τους εκτιμώμενους
κινδύνους ουσιώδους σφάλματος, ο ελεγκτής να σχεδιάζει και να εκτελεί ουσιαστικές
διαδικασίες για κάθε ουσιώδη κατηγορία συναλλαγών, υπολοίπου λογαριασμού και
γνωστοποίησης. Ο ελεγκτής απαιτείται επίσης να εξετάσει εάν οι διαδικασίες εξωτερικής
επιβεβαίωσης πρόκειται να εκτελεστούν ως ουσιαστικές ελεγκτικές διαδικασίες. Το ΔΠΑΕΙ
1330 απαιτεί από τον ελεγκτή να αποκτά πιο πειστικά ελεγκτικά τεκμήρια, όσο πιο υψηλή
είναι η εκτίμηση κινδύνου του ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό, ο ελεγκτής μπορεί να αυξάνει
την ποσότητα των τεκμηρίων ή να αποκτά τεκμήρια που είναι πιο σχετικά ή αξιόπιστα, ή και
τα δύο. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής μπορεί να δώσει περισσότερη έμφαση στην απόκτηση
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τεκμηρίων απευθείας από τρίτα μέρη ή στην απόκτηση επιβεβαιωτικών τεκμηρίων από
αριθμό ανεξάρτητων πηγών. Το ΔΠΑΕΙ 1330 επίσης υποδηλώνει ότι οι διαδικασίες
εξωτερικής επιβεβαίωσης μπορεί να βοηθήσουν τον ελεγκτή στην απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων με την υψηλού επιπέδου αξιοπιστία που ο ελεγκτής απαιτεί για να αντιδράσει
σε σημαντικούς κινδύνους ουσιώδους σφάλματος, είτε οφείλονται σε απάτη είτε σε λάθος.

β) Το ΔΠΑΕΙ 1240 «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων» υποδηλώνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να σχεδιάζει αιτήματα επιβεβαίωσης για
να αποκτά πρόσθετες επιβεβαιωτικές πληροφορίες ως αντίδραση για την αντιμετώπιση των
εκτιμώμενων κινδύνων ουσιώδους σφάλματος που οφείλονται σε απάτη στο επίπεδο
ισχυρισμού.

γ) Το ΔΠΑΕΙ 1500 «Ελεγκτικά τεκμήρια» υποδηλώνει ότι οι επιβεβαιωτικές πληροφορίες
που αποκτώνται από πηγή ανεξάρτητη του ελεγχόμενου φορέα, όπως οι εξωτερικές
επιβεβαιώσεις, μπορεί να αυξάνουν τη διασφάλιση που αποκτά ο ελεγκτής από τεκμήρια
που υπάρχουν εντός των λογιστικών αρχείων ή από διαβεβαιώσεις που γίνονται από τη
διοίκηση.

Σχετικά Υποδείγματα παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.4.1.: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.
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6.5 Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου ‐ Υπόλοιπα Έναρξης

6.5.1 Εισαγωγή

Αρχική ανάθεση ελέγχου είναι η ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στην οποία είτε οι οικονομικές καταστάσεις για την
προηγούμενη περίοδο δεν είχαν ελεγχθεί, είτε οι οικονομικές καταστάσεις για την
προηγούμενη περίοδο ελέγχθηκαν από προηγούμενο ελεγκτή. Αρχική ανάθεση ελέγχου στο
δημόσιο τομέα μπορεί να προκύψει όταν ένας φορέας του ιδιωτικού τομέα
κρατικοποιείται, ή όταν η εντολή ελέγχου προβλέπει τον έλεγχο ενός δημοσίου φορέα που
δεν έχει προηγουμένως ελεγχθεί, ή επίσης στην περίπτωση ενός νεοσυσταθέντα δημοσίου
φορέα στον οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται τα προηγούμενα υπόλοιπα
(υπόλοιπα τέλους) ενός προηγούμενου δημοσίου φορέα που έχουν ελεγχθεί από
προηγούμενο ελεγκτή25.
Υπόλοιπα έναρξης είναι τα υπόλοιπα των λογαριασμών στην αρχή της περιόδου.
Τα υπόλοιπα έναρξης ταυτίζονται με τα υπόλοιπα τέλους της προηγούμενης περιόδου και
αντανακλούν τις συναλλαγές και γεγονότα προηγούμενων περιόδων και λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο. Τα υπόλοιπα έναρξης
περιλαμβάνουν επίσης θέματα που απαιτούν γνωστοποίηση τα οποία υπήρχαν στην
έναρξη της περιόδου, όπως ενδεχόμενα γεγονότα και δεσμεύσεις.
Προηγούμενος ελεγκτής – Ο ελεγκτής ο οποίος έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις
ενός φορέα την προηγούμενη περίοδο (π.χ. ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία) .

Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το
αν26:
α)

Τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις

οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης περιόδου και
β) Οι κατάλληλες λογιστικές πολιτικές που αντανακλώνται στα υπόλοιπα έναρξης έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια και στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ή για
το αν οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών έχουν κατάλληλα λογιστικοποιηθεί και
παρουσιάζονται επαρκώς και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς.

25
26

ΔΠΑΕΙ 1510, «Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου – Υπόλοιπα Έναρξης», παρ. Ρ4.
ΔΠΕ 510, «Αρχικές Αναθέσεις Ελέγχου – Υπόλοιπα Έναρξης».
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6.5.2 Απαιτήσεις σχετικές με τις αρχικές αναθέσεις ελέγχου και τα υπόλοιπα έναρξης
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σχετικά με τις
αρχικές αναθέσεις ελέγχου και τα υπόλοιπα έναρξης:

Ελεγκτικές διαδικασίες επί των υπολοίπων έναρξης.

α) Ο ελεγκτής πρέπει να διαβάζει τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, εάν
υπάρχουν, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου ελεγκτή επί αυτών, εάν υπάρχει, για
πληροφορίες σχετικές με τα υπόλοιπα έναρξης, συμπεριλαμβανομένων και των
γνωστοποιήσεων.

β) Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν τα
υπόλοιπα έναρξης περιέχουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου εφαρμόζοντας τα ακόλουθα:
•

Ελέγχοντας εάν τα υπόλοιπα κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου έχουν
μεταφερθεί ορθά στην τρέχουσα περίοδο ή, εάν έχουν αναδιατυπωθεί όπου
ενδείκνυται.

•

Ελέγχοντας εάν τα υπόλοιπα έναρξης αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή των
ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, και

•

Εκτελώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

(i) Στην περίπτωση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους,
επισκοπώντας τα φύλλα εργασίας του προηγούμενου ελεγκτή για την απόκτηση τεκμηρίων
αναφορικά με τα υπόλοιπα έναρξης. Το εάν μια τέτοια επισκόπηση παρέχει επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επηρεάζεται από την επαγγελματική ικανότητα και την
ανεξαρτησία του προηγούμενου ελεγκτή. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 50
παρ. 2 και 3 του ν. 4129/2013, ο βαθμός επικοινωνίας του υφιστάμενου ελεγκτή με τον
προηγούμενο ελεγκτή, εξαρτάται από τις σχετικές δεοντολογικές και επαγγελματικές
απαιτήσεις, ήτοι τους κανόνες που καθορίζει ο προηγούμενος ελεγκτής για τη διαχείριση
των πληροφοριών που προέκυψαν από τον έλεγχό του ή κανόνες και διαδικασίες που
ρυθμίζουν θέματα απορρήτου,
(ii) Εκτελώντας συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων αναφορικά με τα υπόλοιπα έναρξης,
(iii) Αξιολογώντας το εάν οι ελεγκτικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν στην τρέχουσα
περίοδο, παρέχουν τεκμήρια σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης. Για παράδειγμα, η είσπραξη
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(ή αντίστοιχα πληρωμή) των εισπρακτέων λογαριασμών έναρξης (ή αντίστοιχα πληρωτέων
λογαριασμών έναρξης) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου θα παρέχει ορισμένα
ελεγκτικά τεκμήρια για την ύπαρξη, την πληρότητα, την αποτίμηση και τα δικαιώματα και
τις δεσμεύσεις αυτών κατά την έναρξη της περιόδου. Αντιθέτως, οι ελεγκτικές διαδικασίες
της τρέχουσας περιόδου σχετικά με τα υπόλοιπα των αποθεμάτων τέλους περιόδου θα
παρέχουν λίγα ελεγκτικά τεκμήρια όσον αφορά τα υπάρχοντα αποθέματα κατά την έναρξη
της περιόδου. Συνεπώς, μπορεί να είναι αναγκαίες συμπληρωματικές ελεγκτικές
διαδικασίες, όπως παρατήρηση τρέχουσας καταμέτρησης των φυσικών αποθεμάτων και
συμφωνία αυτής με τις ποσότητες των αποθεμάτων στην έναρξη, εφαρμογή ελεγκτικών
διαδικασιών για την αποτίμηση των κονδυλίων των αποθεμάτων έναρξης, κλπ. Για τα
στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (π.χ. ενσώματα πάγια, επενδύσεις) και για τις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (π.χ. μακροπρόθεσμο χρέος) μπορεί να αποκτηθούν
ορισμένα ελεγκτικά τεκμήρια με την εξέταση των λογιστικών αρχείων και άλλων
πληροφοριών που υποστηρίζουν τα υπόλοιπα έναρξης ή και μέσω επιβεβαίωσης με τρίτα
μέρη (π.χ. για το μακροπρόθεσμο χρέος και τις επενδύσεις). Σε άλλες περιπτώσεις, ο
ελεγκτής μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες.
Η φύση και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για την
απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα υπόλοιπα
έναρξης, εξαρτώνται από θέματα όπως:
• Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται από τον ελεγχόμενο φορέα.
• Η φύση των λογαριασμών, των συναλλαγών και των γνωστοποιήσεων καθώς και οι
κίνδυνοι ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
• Η σημασία των υπολοίπων έναρξης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου.
• Το εάν ελέγχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου και, εφόσον
ελέγχθηκαν, εάν η γνώμη του προηγούμενου ελεγκτή ήταν διαφοροποιημένη.

γ) Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι τα υπόλοιπα έναρξης περιέχουν σφάλματα που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου, πρέπει να εκτελεί πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να
προσδιορίσει την επίδραση των σφαλμάτων αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων της
τρέχουσας περιόδου. Εάν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι τέτοια σφάλματα υπάρχουν στις
οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ο ελεγκτής πρέπει να γνωστοποιήσει τα
σφάλματα στο κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης και στους υπεύθυνους διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το ΔΠΕ 45027.

27

ΔΠΕ 450, «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τον έλεγχο», παράγραφοι 8 και 12.
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Ελεγκτικές διαδικασίες επί των ακολουθούμενων λογιστικών πολιτικών.

Ο ελεγκτής πρέπει να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν
οι κατάλληλες λογιστικές πολιτικές που αντανακλώνται στα υπόλοιπα έναρξης έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια και στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ή για
το εάν οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών έχουν κατάλληλα λογιστικοποιηθεί και
παρουσιάζονται επαρκώς και γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Αξιολόγηση των πληροφοριών στην έκθεση του προηγούμενου ελεγκτή.

Εάν για τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου υπάρχει
διαφοροποιημένη γνώμη προηγούμενου ελεγκτή, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την
επίδραση του αντικειμένου της διαφοροποίησης κατά την εκτίμηση των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με
το ΔΠΕ 31528.

Επιπτώσεις του ελέγχου των υπολοίπων έναρξης στα συμπεράσματα ελέγχου και
στην έκθεση του ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση.

Εάν ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια αναφορικά με τα υπόλοιπα έναρξης, πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή
αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ΔΠΕ 70529.
Εάν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι τα υπόλοιπα έναρξης περιέχουν σφάλμα που
επηρεάζει ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, και η επίπτωση
του σφάλματος δεν έχει λογιστικοποιηθεί κατάλληλα, ή δεν παρουσιάζεται επαρκώς ή δεν
γνωστοποιείται, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη,
σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.

Επιπτώσεις του ελέγχου της συνέπειας στις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές
στα συμπεράσματα ελέγχου και στην έκθεση του ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση.

28

ΔΠΕ 315, «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της κατανόησης της
οντότητας και του περιβάλλοντός της».
29
ΔΠΕ 705, «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή».
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Εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι οι λογιστικές πολιτικές της τρέχουσας περιόδου δεν
είναι συνεπείς με τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε σχέση με τα υπόλοιπα
έναρξης και η αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές δεν έχει λογιστικοποιηθεί κατάλληλα, ή δεν
παρουσιάζεται επαρκώς ή δεν γνωστοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς, ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει γνώμη με επιφύλαξη ή
αρνητική γνώμη, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.

Επιπτώσεις της διαφοροποίησης της γνώμης του προηγούμενου ελεγκτή στα
συμπεράσματα ελέγχου και στην έκθεση του ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση.

Εάν η γνώμη του προηγούμενου ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της
προηγούμενης περιόδου ήταν διαφοροποιημένη και η διαφοροποίηση εξακολουθεί να
είναι σχετική και ουσιώδης για τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ο
ελεγκτής οφείλει να διαφοροποιήσει τη γνώμη του για τις οικονομικές καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 και το ΔΠΕ 710. Ενδέχεται όμως η
διαφοροποίηση της γνώμης του προηγούμενου ελεγκτή να μην είναι σχετική και ουσιώδης
για τη γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, όπως π.χ. στην
περίπτωση που στην προηγούμενη περίοδο υπήρχε περιορισμός του εύρους του ελέγχου,
αλλά το ζήτημα που προκάλεσε τον περιορισμό έχει επιλυθεί κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σχετικό παράδειγμα έκθεσης ελέγχου παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.5.1:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ.
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6.6 Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου

6.6.1 Είδη και αιτίες σφαλμάτων

Καθώς ολοκληρώνονται οι ελεγκτικές διαδικασίες, η ομάδα ελέγχου πρέπει να
καταγράφει και να συνοψίζει τα σφάλματα που εντοπίζονται μέσω των δοκιμασιών.
Σφάλμα είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού, της ταξινόμησης, της παρουσίασης
στοιχείου ή των σχετικών με αυτό γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις με το
αντίστοιχο ποσό, την ταξινόμηση, την παρουσίαση ή τις σχετικές με αυτό γνωστοποιήσεις
που θα απαιτούνταν από το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Σφάλματα μπορεί να προκύπτουν από λάθος ή απάτη30 (βλέπε Ενότητα 5.6: Αξιολόγηση του
κινδύνου απάτης ).
Στόχος της ομάδας ελέγχου είναι η αξιολόγηση της επίδρασης 31:
(α) των εντοπιζόμενων σφαλμάτων στον έλεγχο, και
(β) των μη διορθωμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, στις οικονομικές
καταστάσεις.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επίδρασης των σφαλμάτων που καταγράφονται
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, καθώς και για την κοινοποίησή τους προς τη διοίκηση και
προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα, είναι
χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των σφαλμάτων ως ακολούθως:
•

Πραγματικό σφάλμα : είναι σφάλμα για το οποίο δεν υπάρχει αμφιβολία.

•

Σφάλμα κρίσης: είναι διαφορά που ανακύπτει α) από κρίσεις της διοίκησης σχετικά
με λογιστική εκτίμηση που ο ελεγκτής θεωρεί μη εύλογη, ή β) από επιλογή και
εφαρμογή λογιστικής πολιτικής που ο ελεγκτής θεωρεί μη ενδεδειγμένη.

•

Προβαλλόμενο σφάλμα: είναι το σφάλμα που προκύπτει από αναγωγή στον
πληθυσμό του σφάλματος που εντοπίστηκε στο σχετικό δείγμα (βλ Ενότητα 6.3:
Ελεγκτική Δειγματοληψία).

Σφάλματα μπορεί να προκύπτουν από:
(α) Ανακρίβειες κατά τη συγκέντρωση ή την επεξεργασία δεδομένων βάσει των
οποίων καταρτίζονται οι λογαριασμοί και οι οικονομικές καταστάσεις,
30

Παραδείγματα σφαλμάτων που προκύπτουν από απάτη παρέχονται στο ΔΠΕ 240: «Οι ευθύνες του ελεγκτή
σχετικά με απάτη στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων», παράγραφοι Α1 – Α6.
31
ΔΠΕ 450: «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου».
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(β) Παράλειψη ποσού ή γνωστοποίησης στις οικονομικές καταστάσεις,
(γ) Λανθασμένη λογιστική εκτίμηση που προκύπτει από παράβλεψη, ή σαφή
παρερμηνεία πραγματικών περιστατικών, και
(δ) Κρίσεις της διοίκησης σχετικά με λογιστικές εκτιμήσεις που η ομάδα ελέγχου
θεωρεί μη εύλογες, ή επιλογή και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών που η ομάδα ελέγχου
θεωρεί ακατάλληλες.

6.6.2 Συγκέντρωση εντοπισμένων σφαλμάτων

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, εκτός από εκείνα που είναι σαφώς επουσιώδη.
Η ομάδα ελέγχου μπορεί να καθορίσει ένα ποσό κάτω από το οποίο τα σφάλματα
είναι σαφώς ασήμαντα και ουσιαστικά αγνοούνται, διότι είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά,
δεν έχουν καμία ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
οποιοδήποτε κριτήριο μεγέθους, φύσης ή περιστάσεων. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε
αβεβαιότητα για το εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία είναι σαφώς επουσιώδη, το θέμα
θεωρείται ότι δεν είναι σαφώς ασήμαντο.
Το επουσιώδες αυτό ποσό μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ένα χαμηλό
ποσοστό επί του Ουσιώδους Μεγέθους π.χ. 1% έως 5%.

Στη «Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών» παρουσιάζονται τα διορθωμένα και μη
διορθωμένα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου (εκτός εκείνων που
θεωρούνται σαφώς επουσιώδη), με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση του
κατά πόσον τα μη διορθωμένα σφάλματα, σε σχέση με επιμέρους ποσά, υποσύνολα ή
σύνολα των Οικονομικών Καταστάσεων, επιδρούν ουσιωδώς στις Οικονομικές Καταστάσεις
(βλέπε σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.1 : ΣΥΝΟΨΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ).

6.6.3 Επίδραση των εντοπισμένων σφαλμάτων στην προσέγγιση του ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να προσδιορίσει εάν η συνολική στρατηγική, το Υπόμνημα
Σχεδιασμού Ελέγχου (βλ. Ενότητα 5.8.: Προετοιμασία του Υπομνήματος Σχεδιασμού
Ελέγχου) και το πρόγραμμα ελέγχου χρειάζεται να αναθεωρηθούν εάν:
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(α)

Η φύση των εντοπισμένων σφαλμάτων και οι περιστάσεις υπό τις οποίες
εμφανίζονται υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα σφάλματα τα οποία
όταν συναθροιστούν με τα σφάλματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου, μπορεί να αξιολογούνται ως ουσιώδη.
Χρειάζεται να τονιστεί ότι ένα σφάλμα μπορεί να μην αποτελεί μεμονωμένο
περιστατικό. Στις ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι μπορεί να υφίστανται και άλλα
σφάλματα, περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η ομάδα ελέγχου
εντοπίζει ότι προέκυψε σφάλμα: α) από την αποτυχία των εσωτερικών δικλίδων, β)
από μη ενδεδειγμένες παραδοχές ή γ) από ακατάλληλες μεθόδους αποτίμησης που
έχουν εφαρμοστεί ευρέως από το φορέα.

(β)

Το σύνολο των εντοπισμένων σφαλμάτων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου προσεγγίζει το ουσιώδες μέγεθος που καθορίσθηκε κατά τον
προγραμματισμό του ελέγχου.
Στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει κίνδυνος, ο οποίος ενδεχομένως να υπερβαίνει τον
αποδεκτά χαμηλό, τα πιθανά, μη εντοπισμένα σφάλματα, όταν συναθροιστούν με
το σύνολο των εντοπισμένων σφαλμάτων, να υπερβαίνουν το ουσιώδες μέγεθος
σφάλματος. Η αδυναμία εντοπισμού όλων των σφαλμάτων κατά τον έλεγχο
οφείλεται τόσο στον κίνδυνο δειγματοληψίας, όσο και στον μη δειγματοληπτικό
κίνδυνο. (Βλ. Ενότητα 6.3 : Ελεγκτική Δειγματοληψία).
Η αξιολόγηση των εντοπισμένων σφαλμάτων και η επίδρασή τους στην προσέγγιση

του ελέγχου, καταγράφονται στο «Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου», υπόδειγμα του
οποίου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2 της Ενότητα 7.1. : Υπόμνημα ολοκλήρωσης
του ελέγχου.
6.6.4 Γνωστοποίηση και διόρθωση των σφαλμάτων
Η ομάδα ελέγχου οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως και στο κατάλληλο επίπεδο
διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα, όλα τα σφάλματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου (εκτός αν υφίσταται απαγόρευση από νόμο ή κανονισμό) και να ζητά
τη διόρθωσή τους.
Η γνωστοποίηση από την ομάδα ελέγχου ορισμένων σφαλμάτων προς τη διοίκηση
ή άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός του φορέα, μπορεί να τίθεται σε περιορισμούς από τις
επιταγές κάποιου νόμου ή κανονισμού. Για παράδειγμα, νόμος ή κανονισμός ενδέχεται να
απαγορεύει γνωστοποίηση ή άλλη ενέργεια η οποία μπορεί να προκαταβάλλει την έρευνα
για πραγματική ή εικαζόμενη απάτη/παράνομη πράξη από την αρμόδια αρχή (π.χ.
εισαγγελική έρευνα) (Βλέπε Ενότητα 5.6 Αξιολόγηση του κινδύνου απάτης). Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η ομάδα ελέγχου ή αρμόδιο ιεραρχικά ανώτερο όργανο εντός του Ελεγκτικού
56

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνεδρίου, θα πρέπει να επιλύσει την πιθανή σύγκρουση μεταξύ της υποχρέωσης της
ομάδας ελέγχου για εμπιστευτικότητα και της υποχρέωσης για επικοινωνία.
Η έγκαιρη γνωστοποίηση των σφαλμάτων στο κατάλληλο επίπεδο διοίκησης είναι
σημαντική επειδή παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση του φορέα να αξιολογεί εάν
πράγματι πρόκειται για σφάλματα, να ενημερώνει σχετικά την ομάδα ελέγχου εφόσον
διαφωνεί με τα ευρήματα/σφάλματα και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Κατά κανόνα το
κατάλληλο επίπεδο διοίκησης είναι το πρόσωπο, ή τα πρόσωπα που διαθέτουν την ευθύνη
αλλά και την αρμοδιότητα να αξιολογήσουν τα σφάλματα και να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα για τη διόρθωσή τους.
Ενδέχεται να κριθεί αναγκαίο η διοίκηση του φορέα, μετά από υπόδειξη της
ομάδας ελέγχου, να εξετάσει μία κατηγορία συναλλαγών, ένα υπόλοιπο λογαριασμού ή μία
γνωστοποίηση, ώστε να καθορίσει το ποσό του πραγματικού σφάλματος και να κάνει τις
απαραίτητες διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Αφού η διοίκηση διορθώσει τα
εντοπισθέντα σφάλματα, η ομάδα ελέγχου πρέπει να εκτελέσει πρόσθετες ελεγκτικές
διαδικασίες ώστε να επιβεβαιώσει ότι δεν παραμένουν σφάλματα. Σχετική υπόδειξη
μπορεί να διατυπωθεί από την ομάδα ελέγχου για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείται
προβολή στο συνολικό πληθυσμό των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν στο δείγμα ελέγχου
(Βλέπε Ενότητα 6.3: «Ελεγκτική Δειγματοληψία»).
Σε περίπτωση που η διοίκηση αρνείται να διορθώσει μέρος ή το σύνολο των
σφαλμάτων που της κοινοποίησε η ομάδα ελέγχου, τότε η τελευταία πρέπει να συζητήσει
τους λόγους άρνησης της διοίκησης να προβεί στις σχετικές διορθώσεις και να τους λάβει
υπόψη κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την
εξέταση των ποιοτικών πτυχών των λογιστικών πρακτικών του φορέα, περιλαμβανομένων
των ενδείξεων πιθανής μεροληψίας στις κρίσεις της διοίκησης.
Ενδείξεις μεροληψίας στις κρίσεις της διοίκησης που μπορεί να επηρεάζουν την
αξιολόγηση της ομάδας ελέγχου αποτελούν: 32
•

Η επιλεκτική διόρθωση σφαλμάτων που υπέπεσαν στην αντίληψη της
διοίκησης κατά τη διάρκεια του ελέγχου (για παράδειγμα, διόρθωση
σφαλμάτων που επηρεάζουν αυξητικά τα έσοδα, αλλά όχι διόρθωση
σφαλμάτων που επηρεάζουν μειωτικά τα έσοδα).

•

Πιθανή μεροληψία της διοίκησης κατά τη διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων.

32

ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφοι 12,
Α1 & Α2.
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Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ομάδα
ελέγχου κρίνει ότι θα πρέπει να επιβληθεί η διόρθωση με την έκδοση καταλογιστικής
πράξης (βλέπε Κεφάλαιο 9 Καταλογισμός).
6.6.5 Αξιολόγηση της επίδρασης των μη διορθωμένων σφαλμάτων στις οικονομικές
καταστάσεις
Πριν η ομάδα ελέγχου αξιολογήσει την επίδραση των σφαλμάτων που δεν
διορθώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, οφείλει να αξιολογήσει εάν το επίπεδο του
ουσιώδους μεγέθους που υπολογίστηκε κατά το σχεδιασμό του ελέγχου, καταγράφηκε στο
Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου και χρησιμοποιήθηκε κατά τη διενέργεια του ελέγχου,
παραμένει ενδεδειγμένο (βλέπε Ενότητα 5.4 : Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και
τη διενέργεια του ελέγχου).
Εάν η κρίση της ομάδας για το ουσιώδες μέγεθος (Βήμα 1ο33) βασίστηκε σε
πληροφορίες που παραμένουν ίδιες και κατά το στάδιο της αξιολόγησης των ελεγκτικών
ευρημάτων (Βήμα 3ο), το ουσιώδες μέγεθος θα είναι ίδιο, τόσο κατά το σχεδιασμό του
ελέγχου, όσο και κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων. Ωστόσο, η ομάδα ελέγχου μπορεί
να προσδιορίσει παράγοντες ή δεδομένα κατά τη διάρκεια του ελέγχου (π.χ. αλλαγή
περιστάσεων,

μεταβολή

κατανόησης

του

φορέα,

οριστικοποίηση

οικονομικών

καταστάσεων κ.α.), τα οποία προκαλούν την αναθεώρηση του επιπέδου του ουσιώδους
μεγέθους. Συνεπώς, το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό του ελέγχου μπορεί να
διαφέρει από το ουσιώδες μέγεθος κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων. Όταν αυτό
συμβαίνει, η ομάδα ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνει σαφώς τους λόγους για την
αναθεώρηση του ουσιώδους μεγέθους, τόσο στο Φύλλο Εργασίας Προσδιορισμού του
Ουσιώδους Μεγέθους (βλέπε Ενότητα 5.4 : Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και τη
διενέργεια του ελέγχου, και σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.4.2: ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ), όσο και στο Υπόμνημα Ολοκλήρωσης
Ελέγχου (βλέπε Ενότητα 7.1. : Ολοκλήρωση του ελέγχου και σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2).
Στη συνέχεια, η ομάδα ελέγχου προχωρεί στην αξιολόγηση του εάν τα μη
διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, μεμονωμένα ή αθροιστικά. Κατά την αξιολόγηση
αυτή, η ομάδα ελέγχου πρέπει να εξετάζει:
(α)

Το μέγεθος και τη φύση των σφαλμάτων, τόσο σε σχέση με συγκεκριμένες
κατηγορίες συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή γνωστοποιήσεων και των
οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, όσο και σε σχέση με τις συγκεκριμένες
περιστάσεις στις οποίες αυτά συμβαίνουν.

33

ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 : Επίπεδο σημαντικότητας.
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Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η ομάδα ελέγχου πρέπει να λάβει υπόψη τους
εξής παράγοντες:
•

Επίπεδο Ουσιώδους Μεγέθους
Κάθε επιμέρους σφάλμα εξετάζεται ώστε να αξιολογηθούν οι επιδράσεις του
στις

σχετικές

κατηγορίες

συναλλαγών,

υπόλοιπα

λογαριασμών

ή

γνωστοποιήσεις. Επίσης εξετάζεται η υπέρβαση του επιπέδου ουσιώδους
μεγέθους για αυτή την ειδική κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού
ή γνωστοποίηση (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.2 : ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ).
•

Δυνατότητα συμψηφισμού σφαλμάτων
Εάν ένα μεμονωμένο σφάλμα κριθεί ουσιώδες, ενδεχομένως να μην μπορεί να
συμψηφιστεί με άλλα σφάλματα. Για παράδειγμα, εάν έσοδα έχουν ουσιωδώς
υπερεκτιμηθεί, οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο θα είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες, ακόμη και εάν η επίδραση του σφάλματος στα έσοδα
συμψηφίζεται πλήρως από ισοδύναμη υπερεκτίμηση των εξόδων. Από την άλλη
μεριά, μπορεί να είναι ενδεδειγμένο να συμψηφίζονται σφάλματα εντός του
ίδιου υπολοίπου λογαριασμού ή εντός της ίδιας κατηγορίας συναλλαγών.
Ωστόσο, πριν από την εξαγωγή του συμπεράσματος ότι είναι ενδεδειγμένος ο
συμψηφισμός ακόμη και επουσιωδών σφαλμάτων, εξετάζεται ο κίνδυνος ότι
μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω μη εντοπισμένα σφάλματα.

•

Σφάλματα ταξινόμησης κονδυλίων
Η αξιολόγηση των σφαλμάτων που αφορούν στην ταξινόμηση των κονδυλίων
των οικονομικών καταστάσεων βασίζεται στην εξέταση ποιοτικών παραμέτρων,
όπως η επίδραση του σφάλματος ταξινόμησης σε δανειακούς ή άλλους
συμβατικούς όρους, στα επιμέρους κονδύλια ή υποσύνολα, στην ειδικότητα
των πιστώσεων, ή σε βασικούς δείκτες.

•

Ποιοτικά κριτήρια – φύση των σφαλμάτων
Οι περιστάσεις που σχετίζονται με ορισμένα σφάλματα, ακόμα και εάν αυτά
είναι χαμηλότερα από το ουσιώδες μέγεθος, μπορεί να κάνουν τον ελεγκτή να
τα αξιολογήσει ως ουσιώδη, είτε μεμονωμένα, είτε όταν εξετάζονται μαζί με
άλλα σφάλματα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου,. (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.3 : ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ)

•

Περίπτωση απάτης
Εάν η ομάδα ελέγχου πιστεύει ότι το σφάλμα είναι ή ενδέχεται να είναι
απόρροια απάτης, οφείλει να λάβει υπόψη τις συνέπειές του σε όλες τις πτυχές
του ελέγχου, έστω και εάν το μέγεθος του σφάλματος δεν είναι ουσιώδες σε
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σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις (βλέπε Ενότητα 5.6: Αξιολόγηση του
κινδύνου απάτης).
(β)

Την επίδραση μη διορθωμένων σφαλμάτων που σχετίζονται με προηγούμενες
περιόδους, επί των σχετικών κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών ή
γνωστοποιήσεων, καθώς και επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας
περιόδου ως σύνολο.
Η σωρευτική επίδραση επουσιωδών μη διορθωμένων σφαλμάτων που
σχετίζονται με προηγούμενες περιόδους μπορεί να έχει ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Υπάρχουν διαφορετικές
αποδεκτές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση αυτών των μη διορθωμένων σφαλμάτων
από τον ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Η
χρήση της ίδιας προσέγγισης αξιολόγησης, παρέχει συνέπεια από περίοδο σε
περίοδο.
6.6.6 Έγγραφες Διαβεβαιώσεις σχετικά με τα σφάλματα

Η ομάδα ελέγχου πρέπει να ζητά έγγραφη διαβεβαίωση από τη διοίκηση και, όπου
ενδείκνυται, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση για το εάν πιστεύουν ότι οι
επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων είναι ασήμαντες, μεμονωμένα ή αθροιστικά,
για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο. Η «Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών» πρέπει να
περιλαμβάνεται ή να επισυνάπτεται στην έγγραφη διαβεβαίωση.
Σε ορισμένες περιστάσεις, η διοίκηση ή εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση, μπορεί να μην πιστεύουν ότι ορισμένα μη διορθωμένα σφάλματα είναι
όντως σφάλματα. Για το λόγο αυτό, μπορεί να θελήσουν να προσθέσουν στην έγγραφη
διαβεβαίωσή τους λέξεις όπως: «Δεν συμφωνούμε ότι τα κονδύλια αυτά... και... συνιστούν
σφάλματα, διότι [περιγραφή των λόγων]». Ωστόσο, η απόκτηση αυτής της διαβεβαίωσης
δεν απαλλάσσει την ομάδα ελέγχου από την ανάγκη να διαμορφώσει συμπέρασμα επί της
επίδρασης των μη διορθωμένων σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις (βλ. επίσης
Ενότητα 7.3 : «Έγγραφες Διαβεβαιώσεις»).

6.6.7 Αξιολόγηση ελεγκτικών τεκμηρίων και διαμόρφωση συμπερασμάτων στον έλεγχο
συμμόρφωσης
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Αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν συλλεχθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια
Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν
είναι επαρκή και κατάλληλα προκειμένου να μειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα
αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει την εξέταση τόσο των
τεκμηρίων που στηρίζουν, όσο και των τεκμηρίων που φαίνονται να έρχονται σε αντίθεση
με την έκθεση ελέγχου, το συμπέρασμα ή τη γνώμη περί της συμμόρφωσης ή μη.
Περιλαμβάνει επίσης την επαναξιολόγηση του επιπέδου σημαντικότητας. Μετά την
αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας των τεκμηρίων, ο ελεγκτής θα πρέπει να
εξετάσει τον καλύτερο τρόπο διαμόρφωσης συμπεράσματος/γνώμης βάσει των
συγκεκριμένων τεκμηρίων.
Αν τα ελεγκτικά τεκμήρια που προέρχονται από μία πηγή έρχονται σε αντίθεση με
αυτά που προέρχονται από μία άλλη, ή αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία
των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια, ο ελεγκτής θα πρέπει να
προσδιορίσει τις επιπλέον ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει να διενεργήσει για την
επίλυση του ζητήματος. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επίλυσης του, μπορεί να ιεραρχήσει
τα ελεγκτικά τεκμήρια ανάλογα με το βαθμό αξιοπιστίας τους (π.χ. αν προέρχονται από
εξωτερικές πηγές) προκειμένου να καταλήξει σε τι πραγματικά ισχύει.

Διαμόρφωση συμπερασμάτων

Ο ελεγκτής αξιολογεί, εάν, βάσει των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχουν
συγκεντρωθεί, μπορεί με εύλογη διασφάλιση να κρίνει αν οι πληροφορίες για το
αντικείμενο ελέγχου είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα τιθέμενα
κριτήρια. Εξαιτίας των ενδογενών περιορισμών ενός ελέγχου, δεν αναμένεται ο ελεγκτής να
εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Ουσιώδης μη συμμόρφωση

Τα ελεγκτικά τεκμήρια που συλλέγονται, αξιολογούνται σε σχέση με το επίπεδο
σημαντικότητας που έχει καθοριστεί προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές περιπτώσεις
ουσιώδους μη συμμόρφωσης. Τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης
να τίθενται στη σωστή τους διάσταση, για παράδειγμα περιπτώσεις ουσιώδους μη
συμμόρφωσης που αναφέρονται, μπορεί να βασίζονται στον αριθμό των εντοπισθέντων
περιπτώσεων ή στη σχετική νομισματική αξία.
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Η εκτίμηση των ελεγκτών σχετικά με το τι αποτελεί ουσιώδη μη συμμόρφωση είναι
θέμα επαγγελματικής κρίσης και περιλαμβάνει εκτιμήσεις του πλαισίου της μη
συμμόρφωσης, καθώς και ποσοτικές και ποιοτικές πτυχές των συναλλαγών ή θεμάτων που
αφορούν.
Μια σειρά από παράγοντες λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή επαγγελματικής
κρίσης για τον προσδιορισμό του εάν η μη συμμόρφωση είναι ουσιώδης ή όχι. Τέτοιοι
παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν:
¾ Σημαντικότητα των σχετικών ποσών (νομισματικές αξίες ή άλλα ποσοτικά στοιχεία
όπως ο αριθμός των πολιτών ή των φορέων που εμπλέκονται, οι χρονικές
καθυστερήσεις σε σχέση με τις προθεσμίες κ.τ.λ.)
¾ Περιστάσεις/συνθήκες
¾ Φύση της μη συμμόρφωσης‐ νόμος, κανονισμός ή εσωτερική δικλίδα
¾ Αιτία που οδήγησε στη μη συμμόρφωση (αμέλεια ή δόλια πράξη)
¾ Πιθανές επιπτώσεις και συνέπειες που μπορεί να έχει η μη συμμόρφωση
¾ Δημόσια προβολή και βαθμός ευαισθησίας του ελεγχόμενου αντικειμένου (θέμα
σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος, θέμα που επηρεάζει ευάλωτες ομάδες
πολιτών κ.τ.λ.)
¾ Ανάγκες και προσδοκίες του νομοθετικού σώματος, του κοινού ή άλλων χρηστών
της έκθεσης των ελεγκτών
Γενικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται κατά την αξιολόγηση των σφαλμάτων
και τη διαμόρφωση συμπερασμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

1. Υπολογισμός σφαλμάτων
Ο ποσοτικός προσδιορισμός εξαρτάται από τη σύγκριση μεταξύ της πραγματικής
αξίας της συναλλαγής και της αντίστοιχης αξίας εάν η συναλλαγή αυτή είχε εκτελεστεί
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

2. Αξιολόγηση της φύσης και των αιτιών των σφαλμάτων
Η φύση και τα αίτια των εντοπιζόμενων σφαλμάτων, καθώς και η πιθανή επίδρασή
τους πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά.

3. Ταξινόμηση των σφαλμάτων
Τα εντοπιζόμενα σφάλματα πρέπει να αναλύονται με στόχο να προσδιοριστεί εάν
και σε ποιον βαθμό πρέπει αυτά να περιληφθούν στο συμπέρασμα του ελέγχου ή την
ελεγκτική γνώμη. Για τον σκοπό αυτό, αναλύεται:
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•

εάν υπάρχουν επιπτώσεις στις νομικές απαιτήσεις (προϋποθέσεις πληρωμής ή
άλλα ζητήματα συμμόρφωσης),

•

εάν τα σφάλματα είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς και ουσιώδη (ήτοι εάν υπάρχει
υπέρβαση του ορίου σημαντικότητας) και, εάν όχι, εάν είναι ουσιώδη εκ φύσεως ή
λόγω πλαισίου,

•

εάν τα σφάλματα είναι συστηματικά

•

ο συνολικός αντίκτυπος των σφαλμάτων ως αποτέλεσμα της αναγωγής στο σύνολο
του πληθυσμού των ποσοτικώς εντοπισθέντων ευρημάτων. Η αναγωγή των
διαπιστώσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον από τη διαδικασία επιλογής προέκυψε
αντιπροσωπευτικό δείγμα

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.4 παρατίθενται

παραδείγματα αποκλίσεων συμμόρφωσης και

εκτιμήσεις που σχετίζονται με τη σημαντικότητα και τη διαμόρφωση συμπερασμάτων.

6.6.8 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου
1) Συγκέντρωση διορθωμένων και μη
διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίζονται
κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Τεκμηρίωση
Συμπλήρωση «Σύνοψης
Ελεγκτικών Διαφορών»

2) Εκτίμηση της επίδρασης των

Σαφής αιτιολόγηση στο

εντοπισμένων σφαλμάτων στη προσέγγιση

αντίστοιχο κεφάλαιο του

του ελέγχου, στο Υπόμνημα Σχεδιασμού

«Υπομνήματος Ολοκλήρωσης

Ελέγχου και στα προγράμματα ελέγχου.

Ελέγχου»

Αρχειοθέτηση
Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.5.)
Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.2.)

Γνωστοποίηση στο φορέα της
3) Γνωστοποίηση εντοπισμένων σφαλμάτων

«Σύνοψης Ελεγκτικών

Φάκελος

στο αρμόδιο επίπεδο διοίκησης του

Διαφορών»

Ελέγχου Α

ελεγχόμενου φορέα – αίτημα για διόρθωση.

Φύλλο Μεταβολών και

(Ενότητα Α.5.)

Ελλείψεων
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Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Τεκμηρίωση

Αρχειοθέτηση

Κατάλληλη τροποποίηση του

Φάκελος

φύλλου εργασίας

Ελέγχου Α

4) Εκ νέου αξιολόγηση του επιπέδου

Προσδιορισμού Ουσιώδους

(Ενότητα Α.8.)

Ουσιώδους Σφάλματος.

Μεγέθους
Αιτιολόγηση στο «Υπόμνημα
Ολοκλήρωσης Ελέγχου»

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.2.)

Συμπλήρωση του

Φάκελος

συμπεράσματος της

Ελέγχου Α

5) Αξιολόγηση της επίδρασης των μη

«Σύνοψης Ελεγκτικών

(Ενότητα Α.5.)

διορθωμένων σφαλμάτων.

Διαφορών»
Αιτιολόγηση στο «Υπόμνημα
Ολοκλήρωσης Ελέγχου»

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.2.)

6) Λήψη έγγραφων διαβεβαιώσεων

Υπόδειγμα επιστολής

Φάκελος

αναφορικά με τη γνώμη της διοίκησης για

«Έγγραφων Διαβεβαιώσεων»

Ελέγχου Α

την επίδραση των μη διορθωμένων

(βλ. Ενότητα 7.3 : Έγγραφες

(Ενότητα Α.9.)

σφαλμάτων.

Διαβεβαιώσεις)
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6.7 Επικοινωνία με τον ελεγχόμενο φορέα

6.7.1 Ο ρόλος και οι στόχοι της επικοινωνίας με τον ελεγχόμενο φορέα

Η αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της ομάδας ελέγχου και του
ελεγχόμενου φορέα είναι αναγκαία για την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο.
Από την πλευρά της ομάδας ελέγχου, διευκολύνει τη βέλτιστη κατανόηση του φορέα και
του περιβάλλοντος του, τον εντοπισμό των κατάλληλων πηγών ελεγκτικών τεκμηρίων και τη
λήψη πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες συναλλαγές ή γεγονότα. Από την πλευρά
των οργάνων διοίκησης και διακυβέρνησης (ή εποπτείας) του φορέα, διευκολύνει την
άμεση και σαφή γνωστοποίηση στους ελεγκτές των απόψεων τους τόσο αναφορικά με τα
ευρήματα όσο και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον έλεγχο θέμα, καθώς και τη βέλτιστη
αξιοποίηση των ελεγκτικών παρατηρήσεων από μέρους τους, περιορίζοντας έτσι
(μελλοντικά) τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων.
Ως υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση νοείται το πρόσωπο ή ο οργανισμός που κατά
νόμο επιβλέπει τη στρατηγική κατεύθυνσης και τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη
λογοδοσία του φορέα (διοικητική εποπτεία). Αυτό περιλαμβάνει και την επίβλεψη της
σειράς ενεργειών χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Ως διοίκηση νοείται το(α) πρόσωπο(α) με εκτελεστικές ευθύνες για τη διενέργεια
των λειτουργιών του φορέα.
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι34:
(α) να ενημερώνει με σαφήνεια τη διοίκηση και τους υπευθύνους διακυβέρνησης για τα
χαρακτηριστικά του επικείμενου ελέγχου, και ιδίως για το προβλεπόμενο εύρος και
χρονοδιάγραμμα αυτού,
(β) να λαμβάνει από τους ανωτέρω πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο,
(γ) να ενημερώνει τους ανωτέρω σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου , ιδίως όσον αφορά
στη διοίκηση και στην εποπτεία της διεργασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και
(δ) να προάγει την αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία .

34

ΔΠΑΕΙ 1260: «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση».
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6.7.2 Θέσπιση της διαδικασίας επικοινωνίας

6.7.2.1 Αρμόδιο πρόσωπο προς επικοινωνία

Ο ελεγκτής πρέπει να προσδιορίζει, σε συνεννόηση με τον ελεγχόμενο φορέα, το ή
τα κατάλληλα πρόσωπα με τα οποία θα επικοινωνεί35 και τα οποία μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το θέμα που πρόκειται να κοινοποιηθεί. Ανάλογα με το θέμα, τα πρόσωπα
αυτά μπορεί να ανήκουν στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς 36, ή σε μία ιεραρχικά
ανώτερη αρχή στη δομή διακυβέρνησης που είναι έξω από το φορέα.

6.7.2.2 Μορφές και χρόνος επικοινωνίας

Η μορφή της επικοινωνίας (προφορική ή έγγραφη, ο βαθμός λεπτομέρειας ή
συνοπτικότητας κ.τ.λ.) έγκειται στην επαγγελματική κρίση του ελεγκτή. Ο κατάλληλος
χρόνος για κοινοποιήσεις εξαρτάται από τη σπουδαιότητα και τη φύση του θέματος (Βλέπε
παρακάτω τον σχετικό Πίνακα «Βήματα Ομάδας Ελέγχου»). Ο ελεγκτής πρέπει να
ενημερώνει εκ των προτέρων τον ελεγχόμενο φορέα για τη μορφή και το χρόνο που θα
γίνονται οι κοινοποιήσεις καθώς και το γενικό περιεχόμενο αυτών.
Ενδείκνυται η επικοινωνία να γίνεται εγγράφως και να τηρούνται αποδεικτικά που
να αποδεικνύουν την ημέρα, την ώρα, το πρόσωπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας
(π.χ. εκτυπώσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων).
Σε περίπτωση που η επικοινωνία συνίσταται σε ενημερωτική συνάντηση με τα
πρόσωπα επικοινωνίας του φορέα ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τον ελεγχόμενο
φορέα, ενδείκνυται η τήρηση πρακτικών, όπου να καταγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο
της συνάντησης, με έμφαση στα συμπεράσματα της συνεργασίας και ιδίως στις απόψεις
των μερών για τα θέματα που ετέθησαν.

Τα πρακτικά οριστικοποιούνται, μετά από

επικοινωνία με το φορέα, κατά την οποία ο τελευταίος επιβεβαιώνει την ακρίβεια όσων
καταγράφονται, εντός εύλογης προθεσμίας και ανάλογα με το εύρος και το περιεχόμενο
των προς συζήτηση θεμάτων.
Ειδική διαδικασία γνωστοποίησης θεσπίζεται για τα στοιχεία που υποχρεωτικά
περιλαμβάνονται στην επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου (βλέπε
Ενότητα 5.3 : Επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας ελέγχου), καθώς και για την
35

Η κρίση αυτή συναρτάται με την κατανόηση της δομής και των διαδικασιών διακυβέρνησης του φορέα (βλ.
ΔΠΑΕΙ 1315 και Ενότητα 5.5.: «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω της
κατανόησης του φορέα και του περιβάλλοντός του».)
36
Για παράδειγμα, σε έναν έλεγχο της διαδικασίας προμηθειών ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, εμπλεκόμενος
φορέας θεωρείται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
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Έκθεση Προκαταρκτικών Ευρημάτων (βλέπε παρακάτω Ενότητα 6.7.4.: Διαδικασία
οριστικοποίησης ευρημάτων – προηγούμενη ακρόαση).
Επίσης ειδική διαδικασία προβλέπεται για την ενημέρωση των αρμοδίων διωκτικών
αρχών, σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών σφαλμάτων που συνιστούν παράβαση
εκ προθέσεως των καθηκόντων των αρχών διοίκησης ή του προσωπικού του ελεγχόμενου
φορέα, ή και συνιστούν ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.

6.7.2.3 Επάρκεια της διαδικασίας επικοινωνίας

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ελεγκτής αξιολογεί την ποιότητα και
επάρκεια της επικοινωνίας καθώς και την επίπτωση της τυχόν ανεπάρκειας στον κίνδυνο
ουσιώδους σφάλματος και στη δυνατότητα απόκτησης επαρκών και κατάλληλων
ελεγκτικών τεκμηρίων. Τα συμπεράσματά του γνωστοποιούνται στα αρμόδια όργανα και,
κατά περίπτωση, καταγράφονται στην τελική έκθεση ελέγχου.

6.7.3 Θέματα προς επικοινωνία

6.7.3.1 Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων
Η ομάδα ελέγχου ενημερώνει το φορέα για τις ευθύνες της σε σχέση με τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένου ότι:
(α) Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και έκφραση γνώμης επί των
οικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση με την εποπτεία των
υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση.
(β) Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν απαλλάσσει τη διοίκηση ή τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση από τις ευθύνες τους.

6.7.3.2 Προβλεπόμενο εύρος και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου

Ο ελεγκτής ενημερώνει συνοπτικά το φορέα για το προβλεπόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, όπως αυτό καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ή τη
σχετική εντολή ελέγχου.
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6.7.3.3 Σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο

Η ομάδα ελέγχου ενημερώνει εντός προθεσμίας, η οποία προσδιορίζεται στο
Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου, τη διοίκηση και τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση
σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:
(α) τις απόψεις της για σημαντικές ποιοτικές πτυχές των λογιστικών πρακτικών του
φορέα,

περιλαμβανομένων

λογιστικών

πολιτικών,

λογιστικών

εκτιμήσεων

και

γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις (βλ. Ενότητα 6.6 : «Αξιολόγηση σφαλμάτων
που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου»). Κατά περίπτωση, η ομάδα ελέγχου
πρέπει να εξηγεί γιατί θεωρεί μια σημαντική λογιστική πρακτική, που είναι αποδεκτή από
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη
για τις ιδιαίτερες περιστάσεις του φορέα,
(β) τις σημαντικές ελλείψεις, αν υπάρχουν, στις εσωτερικές δικλίδες37,
(γ) επιπλέον θέματα που μπορεί να απαιτείται να κοινοποιούνται βάσει νόμου,
κανονισμού ή ΔΠΑΕΙ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.7.1 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΔΠΑΕΙ), από συμφωνία με το φορέα, ή από πρόσθετες απαιτήσεις που εφαρμόζονται
στη συγκεκριμένη ανάθεση.
Επιπλέον, ενημερώνει τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση για τα ακόλουθα:
(α) τις σημαντικές δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που αντιμετωπίστηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, όπως σημαντικές καθυστερήσεις στην παροχή των απαιτούμενων
πληροφοριών από τη διοίκηση ή μη διαθεσιμότητα αναμενόμενων πληροφοριών,
(β) τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που ζητά ο ελεγκτής38,
(γ) άλλα θέματα,

που κατά την κρίση του ελεγκτή, είναι σημαντικά για την

εποπτεία της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των
ουσιωδών αδυναμιών του συστήματος εσωτερικών δικλίδων.

6.7.3.4 Η ανεξαρτησία του ελεγκτή
Η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του ελεγκτή είναι ζωτικής σημασίας σχετικά
με τη δυνατότητά του: α) να ελέγχει τους φορείς του δημόσιου τομέα που είναι υπόλογοι
στο νομοθετικό σώμα και το κοινό, και β) να βοηθά στον εντοπισμό απειλών για τη χρηστή

37

Το ΔΠΑΕΙ 1265 θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με την κοινοποίηση σημαντικών ελλείψεων στις
εσωτερικές δικλίδες, που ο ελεγκτής έχει εντοπίσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, προς τη Διοίκηση και τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση (Βλέπε Ενότητα 8.2 : «Γνωστοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση»).
38

ΔΠΑΕΙ 1580 (Βλέπε Ενότητα 7.3 : « Έγγραφες διαβεβαιώσεις»).
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διαχείριση των δημόσιων πόρων, όπως η διαφθορά. Θέματα όπως

η πολιτική

ουδετερότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας στα πλαίσια του δημόσιου τομέα39.

6.7.4 Διαδικασία οριστικοποίησης ευρημάτων – προηγούμενη ακρόαση

Τα προκαταρκτικά ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο κοινοποιούνται, κατά
περίπτωση, στη διοίκηση ή στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ανάλογα με το ποιο
όργανο αφορούν λόγω του εκτελεστικού ή του εποπτικού του ρόλου αντίστοιχα.
Ευρήματα που αφορούν σε προσωπική ευθύνη συγκεκριμένων οργάνων ή
προσωπικού, κοινοποιούνται στους τελευταίους, με απόδειξη, με ευθύνη του ελεγχόμενου
φορέα.
Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν ευρημάτων που αφορούν σε λοιπούς εμπλεκόμενους
στον έλεγχο φορείς, αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται κατά παρόμοιο τρόπο στους φορείς
αυτούς.
Η διαδικασία που ακολουθείται, πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης ελέγχου,
δίνει την ευκαιρία στον ελεγχόμενο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα προκαταρκτικά ευρήματα του ελέγχου,
με απώτερο στόχο την παροχή επιβεβαίωσης ως προς την ακρίβεια των πραγματικών
περιστατικών και των διαπιστώσεων και την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης
ακρόασης των εμπλεκομένων προσώπων.
¾ Σύνταξη Έκθεσης Προκαταρκτικών Ευρημάτων
Τα ευρήματα του ελέγχου αποτυπώνονται στην Έκθεση Προκαταρκτικών Ευρημάτων, η
οποία κοινοποιείται στο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 30, 33 παρ. 3, 34
παρ. 4 και 5, 35 παρ. 1, 44 και 132 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ. 1225/1981, τα οποία
εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση αναλογικά, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό
έγγραφο (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.7.2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΈΚΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ) και την Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών (βλέπε Ενότητα 6.6:
«Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου»).
Στην εν λόγω Έκθεση απαιτείται να καταγράφονται με σαφήνεια τα κριτήρια ελέγχου
που εφαρμόστηκαν, τα ευρήματα του ελέγχου με ακριβή αναφορά στα σχετικά πραγματικά
περιστατικά, , καθώς και η αξιολόγηση των ευρημάτων από τους ελεγκτές.
Η μορφή της Έκθεσης ακολουθεί τον πρότυπο πίνακα που παρουσιάζεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6.7.3:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΡΦΗ), που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κατανόησης της
39

Σχετ. το Κεφ. 3 του ΔΠΑΕΙ 30 «Κώδικας Δεοντολογίας».
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Έκθεσης από τον ελεγχόμενο και την καθοδήγησή του προκειμένου να απαντήσει στα
ζητήματα που κρίνονται κατά τον έλεγχο σημαντικά. Η Έκθεση περιλαμβάνει τα αναγκαία
χωρία, προκειμένου να συμπληρωθούν, σε αντιστοιχία με τα ευρήματα, αρχικώς οι
απαντήσεις των ελεγχομένων, και ακολούθως η αξιολόγηση των απαντήσεων από την
ομάδα ελέγχου.
¾ Απάντηση ελεγχόμενου φορέα
Ο ελεγχόμενος φορέας καλείται να απαντήσει στην Έκθεση Προκαταρκτικών
Ευρημάτων, συμπληρώνοντας τη σχετική στήλη ή πλαίσιο, εντός εύλογης προθεσμίας
ανάλογα με το εύρος και το περιεχόμενο των προκαταρκτικών ευρημάτων, η οποία
αναφέρεται στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.
¾ Παρατηρήσεις/Σχόλια ομάδας ελέγχου
Η ομάδα ελέγχου οφείλει να επανεκτιμήσει τα αρχικά ευρήματά της, λαμβάνοντας
υπόψη τις απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα.

Παρατηρήσεις που εξηγούνται

ικανοποιητικά από τον φορέα δεν καταγράφονται στην τελική έκθεση.
Στο σημείο αυτό μπορεί να κριθεί σκόπιμη μια επιπλέον συνάντηση με τον ελεγχόμενο
προκειμένου να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Εάν, παρόλα αυτά, σημειωθεί
διάσταση απόψεων σχετικά με τα κριτήρια ελέγχου που εφαρμόστηκαν, αυτό πρέπει να
εξετάζεται προσεκτικά και τα τελικά ευρήματα πρέπει πάντοτε να αναφέρουν τους λόγους
για τους οποίους δεν έγιναν δεκτά τα επιχειρήματα του ελεγχόμενου φορέα.

6.7.5 Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου

Σημεία επαφών

Ο ελεγκτής ενημερώνει τους υπεύθυνους

Έγγραφο εντολής

διοίκησης της ελεγχόμενης μονάδας για τους
λόγους διενέργειας του ελέγχου, τα

Πριν την έναρξη

προτεινόμενα ερωτήματα, το προβλεπόμενο

του ελέγχου

εύρος και το χρονοδιάγραμμα αυτού, τα

Τεκμηρίωση

ελέγχου
Έγγραφο κοινοποίησης

Αρχειοθέτηση
Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.9.)

της εντολής ελέγχου40,

κριτήρια και τις μεθόδους εργασίας

40

Αντίγραφο του εγγράφου κοινοποίησης μπορεί να επιδοθεί και στους λοιπούς εμπλεκόμενους του
ελεγχόμενου φορείς.
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Ο ελεγκτής εξηγεί στη διοίκηση και το
αρμόδιο προσωπικό της ελεγχόμενης

Έγγραφο κοινοποίησης

μονάδας το στόχο της αποστολής, τα

επιστολής ανάθεσης

πληροφοριακά στοιχεία που πρόκειται να
χρειαστούν, τις ευθύνες των ελεγκτών, το

Κατά την έναρξη

προβλεπόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα

του ελέγχου

της αποστολής, τα πρόσωπα με τα οποία θα

ελέγχου
Πρακτικά επίσημης
προκαταρκτικής
συνάντησης

επικοινωνεί καθώς και τη μορφή, το χρόνο
και το αναμενόμενο γενικό περιεχόμενο των
κοινοποιήσεων

Έγγραφα κοινοποίησης
Οι ελεγκτές ενημερώνουν το αρμόδιο

διαπιστώσεων,

προσωπικό για τις ελεγκτικές διαδικασίες,

Πρακτικά ανεπίσημων

την πρόοδο των εργασιών, τυχόν αναγκαία

συναντήσεων,

περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινήσεις και,

Από την αρχή ως το

Έγγραφα

τέλος, τις διαπιστώσεις τους καθώς και για

τέλος του ελέγχου

κοινοποιήσεων

την ανάγκη αναζήτησης περαιτέρω στοιχείων

έγγραφων

ή διευκρινίσεων που προκύπτουν κατά τη

αναζητήσεων

διάρκεια του ελέγχου

περαιτέρω στοιχείων ή
διευκρινίσεων

Επίδοση Έκθεσης Προκαταρκτικών
Ευρημάτων

Έκθεση
Προκαταρκτικών
Ευρημάτων

Έγγραφο κοινοποίησης
Έκθεσης
Προκαταρκτικών
Ευρημάτων
Πρακτικά επίσημης
συνάντησης ή
αλληλογραφία

Εξακρίβωση συμφωνίας σχετικά με τα
γεγονότα

Διαδικασία
οριστικοποίησης
ευρημάτων

ελεγκτή με τον
ελεγχόμενο φορέα
σχετικά με την
ακρίβεια των
γεγονότων που

Φάκελος

συνιστούν τη βάση των

Ελέγχου Α

ελεγκτικών ευρημάτων
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Συμπλήρωση πίνακα με τα ευρήματα, τις
απαντήσεις του ελεγχόμενου και τις σχετικές
παρατηρήσεις/σχόλια της ομάδας ελέγχου

Ολοκλήρωση

(Ενότητα Α.9.)

διαδικασίας

Πίνακας (βλέπε

οριστικοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.8.3 )

ευρημάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.1: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το κατωτέρω σχεδιάγραμμα απεικονίζει τη σχέση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου, των συστατικών στοιχείων (σχεδιαζόμενων και επιτευχθέντων) του μοντέλου
ελεγκτικού κινδύνου, των ελεγκτικών τεκμηρίων και των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας.
Παράγοντες Κινδύνου
• Επίπεδο εμπιστοσύνης από
εξωτερικούς χρήστες
• Δυνατότητα οικονομικής
βιωσιμότητας
• Ακεραιότητα βασικών στελεχών του
Φορέα
• Φύση της δραστηριότητας του
Φορέα
• Ακεραιότητα βασικών στελεχών του
Φορέα
• Αποτελέσματα προηγούμενων
ελέγχων
• Ποσά και είδη συναλλαγών και
σχέσεων με εμπλεκόμενους φορείς
• Κίνητρα και υποκίνηση του Φορέα
• Πολυπλοκότητα και
επαναληπτικότητα των συναλλαγών
• Επίπεδο υποκειμενικότητας που
απαιτείται από τα λογιστικά πρότυπα
• Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων
• Αποτελεσματικότητα εσωτερικών
δικλίδων
• Βαθμός σχεδιαζόμενης εμπιστοσύνης
στις εσωτερικές δικλίδες

Κίνδυνοι

Τεκμήρια

Αποτέλεσμα Ελέγχου
Σημείωση: Συγκρίνοντας τον
αποδεκτό ελεγκτικό κίνδυνο με
τον ελεγκτικό κίνδυνο που τελικά
αναλήφθηκε προσδιορίζεται κατά
πόσο ο έλεγχος ήταν
λ
ό ή
δ
ό

Αποδεκτός
Ελεγκτικός
Κίνδυνος

Πραγματικός
Ενδογενής
Κίνδυνος

Εκτιμώμενος
Ενδογενής
Κίνδυνος

Σχεδιαζόμενος
Κίνδυνος
Εντοπισμού

Σχεδιαζόμενο
Επίπεδο
Ελεγκτικών
Τεκμηρίων

Πραγματικό
Επίπεδο
Ελεγκτικών
Τεκμηρίων

Εκτιμώμενος Κίνδυνος
Εσωτερικών Δικλίδων

Άμεση Σχέση: Το βέλος υποδεικνύει ότι η αύξηση του ενός στοιχείου επιφέρει αύξηση και στο άλλο
Αντίστροφη Σχέση: Το βέλος υποδεικνύει ότι η αύξηση του ενός στοιχείου επιφέρει μείωση στο άλλο

Τελικός
Κίνδυνος
Εντοπισμού

Πραγματικός
Κίνδυνος
Εσωτερικών
Δικλίδων

Τελικός
Ελεγκτικός
Κίνδυνος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

α/α Φ.Ε..:
Σελ: 4 /32

Φορέας:

Ημερομηνία
ελέγχου:

Αναθεώρηση του Ουσιώδους Μεγέθους και του Ανεκτού Σφάλματος, εφόσον προκύπτει:

Να καταγραφούν όποιες αλλαγές έγιναν στο ΟΜ και στο ΑΣ κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
και την αιτιολόγηση των αλλαγών αυτών. Επίσης να εξεταστεί κατά πόσο χρειάζεται να
γίνουν αλλαγές στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (δηλ. τέλος του ελέγχου) με βάση τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα. Να συμπεριληφθεί σύντομη
περιγραφή της επίδρασης των αλλαγών στην εκτίμηση κινδύνων και στη φύση, χρονική
στιγμή και έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών.

Σημαντικά Ελεγκτικά και Λογιστικά Ζητήματα και επίλυσή τους:

Να καταγραφούν κατωτέρω σημαντικά ελεγκτικά και λογιστικά ζητήματα που
αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια το ελέγχου. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να επισυναφθεί
ξεχωριστό υπόμνημα για την πλήρη επεξήγηση συγκεκριμένου ζητήματος και την επίλυσή
του. Θέματα τα οποία αναφέρονται στο Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου και έχουν επιλυθεί
ικανοποιητικά όπως αναμενόταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δεν είναι απαραίτητο να
αναφερθούν στο Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου.

Θέμα

α/αΦ.Ε
.

Επίλυση

4
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Θέμα

α/αΦ.Ε
.

Επίλυση

Θέμα

α/αΦ.Ε
.

Επίλυση

Θέμα

α/αΦ.Ε
.

Επίλυση

Θέμα

α/αΦ.Ε
.

Επίλυση

Τελική Επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων (αναλυτικές διαδικασίες)

Παράθεση της τελικής συνολικής επισκόπησης των ελεγχθέντων Οικονομικών Καταστάσεων
ή επισύναψη αντιγράφου των τελικών Οικονομικών Καταστάσεων με παροχή των
κατάλληλων σχολίων επί των κονδυλίων τους.

5
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Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

α/α Φ.Ε..:
Σελ: 2 /32

Πρακτικά από τις συναντήσεις αντιπαράθεσης με το Φορέα:

Παροχή σύνοψης των πρακτικών των συναντήσεων με τη Διοίκηση του Φορέα ή επισύναψη
περίληψης θεμάτων συζήτησης με κατάλληλο σχολιασμό.

6
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α/α Φ.Ε..:

Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

Σελ: 3 /32

Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών
Η διόρθωση της Διαφοράς θα αύξανε
(μείωνε) τα Έσοδα
α/α Φ.Ε..

Διαφορές
Τρέχουσας
Χρήσης

Διαφορές
Προηγούμενων
Χρήσεων

Σφάλματα:
•

•

•

•

•

Διαφορές Ελέγχου βάσει Εκτιμήσεως:
•

•

•

7
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Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών
Η διόρθωση της Διαφοράς θα αύξανε
(μείωνε) τα Έσοδα
α/α Φ.Ε..

Διαφορές
Τρέχουσας
Χρήσης

Διαφορές
Προηγούμενων
Χρήσεων

•

•

Σύνολο ελεγκτικών διαφορών

(
%
αποτελέσματ
ος)

Αυτή η Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών είναι πανομοιότυπη με αυτή που επισυνάπτεται στην Επιστολή
Έγγραφων Διαβεβαιώσεων με ημερομηνία
.
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Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

α/α Φ.Ε..:
Σελ:

4/32

Συμπέρασμα
Οι ακόλουθοι παράγοντες εξετάστηκαν για την εξακρίβωση εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι ουσιωδώς εσφαλμένες:

•

Η επίδραση του συνόλου των ελεγκτικών διαφορών τρέχουσας και προηγουμένων χρήσεων δεν
είναι ουσιώδης – δεν έχει υπερβεί το ουσιώδες μέγεθος επί του συνόλου των οικονομικών
καταστάσεων.

•

Το ύψος της κάθε ελεγκτικής διαφοράς δεν έχει υπερβεί του ουσιώδες μέγεθος της αντίστοιχης
κατηγορίας συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών, ή γνωστοποιήσεων.

•

Επίσης, οι ελεγκτικές διαφορές που αναφέρονται ανωτέρω δεν είναι ουσιώδεις ως προς
γνωστοποιήσεις ή ως προς οποιαδήποτε στοιχείο, υποσύνολο ή σύνολο των οικονομικών
καταστάσεων.

•

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός των σφαλμάτων, κρίθηκε ως
ενδεδειγμένος.

•

Οι διαφορές ελέγχου βάσει εκτιμήσεων, εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω, είναι εντός
αποδεκτών ορίων, μεμονωμένα και αθροιστικά, στην τρέχουσα χρήση και συγκριτικά με την
προηγούμενη χρήση.

•

Οι ελεγκτικές διαφορές δεν επηρεάζουν τη συμμόρφωση του φορέα με νόμους, κανονισμούς ή
τις δανειακές του υποχρεώσεις.

•

Τα σφάλματα που εντοπίστηκαν αξιολογήθηκαν ότι δεν είναι ή δεν ενδέχεται να είναι απόρροια
απάτης.

•

Η πιθανή επίδραση μη εντοπισμένων ελεγκτικών διαφορών έχει ληφθεί υπόψη.

9
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Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

α/α Φ.Ε..:
Σελ: 3 /32

Γνώμη και Έγκριση

Η γνώμη της ομάδας ελέγχου είναι ότι η έκταση του ελέγχου ήταν επαρκής και οι
οικονομικές καταστάσεις του
για τη χρήση που έληξε στις
(δεν)
παρουσιάζονται ορθώς, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης το οποίο εφαρμόστηκε με συνέπεια.

Προετοιμάστηκε από:

Ημ/νία:

Επιθεωρήθηκε από:

Ημ/νία:
Θέση:

Επιθεωρήθηκε από:

Ημ/νία:
Ανεξάρτητη Επιθεώρηση (εφόσον απαιτείται)

10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Η διερευνητική επιστολή που αποστέλλεται στους δικηγόρους του φορέα είναι το
κύριο μέσο απόκτησης ή επιβεβαίωσης πληροφοριών για δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις.
Η ομάδα ελέγχου συνήθως επισκοπεί το λογαριασμό νομικών εξόδων και αποστέλλει
επιβεβαιωτική επιστολή σε κάθε δικηγόρο στον οποίο έχει ανατεθεί από τη διοίκηση η
παροχή νομικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, μια διερευνητική επιστολή πρέπει να
λαμβάνεται και από το νομικό σύμβουλο εντός του φορέα, εφόσον υφίσταται τέτοιος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αρ. Πρωτ.:

Tax. Δ/νση : Χρ. Βουρνάζου 4 και Αν.
Τσόχα
101 68 Αθήνα
Πληροφορίες:
Επίτροπος/Προϊστάμενος
Τηλέφωνο
Email

:

:

Προς :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
/ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση :
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Κοινοποίηση:

ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Κύριοι,

Στο πλαίσιο του ελέγχου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο (απόφαση Προέδρου‐ εντολή
Υπηρεσίας ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ), για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, παρακαλούμε
να μας παράσχετε, με επιστολή σας (στη διεύθυνση ¨ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Τσόχα
&Βουρνάζου 4, Τ.Κ. 10168 Αθήνα, υπόψη ΧΧΧ) και μέσω σχετικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου χάριν συντομίας (e‐mail: XXXX@elsyn.gr), τις κάτωθι πληροφορίες σχετικά με
θέματα για τα οποία αφιερώσατε ουσιαστική προσοχή με την ιδιότητα του νομικού
συμβούλου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ……. (συμπληρώνεται η επωνυμία του
φορέα).

Αναφορικά με εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις,
παρακαλείσθε να περιλάβετε στην απάντησή σας: (1) τη φύση της κάθε υπόθεσης, (2) την
πρόοδο της κάθε υπόθεσης μέχρι σήμερα, (3) το πώς ο φορέας την αντιμετωπίζει ή
σκοπεύει να την αντιμετωπίσει (για παράδειγμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια ή
να αναζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό), (4) την αξιολόγηση της πιθανότητας δυσμενούς
έκβασης και (5) την εκτίμηση, εφόσον είναι εφικτή, του ποσού ή του εύρους της πιθανής
ζημιάς. Αναφορικά με δικαστικές υποθέσεις που διευθετήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο
από 1/1/ΧΧ έως 31/12/ΧΧ, παρακαλείσθε να παράσχετε μια περίληψη των σημαντικών
δικαστικών διενέξεων και αξιώσεων. Εφόσον δεν υφίστανται τέτοιες υποθέσεις,
παρακαλείσθε να το επισημάνετε.

Η απάντησή σας, πρέπει να περιλαμβάνει υποθέσεις που υφίσταντο κατά την 31
Δεκεμβρίου 20ΧΧ (ημερομηνία των ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων) και
πληροφορίες για την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών ή για νέες υποθέσεις που προέκυψαν
κατά την περίοδο από την 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ μέχρι και την ημερομηνία της απάντησής
σας.

Σε περίπτωση που κωλύεστε ή περιορίζεστε με οποιονδήποτε τρόπο να παράσχετε
τις ανωτέρω πληροφορίες, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε στην απάντησή σας τη φύση
και τους λόγους οποιουδήποτε υφισταμένου κωλύματος ή περιορισμού.
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Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ολοκληρωθεί μέχρι…… (συμπληρώνεται η
αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης – αποστολής προκαταρκτικών ευρημάτων),
συνεπώς η απάντησή σας πρέπει να αποσταλεί μέχρι….. (μία εβδομάδα πριν την
αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης) με ημερομηνία ισχύος όχι νωρίτερα από……(δύο
εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης).

Με εκτίμηση,
Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας……
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ερωτηματολόγιο Ολοκλήρωσης Ελέγχου

α/α Φ.Ε..:
Σελ:

14 /32

Στοιχεία ελέγχου
Επωνυμία ελεγχόμενου
φορέα:
Ελεγχόμενη Χρήση:
Είδος Έκθεσης / Γνώμης:
Ημερομηνία Έκθεσης:

Ομάδα ελέγχου & Επιθεωρητής
διασφάλισης ποιότητας ελέγχου

Οικονομικά Στοιχεία

Επικεφαλής:

Σύνολο Εσόδων:

€

Επιθεωρητής διασφάλισης ποιότητας:

Σύνολο Εξόδων:

€

Λοιπά:

€

Προϊστάμενος:
Ελεγκτές:

€
€
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στα στάδια της ανάθεσης, του προγραμματισμού και της περαίωσης του ελέγχου, πρέπει να
αξιολογείται η ανεξαρτησία της ομάδας ελέγχου. Θέματα που εντοπίστηκαν και αφορούν στην
ανεξαρτησία και στη συμμόρφωση με τις αρχές και τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να
κοινοποιηθούν στη διοίκηση του φορέα και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση.
1.1 Εντολή ελέγχου
α) Εντολή ελέγχου με ημερομηνία …/…/….
ΔΠΑΕΙ
1000,
ΔΠΔΠ
1
β) Συμμόρφωση με δεοντολογικές
ΔΠΑΕΙ
υποχρεώσεις και υποχρέωση ανεξαρτησίας
1220
γ) Συγκρότηση ομάδας/υπηρεσίας ελέγχου με
ΔΠΑΕΙ
κατάλληλα προσόντα
1220
δ) Επιστολή γνωστοποίησης των όρων
ΔΠΑΕΙ
διενέργειας ελέγχου με ημερομηνία …/…/…
1210
ε) Έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο λεκτικό
ΔΠΑΕΙ
στην επιστολή – έχουν γίνει κατάλληλες
1210,
γνωστοποιήσεις στους υπεύθυνους για
ΔΠΑΕΙ
διακυβέρνηση (π.χ. ανεξαρτησία, σκοπός και
1260
χρονοδιάγραμμα ελέγχου)
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται υπό το πρίσμα των ειδικών περιστάσεων που αφορούν στον
ελεγχόμενο φορέα. Τα ΔΠΑΕΙ απαιτούν ορισμένα ζητήματα να λαμβάνονται υπόψη και να
καταγράφονται.
2.1 Λεπτομερειακή καταγραφή του φορέα και ΔΠΑΕΙ
του περιβάλλοντός του
1315
α) Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
β) Γενική δομή και οργάνωση του φορέα
καθώς και το πλαίσιο της Δημόσιας
Διακυβέρνησής του (π.χ. Οργανόγραμμα,
ανθρώπινο
προσωπικό,
κανονισμός
λειτουργίας, εποπτεύοντες φορείς κλπ.)
γ) Αρμοδιότητες‐δραστηριότητες του φορέα
δ)
Πόροι
χρηματοδότησης
και
είδη
επενδύσεων
ε) Πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράςπου
χρησιμοποιείται και καταλληλότητά του
στ) Στρατηγική και στόχοι του φορέα –
διαδικασία προϋπολογισμού και απολογισμού
ζ) Λειτουργικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν τη
στρατηγική και τους στόχους του φορέα και
είναι δυνατόν να αποτελέσουν κινδύνους
ουσιώδους σφάλματος
η) Κριτήρια οικονομικής απόδοσης του φορέα
– καθώς και κριτήρια μη οικονομικών
1

Συμπληρώνεται ανάλογα: Ν= ΝΑΙ, Ο= ΟΧΙ, Μ/Ε= Μη Εφαρμόσιμη – Συμπληρώνονται τα αρχικά του
αρμοδίου μέλους της ομάδας.
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

αποτελεσμάτων
2.2 Σύστημα εσωτερικών δικλίδων και
ΔΠΑΕΙ
πληροφοριακά συστήματα
1315
α) Καταγραφή ροής συναλλαγών και
σημαντικών διαδικασιών, εκτέλεση
δοκιμασιών επιβεβαίωσης διαδικασιών
β) Περιγραφή λογιστικών συστημάτων και
αρχείων
γ) Αξιολόγηση εσωτερικών δικλίδων
δ) Αξιολόγηση γενικών δικλίδων
πληροφοριακής τεχνολογίας
ε) Καταγραφή των διαδικασιών εκτίμησης
κινδύνου (εφόσον υφίστανται) που
πραγματοποιούνται από τη διοίκηση του
φορέα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
με την απάτη
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ο σχεδιασμός του ελέγχου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τις διαδικασίες του φορέα και τις
εσωτερικές δικλίδες επί των διαδικασιών αυτών. Θα πρέπει να εντοπίζει τα σημαντικά υπόλοιπα,
συναλλαγές και γεγονότα, τη στρατηγική ελέγχου καθώς και τις μεθόδους και ελεγκτικές διαδικασίες
για την αντιμετώπιση των σημαντικών κινδύνων. Ο εκτιμώμενος κίνδυνος θα πρέπει να έχει σαφή
διασύνδεση με τα προγράμματα ελέγχου και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή
του.
3.1 Υπόμνημα Σχεδιασμού Ελέγχου
ΔΠΑΕΙ
1300
α) Έγκριση από το κατάλληλο όργανο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Ημερομηνία …/…/… ‐ Καταλληλότητα
περιεχομένου
3.2 Αρχική ανάθεση ελέγχου (ο φορέας δεν
έχει προηγουμένως ελεγχθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο)
α)Έλεγχοςυπολοίπων έναρξης
ΔΠΑΕΙ
1510
β) Έλεγχοςσυγκριτικών κονδυλίων
ΔΠΑΕΙ
1710
γ) Επισκόπηση εκθέσεων προηγούμενων
ΔΠΑΕΙ
ελεγκτών – επικοινωνία με προηγούμενους
1300,
ελεγκτές
1510
3.3 Διαδικασίες Εκτίμησης Κινδύνων
α) Επικαιροποίηση πληροφοριών από
ΔΠΑΕΙ
προηγούμενους ελέγχους
1315
β) Πραγματοποίηση αναλυτικών διαδικασιών
ΔΠΑΕΙ
1315
γ) Καταγραφή κινδύνων ουσιώδους σφάλματος ΔΠΑΕΙ
σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και σε
1315
επίπεδο ισχυρισμών
δ) Εκτίμηση κινδύνου απάτης
ΔΠΑΕΙ
1240
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

3.4 Εσωτερικές δικλίδες
α) Αξιολόγηση σχεδιασμού εσωτερικών
δικλίδων
β) Εντοπισμός και δοκιμασία σημαντικών
εσωτερικών δικλίδων
3.5 Ουσιώδες Μέγεθος

ΔΠΑΕΙ
1315

ΔΠΑΕΙ
1320

α) Προσδιορισμός και τυχόν αναθεώρηση του
ουσιώδους μεγέθους σε επίπεδο οικονομικών
καταστάσεων και σε επίπεδο συναλλαγών ή
λογαριασμών
β) Προσδιορισμός και τυχόν αναθεώρηση του
ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης (ανεκτό
σφάλμα) σε επίπεδο οικονομικών
καταστάσεων και σε επίπεδο συναλλαγών ή
λογαριασμών
3.6 Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη
ΔΠΑΕΙ
διακυβέρνηση
1260
α) Ευθύνες ελεγκτών και ευθύνες διοίκησης
β) Προγραμματισμένη έκταση και
χρονοδιάγραμμα ελέγχου
γ) Συνέχιση δραστηριότητας
δ) Απάτη
ε) Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
στ) Ελλείψεις εσωτερικών δικλίδων
4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Η δειγματοληψία, όπου αυτή χρησιμοποιείται, πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του ελεγκτικού
κινδύνου, του ουσιώδους μεγέθους και του πληθυσμού. Τα δείγματα που επιλέγονται πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού και να καλύπτουν ολόκληρη την ελεγχόμενη περίοδο. Κατά τον
προσδιορισμό των στοιχείων που θα υποβληθούν σε δοκιμασία πρέπει να τεκμηριώνεται η επιλογή
τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια. Κατά την καταγραφή των δοκιμασιών πρέπει να
αποτυπώνονται επαρκείς λεπτομέρειες, ούτως ώστε τα μεμονωμένα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε
έλεγχο να μπορούν μεταγενέστερα να εντοπιστούν.
4.1 Σχεδιασμός και καταγραφή
ΔΠΑΕΙ
δειγματοληψίας
1530
α) Επεξήγηση και καταγραφή του τρόπου
επιλογής των δειγμάτων (κριτήρια κινδύνου,
ουσιώδους μεγέθους και πληθυσμού)
β) Επιβεβαίωση ότι τα δείγματα είναι
αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού και της
ελεγχόμενης περιόδου
γ) Περιγραφή στα φύλλα εργασίας του
ποσοστού κάλυψης του πληθυσμού
4.2 Σφάλματα και αποκλίσεις
α) Καταγραφή του επουσιώδους ποσού
ΔΠΑΕΙ
1450
β) Προβολή σφαλμάτων στον πληθυσμό, στις
ΔΠΑΕΙ
περιπτώσεις που κρίθηκε εφικτό
1530
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

γ) Συγκέντρωση εντοπισμένων σφαλμάτων –
Συμπλήρωση «Σύνοψης Ελεγκτικών Διαφορών»
δ) Αξιολόγηση της επίδρασης των μη
διορθωμένων σφαλμάτων (τρέχουσας
περιόδου και προηγούμενων περιόδων)
ε) Αξιολόγηση της πιθανότητας απάτης

ΔΠΑΕΙ
1450
ΔΠΑΕΙ
1450
ΔΠΑΕΙ
1450,
1240
ΔΠΑΕΙ
1450 ‐
1580

στ) Συμπλήρωση των έγγραφων
διαβεβαιώσεων με τη γνώμη της διοίκησης για
την επίδραση των μη διορθωμένων
σφαλμάτων. Επισύναψη «Σύνοψης Ελεγκτικών
Διαφορών»
5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τα ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να καταγράφονται με τέτοιο τρόπο ώστε ένας έμπειρος ελεγκτής, χωρίς
προηγούμενη γνώση του ελεγχόμενου φορέα, να μπορεί να προσδιορίσει την έκταση των ελεγκτικών
διαδικασιών που έχουν πραγματοποιηθεί και τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξαχθεί τα ελεγκτικά
συμπεράσματα για την επαλήθευση των ισχυρισμών των οικονομικών καταστάσεων.
5.1 Προγράμματα ελέγχου και συμπεράσματα ΔΠΑΕΙ
1330
α) Χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων
ελέγχου. Διαμόρφωσή τους με βάση τις
συγκεκριμένες περιστάσεις του ελεγχόμενου
φορέα.
β) Κατάλληλη συμπλήρωση, έγκριση και
υπογραφή των προγραμμάτων ελέγχου
γ) Εξακρίβωση ότι έχουν ακολουθηθεί όλα τα
βήματα ελέγχου
5.2 Φύλλα εργασίας
ΔΠΑΕΙ
1230
α) Τα φύλλα εργασίας έχουν αρχικά ελεγκτή,
ημερομηνία και αντίστοιχη παραπομπή
β) Στα φύλλα εργασίας καταγράφεται ο σκοπός
της ελεγκτικής διαδικασίας, η μέθοδος
επιλογής των στοιχείων για δοκιμασία, η
έκταση του ελέγχου και το αντίστοιχο
συμπέρασμα.
γ) Συμφωνία πρωτόφυλλων με οικονομικές
ΔΠΑΕΙ
καταστάσεις και χρήση αντίστοιχων
1330
παραπομπών
5.3 Επιθεώρηση ελεγκτικής εργασίας
α) Τα φύλλα εργασίας περιέχουν απόδειξη
πραγματοποίησης επιθεώρησης (π.χ. αρχικά
επιθεωρητή και ημερομηνία)
5.4 Συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες
α) Συμφωνία υπολοίπων έναρξης με τα
ΔΠΑΕΙ
υπόλοιπα κλεισίματος της προηγούμενης
1510
χρήσης
β) Παρουσία στη φυσική απογραφή των
ΔΠΑΕΙ
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ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

αποθεμάτων
1501
γ) Πραγματοποίηση των απαιτούμενων
ΔΠΑΕΙ
ελεγκτικών διαδικασιών αναφορικά με τις
1501
δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις
δ) Λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από
ΔΠΑΕΙ
τράπεζες
1505
ε) Λήψη κατάλληλων επιβεβαιωτικών
ΔΠΑΕΙ
επιστολών από τρίτους (π.χ. χρεώστες)
1505
στ) Πραγματοποίηση ουσιαστικών διαδικασιών ΔΠΑΕΙ
που σχετίζονται με την κατάρτιση των
1330
οικονομικών καταστάσεων
ζ) Επιβεβαίωση ότι έχουν πραγματοποιηθεί
ΔΠΑΕΙ
δοκιμασίες δικλίδων στις περιπτώσεις που ο
1315
κίνδυνος εσωτερικών δικλίδων έχει οριστεί ως
ελάχιστος.
η) Αξιολόγηση της ικανότητας συνέχισης
ΔΠΑΕΙ
δραστηριότητας του φορέα από τη Διοίκηση
1570
και επισκόπηση από την ομάδα ελέγχου
θ) Αξιολόγηση μεταγενέστερων γεγονότων και
ΔΠΑΕΙ
τεκμηρίωση της ανωτέρω αξιολόγησης
1560
ι) Αξιολόγηση της επάρκειας τεχνογνωσίας,
ΔΠΑΕΙ
αντικειμενικότητας και συστηματικής
1610
προσέγγισης της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου του Φορέα
6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι:
‐ η γνώμη/έκθεση ελέγχου είναι κατάλληλη και υποστηρίζεται από επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια τα
οποία έχουν συγκεντρωθεί στο φάκελο ελέγχου
‐ οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται μετα σχετικά πρότυπα χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης και απεικονίζουν με ορθότητα και ακρίβεια τις δραστηριότητες του φορέα
‐ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου των Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων
Στο φάκελο ελέγχου πρέπει να καταγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα θέματα που τυχόν
ανέκυψαν, οι αποφάσεις που λήφθηκαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα ελέγχου.
6.1 Τελική έκθεση και μεταγενέστερα
ΔΠΑΕΙ
γεγονότα
1220
α) Έγκριση από αρμόδιο όργανο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου
β) Συμπέρασμα ότι επαρκή και κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια έχουν συγκεντρωθεί
γ) Κατάλληλη ημερομηνία Έκθεσης/Γνώμης
/ /
δ) Εκτέλεση κατάλληλων διαδικασιών για την
ΔΠΑΕΙ
επιβεβαίωση των μεταγενέστερων γεγονότων
1560
και επικαιροποίηση της έκθεσης ελέγχου
ε) Σημαντικές ελλείψεις των εσωτερικών
ΔΠΑΕΙ
δικλίδων γνωστοποιούνται στους
1265
εμπλεκόμενους φορείς/υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

6.2 Αιτιολόγηση γνώμης ελέγχου
α) Επιβεβαίωση μη διαφοροποιημένης γνώμης
β) Πλήρης αιτιολόγηση διαφοροποιημένης
γνώμης ή έμφασης θέματος
6.3 Εξασφάλιση ποιότητας ελέγχου ‐
επιθεώρηση

α) Τεκμηρίωση επαρκούς επιθεώρησης και
επίβλεψης του ελέγχου
β) Εκκρεμότητες και παρατηρήσεις
επιθεώρησης έχουν ικανοποιητικά επιλυθεί
6.4 Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου –
ημερομηνία …./…../…..
α) Περίληψη σημαντικών θεμάτων και
αποφάσεων
β) Δικαιολογημένη αναθεώρηση ουσιώδους
μεγέθους
γ) Η εκτίμηση κινδύνων κατά το σχεδιασμό,
έχει αντιμετωπιστεί/αναθεωρηθεί κατάλληλα
και η αντίστοιχη ελεγκτική εργασία έχει
προσαρμοστεί.
δ) Πραγματοποίηση αναλυτικών διαδικασιών
κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου
δ) Επισύναψη Σύνοψης Ελεγκτικών Διαφορών ‐
συμπεράσματα
6.5 Επιστολή έγγραφων διαβεβαιώσεων
α) Ημερομηνία επιστολής / /
β) Οι διαβεβαιώσεις περιλαμβάνουν:
‐ Ευθύνες Διοίκησης για την κατάρτιση των
Οικονομικών Καταστάσεων και το
σύστημα εσωτερικών δικλίδων
‐ Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες
‐ Όλες οι συναλλαγές έχουν καταγραφεί και
αποτυπώνονται στις οικονομικές
καταστάσεις
‐ Χρήση εύλογων λογιστικών εκτιμήσεων και
επιμετρήσεων, όπου απαιτήθηκε
‐ Κατάλληλη προσαρμογή ή γνωστοποίηση
για μεταγενέστερα γεγονότα
‐ Τα μη διορθωμένα σφάλματα δεν έχουν
σημαντική επίδραση επί των Οικονομικών
Καταστάσεων (επισύναψη της Σύνοψης

ΔΠΑΕΙ
1700
ΔΠΑΕΙ
1705,
1706
ΔΠΔΠ
1
ΔΠΑΕΙ
40,
ΔΠΑΕΙ
1220

ΔΠΑΕΙ
1220
ΔΠΑΕΙ
1320
ΔΠΑΕΙ
1315

ΔΠΑΕΙ
1520
ΔΠΑΕΙ
1450
ΔΠΑΕΙ
1580

ΔΠΑΕΙ
1540
ΔΠΑΕΙ
1560
ΔΠΑΕΙ
1450
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Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΠΑΕΙ

α/α
Φ.Ε.

Επιτυχής
ολοκλήρωση
της
ελεγκτικής
εργασίας
(Ν, Ο, Μ/Ε)

Παρατηρήσεις

Αρχικά1

‐

Ελεγκτικών Διαφορών)
Εσωτερικές δικλίδες, εκτίμηση κινδύνων
και πληροφορίες σχετικά με απάτη
Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

‐

Συνέχιση δραστηριότητας

‐

Δικαστικές διενέξεις ή αξιώσεις

‐

6.6 Χρήση επαγγελματικού σκεπτικισμού και
επαγγελματικής κρίσης

ΔΠΑΕΙ
1240
ΔΠΑΕΙ
1250
ΔΠΑΕΙ
1570
ΔΠΑΕΙ
1250
ΔΠΑΕΙ
1200
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Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Διατήρησα την ανεξαρτησία μου κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
2. Επιβεβαίωσα ότι η ανάγκη για επαγγελματικό σκεπτικισμό γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της ομάδας ελέγχου και ότι υπήρξε επαρκής επικοινωνία αναφορικά με
πληροφορίες/συνθήκες που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν κίνδυνο ουσιώδους
σφάλματος εξαιτίας λάθους ή απάτης.
3. Είμαι ικανοποιημένος/η ότι η εκτίμηση κινδύνων και οι περαιτέρω ελεγκτικές
διαδικασίες που εκτελέστηκαν ήταν επαρκείς και κατάλληλες για τη μείωση του
ελεγκτικού κινδύνου σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο.
4. Έχω επιθεωρήσει και εγκρίνει, θέτοντας κατάλληλη ημερομηνία:
‐ Όλα τα φύλλα εργασίας που δεν έχουν επιθεωρηθεί από άλλα μέλη της
ομάδας.
‐ Επαρκή φύλλα εργασίας ώστε να διαβεβαιωθώ για την επάρκεια του ελέγχου,
και

ΣΧΟΛΙΑ

έχω πραγματοποιήσει επαρκείς διαδικασίες επισκόπησης στις περιοχές
ελέγχου που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου.
5. Έχω εγκρίνει το Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται τα
σημαντικά ευρήματα και θέματα του ελέγχου.
6. Είμαι ικανοποιημένος/η ότι, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην
έκθεση ελέγχου:
‐ Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με ……..2 και δεν επιβλήθηκε περιορισμός
του εύρους του (ή ο περιορισμός του εύρους του γνωστοποιήθηκε κατάλληλα).
‐ Τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για
να αποτελέσουν τη βάση της έκθεσης/συμπερασμάτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
‐ Οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται με ακρίβεια και ορθότητα,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
7. Είμαι ικανοποιημένος/η ότι η έκθεση είναι κατάλληλα διατυπωμένη.
8. Έχω επιβεβαιώσει ότι όλες οι διαδικασίες επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας
έχουν ολοκληρωθεί πριν την τελική έγκριση της έκθεσης/γνώμης ελέγχου.

Υπογραφή Επικεφαλής Ελέγχου:

__________________

Εφόσον
απαιτούνται.

Ημερομηνία: ___________

2

Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
1.Έχω ενημερωθεί για την έκθεση ελέγχου της προηγούμενης χρήσης αναφορικά
με θέματα που επηρεάζουν την ελεγχόμενη χρήση.
2.Έχω συζητήσει σημαντικά θέματα με τον επικεφαλής του ελέγχου και τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας ελέγχου, προκειμένου να αποκτήσω επαρκή γνώση των
θεμάτων αυτών.
3. Έχω εγκρίνει το Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου, στο οποίο αναφέρονται τα
σημαντικά ευρήματα και θέματα του ελέγχου.
4. Έχω επισκοπήσει επιλεγμένα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τις σημαντικές
κρίσεις που έγιναν από την ομάδα ανάθεσης και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή
κατέληξε.
5. Έχω επισκοπήσει τις οικονομικές καταστάσεις και την προτεινόμενη έκθεση του
ελεγκτή.
6. Έχω αξιολογήσει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν για τη διαμόρφωση της
έκθεσης του ελεγκτή και έχω εξετάσει ότι η προτεινόμενη έκθεση ελεγκτή είναι
ενδεδειγμένη.
7. Έχω αξιολογήσει την ανεξαρτησία της ομάδαςελέγχου σε σχέση με την ανάθεση
ελέγχου.
8.Έχω αξιολογήσει ότι έχει λάβει χώρα κατάλληλη διαβούλευση για θέματα που
συνεπάγονται διάσταση απόψεων ή άλλα δύσκολα ή αμφισβητούμενα θέματα,
καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις αυτές.
9. Είμαι ικανοποιημένος ότι η ελεγκτική τεκμηρίωση που επιλέχθηκε για
επισκόπηση αντανακλά την εργασία που εκτελέστηκε σε σχέση με τις σημαντικές
κρίσεις και υποστηρίζει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.
10.Είμαι ικανοποιημένος/η ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επισκόπηση
των δικλίδων ποιότητας του ελέγχου έχουν εκτελεστεί.
11. Η επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης έχει ολοκληρωθεί κατά
την ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή ή προγενέστερα.
12.Δεν είμαι είναι ενήμερος/η για οποιαδήποτε εκκρεμή ζητήματα που θα με
έκαναν να πιστεύω ότι οι σημαντικές κρίσεις που έγιναν από την ομάδα ελέγχου
και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή κατέληξε δεν ήταν ενδεδειγμένα.

ΣΧΟΛΙΑ

Υπογραφή Ανεξάρτητου Επιθεωρητή (ΑΠ):______________ Ημερομηνία: ___________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.3.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ

Τα

ακόλουθα

υποδείγματα

δέον

όπως

τροποποιούνται,

συνδυάζονται

και

προσαρμόζονται στα δεδομένα και τις συνθήκες του εκάστοτε ελέγχου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(Ελεγχόμενος Φορέας)
(Διεύθυνση Ελεγχόμενου Φορέα)

(Προς τον ελεγκτή)
(Ημερομηνία)

Η παρούσα επιστολή διαβεβαίωσης χορηγείται αναφορικά με τον έλεγχό σας επί
των οικονομικών καταστάσεων του …………(συμπληρώνεται ο τίτλος του ελεγχόμενου
φορέα) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ3, με σκοπό την έκφραση γνώμης ως
προς το εάν οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη (ή δίνουν αληθινή και εύλογη εικόνα), σύμφωνα με …………(συμπληρώνεται το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς).
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
κατά τρόπο που να παρέχει μια σαφή, πλήρη και ορθή εικόνα, σύμφωνα με το
προαναφερόμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, όπως επίσης και την ευθύνη μας
για τη λειτουργία του φορέα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων που
προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν ουσιώδη σφάλματα, ανακρίβειες και απάτη.

3

Όταν ο ελεγκτής εκδίδει έκθεση επί περισσοτέρων της μίας περιόδων, προσαρμόζει την ημερομηνία έτσι ώστε
η επιστολή να αναφέρεται σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από την έκθεσή του.
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Επιβεβαιώνουμε (σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας,
έχοντας θέσει τα διερευνητικά ερωτήματα που θεωρήσαμε απαραίτητα για το σκοπό της
κατάλληλης πληροφόρησής μας), ότι:

Α. Ως προς τις Οικονομικές καταστάσεις:

• Έχουμε πλήρως συμμορφωθεί για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων με
……………(συμπληρώνεται

το

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής

αναφοράς).

Ειδικότερα, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα (ή δίνουν αληθινή και
εύλογη εικόνα) σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.
• Όλες οι συναλλαγές έχουν εγγραφεί στα λογιστικά αρχεία και αντανακλώνται στις
οικονομικές καταστάσεις.
• Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς κατά τη διενέργεια
λογιστικών εκτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιμετρήθηκαν στην εύλογη
αξία τους, είναι λογικές. (ΔΠΕ 540)
• Οι μέθοδοι επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραδοχών και μοντέλων,
που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων είναι κατάλληλες και
σύμφωνες με ……………(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς), εφαρμόζονται δε με συνέπεια. Οι σχετικές παραδοχές αντανακλούν κατάλληλα
την πρόθεση και την ικανότητά μας να εκτελέσουμε συγκεκριμένες ενέργειες για
λογαριασμό του φορέα. (ΔΠΕ 540)
•

Οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις λογιστικές εκτιμήσεις είναι πλήρεις και

κατάλληλες

σύμφωνα

με

……………

(συμπληρώνεται

το

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς). Κανένα μεταγενέστερο γεγονός δεν απαιτεί προσαρμογή
στις λογιστικές εκτιμήσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. (ΔΠΕ 540)
•

Λογιστικές

εκτιμήσεις

σχετικά

με

……………….(συμπληρώνεται

κατάλληλα)

δεν

αναγνωρίζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, διότι τα κριτήρια
αναγνώρισης ή γνωστοποίησης σύμφωνα με ……………….(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο
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πλαίσιο

χρηματοοικονομικής

αναφοράς)

δεν

πληρούνται,

καθόσον

………………..(συμπληρώνεται η σχετική αιτιολογία). (ΔΠΕ 540)
• Οι λογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με ……………….(συμπληρώνεται κατάλληλα) δεν
επιμετρήθηκαν ούτε γνωστοποιήθηκαν στην εύλογη αξία, η χρήση της οποίας καθορίζεται
από ……………….(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς),
καθόσον …………… (συμπληρώνεται η σχετική αιτιολογία). (ΔΠΕ 540)
• Οι σχέσεις συνδεδεμένων μερών και συναλλαγών έχουν καταλλήλως λογιστικοποιηθεί και
γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του…………(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς). (ΔΠΕ 550)
• Όλα τα γεγονότα μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και για τα οποία το
…………(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς) απαιτεί
προσαρμογή ή γνωστοποίηση, έχουν προσαρμοστεί ή γνωστοποιηθεί. (ΔΠΕ 560)
• Οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων σφαλμάτων είναι επουσιώδεις, τόσο ατομικά όσο και
αθροιστικά, για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο. Ο κατάλογος των μη διορθωμένων
σφαλμάτων επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή διαβεβαίωσης. (ΔΠΕ 450). (Θεωρούμε
ότι τα ΧΧ και ΧΧ στοιχεία δεν αποτελούν σφάλματα διότι …….(συμπληρώνεται η σχετική
αιτιολογία) ).
• Οι συγκριτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν
παρουσιαστεί,

από

κάθε

ουσιώδη

άποψη,

σύμφωνα

με

τις

απαιτήσεις

του

…………………(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς) για
συγκριτικές πληροφορίες (ή συνεχίζεται η πρόταση εφόσον συντρέχει λόγος : ……μετά και
από τις ακόλουθες αναδιατυπώσεις που έγιναν για τη διόρθωση ουσιώδους σφάλματος
στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου: …………….. (συμπληρώνονται οι
σχετικές αναδιατυπώσεις)). (ΔΠΕ 710)
• Δεν υπήρξε μεταβολή των λογιστικών πολιτικών στην κλειόμενη χρήση σε σχέση με την
προηγούμενη, ή οι μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές κατά την κλειόμενη χρήση σε σχέση
με την προηγούμενη αφορούν σε ………………….. (συμπληρώνονται οι σχετικές αλλαγές),
έχουν δε λογιστικοποιηθεί κατάλληλα και παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται επαρκώς
στις οικονομικές καταστάσεις. (ΔΠΕ 710)
• (Στο σημείο αυτό η επιστολή συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο
ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει ενδεδειγμένα (Βλ. και ΔΠΕ 580 παράγραφο Α10).
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Β. Ως προς τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρασχέθηκαν κατά τον έλεγχο:

• Σας έχουμε παράσχει:
o Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις οποίες είμαστε ενήμεροι ότι είναι σχετικές με
την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκμηρίωση και άλλα
θέματα,
o Πρόσθετες πληροφορίες που έχετε ζητήσει από εμάς για το σκοπό του ελέγχου, και
o Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός του φορέα, από τα οποία θεωρήσατε ότι είναι
απαραίτητο να αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας για τον κίνδυνο ότι οι
οικονομικές καταστάσεις μπορεί να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες ως αποτέλεσμα απάτης.
(ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με απάτη ή υποψία απάτης
που επηρεάζει τον φορέα, για την οποία είμαστε ενήμεροι και στην οποία εμπλέκονται:
o Η διοίκηση,
o Οι εργαζόμενοι που έχουν σημαντικούς ρόλους στις εσωτερικές δικλίδες, ή
o Άλλοι, όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με καταγγελίες για απάτη, ή
υποψίες απάτης, που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα, οι οποίες
γνωστοποιήθηκαν από εργαζομένους, πρώην εργαζομένους, αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή
άλλους. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υποψίας μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς, των οποίων οι επιπτώσεις ενδέχεται να
επηρεάζουν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. (ΔΠΕ 250)
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• Σας έχουμε γνωστοποιήσει την ταυτότητα των συνδεδεμένων μερών του φορέα4 και όλες
τις σχέσεις και συναλλαγές συνδεδεμένων μερών για τις οποίες είμαστε ενήμεροι. (ΔΠΕ
550)
• Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών δεν περιλαμβάνουν μη γνωστοποιημένες
παράπλευρες συμφωνίες.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διενέξεις
και αξιώσεις, των οποίων οι επιπτώσεις λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων, και αυτές έχουν λογιστικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα
με το ……………(συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς).
(ΔΠΕ 501)
• Ο φορέας θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του (ΔΠΕ 570) ή Σχέδια και πληροφορίες που
υποστηρίζουν την εκτίμηση ότι ο φορέας θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του στο άμεσο
προβλεπτό μέλλον είναι εφικτά και περιλαμβάνουν ……..(συμπληρώνονται τα σχέδια της
διοίκησης για μελλοντικές ενέργειες) (ΔΠΕ 570).
• (Στο σημείο αυτό η επιστολή συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο
ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητα).

Γ. Ως προς τα λοιπά θέματα (πλην των οικονομικών καταστάσεων και συναφών
πληροφοριών που παρασχέθηκαν κατά τον έλεγχο):

• Οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές του φορέα είναι σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις σχετικές οδηγίες με τις οποίες ο φορέας οφείλει
να συμμορφώνεται.
4

(i) Το μέρος εκείνο το οποίο ορίζεται συνδεδεμένο στο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, ή
(ii) Όπου το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς θεσπίζει ελάχιστες ή καμία απαίτηση για
συνδεμένα μέρη:
α. Πρόσωπο ή άλλη οντότητα που έχει τον έλεγχο ή σημαντική επιρροή επί της αναφερόμενης οντότητας,
άμεσα ή έμμεσα διαμέσου ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων,
β. Άλλη οντότητα επί της οποίας η αναφερόμενη οντότητα έχει τον έλεγχο (control) ή σημαντική επιρροή, άμεσα
ή έμμεσα διαμέσου ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων, ή
γ. Άλλη οντότητα υπό κοινό έλεγχο με την αναφερόμενη οντότητα έχοντας:
i) Κοινή ελέγχουσα ιδιοκτησία
ii) Ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι μέλη της στενής οικογένειας
iii) Κοινά βασικά στελέχη διοίκησης
Οντότητες που είναι υπό κοινό έλεγχο από το κράτος (δηλαδή κυβέρνηση εθνική, περιφερειακή ή τοπική
αυτοδιοίκηση) δεν θεωρούνται συνδεδεμένες εκτός εάν εμπλέκονται σε σημαντικές συναλλαγές ή μοιράζονται
μεταξύ τους πόρους σε σημαντικό βαθμό.
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• Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης ή Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις αδυναμίες του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου τις οποίες γνωρίζουμε και οι οποίες αφορούν………(συμπληρώνεται
κατάλληλα).
• Ο εσωτερικός έλεγχος του φορέα λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης.
• Το κυβερνητικό πρόγραμμα …..ΧΨΖ………. υλοποιήθηκε κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό
και αποτελεσματικό.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει την ερμηνεία μας επί των απαιτήσεων συμμόρφωσης που
ενδεχομένως έχουν ποικίλες ερμηνείες.
• Σας έχουμε παράσχει όλες τις συμβάσεις και τις συμφωνίες για επιχορηγήσεις και κάθε
αλληλογραφία σχετική με συμφωνίες για χρήση κεφαλαίων από προγράμματα.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις συμβάσεις και τις συμφωνίες με οργανισμούς
παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία με τους ανωτέρω σχετικά με
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Η διοίκηση
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(Ελεγχόμενος Φορέας)
(Διεύθυνση Ελεγχόμενου Φορέα)

(Προς τον ελεγκτή)
(Ημερομηνία)

Η παρούσα επιστολή διαβεβαίωσης χορηγείται αναφορικά με τον έλεγχό σας, που
διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους ……
που εγκρίθηκε με τα Πρακτικά της ………Γεν. Συν./ΧΧ.ΧΧ.201Χ της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αντικείμενο ………… (συμπληρώνεται το αντικείμενο του ελέγχου
και

ο

τίτλος

του

ελεγχόμενου

φορέα)

για

το

έτος

/

χρονική

περίοδο

……………………..(συμπληρώνεται η ελεγχόμενη χρονική περίοδος).
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη λειτουργία του φορέα σε συμμόρφωση με το
ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων, που διασφαλίζουν την επίτευξη των γενικότερων
στόχων του φορέα, όπως τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων και πόρων, την
εύρυθμη, οικονομική, αποδοτική, αποτελεσματική και σύμφωνη με τους δεοντολογικούς
κανόνες εκτέλεση των λειτουργιών του, την πρόληψη και την καταστολή φαινομένων
απάτης και διαφθοράς και την κατάρτιση και παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων,
απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθη, με παράλληλη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας που διασφαλίζουν τη χρηστή δημόσια
διακυβέρνηση.
Επιβεβαιώνουμε (σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας,
έχοντας θέσει τα διερευνητικά ερωτήματα που θεωρήσαμε απαραίτητα για το σκοπό της
κατάλληλης πληροφόρησής μας), ότι:
• Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας για τη λειτουργία του ελεγχόμενου φορέα σε
συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και για το
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σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων που προλαμβάνουν,
εντοπίζουν και διορθώνουν ουσιώδη σφάλματα, ανακρίβειες και απάτη.
• Όλες οι συναλλαγές έχουν εγγραφεί στα λογιστικά αρχεία και αντανακλώνται στις
οικονομικές καταστάσεις.
• Οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές του φορέα είναι σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις σχετικές οδηγίες με τις οποίες ο φορέας οφείλει
να συμμορφώνεται.
• Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης ή σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις αδυναμίες στο σχεδιασμό και τη
λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τις οποίες γνωρίζουμε και οι οποίες
αφορούν………(συμπληρώνεται κατάλληλα).
• Ο εσωτερικός έλεγχος του φορέα λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης.
• Αναγνωρίζουμε τα ευρήματα του ελέγχου που μας έχουν κοινοποιηθεί και δεσμευόμαστε
για την έγκαιρη λήψη των κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση
με τις συστάσεις σας.
• Συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει
ενδεδειγμένα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

• Σας έχουμε παράσχει:
o Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις οποίες είμαστε ενήμεροι ότι είναι σχετικές με
το αντικείμενο του ελέγχου και αναγκαίες για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση αυτού, όπως
αρχεία, τεκμηρίωση, εκθέσεις οικονομικής και διοικητικής φύσεως και άλλα θέματα,
o Πρόσθετες πληροφορίες που έχετε ζητήσει από εμάς για το σκοπό του ελέγχου, και
o Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός του φορέα, από τα οποία θεωρήσατε ότι είναι
απαραίτητο να αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.
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• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με απάτη ή υποψία απάτης
που επηρεάζει τον φορέα, για την οποία είμαστε ενήμεροι και στην οποία εμπλέκονται:
o Η διοίκηση,
o Οι εργαζόμενοι που έχουν σημαντικούς ρόλους στις εσωτερικές δικλίδες, ή
o Άλλοι, όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με καταγγελίες για απάτη, ή
υποψίες απάτης, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από εργαζομένους, πρώην εργαζομένους,
αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλους. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υποψίας μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς. (ΔΠΕ 250)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλα τα γεγονότα μετά τη λήξη της ελεγχόμενης περιόδου τα
οποία επηρεάζουν το αντικείμενο του ελέγχου.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διενέξεις
και αξιώσεις, οι οποίες επηρεάζουν το αντικείμενο του ελέγχου.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει την ερμηνεία μας επί των απαιτήσεων συμμόρφωσης που
ενδεχομένως έχουν ποικίλες ερμηνείες.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλα τα συμβόλαια και συμφωνίες με οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική επικοινωνία με τους ανωτέρω σχετικά με περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης.
• Συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει
απαραίτητα.

Η διοίκηση
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7.1 Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου, πριν από τη διαμόρφωση της τελικής έκθεσης/γνώμης ελέγχου,
πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών. Η αξιολόγηση αυτή
περιλαμβάνει (1) την επάρκεια των ελεγκτικών τεκμηρίων και (2) τις επιδράσεις των
εντοπισμένων σφαλμάτων και αποκλίσεων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στο
σύστημα εσωτερικών δικλίδων του φορέα. (βλέπε Ενότητες «6.6: Αξιολόγηση σφαλμάτων
που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου» και «8.2: Γνωστοποίηση ελλείψεων σε
εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση»).
Κατά την αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκμηρίων, η ομάδα ελέγχου προσδιορίζει
κατά πόσο συγκεντρώθηκαν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να στηρίξουν
τον κάθε ισχυρισμό. Αξιολογούνται τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν για την
επιβεβαίωση του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και το σχεδιαζόμενο επίπεδο του
κινδύνου εντοπισμού. Εάν τα ελεγκτικά τεκμήρια δεν είναι επαρκή για την επίτευξη του
σχεδιαζόμενου επιπέδου ελεγκτικού κινδύνου, η ομάδα ελέγχου οφείλει να συλλέξει
επιπρόσθετα στοιχεία. (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.1: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ‐σχεδιάγραμμα).
Στο στάδιο αυτό, η ομάδα ελέγχου καταρτίζει το Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) στο
οποίο περιγράφονται οι εξής ελεγκτικές διαδικασίες:
•

Αναθεώρηση ελεγκτικού κινδύνου (βλέπε και Ενότητα 5.9: «Προετοιμασία –
επικαιροποίηση των προγραμμάτων ελέγχου)

•

Αναθεώρηση ουσιώδους μεγέθους και ανεκτού σφάλματος (βλέπε και Ενότητα
5.4: «Το ουσιώδες μέγεθος κατά το σχεδιασμό και κατά τη διενέργεια του
ελέγχου»)

•

Σημαντικά ελεγκτικά και λογιστικά ζητήματα και επίλυσή τους (βλέπε Ενότητα
3.2: «Διαδικασίες εξασφάλιση ποιότητας»)

•

Τελική Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων (αναλυτικές διαδικασίες)
(βλέπε Ενότητα 6.1: «Αναλυτικές διαδικασίες»)

•

Πρακτικά συναντήσεων κατά τη διαδικασία αντιπαράθεσης με το φορέα (βλέπε
Ενότητα 6.8: «Επικοινωνία με τον ελεγχόμενο φορέα»). Συμπλήρωση Πίνακα
«Σύνοψη Ελεγκτικών Διαφορών» (βλέπε Ενότητα 6.6: «Αξιολόγηση σφαλμάτων
που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6.1:
ΣΥΝΟΨΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
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•

Συμπεράσματα (βλέπε Ενότητα 6.6: «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται
κατά τη διάρκεια του ελέγχου» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Έκθεση ελέγχου)

7.2 Λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχου
Παράλληλα με τη σύνταξη του Υπομνήματος Ολοκλήρωσης Ελέγχου, η ομάδα
ελέγχου πρέπει να προβεί σε ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να
προχωρήσει στη σύνταξη της κατάλληλης έκθεσης/γνώμης προς τον ελεγχόμενο φορέα. Οι
ελεγκτικές αυτές διαδικασίες αφορούν στα ακόλουθα:
•

Εντοπισμό ενδεχόμενων υποχρεώσεων

•

Επισκόπηση μεταγενέστερων γεγονότων

•

Αξιολόγηση της ικανότητας του ελεγχόμενου φορέα για συνέχιση της
δραστηριότητας του

•

Επίβλεψη και επισκόπηση ελεγκτικής εργασίας

•

Απόκτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση ή τους υπεύθυνους για
τη διακυβέρνηση του φορέα (βλέπε Ενότητα 7.3: « Έγγραφες Διαβεβαιώσεις»)

7.2.1 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ενδεχόμενη υποχρέωση ορίζεται ως υφιστάμενη κατάσταση, θέση ή σύνολο
περιστάσεων που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα σχετικά με μια πιθανή απώλεια/ζημία
που τελικά θα επέλθει, εφόσον συμβεί κάποιο μελλοντικό γεγονός.
Παραδείγματα ενδεχόμενων υποχρεώσεων περιλαμβάνουν:
•

Εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές διενέξεις

•

Πραγματικές ή πιθανές αξιώσεις

•

Διενέξεις με άλλους φορείς του δημοσίου (π.χ. για φορολογικές ή ασφαλιστικές
υποχρεώσεις)

•

Εγγυήσεις ή δεσμεύσεις υπέρ τρίτων

•

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

•

Συμφωνίες επαναγοράς

•

Αποζημιώσεις περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

•

Επαχθείς συμβάσεις

Η ομάδα ελέγχου μπορεί να εντοπίσει ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση
διαφόρων ελεγκτικών διαδικασιών όπως:
•

Επισκόπηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπών Διοίκησης και
Εποπτείας, γενικών συνελεύσεων
4
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•

Επισκόπηση

συμβολαίων,

δανειακών

συμβάσεων,

μισθωτηρίων

και

αλληλογραφίας με εποπτεύουσες αρχές.
•

Επισκόπηση υποχρεώσεων προς τρίτους φορείς

•

Επισκόπηση λοιπών εκθέσεων ελέγχου

•

Επιβεβαίωση ή τεκμηρίωση εγγυήσεων ή πιστώσεων από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα

•

Επιθεώρηση λοιπών εγγράφων από τα οποία προκύπτει χορήγηση εγγυήσεων ή
δεσμεύσεων σε τρίτους

Επιπροσθέτως, η ομάδα ελέγχου, κατά την περαίωση του ελεγκτικού έργου, οφείλει
να προβαίνει σε συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες 1 για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων, οι οποίες είναι:
1. Διερευνητικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, προς άλλους
υπεύθυνους εντός του φορέα, περιλαμβανομένου του εσωτερικού νομικού
συμβούλου.
2. Επισκόπηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των υπευθύνων για τη
διακυβέρνηση και της αλληλογραφίας μεταξύ του Φορέα και του εξωτερικού
νομικού του συμβούλου,
3. Επισκόπηση λογαριασμών των νομικών εξόδων (εφόσον έχουν προσληφθεί
εξωτερικοί συνεργάτες για παροχή νομικών υπηρεσιών)
4. Αποστολή διερευνητικής/επιβεβαιωτικής επιστολής προς τους νομικούς
συμβούλους του φορέα (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ)
5. Απόκτηση έγγραφων διαβεβαιώσεων από το Φορέα ότι όλες οι γνωστές
πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις, των οποίων οι
επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων, έχουν γνωστοποιηθεί στον ελεγκτή και έχουν
λογιστικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής

αναφοράς

(βλέπε

Ενότητα

7.3:

«Έγγραφες

διαβεβαιώσεις»).

7.2.2 Μεταγενέστερα Γεγονότα

Οι σκοποί του ελεγκτή είναι2:

1
2

ΔΠΕ 501 «Ελεγκτικά τεκμήρια – ειδικά ζητήματα για επιλεγμένα κονδύλια».
ΔΠΕ 560: «Μεταγενέστερα γεγονότα».
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(α) Η απόκτηση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με το εάν
γεγονότα που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και της
ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή, τα οποία απαιτούν τροποποίηση ή γνωστοποίηση
στις οικονομικές καταστάσεις, απεικονίζονται κατάλληλα σε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, και
(β) Η ενδεδειγμένη αντίδραση σε πραγματικά περιστατικά που γίνονται γνωστά
στον ελεγκτή μετά την ημερομηνία της έκθεσης/γνώμης του ελεγκτή, και τα οποία, αν ήταν
γνωστά στον ελεγκτή κατά την ημερομηνία αυτή, μπορεί να οδηγούσαν τον ελεγκτή στην
τροποποίηση της έκθεσής/γνώμης του.

Δύο κατηγορίες μεταγενέστερων γεγονότων πρέπει να ληφθούν υπόψη από τη
διοίκηση του φορέα και να αξιολογηθούν από την ομάδα ελέγχου:
1. Κατηγορία 1η: Γεγονότα τα οποία παρέχουν πρόσθετες αποδείξεις για συνθήκες
που ίσχυαν κατά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων και
επηρεάζουν εκτιμήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την κατάρτισή τους.
Κατά την επέλευση των γεγονότων αυτών, απαιτείται να γίνει τροποποίηση των
Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Κατηγορία 2η : Γεγονότα τα οποία παρέχουν αποδείξεις για συνθήκες που δεν
ίσχυαν κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, αλλά προέκυψαν
σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η κατηγορία αυτή των γεγονότων συνήθως
απαιτεί γνωστοποίηση στο Προσάρτημα.
Παραδείγματα της 1ης κατηγορίας γεγονότων περιλαμβάνουν:
•

Χρεοκοπία οφειλέτη μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων.

•

Διακανονισμός δικαστικής διένεξης μετά την ημερομηνία των Οικονομικών
Καταστάσεων για ποσό διαφορετικό από αυτό που είχε προβλεφθεί στις
Οικονομικές Καταστάσεις.

Παραδείγματα της 2ης κατηγορίας γεγονότων περιλαμβάνουν:
•

Ζημιά σε εγκαταστάσεις του Φορέα από φυσική καταστροφή.

•

Απώλειες ανείσπρακτων λογαριασμών που προκαλούνται από συνθήκες
επιχειρηματικής αποτυχίας, οι οποίες προκύπτουν μετά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων.

Κάποιες ελεγκτικές διαδικασίες για τον εντοπισμό των μεταγενέστερων γεγονότων
μπορεί να εκτελούνται κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, ενώ κάποιες άλλες
αφορούν τη μεταγενέστερη περίοδο. Για παράδειγμα η εξακρίβωση του ισχυρισμού του
ορθού διαχωρισμού των αγορών ή των εξόδων πραγματοποιείται με δοκιμασία
συναλλαγών μετά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως όμως, η
6
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ομάδα ελέγχου πρέπει να εκτελέσει συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες για την περίοδο
από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης/γνώμης του ελεγκτή. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν:
•

Την υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων προς τη διοίκηση και, όπου
ενδείκνυται, προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, για το εάν έχουν
συμβεί οποιαδήποτε μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να
επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Τέτοια ερωτήματα αφορούν: α) το
εάν υπήρχαν ή υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή την τρέχουσα
ημερομηνία, β) το εάν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές σε κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων, όπως δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις, κεφάλαιο
κίνησης κλπ., γ) το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, τα οποία λογιστικοποιήθηκαν βασισμένα σε
προκαταρκτικά ή ασαφή στοιχεία και δ) το εάν έχουν πραγματοποιηθεί μη
συνήθεις προσαρμογές/εγγραφές κατά τη μεταγενέστερη περίοδο.

•

Την επισκόπηση των πιο πρόσφατων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
του φορέα, εάν υπάρχουν, ή των τελευταίων διαθέσιμων προϋπολογισμών, των
προβλέψεων ταμειακών ροών και άλλων σχετικών εκθέσεων της διοίκησης με
ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής των οικονομικών καταστάσεων και τη
σύγκρισή τους με τις υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις.

•

Την επισκόπηση των λογιστικών βιβλίων, όπως ημερολόγιο αγορών/εξόδων,
εισπράξεων και πληρωμών και γενικό καθολικό, κατά τη μεταγενέστερη
περίοδο και την εξέταση τυχόν ασυνήθιστων συναλλαγών.

•

Την ανάγνωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της διοίκησης και των
υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, και στην περίπτωση που αυτά δεν
είναι ακόμη διαθέσιμα, την υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων για θέματα
που συζητήθηκαν σε οποιεσδήποτε από τις εν λόγω συνεδριάσεις.

•

Την υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, ή την επέκταση προηγούμενων
προφορικών ή έγγραφων διερευνητικών ερωτημάτων στο νομικό σύμβουλο του
φορέα αναφορικά με δικαστικές διενέξεις και αξιώσεις.

•

Τη λήψη έγγραφων διαβεβαιώσεων από τη διοίκηση ή τους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση του φορέα (βλ. Ενότητα 7.3 « Έγγραφες διαβεβαιώσεις»).

Σε περίπτωση που η εντολή ελέγχου αφορά στην επάρκεια του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων του φορέα, η αντιμετώπιση των μεταγενέστερων γεγονότων
εξαρτάται από το εάν τα γεγονότα αυτά αποκαλύπτουν σημαντική αδυναμία των
7
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εσωτερικών δικλίδων που υπήρχε κατά την ελεγχόμενη περίοδο (Κατηγορία 1η) ή
αποκαλύπτουν πληροφορίες για νέες συνθήκες οι οποίες παρουσιάστηκαν μετά την
ημερομηνία της ελεγχόμενης περιόδου (Κατηγορία 2η). Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα
ελέγχου οφείλει να γνωστοποιήσει τα γεγονότα αυτά στην έκθεσή της.

7.2.3 Συνέχιση της δραστηριότητας του ελεγχόμενου φορέα

Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού καταρτίζονται με την παραδοχή της
διοίκησης ότι ο φορέας θα συνεχίσει την δραστηριότητά του στο προβλεπτό μέλλον3. Στην
περίπτωση του δημοσίου τομέα, ο κίνδυνος να μη μπορέσει ένας φορέας να συνεχίσει τη
δραστηριότητα του μπορεί να προκύψει για παράδειγμα όταν αυτός λειτουργεί σε
κερδοσκοπική βάση, όταν ελαττωθεί ή αρθεί η κρατική υποστήριξη που λαμβάνει, ή σε
περίπτωση επικείμενης ιδιωτικοποίησής του, ή κατάργησής του από την κυβέρνηση.
Τα πρότυπα ελέγχου αναφέρονται στην ευθύνη του ελεγκτή να εκτιμήσει εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητα του φορέα για συνέχιση της
δραστηριότητάς του για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον ένα έτος μετά την
ημερομηνία

των

ελεγχόμενων

οικονομικών

καταστάσεων).

Η

αξιολόγηση

αυτή

πραγματοποιείται τόσο κατά το στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου και αξιολόγησης των
κινδύνων, όσο και κατά το στάδιο ολοκλήρωσης του ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου ενδείκνυται
να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
1. Αξιολόγηση εάν τα αποτελέσματα των ελεγκτικών διαδικασιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του
ελέγχου παρέχουν τεκμήρια ουσιώδους αβεβαιότητας για την ικανότητα του
φορέα να συνεχίσει τις δραστηριότητές του για ένα χρόνο τουλάχιστον.
2. Εφόσον υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών
για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί η διοίκηση του φορέα για τη
συνέχιση της δραστηριότητάς του καθώς και εκτίμηση της πιθανότητας
επιτυχίας των ενεργειών αυτών. Το θέμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται
και στις έγγραφες διαβεβαιώσεις της διοίκησης ή των υπευθύνων για τη
διακυβέρνηση του φορέα (βλέπε Ενότητα 7.3: «Έγγραφες Διαβεβαιώσεις»). Σε
ορισμένες περιπτώσεις, ενδείκνυται η λήψη επιβεβαίωσης απευθείας από το
τμήμα ή το εκτελεστικό όργανο που είναι αρμόδιο για την παροχή οικονομικής
υποστήριξης στον ελεγχόμενο φορέα για τη μελλοντική χρηματοδότησή του.

3

ΔΠΑΕΙ 1570: «Συνέχιση Δραστηριότητας».
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3. Εξαγωγή συμπερασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω σχετικά με
την ικανότητα της συνέχισης της δραστηριότητας του φορέα. Εφόσον
εξακολουθεί

να

υφίσταται

ουσιώδης

αβεβαιότητα,

θα

πρέπει

να

γνωστοποιείται στην έκθεση ελέγχου και αντίστοιχα να τροποποιείται η γνώμη
του ελεγκτή.
Κατά την εκτίμηση της ικανότητας του ελεγχόμενου φορέα για συνέχιση της
δραστηριότητάς του, η ομάδα ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο παράγοντες, οι
οποίοι στην περίπτωση του δημοσίου τομέα μπορεί να επικαλύπτονται:
•

Τον αυξημένο κίνδυνο που συνεπάγεται η μεταβολή της κυβερνητικής
πολιτικής

•

Τον λιγότερο συνηθισμένο στο δημόσιο τομέα λειτουργικό ή «επιχειρηματικό»
κίνδυνο (για παράδειγμα όταν ο φορέας διαθέτει ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης/
απόθεμα για να συνεχίσει τις δραστηριότητές του).

7.2.4 Αρμοδιότητες επίβλεψης και επισκόπησης της ελεγκτικής εργασίας

Η ελεγκτική εργασία πρέπει να επιβλέπεται και να επισκοπείται κατάλληλα. Η
διαδικασία της επισκόπησης – επιθεώρησης (ή και της ανεξάρτητης επιθεώρησης, εφόσον
υφίσταται τέτοια) πρέπει να τεκμηριώνεται στα φύλλα εργασίας, με παράθεση των αρχικών
του επιθεωρήσαντα και της ημερομηνίας επιθεώρησης.
Η επίβλεψη του ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα4:
•

Την παρακολούθηση της προόδου του ελέγχου.

•

Την εξέταση της ικανότητας και των δυνατοτήτων των προσώπων της ομάδας
ελέγχου, του εάν έχουν επαρκή χρόνο να εκτελέσουν την εργασία τους, του εάν
κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται και του εάν η εργασία εκτελείται
σύμφωνα με τη σχεδιασμένη προσέγγιση του ελέγχου.

•

Την αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου και την κατάλληλη τροποποίηση της σχεδιασμένης
προσέγγισης, ανάλογα με τη σημασία τους και

•

Τον εντοπισμό θεμάτων για διαβούλευση ή περαιτέρω εξέταση από πιο
έμπειρα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Επισκόπηση – Επιθεώρηση4

4

Διεθνές Πρότυπο Δικλίδων Ποιότητας 1: «Δικλίδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν
ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών
υπηρεσιών».
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Μια επισκόπηση συνίσταται στην εξέταση του εάν:
•

Η εργασία έχει εκτελεσθεί σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις
σχετικές απαιτήσεις του σχετικού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου,

•

Έχουν τεθεί σημαντικά θέματα προς περαιτέρω εξέταση,

•

Έχουν λάβει χώρα κατάλληλες διαβουλεύσεις και έχουν διατυπωθεί με
σαφήνεια τα συμπεράσματα που προέκυψαν,

•

Υπάρχει ανάγκη να αναθεωρηθεί η φύση, ο χρόνος και η έκταση της εργασίας
που εκτελέσθηκε,

•

Η εργασία που εκτελέσθηκε υποστηρίζει τα εξαχθέντα συμπεράσματα και είναι
κατάλληλα τεκμηριωμένη,

•

Τα τεκμήρια που αποκτήθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για να
υποστηρίξουν τα συμπεράσματα και την έκθεση ελέγχου, και του εάν

•

Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ελέγχου.

Αρμοδιότητες μελών ομάδας ελέγχου

¾ Υπεύθυνος Λεπτομερούς Επισκόπησης

Ο Υπεύθυνος Λεπτομερούς Επισκόπησης, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας,
διαθέτει επαρκή και κατάλληλα προσόντα5 και συμμετέχει άμεσα στην εκτέλεση των
ελεγκτικών διαδικασιών ως ενδείκνυται.
Πραγματοποιεί λεπτομερή επισκόπηση των φύλλων εργασίας σε περιοχές που δεν
έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, τα οποία ετοιμάστηκαν από μέλη της ομάδας
που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του.
Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας ελέγχου, ως ενδείκνυται, όλα τα θέματα που
χρήζουν της προσοχής τους.

¾ Επιβλέπων

5

ΔΠΕ 220 «Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος Α12: «Στο δημόσιο
τομέα, η επιπρόσθετη κατάλληλη ικανότητα μπορεί να περιλαμβάνει δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την
εκπλήρωση των όρων της εντολής ελέγχου σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Τέτοια ικανότητα μπορεί να
περιλαμβάνει μια κατανόηση των εφαρμοστέων ρυθμίσεων αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς
στο νομοθετικό ή άλλο κυβερνητικό σώμα ή για το δημόσιο συμφέρον. Το ευρύτερο πεδίο ενός ελέγχου του
δημοσίου τομέα μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ορισμένες πτυχές του ελέγχου των επιδόσεων ή μια
περιεκτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης με νόμο, κανονισμό ή άλλη αρχή καθώς και την πρόληψη και τον
εντοπισμό απάτης και διαφθοράς».
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Ο Επιβλέπων, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας, διαθέτει επαρκή και κατάλληλα
προσόντα και ανώτερη εμπειρία και συμμετέχει άμεσα στην εκτέλεση των ελεγκτικών
διαδικασιών ως ενδείκνυται. Συγκεκριμένα συμμετέχει στην εκτέλεση ελεγκτικών
διαδικασιών σε περιοχές ελέγχου που σχετίζονται με σημαντικά λογιστικά, ελεγκτικά ή
λοιπά ζητήματα που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση ελέγχου.
Πραγματοποιεί λεπτομερή επισκόπηση των φύλλων εργασίας σε περιοχές που
έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, τα οποία ετοιμάστηκαν από μέλη της ομάδας
που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του.
Πραγματοποιεί επαρκείς διαδικασίες επισκόπησης στις περιοχές ελέγχου που δεν
έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για να διασφαλίζει ότι η λεπτομερής επισκόπηση
ήταν κατάλληλη και ότι η ομάδα ελέγχου έχει διαχειριστεί κατάλληλα όλα τα σημαντικά
θέματα, ή μπορεί να πραγματοποιεί λεπτομερή επισκόπηση όλων των φύλλων εργασίας τα
οποία ετοιμάστηκαν από μέλη της ομάδας που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του.
Επιθεωρεί τις οικονομικές καταστάσεις και τα ευρήματα που θα συμπεριληφθούν
στην έκθεση ελέγχου6.
Γνωστοποιεί στα μέλη της ομάδας ελέγχου, ως ενδείκνυται, όλα τα θέματα που
χρήζουν της προσοχής τους.

¾ Επικεφαλής Ελέγχου

Ο Επικεφαλής Ελέγχου, ο οποίος είναι Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει
να αναλαμβάνει ευθύνη7 για:
(α) Την κατεύθυνση και εποπτεία της ομάδας ελέγχου και την εκτέλεση του ελέγχου
σε συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
και
(β) Το ότι η έκθεση ελέγχου είναι ενδεδειγμένη για τις περιστάσεις.
Ο Επικεφαλής Ελέγχου συμμετέχει άμεσα στην εκτέλεση των ελεγκτικών
διαδικασιών που θεωρεί απαραίτητες για να αποκτήσει ο ίδιος ενδελεχή κατανόηση των
τεχνικά δύσκολων ή πολύ υποκειμενικών περιοχών ελέγχου και λοιπών θεμάτων, όπως
αυτά περιγράφονται στο Υπόμνημα Ολοκλήρωσης Ελέγχου ή/και στην έκθεση/γνώμη του
ελεγκτή.
Οφείλει να πραγματοποιεί επαρκείς διαδικασίες επισκόπησης στις περιοχές
ελέγχου που έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για να διασφαλίζει ότι η
λεπτομερής επισκόπηση ήταν κατάλληλη και ότι η ομάδα ελέγχου έχει διαχειριστεί
κατάλληλα όλα τα σημαντικά θέματα.
6
7

Όταν σύμφωνα με την εντολή ελέγχου, ο έλεγχος είναι χρηματοοικονομικός.
ΔΠΕ 220: «Δικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων».
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Οφείλει να προβαίνει σε λεπτομερή επισκόπηση όλων των φύλλων εργασίας στα
οποία δεν έχει προηγουμένως πραγματοποιηθεί καμία επιθεώρηση/επισκόπηση.
Επιθεωρεί τις οικονομικές καταστάσεις και επιβεβαιώνει ότι η έκθεση ελέγχου είναι
κατάλληλη και ενδεδειγμένη σύμφωνα με τους σκοπούς του ελέγχου.
Τέλος, εάν η συγκεκριμένη ανάθεση ελέγχου υπόκειται σε επισκόπηση των
δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης8 (ανεξάρτητη επιθεώρηση), ο επικεφαλής ελέγχου θα
πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας
ολοκληρώνονται πριν την τελική έγκριση της έκθεσης/γνώμης ελέγχου.

¾ Ανεξάρτητος Επιθεωρητής

Ο Ανεξάρτητος Επιθεωρητής, ο οποίος διενεργεί την επισκόπηση των δικλίδων
ποιότητας του ελέγχου, είναι πρόσωπο ή ομάδα ατόμων του Δικαστηρίου (π.χ. αρμόδιο
Τμήμα, Γενικός Συντονιστής ή ad hoc συγκροτούμενη ομάδα), κανένα εκ των οποίων δεν
μετέχει στην ομάδα ελέγχου, με επαρκή και κατάλληλα προσόντα, εμπειρία και εξουσία για
να αξιολογούν αντικειμενικά τις σημαντικές κρίσεις του ελεγκτή και τα συμπεράσματα στα
οποία καταλήγει κατά τη σύνταξη της έκθεσής του. Ο Ανεξάρτητος Επιθεωρητής εμπλέκεται
μόνο στο στάδιο έγκρισης της τελικής έκθεσης ελέγχου και όχι στο στάδιο παρουσίασης των
προκαταρκτικών ευρημάτων.
Ανεξάρτητος Επιθεωρητής δεν ορίζεται για κάθε έλεγχο που περιλαμβάνεται στο
Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων, αλλά μόνο στους ελέγχους εκείνους που επιλέγονται
σύμφωνα με κριτήρια, τα οποία καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή του το όργανο που
καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων και τη διασφάλιση της
ποιότητας των ελέγχων.
Η διαδικασία της ανεξάρτητης επιθεώρησης πρέπει να περιλαμβάνει:
(α)

Συζήτηση των σημαντικών θεμάτων με τον επικεφαλής του ελέγχου,

(β)

Επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων και της προτεινόμενης έκθεσης
του ελεγκτή,

(γ)

Επισκόπηση επιλεγμένων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τις σημαντικές
κρίσεις που έγιναν από την ομάδα ελέγχου και τα συμπεράσματα στα οποία
αυτή κατέληξε,

8

ΔΠΑΕΙ 1220 «Δικλίδες Ποιότητας για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων» , παράγραφος Α31: «Για
εισηγμένους φορείς, οι οποίοι όμως δεν είναι συνήθεις στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν άλλοι
φορείς του δημόσιου τομέα που είναι σημαντικοί λόγω μεγέθους, πολυπλοκότητας ή πτυχών δημοσίου
συμφέροντος και οι οποίοι συνεπώς έχουν ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων. Παραδείγματα
περιλαμβάνουν εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Συνεχιζόμενοι
μετασχηματισμοί στο δημόσιο τομέα μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε νέους τύπους σημαντικών φορέων. Δεν
υπάρχουν σταθερά αντικειμενικά κριτήρια επί των οποίων να βασίζεται ο καθορισμός της σημαντικότητας.
Παρόλα αυτά, οι ελεγκτές δημοσίου τομέα αξιολογούν ποιοι φορείς μπορεί να είναι επαρκούς σημασίας για να
δικαιολογούν τη διενέργεια μιας επισκόπησης των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης».
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(δ)

Αξιολόγηση των συμπερασμάτων που εξήχθησαν για τη διαμόρφωση της
έκθεσης του ελέγχου και εξέταση του εάν η προτεινόμενη έκθεση ελεγκτή
είναι ενδεδειγμένη,

(ε)

Την αξιολόγηση της ομάδας ελέγχου ως προς την ανεξαρτησία της σε σχέση
με την ανάθεση ελέγχου,

(στ) Το εάν έχει λάβει χώρα κατάλληλη διαβούλευση για θέματα που
συνεπάγονται διάσταση απόψεων ή άλλα δύσκολα ή αμφισβητούμενα
θέματα, και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις αυτές,
και
(ζ)

Το εάν η ελεγκτική τεκμηρίωση που επιλέχθηκε για επισκόπηση, αντανακλά
την εργασία που εκτελέστηκε σε σχέση με τις σημαντικές κρίσεις και εάν
υποστηρίζει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

Τεκμηρίωση

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του φακέλου ελέγχου, η ομάδα ελέγχου
και ο Ανεξάρτητος Επιθεωρητής, εφόσον υφίσταται, συμπληρώνουν κατάλληλα το
«Ερωτηματολόγιο Ολοκλήρωσης Ελέγχου» (βλέπε σχετικό Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.2.2 ).
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7.3 Έγγραφες Διαβεβαιώσεις

7.3.1 Έννοια και σκοπός των εγγράφων διαβεβαιώσεων

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις συνίστανται σε έγγραφη δήλωση της διοίκησης του
ελεγχόμενου φορέα, η οποία παρέχεται στον ελεγκτή υπό μορφή επιστολής, προκειμένου
να επιβεβαιώσει συγκεκριμένα θέματα, ή να υποστηρίξει άλλα ελεγκτικά τεκμήρια.
Διευκρινίζεται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις, οι ισχυρισμοί της διοίκησης σε αυτές, ή τα
βιβλία και τα αρχεία που τις υποστηρίζουν δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των ως άνω
εγγράφων διαβεβαιώσεων.
Η παροχή διαβεβαιώσεων εγγράφως και όχι προφορικά, υποχρεώνει ενδεχομένως
τη διοίκηση να εξετάζει με μεγαλύτερη επιμέλεια τα ζητήματα τα οποία καλείται να
διαβεβαιώσει.
Ο σκοπός του ελεγκτή είναι :
α) να αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, σχετικά με την πεποίθησή τους 9, ότι έχουν εκπληρώσει
τις ευθύνες τους όσον αφορά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την
πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ελεγκτή,
β) να υποστηρίζει μέσω των εγγράφων διαβεβαιώσεων άλλα ελεγκτικά τεκμήρια που
σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις ή με συγκεκριμένους ισχυρισμούς στις
οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ελεγκτή, ή
απαιτείται από άλλα ΔΠΕ,
γ) να αντιδρά κατάλληλα στις έγγραφες διαβεβαιώσεις που παρέχονται από τη διοίκηση
και, όπου ενδείκνυται, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, ή στην περίπτωση που
οι ανωτέρω δεν παρέχουν τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν από τον ελεγκτή.10

9

Στο ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις» στην παράγραφο 6 αναφέρει ότι: «Στόχος του ελεγκτή είναι: α) Να
αποκτά έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και, όπου ενδείκνυται, από τους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση, ότι πιστεύουν πως έχουν εκπληρώσει τις ευθύνες τους όσον αφορά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχοντα στον ελεγκτή, β)…». Στη
συνέχεια, στις παραγράφους Α3 έως και Α5 του ως άνω ΔΠΕ εξηγείται, ότι η διοίκηση θα αναμενόταν να έχει
επαρκή γνώση της διαδικασίας κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και των ισχυρισμών
σε αυτές, επί της οποίας να βασίσει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις η διοίκηση
μπορεί να θέσει διερευνητικά ερωτήματα σε άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία, τα
οποία έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα θέματα για τα οποία ζητούνται έγγραφες διαβεβαιώσεις
(όπως π.χ. αναλογιστές, μηχανικούς, εσωτερικούς νομικούς συμβούλους κλπ). Η διοίκηση μπορεί δε να
περιλάβει στις έγγραφες διαβεβαιώσεις επιφύλαξη, ότι αυτές παρέχονται με την καλύτερη δυνατή της γνώση
και πεποίθηση. Ως εκ τούτου, στα υποδείγματα των εγγράφων διαβεβαιώσεων χρησιμοποιείται η φράση
«Επιβεβαιώνουμε (σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας, έχοντας θέσει τα διερευνητικά
ερωτήματα που θεωρήσαμε απαραίτητα για το σκοπό της κατάλληλης πληροφόρησής μας), ότι:…».
10
ΔΠΕ 580 «Έγγραφες Διαβεβαιώσεις».
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Ο ελεγκτής έχει ευθύνη να εξασφαλίζει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της διοίκησης.
Μια επίσημη δήλωση συμμόρφωσης με νόμο ή κανονισμό, ή έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων, ή η έκφραση των ευθυνών της διοίκησης σε νόμους ή κανονισμούς δεν
δύνανται να υποκαταστήσουν τις αιτούμενες από τον ελεγκτή έγγραφες διαβεβαιώσεις. Η
προσδοκία του ελεγκτή ότι η διοίκηση θα παράσχει τις απαιτούμενες έγγραφες
διαβεβαιώσεις απαιτείται να αναφέρεται στην επιστολή γνωστοποίησης των όρων
διενέργειας του ελέγχου11.
Η μη παροχή εν τέλει εγγράφων διαβεβαιώσεων, ή η παροχή μη αξιόπιστων
τέτοιων, ενδεχομένως να υποκρύπτει την ύπαρξη σημαντικών ζητημάτων και υποχρεώνει
τον ελεγκτή να αντιδράσει κατάλληλα.

7.3.2 Αρμοδιότητα για την παροχή εγγράφων διαβεβαιώσεων

Αρμόδια για την παροχή στον ελεγκτή εγγράφων διαβεβαιώσεων κατά τον έλεγχο
οικονομικών καταστάσεων είναι η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα, ή όπου ενδείκνυται, οι
υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση (βλέπε και ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις»,
παράγραφος Α22). O ελεγκτής ενός δημόσιου φορέα οφείλει να διερευνά ποια είναι τα
πρόσωπα που είναι, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδια για την παροχή εγγράφων
διαβεβαιώσεων, ενώ ενδείκνυται κατά το στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου να προβαίνει
σε σχετική ενημέρωση και συμφωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση για τα
πρόσωπα αυτά12.

7.3.3 Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις ως ελεγκτικά τεκμήρια

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις συνιστούν και οι ίδιες ελεγκτικά τεκμήρια, ωστόσο δεν
παρέχουν από μόνες τους επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για οποιοδήποτε από
τα θέματα στα οποία αναφέρονται. Ως εκ τούτου, η παροχή από τη διοίκηση του
ελεγχόμενου φορέα αξιόπιστων εγγράφων διαβεβαιώσεων δεν απαλλάσσει τον ελεγκτή
από την υποχρέωση απόκτησης άλλων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με την εκπλήρωση
των ευθυνών της διοίκησης, ή σχετικά με συγκεκριμένους ισχυρισμούς της τελευταίας. Από

11

Βλέπε και Ενότητα 5.3: «Επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου».
Το ΔΠΕ 260 απαιτεί από τον ελεγκτή να κοινοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τις έγγραφες
διαβεβαιώσεις που ο ελεγκτής έχει ζητήσει από τη διοίκηση (Βλ. ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για
τη διακυβέρνηση», παράγραφος 16(γ)(ii)).
12
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την άλλη πλευρά, οι έγγραφες διαβεβαιώσεις κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές στις
περιπτώσεις που άλλα ελεγκτικά τεκμήρια δεν δύνανται να υπάρχουν.

7.3.4 Απαιτήσεις σχετικές με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις

Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σχετικά με τις
έγγραφες διαβεβαιώσεις:

Έκδοση εγγράφων διαβεβαιώσεων από τους έχοντες τη σχετική αρμοδιότητα.

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις αναζητούνται από τη διοίκηση του ελεγχόμενου
φορέα, η οποία έχει τις ανάλογες ευθύνες για τις οικονομικές καταστάσεις και που διαθέτει
τη γνώση για όλα τα σχετικά θέματα (βλέπε ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις»,
παράγραφοι Α2 – Α6).

Αναζήτηση εγγράφων διαβεβαιώσεων σχετικά με την ευθύνη της διοίκησης.

α) Η διοίκηση θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι αναγνωρίζει την ευθύνη της για τη
σύνταξη

των

οικονομικών

καταστάσεων

σύμφωνα

με

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς, καθώς και για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων, όπου αυτό έχει εφαρμογή, όπως ορίζεται στην επιστολή γνωστοποίησης των
όρων διενέργειας του ελέγχου13 (βλέπε ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφοι
Α7‐Α9, Α14, Α22).
β) Η διοίκηση θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έθεσε στη διάθεση του ελεγκτή όλη τη
σχετική με τον έλεγχο πληροφόρηση και πρόσβαση, όπως συμφωνήθηκε στην επιστολή
γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου 14 και
γ) Η διοίκηση θα πρέπει να βεβαιώσει εγγράφως ότι όλες οι συναλλαγές έχουν
καταχωρηθεί και αντανακλώνται στις οικονομικές καταστάσεις (Βλ.: ΔΠΕ 580 παρ. Α7‐Α9,
Α14, Α22).
Οι ανωτέρω ευθύνες της διοίκησης θα πρέπει να περιγράφονται στις έγγραφες
διαβεβαιώσεις με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται και στην επιστολή γνωστοποίησης
των όρων διενέργειας του ελέγχου.

13
14

ΔΠΕ 210, «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφος 6(β)(i).
ΔΠΕ 210 «Συμφωνία των όρων ανάθεσης ελέγχου», παράγραφος 6 (β)(iii).
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Αναζήτηση λοιπών εγγράφων διαβεβαιώσεων, εφόσον απαιτείται.
Η απόκτηση εγγράφων διαβεβαιώσεων, απαιτείται και από άλλα ΔΠΕ15 εκτός του
ΔΠΕ 580. Επιπροσθέτως όμως των ανωτέρω, έγγραφες διαβεβαιώσεις αναζητούνται και
στην περίπτωση που κρίνονται απαραίτητες από τον ελεγκτή για την υποστήριξη άλλων
ελεγκτικών τεκμηρίων, ή συγκεκριμένων ισχυρισμών της διοίκησης στις οικονομικές
καταστάσεις (βλέπε ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφοι Α10 – Α13, Α14,
Α22).

Ημερομηνία και χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται οι έγγραφες
διαβεβαιώσεις.

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις οφείλουν να έχουν ημερομηνία

όσο το δυνατόν

πλησιέστερη στην ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου και οπωσδήποτε όχι μεταγενέστερη
αυτής. Επίσης, οι έγγραφες διαβεβαιώσεις δέον όπως καλύπτουν όλες τις οικονομικές
καταστάσεις και τις χρονικές περιόδους στις οποίες αναφέρεται η έκθεση ελέγχου (βλέπε
ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφοι Α15 – Α18).

Μορφή των εγγράφων διαβεβαιώσεων.

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις λαμβάνουν τη μορφή επιστολής που απευθύνεται στον
ελεγκτή. Σε περίπτωση που βάσει νόμου ή κανονισμού απαιτείται δημόσια έγγραφη
δήλωση της διοίκησης για τις ευθύνες της και ο ελεγκτής κρίνει ότι αυτή καλύπτει τις
ευθύνες που περιγράφονται στο (2) ανωτέρω, δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στη
σχετική επιστολή που απευθύνεται στον ελεγκτή οι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις για τις
ευθύνες αυτές 16 (βλέπε ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφοι Α19 – Α21).
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ΔΠΕ 240 «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων»,
παράγραφος 39, ΔΠΕ 250 «Εξέταση νόμων και κανονισμών στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων»,
παράγραφος 16, ΔΠΕ 450 «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου»,
παράγραφος 14, ΔΠΕ 501 «Ελεγκτικά τεκμήρια‐ειδικά ζητήματα για επιλεγμένα κονδύλια», παράγραφος 12,
ΔΠΕ 540 «Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβανομένων των λογιστικών εκτιμήσεων εύλογης αξίας και
σχετικών γνωστοποιήσεων», παράγραφος 22, ΔΠΕ 550 «Συνδεδεμένα μέρη», παράγραφος 26, ΔΠΕ 560
«Μεταγενέστερα γεγονότα», παράγραφος 9, ΔΠΕ 570 «Συνέχιση δραστηριότητας», παράγραφος 16 (ε) και ΔΠΕ
710 «Συγκριτικές πληροφορίες‐αντίστοιχοι αριθμοί και συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις», παράγραφος 9.
16
Άλλοι παράγοντες που επίσης εξετάζονται από τον ελεγκτή, προκειμένου να θεωρήσει ότι καλύπτεται από
δημόσια δήλωση της διοίκησης για τις ευθύνες της, είναι το εάν η ανωτέρω δημόσια δήλωση υπογράφεται από
τα πρόσωπα από τα οποία ο ελεγκτής ζητά έγγραφες διαβεβαιώσεις και το εάν αντίγραφο της ανωτέρω
δημόσιας δήλωσης παραδίδεται στον ελεγκτή σε ημερομηνία το δυνατόν πλησιέστερη, αλλά όχι μεταγενέστερη,
της ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων.
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Αμφιβολία σχετικά με την αξιοπιστία των εγγράφων διαβεβαιώσεων.

α) Ο ελεγκτής οφείλει να εξετάζει την αξιοπιστία των εγγράφων διαβεβαιώσεων που
λαμβάνει. Εάν υπάρχουν προβληματισμοί για την ικανότητα, την ακεραιότητα, τις ηθικές
αξίες ή την επιμέλεια της διοίκησης, ή για την προσήλωσή της στις ηθικές αξίες ή την
επιβολή αυτών, ο ελεγκτής οφείλει να αξιολογήσει τις σχετικές επιπτώσεις επί της
αξιοπιστίας των διαβεβαιώσεων και επί των ελεγκτικών τεκμηρίων γενικά (βλέπε ΔΠΕ 580
«Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφος Α24‐Α25). Εάν οι διαβεβαιώσεις είναι
αντιφατικές ως προς άλλα ελεγκτικά τεκμήρια, ο ελεγκτής θα πρέπει να προσπαθήσει μέσω
ελεγκτικών διαδικασιών να επιλύσει το ζήτημα (π.χ. να διερευνήσει τους λόγους της
ασυμφωνίας) και σε περίπτωση μη επιτυχούς επίλυσης να επανεξετάσει την αξιοπιστία των
διαβεβαιώσεων (προφορικών ή εγγράφων) και των ελεγκτικών τεκμηρίων γενικά (βλέπε
ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις», παράγραφος Α23). Εφόσον ο ελεγκτής καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι έγγραφες διαβεβαιώσεις δεν είναι αξιόπιστες, θα πρέπει να ενεργήσει
κατάλληλα (π.χ. να αναθεωρήσει τις διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου και να εφαρμόσει
περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες), προσδιορίζοντας και τις σχετικές επιπτώσεις επί της
έκθεσής του (διαφοροποίηση της έκθεσης ελέγχου)17.

β) Εάν η διοίκηση δεν παράσχει μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες έγγραφες
διαβεβαιώσεις, ο ελεγκτής πρέπει:
(i) Να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση,
(ii) Να επαναξιολογήσει την ακεραιότητα της διοίκησης και να αξιολογήσει τις σχετικές
επιπτώσεις επί της αξιοπιστίας των διαβεβαιώσεων, καθώς και επί των ελεγκτικών
τεκμηρίων γενικά, και
(iii) Να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού της
πιθανής επίπτωσης επί της γνώμης στην έκθεσή του (σύμφωνα και με το ΔΠΕ 705
«Διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή»).

γ) Ο ελεγκτής θα πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης, εάν υπάρχουν αρκετές
αμφιβολίες για την ακεραιότητα της διοίκησης που καθιστούν μη αξιόπιστες τις
παρεχόμενες διαβεβαιώσεις επί της ευθύνης της διοίκησης, ή εάν η διοίκηση δεν παρέχει
τις απαιτούμενες έγγραφες διαβεβαιώσεις σχετικά με την ευθύνη της καθόσον στις
περιπτώσεις αυτές ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια και οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από τέτοια αδυναμία
είναι διάχυτες (ήτοι μη περιοριζόμενες σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή

17

Βλέπε και ΔΠΕ 705 «Διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή».
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κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων) (βλέπε ΔΠΕ 580 «Έγγραφες διαβεβαιώσεις»,
παράγραφοι Α26‐Α27 και ΔΠΕ 705 «Διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του
ανεξάρτητου ελεγκτή», παράγραφος 9). Δεδομένης της έλλειψης δυνατότητας άρνησης ή
απόσυρσης από τον έλεγχο δημοσίου φορέα, ο οποίος επιβάλλεται από τη νομοθεσία, σε
περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την αξιοπιστία των εγγράφων διαβεβαιώσεων της
διοίκησης ή άρνησης της τελευταίας να παρέχει έγγραφες διαβεβαιώσεις, ο ελεγκτής
δύναται να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς τη νομοθετική εξουσία.

7.3.5 Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις στον έλεγχο
συμμόρφωσης

Κατά

την

αξιολόγηση

των

ελεγκτικών

τεκμηρίων

και

τη

διαμόρφωση

συμπερασμάτων, έγγραφες διαβεβαιώσεις μπορούν να λαμβάνονται, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο από τις περιστάσεις, για την υποστήριξη των ελεγκτικών τεκμηρίων που έχει
συγκεντρώσει ο ελεγκτής. Τέτοιες διαβεβαιώσεις μπορεί να αναφέρουν ότι οι
δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες που σχετίζονται με
το αντικείμενο ελέγχου είναι σε συμμόρφωση με τις αρχές που τις διέπουν, ή ότι το
πλαίσιο εσωτερικών δικλίδων λειτούργησε αποτελεσματικά καθ’ όλη την ελεγχόμενη
περίοδο.
Επίσης, έγγραφες διαβεβαιώσεις από τη Διοίκηση μπορεί, να σχετίζονται με:
•

ισχυρισμό της Διοίκησης περί συμμόρφωσης με σχετικό νομοθέτημα, τους όρους
μιας συμφωνίας κ.τ.λ.

•

γνωστοποίηση από τη Διοίκηση όλων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης για τις
οποίες είναι ενήμερη

•

την παροχή από τη Διοίκηση προς τον ελεγκτή όλων των πληροφοριών που
σχετίζονται με το θέμα ελέγχου.
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8.1 Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

8.1.1 Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων

8.1.1.1 Εισαγωγή

Σκοπός των εκθέσεων ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων είναι η
γνωστοποίηση

των

αποτελεσμάτων

της

εργασίας

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

Χαρακτηριστικό μίας ποιοτικής έκθεσης ελέγχου είναι η παρουσίαση των κυρίων
ευρημάτων και συμπερασμάτων του ελέγχου με σαφήνεια και αντικειμενικότητα, ούτως
ώστε να είναι κατανοητές οι ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και ο τρόπος και
λόγος για τον οποίο αυτές πραγματοποιήθηκαν. Το ΔΠΑΕΙ 1700 «Διαμόρφωση γνώμης και
έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων» προάγει τη συνέπεια στην έκθεση ελέγχου, η οποία
με τη σειρά της προάγει την αξιοπιστία της έκθεσης στο περιβάλλον του δημοσίου τομέα,
όταν ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ΔΠΕ. Με τον τρόπο αυτό καθίστανται
ευχερώς διακριτοί οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνώς
αναγνωρισμένα πρότυπα, ενώ παράλληλα προάγεται η κατανόηση του χρήστη1 και στον
εντοπισμό ασυνήθιστων περιστάσεων (ευρημάτων) όταν αυτές προκύπτουν. Επιπλέον, οι
εκθέσεις ελέγχου αποσκοπούν και στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και
διακυβέρνησης, με την διατύπωση συστάσεων.

8.1.1.2 Στόχος του ελεγκτή

Ο στόχος του ελεγκτή είναι2 :
α. Να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, αξιολογώντας τα
συμπεράσματα που εξάγονται από τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ελέγχου και
β. Να εκφράσει με σαφήνεια τη γνώμη του μέσω έκθεσης στην οποία περιγράφεται και η
βάση της γνώμης αυτής.

1

Σύμφωνα και με το ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων», οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων των φορέων του δημοσίου τομέα είναι συνήθως το Κοινοβούλιο και οι εποπτικοί
φορείς. Το δε Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες, οι οποίοι είναι οι τελικοί χρήστες των ως άνω οικονομικών
καταστάσεων.
2
ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων».
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Το παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται στη διαμόρφωση γνώμης επί μίας πλήρους σειράς
οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού, ήτοι οικονομικών καταστάσεων καταρτισμένων
σύμφωνα με πλαίσιο γενικού σκοπού, περιλαμβανομένων και των σχετικών σημειώσεων 3.
Ως πλαίσιο γενικού σκοπού νοείται το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που έχει
σχεδιασθεί για να καλύπτει τις κοινές ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ενός
ευρέως φάσματος χρηστών. Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς μπορεί να είναι ένα
πλαίσιο εύλογης παρουσίασης, ή πλαίσιο συμμόρφωσης.
Ο όρος «πλαίσιο εύλογης παρουσίασης» χρησιμοποιείται για αναφορά σε ένα
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
πλαισίου και:
α) Αναγνωρίζει ρητά ή έμμεσα ότι για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να είναι αναγκαία για τη διοίκηση η παροχή
γνωστοποιήσεων πέραν εκείνων που ειδικά απαιτούνται από το πλαίσιο, ή
β) Αναγνωρίζει ρητά ότι μπορεί να είναι αναγκαίο για τη διοίκηση να αποκλίνει από μια
απαίτηση του πλαισίου για να επιτύχει την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων. Τέτοιες αποκλίσεις μπορεί να απαιτηθούν μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες
περιπτώσεις.
Ο όρος «πλαίσιο συμμόρφωσης» χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου,
αλλά δεν περιλαμβάνει τις ως άνω (α) και (β) αναγνωρίσεις. Οι στόχοι ενός
χρηματοοικονομικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, ενδέχεται να είναι ευρύτεροι από την
διατύπωση γνώμης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα έχουν
καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς, ανάλογα και με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που
προκύπτουν από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η γνώμη του
ελεγκτή αναφορικά με τέτοιες επιπλέον απαιτήσεις παρατίθεται σε ιδιαίτερο τμήμα της
έκθεσης ελέγχου ή σε ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου. Όταν υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τη
συμμόρφωση σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής
μπορεί να ανατρέχει στο ΔΠΑΕΙ 4200, ενώ όταν ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά στη
συμμόρφωση στο ΔΠΑΕΙ 4100 (βλέπε Ενότητα 8.3: «Έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης»).

3

Οι σχετικές σημειώσεις συνήθως αποτελούν περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων
επεξηγηματικών πληροφοριών. Οι απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς
καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και το τι συνιστά μια πλήρη
σειρά οικονομικών καταστάσεων.
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8.1.1.3 Απαιτήσεις σχετικές με τη διαμόρφωση γνώμης και την έκθεση επί
οικονομικών καταστάσεων
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σχετικά με τη
διαμόρφωση γνώμης και την έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων:
Διαμόρφωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων

Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Ο ελεγκτής πρέπει να συμπεράνει εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε λάθος, είτε σε απάτη. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψιν:
‐ Το συμπέρασμά του για το εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια (ΔΠΕ 330 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους»)
‐ Το συμπέρασμά του για το εάν τα μη διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, ατομικά ή
σωρευτικά (ΔΠΕ 450 «Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του
ελέγχου»)
‐ Την αξιολόγηση των παρακάτω:
α. Αξιολόγηση του εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη
άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής
αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ποιοτικών πτυχών των λογιστικών
πρακτικών του ελεγχόμενου φορέα (βλέπε και ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους
για τη διακυβέρνηση», Παράρτημα 2) και των ενδείξεων πιθανής μεροληψίας στις κρίσεις
της διοίκησης (π.χ. επιλεκτική διόρθωση σφαλμάτων που υπέπεσαν στην αντίληψη της
διοίκησης κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή πιθανή μεροληψία κατά τη διενέργεια
λογιστικών εκτιμήσεων
περιλαμβανομένων

των

(βλέπε και ΔΠΕ
λογιστικών

540 «Έλεγχος λογιστικών εκτιμήσεων,

εκτιμήσεων

εύλογης

αξίας

και

σχετικών

γνωστοποιήσεων)).
β. Αξιολόγηση του εάν οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν επαρκώς τις σημαντικές
λογιστικές πολιτικές που επιλέχθηκαν και εφαρμόσθηκαν, εάν οι λογιστικές πολιτικές είναι
συνεπείς με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, εάν οι λογιστικές
εκτιμήσεις της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα είναι εύλογες, εάν οι πληροφορίες που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και
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κατανοητές, εάν οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν επαρκείς γνωστοποιήσεις ώστε να
είναι κατανοητές οι επιπτώσεις σημαντικών συναλλαγών και γεγονότων σε αυτές και εάν η
χρησιμοποιούμενη ορολογία είναι η ενδεδειγμένη.
γ. Αξιολόγηση του εάν οι οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση,
εξετάζοντας τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο αυτών, καθώς και το εάν
αυτές (περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων) αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και γεγονότα, κατά τρόπο που επιτυγχάνει εύλογη παρουσίαση (Ισχύει όταν οι
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης παρουσίασης).
δ. Αξιολόγηση του εάν οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επαρκή αναφορά ή
περιγραφή του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς (βλέπε και ΔΠΕ 200
«Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα ελέγχου», παράγραφοι Α2‐Α3).

Μορφή γνώμης

α. Μη διαφοροποιημένη γνώμη
Εκφράζεται όταν ο ελεγκτής συμπεραίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι
καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς.

β. Διαφοροποιημένη γνώμη (βλέπε ΔΠΕ 705 «Διαφοροποίηση της γνώμης στην έκθεση του
ανεξάρτητου ελεγκτή»)
Εκφράζεται όταν ο ελεγκτής συμπεράνει, ότι βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών
τεκμηρίων οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, ή όταν ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια για να συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σε πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης4 δεν επιτυγχάνουν αυτήν, ο ελεγκτής πρέπει να συζητήσει το θέμα με τη
διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα και να κρίνει ανάλογα ως προς το εάν είναι αναγκαία η
έκφραση διαφοροποιημένης γνώμης (σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 «Διαφοροποίηση της
γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή»).
4

Όπως π.χ. οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή σύμφωνα με το άρθρο 16 (Κεφ. 4) του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) «Eλληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
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Επίσης όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσιο
συμμόρφωσης, δεν απαιτείται από τον ελεγκτή να αξιολογεί εάν αυτές επιτυγχάνουν
εύλογη παρουσίαση. Ωστόσο, στη σπάνια περίπτωση που ο ελεγκτής συμπεράνει ότι αυτές
είναι παραπλανητικές, οφείλει να συζητήσει το θέμα με τη διοίκηση και να καθορίσει το
εάν και πώς θα το γνωστοποιήσει στην έκθεσή του.

Έκθεση Ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη.

Τίτλος

Η έκθεση πρέπει να φέρει τίτλο «Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου» δεδομένου ότι
σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργεί ως
εξωτερικός ελεγκτής της δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.

Αποδέκτης

Ο αποδέκτης της έκθεσης του ελεγκτή πρέπει να καθορίζεται ρητά ανάλογα με
τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τη νομική βάση του ελέγχου. Όταν ο αποδέκτης δεν
προκύπτει από τη νομοθεσία, τότε η έκθεση απευθύνεται στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα, ή την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή) 5.

Εισαγωγική παράγραφος

Στην εισαγωγική παράγραφο της έκθεσης περιγράφεται το αντικείμενο του
ελέγχου. Συγκεκριμένα, σε αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται:
α. Προσδιορισμός του ελεγχθέντος φορέα.
β. Δήλωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί (ως οικονομικές καταστάσεις
νοείται η πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων, όπως καθορίζεται από το εφαρμοστέο
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς).

5

Βλέπε ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος Ρ11.
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γ. Προσδιορισμός του τίτλου κάθε κατάστασης που περιλαμβάνεται στις οικονομικές
καταστάσεις.
δ. Προσδιορισμός της ημερομηνίας ή της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από τις
οικονομικές καταστάσεις.
Η εισαγωγική παράγραφος πρέπει επίσης:
α. Να αναφέρεται στη σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων
επεξηγηματικών πληροφοριών.
β. Να παραπέμπει στη νομική βάση για την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να
διενεργήσει τον έλεγχο και να καταρτίσει έκθεση ελέγχου.

Ευθύνη της διοίκησης του Ελεγχόμενου Φορέα

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα με τίτλο «Ευθύνη της
διοίκησης» (ή άλλος ενδεδειγμένος όρος αντί της διοίκησης). Στο τμήμα αυτό της έκθεσης
περιγράφεται η ευθύνη των αρμοδίων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
Αντί του όρου «διοίκηση», μπορεί να χρησιμοποιείται ο ενδεδειγμένος για το ισχύον νομικό
πλαίσιο όρος. Στην παράγραφο αυτή πρέπει να εξηγείται ότι η διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς (και για την εύλογη παρουσίαση αυτών, ή την κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα,

όταν αυτές

καταρτίζονται σε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης 6), καθώς και για τις εσωτερικές δικλίδες
που καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε λάθος, είτε σε
απάτη.
Η περιγραφή των ευθυνών της διοίκησης είναι συνεπής με εκείνη που έχει περιληφθεί
στην επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου (βλέπε ΔΠΕ 210
«Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου»). Εάν νόμος ή κανονισμός ορίζει τις ευθύνες
της διοίκησης (ή των υπευθύνων για διακυβέρνηση) σε σχέση με τη χρηματοοικονομική
αναφορά (όπως π.χ. στο άρθρο 5 του ν.4308/2014, ΦΕΚ 251 Α, «Eλληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις») και ο ελεγκτής θεωρεί ότι οι ευθύνες
αυτές είναι ισοδύναμες με εκείνες που περιγράφονται στο ΔΠΕ 210, μπορεί να

6

Όπως π.χ. οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή σύμφωνα με το άρθρο 16 (Κεφ.4) του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) «Eλληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
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χρησιμοποιηθεί η σχετική διατύπωση του νόμου ή του κανονισμού, τόσο στην επιστολή
γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου, όσο και στην έκθεση ελέγχου.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα με τίτλο «Ευθύνη του
ελεγκτή». Στο τμήμα αυτό της έκθεσης περιγράφεται η ευθύνη του ελεγκτή να εκφράσει
γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων. Πρέπει να αναφέρεται ότι «ο έλεγχος
διενεργήθηκε …..»7 και να εξηγείται ότι τα πρότυπα αυτά απαιτούν από τον ελεγκτή να
συμμορφώνεται με απαιτήσεις δεοντολογίας, όπως επίσης και να σχεδιάζει και να
διενεργεί τον έλεγχο για να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 «Γενικοί
στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
ελέγχου», ο ελεγκτής δεν αναφέρει συμμόρφωση με τα ΔΠΕ στην έκθεσή του, παρά μόνον
εάν έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΔΠΑΕΙ 200 «Θεμελιώδεις αρχές του
χρηματοοικονομικού ελέγχου» και όλων των άλλων ΔΠΕ που σχετίζονται με τον έλεγχο
(βλέπε ΔΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου», παράγραφος 20 και ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση
γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος Ρ12). Για οικονομικές
καταστάσεις που καταρτίζονται σε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης8, ο έλεγχος πρέπει να
αναφέρεται στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα, ή στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα.
Στην παράγραφο αυτή πρέπει επίσης να εξηγείται ότι:
α. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Πρέπει να αναφέρεται το εάν ο ελεγκτής είναι πεπεισμένος ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που απέκτησε είναι επαρκή και κατάλληλα, ώστε να παρέχουν βάση για τη γνώμη
του.

7

Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
8
Όπως π.χ. οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή σύμφωνα με το άρθρο 16 (Κεφ.4) του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) «Eλληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
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β. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, που βασίζεται σε
εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, οφειλομένου
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, προκειμένου να σχεδιάσει ελεγκτικές
διαδικασίες που είναι ενδεδειγμένες για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα9
και
γ. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων της διοίκησης, καθώς
και της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Γνώμη του ελεγκτή

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα με τίτλο «Γνώμη». Στην
περίπτωση μη διαφοροποιημένης γνώμης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες διατυπώσεις:
Γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις
i. Για οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σε πλαίσιο εύλογης παρουσίασης:
(α) «Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη …
σύμφωνα με [το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]», ή
(β) «Οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα των … σύμφωνα με [το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]».
ii. Για οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σε πλαίσιο συμμόρφωσης:
«Οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη … σύμφωνα
με [το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]».

Άλλες ευθύνες για αναφορά

Εφόσον, εκτός από την ευθύνη για την αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων
βάσει των ΔΠΕ, ο ελεγκτής έχει και πρόσθετες ευθύνες για αναφορά στην έκθεσή του,
αυτές πρέπει να εξετάζονται σε τμήμα της έκθεσης με υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών
και κανονιστικών απαιτήσεων» ή άλλον αντίστοιχο τίτλο, όπως ενδείκνυται για το
9

Σε περιστάσεις όμως όπου ο ελεγκτής έχει ευθύνη, εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, να
εκφράσει και γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων, η φράση ότι η εξέταση των
εσωτερικών δικλίδων από τον ελεγκτή δεν είναι για το σκοπό έκφρασης γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων πρέπει να παραλείπεται.
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περιεχόμενο του τμήματος της έκθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγική παράγραφος
της έκθεσης (βλέπε παραπάνω) πρέπει να φέρει τον υπότιτλο «Έκθεση επί των οικονομικών
καταστάσεων». Η δε «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ακολουθεί
την «Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων» (βλέπε Υπόδειγμα 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
8.1.1:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).

Επισημαίνεται ότι η «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων»
διακρίνεται από την έκφραση γνώμης του ελεγκτή επί της συμμόρφωσης (βλέπε Ενότητα
8.3: «Έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης»).

Υπογραφή του ελεγκτή

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να υπογράφεται από τον Ελεγκτή Επίτροπο.

Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι προγενέστερη της ημερομηνίας
κατά την οποία ο ελεγκτής έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια στα
οποία θα βασίσει τη γνώμη του επί των οικονομικών καταστάσεων, περιλαμβανομένων
τεκμηρίων ότι:
α. Όλες οι καταστάσεις που απαρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων
των σχετικών σημειώσεων, έχουν καταρτιστεί και,
β. Εκείνα τα πρόσωπα που έχουν την αναγνωρισμένη εξουσία, έχουν βεβαιώσει ότι έχουν
αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, η έκθεση
ελέγχου πρέπει να φέρει ημερομηνία ίδια ή μεταγενέστερη των εγγράφων διαβεβαιώσεων
της διοίκησης (βλέπε Ενότητα 7.3 : «Έγγραφες διαβεβαιώσεις»).

Διεύθυνση ελεγκτή

Στην έκθεση ελέγχου πρέπει να κατονομάζεται ο τόπος εγκατάστασής της Υπηρεσίας ή της
ομάδας που διενήργησε τον έλεγχο.

Αναφορά στην έκθεση ότι ο έλεγχος διενεργήθηκε με βάση τα πρότυπα ελέγχου
συγκεκριμένης δικαιοδοσίας και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
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Ο ελεγκτής μπορεί να απαιτείται να διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τα ελεγκτικά
πρότυπα συγκεκριμένης δικαιοδοσίας («τα εθνικά πρότυπα ελέγχου»), αλλά μπορεί
επιπρόσθετα να έχει συμμορφωθεί και με τα ΔΠΕ κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Στην
περίπτωση αυτή, η έκθεση ελέγχου μπορεί να αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
επιπρόσθετα των εθνικών προτύπων ελέγχου, αλλά μόνον εφόσον:
α. Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων των εθνικών προτύπων ελέγχου και
εκείνων των ΔΠΕ που θα οδηγούσαν τον ελεγκτή είτε στο να διαμορφώσει διαφορετική
γνώμη, ή στο να μη συμπεριλάβει παράγραφο Έμφασης Θέματος που, στις
συγκεκριμένες περιστάσεις, απαιτείται από τα ΔΠΕ, και
β. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, κάθε ένα από τα στοιχεία που
αναφέρονται παραπάνω, όταν ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τη μορφή ή τη λεκτική
διατύπωση που καθορίζονται από τα εθνικά πρότυπα ελέγχου. Η αναφορά σε νόμο ή
κανονισμό στην παράγραφο κατά τα ανωτέρω πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναφορά
στα εθνικά πρότυπα ελέγχου και ως εκ τούτου η

έκθεση ελέγχου πρέπει να

προσδιορίζει αυτά τα εθνικά πρότυπα ελέγχου.
Όταν η έκθεση ελέγχου αναφέρεται τόσο στα εθνικά πρότυπα ελέγχου όσο και στα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζει τη δικαιοδοσία προέλευσης των εθνικών
προτύπων ελέγχου.

Συμπληρωματικές πληροφορίες που παρουσιάζονται μαζί με τις οικονομικές
καταστάσεις

Εάν,

μαζί

με

τις

ελεγμένες

οικονομικές

καταστάσεις,

παρουσιάζονται

συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής

αναφοράς

(οι

οποίες

μπορεί

να

παρουσιάζονται

σε

συμπληρωματικούς πίνακες ή ως πρόσθετες σημειώσεις) , ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί
εάν αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες είναι σαφώς διαφοροποιημένες από τις
ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις και εφόσον δεν είναι, ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει
από τη διοίκηση να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι μη ελεγμένες
συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν η διοίκηση αρνηθεί να το κάνει, ο ελεγκτής πρέπει να
εξηγήσει στην έκθεσή του ότι αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν έχουν ελεγχθεί.
Συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς αλλά παρ’ όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων, επειδή δεν μπορούν σαφώς να διαφοροποιηθούν από τις
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ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις λόγω της φύσης τους και του τρόπου με τον οποίον
παρουσιάζονται, πρέπει να καλύπτονται από τη γνώμη του ελεγκτή10 (βλέπε σχετικά ΔΠΕ
700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων», παράγραφοι Α45‐
Α51).

8.1.2 Διαφοροποιημένη γνώμη

8.1.2.1 Εισαγωγή

Ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη διατύπωση της ενδεδειγμένης γνώμης. Σε
περίπτωση που ο ελεγκτής πρέπει να διαφοροποιήσει τη γνώμη του, προβλέπονται τρεις
τύποι διαφοροποιημένων γνωμών, ήτοι:
•

γνώμη με επιφύλαξη,

•

αρνητική γνώμη και

•

αδυναμία έκφρασης γνώμης.

Η απόφαση αναφορικά με το ποιος τύπος διαφοροποίησης γνώμης είναι ο
ενδεδειγμένος, εξαρτάται από:
α) Τη φύση του θέματος που προκαλεί τη διαφοροποίηση (ήτοι αν πρόκειται για ουσιώδες
σφάλμα ή όχι) και
β) Την κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων του
θέματος στις οικονομικές καταστάσεις (ή στις υποκείμενες πράξεις). Διάχυτες επιπτώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων είναι εκείνες που, κατά την κρίση του ελεγκτή:
(i) Δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων
(ii) Εάν περιορίζονται στα ανωτέρω, αντιπροσωπεύουν ή θα μπορούσαν να
αντιπροσωπεύουν ουσιώδες μέρος των οικονομικών καταστάσεων, ή
(iii) Σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις, είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο η κρίση
του ελεγκτή για τη φύση του θέματος που προκαλεί τη διαφοροποίηση και για το διάχυτο
10

Π.χ. όταν οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν επεξήγηση της έκτασης στην
οποία οι οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται με άλλο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η γνώμη
του ελεγκτή θα κάλυπτε επίσης σημειώσεις ή συμπληρωματικούς πίνακες στους οποίους γίνονται παραπομπές
από τις οικονομικές καταστάσεις.
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των επιπτώσεων ή των πιθανών επιπτώσεων αυτού επί των οικονομικών καταστάσεων,
επηρεάζουν τον τύπο της γνώμης που πρόκειται να εκφραστεί.
Πίνακας 1
Φύση του θέματος που

Η κρίση του ελεγκτή για το διάχυτο των επιπτώσεων ή των

προκαλεί τη

πιθανών επιπτώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων

διαφοροποίηση

Ουσιώδης αλλά όχι διάχυτη

Ουσιώδης και διάχυτη

Γνώμη με επιφύλαξη

Αρνητική γνώμη

Οι οικονομικές καταστάσεις
είναι ουσιωδώς εσφαλμένες
Αδυναμία απόκτησης
επαρκών και κατάλληλων

Γνώμη με επιφύλαξη

Αδυναμία έκφρασης

ελεγκτικών τεκμηρίων

γνώμης

8.1.2.2 Στόχος του ελεγκτή

Ο στόχος του ελεγκτή είναι11 :
Να εκφράσει σαφώς μια κατάλληλα διαφοροποιημένη γνώμη επί των οικονομικών
καταστάσεων, η οποία απαιτείται όταν:
α. Ο ελεγκτής συμπεραίνει, βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων, ότι οι
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, ή
β. Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να
συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα.

8.1.2.3 Απαιτήσεις σχετικές με τη διαφοροποίηση της γνώμης
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σχετικά με τη
διαφοροποίηση της γνώμης:

Περιστάσεις όπου απαιτείται διαφοροποιημένη γνώμη

11

ΔΠΕ 705 «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή».
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Διαφοροποιημένη γνώμη απαιτείται όταν:
‐

Ο ελεγκτής συμπεραίνει, βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκμηρίων, ότι οι
οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο δεν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, ή

‐

Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
για να συμπεράνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα12.

¾ Ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις :

Τέτοιο μπορεί να προκύψει σε σχέση με:
α) Την καταλληλότητα των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών.
(‐ Οι πολιτικές δεν είναι συνεπείς με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς, ή
‐ Οι οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων, δεν
αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα κατά τρόπο που να
επιτυγχάνεται εύλογη παρουσίαση, ή
‐ Δεν υπάρχει συμμόρφωση με απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής
αναφοράς σχετικά με τη λογιστικοποίηση και γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών στις
λογιστικές πολιτικές),
β) Την εφαρμογή των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών.
(‐ Η διοίκηση δεν έχει εφαρμόσει τις επιλεγμένες λογιστικές πολιτικές σε συμφωνία με το
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, ή με συνέπεια μεταξύ των περιόδων ή σε
παρόμοιες συναλλαγές και γεγονότα (συνέπεια στην εφαρμογή), ή
‐ Η μέθοδος εφαρμογής των επιλεγμένων λογιστικών πολιτικών δεν είναι η ορθή (όπως
ακούσιο λάθος κατά την εφαρμογή))
γ) Την καταλληλότητα ή την επάρκεια των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις.
(‐ Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, ή

12

Σε περιπτώσεις που ο ελεγκτής έχει ευθύνη αναφοράς σχετικά με συμμόρφωση, τυχόν μη συμμόρφωση δεν
οδηγεί απαραίτητα σε έκφραση διαφοροποιημένης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Προκειμένου να
ληφθεί τέτοια απόφαση, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψιν του εάν η μη συμμόρφωση α) γνωστοποιείται κατάλληλα
στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος πλαισίου χρηματοοικονομικής
αναφοράς, β) οι οικονομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης έχουν κατάλληλα λογισθεί στις οικονομικές
καταστάσεις και γ) οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης είναι σημαντικές και διάχυτες στις οικονομικές
καταστάσεις, ώστε να απαιτείται διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή επί αυτών (βλέπε ΔΠΕ 705
«Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», παράγραφο Ρ6).
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‐ Οι γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζονται σύμφωνα με το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, ή
‐ Οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις ώστε να
επιτυγχάνεται εύλογη παρουσίαση).

¾ Αδυναμία απόκτησης επαρκών και καταλλήλων ελεγκτικών τεκμηρίων (περιορισμός
στο πεδίο ελέγχου)

Τέτοια μπορεί να προκύψει εξ αιτίας:
α) Περιστάσεων που δεν εξαρτώνται από τον ελεγχόμενο φορέα (π.χ. λογιστικά αρχεία
κατεστραμμένα, ή κατασχεθέντα επ’ αόριστον από τις κυβερνητικές αρχές),
β) Περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση ή το χρόνο της εργασίας του ελεγκτή (π.χ. ο
χρόνος της ανάθεσης του ελέγχου είναι τέτοιος που ο ελεγκτής δεν δύναται να
παρακολουθήσει την καταμέτρηση των φυσικών αποθεμάτων, ή περιστάσεις αλλαγής
νομοθεσίας, εθνικών καταστροφών, ή πολιτικών αποφάσεων π.χ. για στρατιωτικές
επιχειρήσεις ), ή
γ) Περιορισμών που επιβλήθηκαν από τη διοίκηση (π.χ. η διοίκηση δεν επιτρέπει στον
ελεγκτή να παρακολουθήσει την καταμέτρηση των φυσικών αποθεμάτων, ή να ζητήσει
εξωτερική επιβεβαίωση για συγκεκριμένα υπόλοιπα λογαριασμών) ή από τους υπεύθυνους
για τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα ή από τη νομοθετική εξουσία.
δ) Περιορισμών που επιβάλλονται λόγω εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που
σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και πληροφοριών στις οποίες υπάρχουν δικαιώματα
αποκλειστικότητας.

Γνώμη με επιφύλαξη

Γνώμη με επιφύλαξη πρέπει να διατυπώνεται όταν:
‐ Ο ελεγκτής, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει
ότι σφάλματα, μεμονωμένα ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη, αλλά όχι διάχυτα στις
οικονομικές καταστάσεις, ή
‐ Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των
οποίων να βασίσει τη γνώμη, αλλά συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν τέτοια υπάρχουν, θα μπορούσαν να
είναι ουσιώδεις, αλλά όχι διάχυτες.
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Αρνητική γνώμη

Αρνητική γνώμη πρέπει να διατυπώνεται όταν ο ελεγκτής, έχοντας αποκτήσει
κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, είναι ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις.

Αδυναμία έκφρασης γνώμης

Γνώμη δεν πρέπει να εκφράζεται στις εξής περιπτώσεις:
‐ Όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια που
απαιτούνται για να μπορεί να βασίσει τη γνώμη και συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις
στις οικονομικές καταστάσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν τέτοια υπάρχουν, θα
μπορούσαν να είναι ουσιώδεις και διάχυτες.
‐ Στη σπάνια περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές αβεβαιότητες και ο ελεγκτής, παρότι
έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με κάθε
αβεβαιότητα, συμπεραίνει ότι δεν δύναται να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης των αβεβαιοτήτων και των πιθανών
σωρευτικών επιπτώσεών τους στις οικονομικές καταστάσεις.

Αδυναμία απόκτησης κατάλληλων και επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων, λόγω
περιορισμών που θέτει η διοίκηση μετά την ανάθεση του ελέγχου

Εάν κατόπιν της ανάθεσης του ελέγχου, η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα θέσει
περιορισμό στο πεδίο του ελέγχου και ο ελεγκτής θεωρεί πιθανό να καταλήξει σε γνώμη με
επιφύλαξη ή σε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, τότε θα
πρέπει να ζητήσει από τη διοίκηση να άρει τον περιορισμό. Εάν η διοίκηση αρνηθεί, ο
ελεγκτής πρέπει να ενημερώσει τους υπεύθυνους για διακυβέρνηση (εκτός αν όλοι οι
υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση εμπλέκονται στη διοίκηση) και να εξετάσει εάν είναι
δυνατόν να εκτελέσει εναλλακτικές διαδικασίες για την απόκτηση επαρκών και κατάλληλων
ελεγκτικών τεκμηρίων. Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η απόκτηση τέτοιων τεκμηρίων, ο
ελεγκτής πρέπει:
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‐ Να διατυπώσει γνώμη με επιφύλαξη, εάν συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα
μπορούσαν να είναι ουσιώδεις, αλλά όχι διάχυτες.
‐ Εάν όμως συμπεράνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων των
μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, θα μπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και
διάχυτες, έτσι ώστε μια γνώμη με επιφύλαξη θα ήταν ανεπαρκής για να ενημερώσει για τη
σοβαρότητα της κατάστασης, ο ελεγκτής πρέπει:
(i) Να αποσυρθεί από τον έλεγχο, όπου αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με εφαρμοστέο νόμο ή
κανονισμό, κοινοποιώντας προηγουμένως στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση
οποιαδήποτε θέματα σχετικά με εντοπισθέντα σφάλματα που θα προκαλούσαν
διαφοροποίηση γνώμης, ή
(ii) Εάν η απόσυρση από τον έλεγχο πριν από την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή δεν είναι
δυνατή, να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων.
Επίσης, ενδέχεται να απαιτηθεί ο ελεγκτής να γνωστοποιήσει στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή ή σε άλλο ρυθμιστικό φορέα, την άρνηση της διοίκησης του
ελεγχόμενου φορέα να άρει περιορισμούς στην πρόσβασή του σε ελεγκτικά τεκμήρια.

Άλλα ζητήματα σχετικά με αρνητική γνώμη και αδυναμία έκφρασης γνώμης

Όταν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι πρέπει να εκφράσει αρνητική γνώμη, ή να δηλώσει
αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, στην έκθεσή
του δεν πρέπει να περιλαμβάνεται μη διαφοροποιημένη γνώμη σε σχέση με το ίδιο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς επί μιας επιμέρους οικονομικής κατάστασης, ή ενός ή
περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων, λογαριασμών ή κονδυλίων μίας οικονομικής
κατάστασης.

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης με διαφοροποιημένη γνώμη – Παράγραφος
της βάσης για διαφοροποίηση

Επιπροσθέτως των στοιχείων που απαιτούνται από το ΔΠΕ 700 (βλέπε Ενότητα
8.1.1: «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων»), στην έκθεση
ελέγχου με διαφοροποιημένη γνώμη πρέπει να περιλαμβάνεται παράγραφος στην οποία
εξηγείται το θέμα που προκάλεσε τη διαφοροποίηση. Η παράγραφος αυτή προηγείται
αμέσως της παραγράφου της γνώμης και τιτλοφορείται «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», ή
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«Βάση για αρνητική γνώμη», ή «Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης» αναλόγως. Σε
περίπτωση ουσιώδους σφάλματος που σχετίζεται με συγκεκριμένα ποσά στις οικονομικές
καταστάσεις, στην εν λόγω παράγραφο πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή και
ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων του σφάλματος, ενώ αν κάτι τέτοιο
δεν είναι εφικτό, τούτο πρέπει να δηλώνεται στην ίδια παράγραφο. Εάν υπάρχει ουσιώδες
σφάλμα των οικονομικών καταστάσεων που σχετίζεται με αφηγηματικές γνωστοποιήσεις,
στην παράγραφο αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται επεξήγηση του σφάλματος. Εάν υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις που σχετίζεται με μη γνωστοποίηση
πληροφοριών που απαιτείται να γνωστοποιηθούν, ο ελεγκτής πρέπει:
α) Να συζητά τη μη γνωστοποίηση με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση,
β) Να περιγράφει στην εν λόγω παράγραφο τη φύση των πληροφοριών που
παραλείφθηκαν, και
γ) Εφόσον είναι εφικτό και έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για
τις πληροφορίες που παραλείφθηκαν, στην εν λόγω παράγραφο να περιλάβει τις ως άνω
πληροφορίες, εκτός και εάν τούτο απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό.
Εάν η διαφοροποίηση προκύπτει από αδυναμία απόκτησης επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει στην εν λόγω
παράγραφο τους λόγους της αδυναμίας αυτής.
Ακόμη και εάν ο ελεγκτής έχει εκφράσει αρνητική γνώμη, ή έχει δηλώσει αδυναμία
έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να περιγράφει στην εν λόγω
παράγραφο τους λόγους για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο είναι ενήμερος ότι θα
απαιτούσε διαφοροποίηση της γνώμης, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις.

Παράγραφος της γνώμης

Η διαφοροποιημένη γνώμη στην έκθεση ελέγχου διατυπώνεται σε παράγραφο η
οποία τιτλοφορείται «Γνώμη με επιφύλαξη», ή «Αρνητική γνώμη», ή «Αδυναμία έκφρασης
γνώμης» κατά περίπτωση.

‐ Όταν ο ελεγκτής εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη εξαιτίας ενός ουσιώδους σφάλματος στις
οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο της γνώμης ότι, κατά τη
γνώμη του, εκτός από τις επιπτώσεις του(των) θέματος(των) που περιγράφονται στην
παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη:
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α) «Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν εύλογη παρουσίαση, από κάθε ουσιώδη άποψη
(ή δίνουν

αληθή και εύλογη εικόνα) σύμφωνα

με

το

εφαρμοστέο

πλαίσιο

χρηματοοικονομικής αναφοράς» (περίπτωση αναφοράς σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης), ή
β) «Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς», (περίπτωση αναφοράς σύμφωνα
με πλαίσιο συμμόρφωσης).
Όταν διαφοροποιείται η γνώμη του ελεγκτή λόγω αδυναμίας απόκτησης επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση «εκτός από τις
πιθανές επιπτώσεις του(των) θέματος(των) …».

‐ Όταν ο ελεγκτής εκφράζει αρνητική γνώμη, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο της
γνώμης ότι, κατά τη γνώμη του, λόγω της σοβαρότητας του(των) θέματος(των) που
περιγράφεται(ονται) στην παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη:
α) «Οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν εύλογη παρουσίαση (ή δεν δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα), σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς»
(περίπτωση αναφοράς σύμφωνα με πλαίσιο εύλογης παρουσίασης), ή
β) «Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς» (περίπτωση
αναφοράς σύμφωνα με πλαίσιο συμμόρφωσης).

‐ Όταν ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώμη λόγω αδυναμίας απόκτησης επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, πρέπει να δηλώνει στην παράγραφο της γνώμης ότι:
«Λόγω της σοβαρότητας του(των) θέματος(των) που περιγράφεται(ονται) στην παράγραφο
της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου. Συνεπώς, δεν
εκφράζουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων».

Ευθύνη του ελεγκτή

‐ Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη ή αρνητικής γνώμης:
H περιγραφή της ευθύνης του ελεγκτή πρέπει να τροποποιείται προκειμένου ο ελεγκτής να
δηλώσει πως πιστεύει ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχει αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν τη βάση για τη διαφοροποιημένη γνώμη του.
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‐ Αδυναμία έκφρασης γνώμης:
Όταν ο ελεγκτής δεν δύναται να εκφράσει γνώμη λόγω αδυναμίας απόκτησης επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, στην εισαγωγική παράγραφο της έκθεσης πρέπει να
δηλώνει ότι του ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, (αντί του ότι έλεγξε
τις οικονομικές καταστάσεις). Η δε ευθύνη του ελεγκτή θα περιγράφεται ως εξής: «Δική μας
ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τη
διενέργεια του ελέγχου …………….13. Λόγω του (των) θέματος(των) που περιγράφεται(ονται)
στην παράγραφο της βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης δεν μπορέσαμε να
αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για τη
γνώμη του ελέγχου».

Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση

Όταν ο ελεγκτής αναμένει να διαφοροποιήσει τη γνώμη στην έκθεσή του, πρέπει να
γνωστοποιήσει στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση τις περιστάσεις που οδήγησαν στην
αναμενόμενη

διαφοροποίηση

και

την

προτεινόμενη

λεκτική

διατύπωση

της

διαφοροποίησης, καθώς έτσι δύναται να επιβεβαιώσει τα θέματα διαφωνίας με τη
διοίκηση και οι υπεύθυνοι για διακυβέρνηση δύνανται, όπου ενδείκνυται, να παρέχουν
στον ελεγκτή περαιτέρω πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τα θέματα που
προκαλούν τη διαφοροποίηση της γνώμης του.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.2 παρουσιάζονται υποδείγματα εκθέσεων ελέγχου σύμφωνα
με τους τρεις τύπους διαφοροποιημένης γνώμης (γνώμη με επιφύλαξη, αρνητική γνώμη και
αδυναμία έκφρασης γνώμης). Περισσότερα παραδείγματα περιλαμβάνονται στο ΔΠΑΕΙ
1705 «Διαφοροποιήσεις της γνώμης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή».

8.1.3 Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση επί
των οικονομικών καταστάσεων

8.1.3.1 Εισαγωγή

13

Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ελεγκτής μπορεί να συμπεριλάβει στην έκθεσή του
παράγραφο επισήμανσης ειδικού θέματος, προκειμένου να επιστήσει την προσοχή των
χρηστών σε θέμα θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων.

8.1.3.2 Στόχος του ελεγκτή

Ο στόχος του ελεγκτή είναι14:
Έχοντας διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, να επιστήσει την
προσοχή των χρηστών, όταν κατά την κρίση του είναι απαραίτητο να το πράξει, μέσω
πρόσθετης σαφούς γνωστοποίησης στην έκθεσή του, περί:
(α) Θέματος το οποίο, αν και έχει δεόντως παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί στις οικονομικές
καταστάσεις, είναι πάντως θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση των οικονομικών
καταστάσεων από τους χρήστες, ή
(β) Οποιουδήποτε άλλου θέματος, που είναι αναγκαίο για την κατανόηση από τους
χρήστες του ελέγχου, των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης του ελεγκτή.

8.1.3.3 Απαιτήσεις σχετικές με την παράγραφο έμφασης θέματος και με την
παράγραφο άλλου θέματος.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις σχετικά με την παράγραφο έμφασης θέματος
και με την παράγραφο άλλου θέματος.
Συγκέντρωση επαρκών και καταλλήλων ελεγκτικών τεκμηρίων

Ο ελεγκτής πρέπει να περιλάβει παράγραφο έμφασης θέματος στην έκθεσή του,
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι το θέμα δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένο στις οικονομικές
καταστάσεις, ή ότι το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο έχει τηρηθεί από κάθε ουσιώδη
πλευρά.

14

ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος στην έκθεση του ανεξάρτητου
ελεγκτή».
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Αναφορά μόνο σε πληροφορίες που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις
οικονομικές καταστάσεις

Η παράγραφος έμφασης θέματος πρέπει να αναφέρεται μόνο σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς η συμπερίληψη
περισσότερων πληροφοριών σε μια παράγραφο έμφασης θέματος από αυτές που
παρουσιάζονται, ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις μπορεί να υπονοεί ότι
το θέμα δεν έχει παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί κατάλληλα.
Παραδείγματα περιστάσεων όπου ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να
περιλάβει παράγραφο έμφασης θέματος στην έκθεσή του είναι:
•

Η αβεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα πολύ σημαντικής δικαστικής διένεξης, ή
ρυθμιστικού μέτρου.

•

Η πρώιμη εφαρμογή (όπου επιτρέπεται) νέου λογιστικού προτύπου (για
παράδειγμα, νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) που έχει
διάχυτη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, πριν από την ημερομηνία ισχύος
του.

•

Σημαντική καταστροφή που είχε, ή εξακολουθεί να έχει, σοβαρή επίπτωση στην
χρηματοοικονομική θέση του ελεγχόμενου φορέα.

•

Νομοθετικές παρεμβάσεις σε προγράμματα, ή τον προϋπολογισμό.

•

Αντιφατικοί νόμοι, κανονισμοί, οδηγίες με σημαντική επίδραση στον ελεγχόμενο
φορέα.

•

Απάτη ή ζημίες.

•

Σημαντικές συναλλαγές.

•

Σημαντικές αδυναμίες εσωτερικών δικλίδων.

•

Αμφισβητούμενες επιχειρηματικές πρακτικές.

•

Συναλλαγές που διεξάγονται χωρίς τη δέουσα προσοχή στην οικονομικότητα.

•

Αναμορφώσεις που αφορούν την προηγούμενη περίοδο.

•

Έλλειψη δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

•

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

•

Θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

•

Θέματα ηθικής (π.χ. συμπεριφορά δημοσίων υπαλλήλων).

•

Αναποτελεσματική και μη οικονομική χρήση των περιουσιακών στοιχείων του
δημοσίου.
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Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω παραδείγματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
της παραγράφου άλλων θεμάτων, όταν οι σχετικές πληροφορίες δεν παρουσιάζονται ή
γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο ελεγκτής μπορεί επίσης να θεωρήσει απαραίτητο να περιλάβει παράγραφο
έμφασης θέματος στην έκθεσή του σχετικά με θέματα μη συμμόρφωσης με το ισχύον
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τα οποία έχουν αποτυπωθεί/γνωστοποιηθεί

με

ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις (π.χ. μη κανονική αξιοποίηση των δημοσίων πόρων).
Ωστόσο, παράγραφος έμφασης θέματος σχετική με θέματα μη συμμόρφωσης μπορεί να
περιλαμβάνεται, μόνο όταν δεν υπάρχει υποχρέωση του ελεγκτή να εκφράσει ξεχωριστή
γνώμη επί της συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Θέση και διατύπωση της παραγράφου έμφασης θέματος στην έκθεση ελέγχου

Η παράγραφος έμφασης θέματος στην έκθεση ελέγχου:
•

Παρατίθεται αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης του ελεγκτή.

•

Φέρει επικεφαλίδα «Έμφαση Θέματος», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα.

•

Περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο θέμα στο οποίο δίνεται έμφαση, καθώς και πού
μπορούν να βρεθούν στις οικονομικές καταστάσεις οι σχετικές με το θέμα
γνωστοποιήσεις.

•

Σε αυτήν δηλώνεται ότι η γνώμη του ελεγκτή δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το
θέμα στο οποίο δίνεται έμφαση.

Εναπόκειται στην κρίση του ελεγκτή

Το αν ο ελεγκτής θα συμπεριλάβει ή όχι στην έκθεσή του παράγραφο έμφασης
θέματος, εναπόκειται στην κρίση του. Η παράθεση τέτοιας παραγράφου ωστόσο, δεν
αποτελεί εναλλακτική επιλογή για τη διατύπωση από τον ελεγκτή διαφοροποιημένης
γνώμης, ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για γνωστοποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις, για τις οποίες υπάρχει απαίτηση από το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς να πραγματοποιούνται από τη διοίκηση.
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Παράγραφος άλλου θέματος

Όταν κατά την κρίση του ελεγκτή είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν άλλα
θέματα που δεν παρουσιάζονται/γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις και τα
οποία κρίνονται σχετικά για την κατανόηση από τους χρήστες του ελέγχου, των ευθυνών
του ελεγκτή ή της έκθεσης ελέγχου, αυτά μπορούν να περιληφθούν σε παράγραφο με τίτλο
«Λοιπά θέματα», ή με άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Η παράγραφος αυτή πρέπει να τίθεται
αμέσως μετά την παράγραφο της γνώμης του ελεγκτή, ή μετά την παράγραφο έμφασης
θέματος εφόσον υφίσταται τέτοια15 και οφείλει να αντανακλά σαφώς ότι το θέμα στο οποίο
αναφέρεται δεν απαιτείται να παρουσιασθεί/γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Στην παράγραφο αυτή δεν μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες που η νομοθεσία, οι
κανονισμοί ή άλλα

επαγγελματικά πρότυπα

(π.χ. πρότυπα δεοντολογίας περί

εμπιστευτικότητας πληροφοριών) απαγορεύουν στον ελεγκτή να τις γνωστοποιεί, ούτε
πληροφορίες η παροχή των οποίων αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης του ελεγχόμενου
φορέα.
Οι περιστάσεις στις οποίες δύναται να κριθεί αναγκαία η παράθεση παραγράφου
άλλων θεμάτων, περιλαμβάνουν:

α. Σχετικά με την κατανόηση του ελέγχου από τους χρήστες:
Στην περίπτωση που ο ελεγκτής αδυνατεί να αποσυρθεί από τον έλεγχο (ακόμα κι
αν είναι διάχυτη η πιθανή επίπτωση της αδυναμίας απόκτησης επαρκών και καταλλήλων
ελεγκτικών τεκμηρίων λόγω περιορισμού στο πεδίο ελέγχου από τη διοίκηση του
ελεγχόμενου φορέα), μπορεί να θεωρήσει αναγκαίο να εξηγήσει τους λόγους αδυναμίας
απόσυρσης σε παράγραφο άλλου θέματος.

β. Σχετικά με την κατανόηση των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης ελέγχου από τους
χρήστες:
Νόμος, κανονισμός ή γενικά αποδεκτή πρακτική ενδέχεται να επιβάλλει ή να
επιτρέπει στον ελεγκτή να παρέχει περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με τις ευθύνες του στον
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ή σχετικά με την έκθεση ελέγχου. Όταν κρίνεται

15

Σημειώνεται πως όταν η παράγραφος λοιπών θεμάτων παρατίθεται για επιστήσει την προσοχή των χρηστών
σε θέμα σχετικό με άλλες ευθύνες αναφοράς του ελεγκτή, η παράγραφος αυτή μπορεί να τοποθετηθεί στο
τμήμα της έκθεσης με τίτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων». Εναλλακτικά, όταν η
παράγραφος είναι σχετική με όλες τις ευθύνες του ελεγκτή, ή με την κατανόηση της έκθεσης ελέγχου από τους
χρήστες, η παράγραφος άλλου θέματος μπορεί να τεθεί ξεχωριστά, μετά την έκθεση επί των οικονομικών
καταστάσεων και την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
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απαραίτητο, μία ή περισσότερες υποεπικεφαλίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
περιγράψουν το περιεχόμενο της παραγράφου άλλου θέματος.

γ. Αναφορά επί περισσοτέρων της μίας σειράς οικονομικών καταστάσεων:
Η παράγραφος άλλου θέματος στην έκθεση ελέγχου, μπορεί να αναφέρεται στο
γεγονός ότι μια άλλη σειρά οικονομικών καταστάσεων έχει καταρτιστεί από τον ίδιο
ελεγχόμενο φορέα σύμφωνα με άλλο πλαίσιο γενικού σκοπού και ότι ο ελεγκτής έχει
εκδώσει έκθεση επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων (περίπτωση κατάρτισης δύο
σειρών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με διαφορετικά πλαίσια γενικού σκοπού (π.χ.
το εθνικό πλαίσιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και ανάθεσης
στον ελεγκτή τη σύνταξη έκθεσης και επί των δύο σειρών οικονομικών καταστάσεων)

δ. Περιορισμοί στη διανομή ή χρήση της έκθεσης ελέγχου:
Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται για ειδικό σκοπό μπορεί να
καταρτίζονται σύμφωνα με ένα πλαίσιο γενικού σκοπού, επειδή οι σκοπούμενοι χρήστες
έχουν καθορίσει ότι αυτές οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού καλύπτουν τις
ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησής τους. Εφόσον η έκθεση ελέγχου έχει
αποδέκτες συγκεκριμένους χρήστες, ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο να
συμπεριλάβει παράγραφο άλλου θέματος, δηλώνοντας ότι η έκθεση απευθύνεται
αποκλειστικά στους εν λόγω χρήστες και δεν πρέπει να κοινοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί
από άλλα μέρη. Τέτοιοι όμως περιορισμοί στη κοινοποίηση ή χρήση της έκθεσης ελέγχου
ενδέχεται να μην μπορούν να επιβληθούν στον δημόσιο τομέα. Περαιτέρω οδηγίες σχετικά
με περιορισμούς στη κοινοποίηση ή χρήση της έκθεσης ελέγχου περιλαμβάνονται στην
παράγραφο Ρ12 του ΔΠΕ 800 «Ειδικά ζητήματα‐ έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων που
καταρτίζονται σύμφωνα με πλαίσια ειδικού σκοπού».

Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα

Όταν ο ελεγκτής προτίθεται να συμπεριλάβει στην έκθεσή του παράγραφο
έμφασης θέματος ή παράγραφο άλλου θέματος, οφείλει να γνωστοποιεί τούτο στους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθώς και την προτεινόμενη διατύπωση της
παραγράφου αυτής. Ακόμα, ο ελεγκτής μπορεί να απαιτείται, ή να αποφασίσει ο ίδιος να
γνωστοποιήσει το θέμα και σε άλλα μέρη, όπως στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.3 παρουσιάζεται υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου που
περιλαμβάνει παράγραφο έμφασης θέματος.
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8.2 Γνωστοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση και τη διοίκηση

8.2.1 Εισαγωγή
Ο ελεγκτής έχει ευθύνη να γνωστοποιεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και
τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες που εντόπισε16.
Ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες του ελεγχόμενου φορέα ενδέχεται να εντοπιστούν σε
οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου, ιδίως δε κατά το στάδιο εξέτασης και κατανόησης των
εσωτερικών δικλίδων που πραγματοποιείται στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων ή του ελέγχου συμμόρφωσης17. Σκοπός του ελεγκτή στην περίπτωση αυτή
δεν είναι η έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων (εκτός
και αν κάτι τέτοιο προκύπτει από την εντολή ελέγχου), αλλά η εκτίμηση του κινδύνου
ουσιώδους σφάλματος και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των κατάλληλων ελεγκτικών
διαδικασιών. Ωστόσο, ελλείψεις στις δικλίδες οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο και
οι οποίες είναι ουσιώδεις και χρήζουν αντίστοιχης προσοχής, ο ελεγκτής οφείλει να τις
γνωστοποιεί στον ελεγχόμενο φορέα. Πέραν τούτων, ο ελεγκτής μπορεί επίσης να
γνωστοποιεί και άλλα θέματα εσωτερικών δικλίδων που εντόπισε κατά τον έλεγχό του. Η
γνωστοποίηση τέτοιων ελλείψεων διαφωτίζει τη διοίκηση σχετικά με κινδύνους μη
αξιοπιστίας πληροφοριών, στις οποίες βασίζεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

8.2.2 Στόχος του ελεγκτή

Ο στόχος του ελεγκτή είναι :
Να γνωστοποιεί καταλλήλως στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη
διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες που εντόπισε κατά τη
διάρκεια του ελέγχου του και οι οποίες είναι, σύμφωνα με την επαγγελματική του κρίση,
επαρκούς σημασίας και χρήζουν αντίστοιχης προσοχής.

16

ΔΠΕ 265 «Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη
διοίκηση».
17
ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω κατανόησης της οντότητας και
του περιβάλλοντός της».
ΔΠΕ 330 «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους».
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Έλλειψη σε εσωτερική δικλίδα υπάρχει, αφενός μεν όταν η δικλίδα έχει σχεδιαστεί,
εφαρμόζεται ή λειτουργεί κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει την έγκαιρη αποτροπή ή
εντοπισμό σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις, αφετέρου όταν η απαραίτητη ως άνω
δικλίδα απουσιάζει παντελώς.
Σημαντική θεωρείται μία έλλειψη ή ένας συνδυασμός ελλείψεων στις εσωτερικές
δικλίδες όταν είναι, σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, επαρκούς
σημασίας ώστε να χρήζει της προσοχής των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση του
ελεγχόμενου φορέα.

8.2.3 Απαιτήσεις σχετικές με την κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σχετικά με
την γνωστοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση και τη διοίκηση:

Προσδιορισμός του εάν έχουν εντοπισθεί ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες

Ο ελεγκτής αρχικά πρέπει να προσδιορίσει εάν από την ελεγκτική του εργασία
εντόπισε ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες του ελεγχόμενου φορέα. Ο ελεγκτής μπορεί να
συζητήσει τα ευρήματά του με το κατάλληλο επίπεδο διοίκησης, το οποίο διαθέτει τη
σχετική γνώση για τις εσωτερικές δικλίδες και έχει την εξουσία να προβαίνει στις
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες18, προειδοποιώντας έτσι εγκαίρως τη διοίκηση για
ελλείψεις για τις οποίες ενδεχομένως η τελευταία να μην ήταν ενήμερη. Κατά τη συζήτηση
ο ελεγκτής δύναται να ενημερωθεί για την γνώση της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα
αναφορικά με τα αίτια των ελλείψεων στις δικλίδες και για τυχόν εξαιρέσεις (σφάλματα και
παραλείψεις) που προκύπτουν από τις ελλείψεις δικλίδων και τις οποίες η διοίκηση έχει
εντοπίσει. Επίσης, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει μία πρώτη εντύπωση για
την αντίδραση της διοίκησης στα ευρήματα.

18

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που τα ευρήματα δημιουργούν
προβληματισμούς σχετικά με την ακεραιότητα ή την ικανότητα της διοίκησης, ενδέχεται να μην ενδείκνυται για
τον ελεγκτή να συζητήσει τα αντίστοιχα ευρήματα απευθείας με τη διοίκηση. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν
τεκμήρια απάτης, σκόπιμης μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς ή αδυναμία της διοίκησης να
επιβλέψει την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ενδέχεται να μην ενδείκνυται η γνωστοποίηση των
ελλείψεων απευθείας στη διοίκηση.
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Σχετικά με τον προσδιορισμό του τι συνιστά έλλειψη στις εσωτερικές δικλίδες
σημειώνεται, ότι σε μικρότερου μεγέθους φορείς οι εσωτερικές δικλίδες ενδέχεται να είναι
διαφορετικές ή και λιγότερο λεπτομερείς από ότι σε ένα μεγαλύτερο φορέα (π.χ.
μεγαλύτερη στήριξη στη δικλίδα εποπτείας από τη διοίκηση, περιορισμένος καταμερισμός
καθηκόντων λόγω μικρότερου αριθμού εργαζομένων). Στις περιπτώσεις αυτές, η τυχόν
αυξημένη διοικητική εποπτεία ως δικλίδα πρέπει να ισορροπεί έναντι της αντίστοιχα
αυξημένης δυνατότητας της διοίκησης να παραβιάζει εσωτερικές δικλίδες. (βλέπε ΔΠΕ 265
«Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση
και τη διοίκηση», παράγραφοι Α1 – Α4).

Προσδιορισμός του εάν οι ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες είναι σημαντικές

Ο ελεγκτής πρέπει να καθορίσει εάν οι ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες που
εντόπισε, είναι σημαντικές, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους (π.χ.
συνδυασμός αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων δικλίδων). Σημαντικές
μπορεί να κριθούν ελλείψεις εξ αιτίας των οποίων υπάρχει πιθανότητα να συμβεί
σημαντικό σφάλμα, έστω και αν αυτό δεν έχει συμβεί. (βλέπε ΔΠΕ 265 «Κοινοποίηση
ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη
διοίκηση», παράγραφοι Α5 – Α11).
Μεταξύ των ζητημάτων τα οποία ο ελεγκτής εξετάζει, προκειμένου να προσδιορίσει
εάν οι ελλείψεις σε εσωτερικές δικλίδες είναι σημαντικές, περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
‐

Η πιθανότητα οι ελλείψεις να οδηγήσουν στο μέλλον σε ουσιώδη σφάλματα στις
οικονομικές καταστάσεις.

‐

Το

πόσο

ευάλωτο

σε

ζημία

ή

απάτη

είναι

το

σχετικό

περιουσιακό

στοιχείο/υποχρέωση.
‐

Η υποκειμενικότητα και η πολυπλοκότητα στις λογιστικές εκτιμήσεις (πχ. λογιστικές
εκτιμήσεις εύλογης αξίας).

‐

Τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που εκτίθενται στις ελλείψεις.

‐

Ο όγκος δραστηριότητας που σχετίζεται με το λογαριασμό, ή την κατηγορία
συναλλαγών που εκτίθενται στις ελλείψεις.

‐

Η σημασία των δικλίδων για τη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς (π.χ.
δικλίδα εποπτείας της διοίκησης, δικλίδες για την πρόληψη/εντοπισμό απάτης, για
την επιλογή και εφαρμογή σημαντικών λογιστικών πολιτικών, για σημαντικές
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, κλπ.)
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‐

Η αιτία και η συχνότητα που εντοπίζονται εξαιρέσεις (σφάλματα, παραλείψεις)
εξαιτίας των ελλείψεων στις δικλίδες.

‐

Η αλληλεπίδραση της εντοπισθείσας έλλειψης με άλλες ελλείψεις σε εσωτερικές
δικλίδες.

Ενδείξεις σημαντικών ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες περιλαμβάνουν:
‐

Ενδείξεις

ότι

σημαντικές

χρηματοοικονομικό

συναλλαγές,

ενδιαφέρον,

δεν

στις

οποίες

διερευνώνται

η

διοίκηση

κατάλληλα

από

έχει
τους

υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση.
‐

Απάτη, ουσιώδης ή μη, που δεν απετράπη από τις εσωτερικές δικλίδες.

‐

Μη εφαρμογή ενδεδειγμένων διορθωτικών ενεργειών από τη διοίκηση για
σημαντικές ελλείψεις που είχαν γνωστοποιηθεί προηγουμένως.

‐

Απουσία διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, ενώ θα αναμενόταν να είχε θεσπισθεί
τέτοια.

‐

Αναποτελεσματική διαδικασία εκτίμησης κινδύνων (π.χ. αποτυχία της διοίκησης να
εντοπίσει έναν κίνδυνο ουσιώδους σφάλματος, που ο ελεγκτής θα ανέμενε ότι θα
είχε εντοπισθεί από τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου του ελεγχόμενου φορέα) και
αναποτελεσματική αντίδραση σε εντοπισμένους σημαντικούς κινδύνους (π.χ.
απουσία δικλίδων επί ενός τέτοιου κινδύνου).

‐

Σφάλματα που εντόπισε ο ελεγκτής, τα οποία δεν απετράπησαν, ή δεν
εντοπίσθηκαν και δεν διορθώθηκαν από τις δικλίδες.

‐

Αναδιατύπωση

προηγουμένως

εκδοθεισών

οικονομικών

καταστάσεων,

προκειμένου να διορθωθεί ουσιώδες σφάλμα λόγω λάθους ή απάτης.
‐

Αδυναμία της διοίκησης να εποπτεύσει την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων.

Έγγραφη γνωστοποίηση των ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες

Ο ελεγκτής οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα εγγράφως τις σημαντικές ελλείψεις
στις εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση19, καθώς και στη διοίκηση
(εκτός και αν δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοίκηση, όταν
πρόκειται για ελλείψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα ή την ικανότητα της
διοίκησης). Για τις σημαντικές ελλείψεις το κατάλληλο για την γνωστοποίηση επίπεδο

19

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον προσδιορισμό των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση σε φορείς του
δημοσίου, ανατρέξατε στο ΔΠΕ 260 «Επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση».
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διοίκησης πιθανόν να είναι ο γενικός εκτελεστικός αξιωματούχος, ή ο γενικός οικονομικός
αξιωματούχος, ή ισοδύναμο πρόσωπο.
Επίσης, ο ελεγκτής οφείλει να γνωστοποιεί στο κατάλληλο επίπεδο αρμοδιότητας
της διοίκησης (π.χ. λειτουργική διοίκηση με άμεση εμπλοκή στις περιοχές των δικλίδων και
με εξουσία να προβαίνει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες) άλλες ελλείψεις στις
εσωτερικές δικλίδες, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση από άλλα μέρη και
που κατά την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή, δεν είναι σημαντικές, είναι όμως επαρκούς
σημασίας ώστε να αξίζουν της προσοχής της διοίκησης. Τέτοιες ελλείψεις δεν χρειάζεται να
γνωστοποιούνται εγγράφως, αλλά μπορεί να γνωστοποιούνται προφορικά. Στην περίπτωση
που τέτοιες ελλείψεις είχαν γνωστοποιηθεί σε προηγούμενη περίοδο και η διοίκηση έχει
επιλέξει να μην τις διορθώσει, ή στην περίπτωση που αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στη
διοίκηση από άλλα μέρη (π.χ. εσωτερικοί ελεγκτές, εποπτικοί φορείς), δεν απαιτείται εκ
νέου γνωστοποίησή τους από τον ελεγκτή, εκτός και αν υπάρχει αλλαγή στη διοίκηση ή νέα
στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις. Ακόμα, τις ελλείψεις αυτές μπορεί ο ελεγκτής να τις
γνωστοποιεί και στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, εφόσον θεωρείται ενδεδειγμένο.
Εκτιμάται πάντως κατά την κρίση του ελεγκτή, το κατά πόσο το γεγονός της μη διόρθωσης
από τη διοίκηση τέτοιων προηγουμένως γνωστοποιημένων ελλείψεων, συνιστά σημαντική
έλλειψη που πρέπει να γνωστοποιηθεί στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση του
ελεγχόμενου φορέα. Σημαντικές ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες ενδέχεται να πρέπει να
γνωστοποιούνται και στο νομοθέτη, ή άλλο κυβερνητικό σώμα. Επίσης, η νομοθεσία μπορεί
να επιβάλλει τη γνωστοποίηση από τον ελεγκτή ελλείψεων ανεξάρτητα από τη σημασία
των ενδεχόμενων επιπτώσεων αυτών των ελλείψεων, αλλά και τη γνωστοποίηση
ευρύτερων θεμάτων που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο, όπως ελλείψεων στις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο, ή με ρυθμίσεις συμβάσεων, ή με συμφωνίες επιχορήγησης (βλέπε ΔΠΕ 265
«Κοινοποίηση

ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση

και τη διοίκηση», παράγραφοι Α12 – Α27).
Για τον προσδιορισμό του χρόνου της γνωστοποίησης λαμβάνονται υπόψιν η
σημασία που έχει η παραλαβή μίας τέτοιας κοινοποίησης για την ικανότητα των
υπευθύνων για τη διακυβέρνηση να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους για εποπτεία, καθώς
επίσης και ιδιαίτερες νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι η έγγραφη γνωστοποίηση
του ελεγκτή για σημαντικές ελλείψεις αποτελεί μέρος του τελικού φακέλου ελέγχου, τον
οποίο ο ελεγκτής υποχρεούται να ολοκληρώσει εγκαίρως. Σύμφωνα δε με το ΔΠΕ 230
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«Τεκμηρίωση του ελέγχου», ένα ενδεδειγμένο χρονικό όριο μέσα στο οποίο ολοκληρώνεται
η συμπλήρωση του τελικού φακέλου είναι οι 60 ημέρες μετά την ημερομηνία της έκθεσης
του ελεγκτή20.
Στην περίπτωση που οι σημαντικές ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου, αυτές γνωστοποιούνται κατά τη διαδικασία
αντιπαράθεσης προκαταρκτικών ευρημάτων, που προηγείται της έκθεσης ελέγχου21.
Ο ελεγκτής δύναται να γνωστοποιεί αρχικά τις ελλείψεις στους υπεύθυνους για τη
διακυβέρνηση και προφορικά, δεν απαλλάσσεται όμως από την ευθύνη να τις
γνωστοποιήσει εγγράφως.

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έγγραφη γνωστοποίηση των ελλείψεων στις
εσωτερικές δικλίδες

H έγγραφη γνωστοποίηση σημαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες πρέπει
να περιλαμβάνει: α) περιγραφή των ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες με επεξήγηση των
δυνητικών επιπτώσεών τους, χωρίς να απαιτείται ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων αυτών
και β) επαρκείς πληροφορίες προκειμένου το πλαίσιο της σχετικής επικοινωνίας να γίνει
κατανοητό, ήτοι διευκρινήσεις ότι:
‐

Ο σκοπός του ελέγχου ήταν ο ελεγκτής να εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών
καταστάσεων22.

‐

Η εξέταση των εσωτερικών δικλίδων που σχετίζονται με την κατάρτιση των
οικονομικών

καταστάσεων

έλαβε

χώρα

για

σκοπούς

σχεδιασμού

των

ενδεδειγμένων ελεγκτικών διαδικασιών και όχι για το σκοπό έκφρασης γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
‐

Τα αναφερόμενα θέματα περιορίζονται στις ελλείψεις που ο ελεγκτής εντόπισε
κατά τη διάρκεια του ελέγχου και που κατά την κρίση του είναι επαρκούς
σημασίας, ώστε να αξίζει να αναφερθούν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται από νόμο ή κανονισμό η έγγραφη
γνωστοποίηση για σημαντικές ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες να κοινοποιείται και στις
αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτεύουσες αρχές, μπορεί να γίνεται σχετική μνεία στην

20

ΔΠΕ 230 «Τεκμηρίωση του ελέγχου», παράγραφος Α21.
Βλέπε σχετικά την Ενότητα 6.8: «Επικοινωνία με τον ελεγχόμενο φορέα» ‐ Διαδικασία οριστικοποίησης
ευρημάτων‐προηγούμενη ακρόαση».
22
Αφορά τις περιπτώσεις που ο έλεγχος αποσκοπεί στην έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων.
Σε περίπτωση διαφορετικού αντικειμένου του ελέγχου, η διευκρίνιση προσαρμόζεται ανάλογα..
21
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έγγραφη γνωστοποίηση. Τέλος, άλλα στοιχεία που ο ελεγκτής δύναται να περιλαμβάνει
στην εν λόγω έγγραφη γνωστοποίηση είναι:
‐

Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες επί των ελλείψεων, οι αντιδράσεις της
διοίκησης (πραγματικές ή προτεινόμενες) καθώς και δήλωση του εάν ο ελεγκτής
έχει εξακριβώσει την υλοποίηση των αντιδράσεων της διοίκησης.

‐

Διευκρίνιση του ότι εάν ο ελεγκτής είχε ακολουθήσει περισσότερο εκτεταμένες
διαδικασίες ελέγχου των εσωτερικών δικλίδων, ενδεχομένως να είχε εντοπίσει
περισσότερες ελλείψεις, ή να είχε συμπεράνει ότι ορισμένες από τις
γνωστοποιούμενες ελλείψεις δεν θα χρειαζόταν να αναφερθούν.

‐

Διευκρίνιση ότι η εν λόγω έγγραφη γνωστοποίηση προορίζεται για τους
υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου φορέα και ότι μπορεί να μην
είναι κατάλληλη για άλλους σκοπούς (βλέπε ΔΠΕ 265 παράγραφοι Α28 – Α30).
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8.3 Έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης
Με την έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής ενημερώνει τους προβλεπόμενους χρήστες και
τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για τις αποκλίσεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν
κατά τον έλεγχο. Επίσης, η έκθεση αποτελεί το μέσο για την παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων του ελέγχου μέσω της διαδικασίας επανελέγχου (follow‐up) ως προς τη
λήψη διορθωτικών μέτρων και την υιοθέτηση από τον φορέα των προτεινόμενων
συστάσεων.
Η σύνταξη της έκθεσης διέπεται από τις αρχές της πληρότητας, της
αντικειμενικότητας, της επικαιρότητας και της αντιπαράθεσης. Η αρχή της πληρότητας
απαιτεί από τον ελεγκτή να λαμβάνει υπόψη και να αξιολογεί όλα τα ελεγκτικά τεκμήρια
πριν την υποβολή της έκθεσης. Η αρχή της αντικειμενικότητας επιτάσσει στον ελεγκτή να
αξιολογεί τα ελεγκτικά τεκμήρια και να εφαρμόζει την επαγγελματική του κρίση με
σκεπτικισμό και χωρίς εμπάθεια ή προκαταλήψεις, προκειμένου να διασφαλίζει την
ορθότητα της παρουσίασης των ευρημάτων και συμπερασμάτων. Η αρχή της
επικαιρότητας απαιτεί την προετοιμασία της έκθεσης σε εύλογο χρόνο και, τέλος, η αρχή
της αντιπαράθεσης επιτάσσει την επιβεβαίωση και διασταύρωση της ακρίβειας των
πραγματικών

περιστατικών

με

τον

ελεγχόμενο

φορέα

(θέσπιση

διαδικασίας

αντιπαράθεσης) και την ενσωμάτωση των σχετικών απαντήσεών του, ανάλογα με την
περίπτωση.
Στις υποενότητες που ακολουθούν αναλύονται η μορφή και το περιεχόμενο της
έκθεσης

του

ελέγχου

συμμόρφωσης,

καθώς

και

ο

τρόπος

διατύπωσης

του

συμπεράσματος/γνώμης, ανάλογα με την περίπτωση. Στα αναγραφόμενα σε γκρι πλαίσιο
επισημαίνονται επιπλέον στοιχεία ή διαφοροποιήσεις που απαιτείται να λαμβάνονται
υπόψη στους ελέγχους συμμόρφωσης που διεξάγονται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων.

8.3.1 Μορφές της έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή της έκθεσης ελέγχου είναι, μεταξύ
άλλων, οι ακόλουθοι:
 Η εντολή ελέγχου
 Οι εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
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 Ο στόχος του εκάστοτε ελέγχου συμμόρφωσης
 Οι ανάγκες των προβλεπόμενων χρηστών
 Η φύση των προβλεπόμενων χρηστών (νομοθετικό σώμα ή τρίτοι όπως ο φορέας
χρηματοδότησης, εποπτικός φορέας κ.τ.λ.)
Ανάλογα με τους παράγοντες αυτούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να συντάξει
μία έκθεση εκτενούς μορφής ή μία έκθεση συνοπτικής μορφής. Γενικότερα, οι εκτενείς
εκθέσεις (ενίοτε αναφέρονται ως «ειδικές εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης») περιγράφουν
με λεπτομέρεια τα ελεγκτικά ευρήματα, τα συμπεράσματα και τις πιθανές συνέπειες τους,
καθώς και εποικοδομητικές συστάσεις, ενώ οι συνοπτικές εκθέσεις είναι πιο σύντομες και
ακολουθούν μια πιο τυποποιημένη μορφή.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.1 παρατίθεται Υπόδειγμα συνοπτικής έκθεσης ελέγχου
συμμόρφωσης.
Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται μαζί με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων, η γνώμη του ελεγκτή σχετικά με τη συμμόρφωση συνήθως αποτελεί μέρος
της έκθεσης ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γνώμη για
τη συμμόρφωση θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ξεχωριστά από τη γνώμη για τις οικονομικές
καταστάσεις και από την «έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων»,23
(βλέπε Ενότητα 8.1.1: «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων»).
Ωστόσο, δεν αποκλείεται η σύνταξη ξεχωριστών εκθέσεων, η μια εκ των οποίων θα
περιλαμβάνει τη γνώμη για τη συμμόρφωση ενώ η δεύτερη τη γνώμη για τις οικονομικές
καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, η έκθεση για τη συμμόρφωση ενδείκνυται να
περιλαμβάνει κατάλληλες αναφορές που να παραπέμπουν στην αντίστοιχη έκθεση που
αφορά στις οικονομικές καταστάσεις24.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.2 παρατίθεται ένα Υπόδειγμα γνώμης ελέγχου συμμόρφωσης
που αποτελεί μέρος της έκθεσης του ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων.

8.3.2 Περιεχόμενο μιας έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης

23

Βλέπε ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων» και ΔΠΑΕΙ 4200
«Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 147.
24
ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που
σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 174.
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Σε γενικές γραμμές, η έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία (αν και όχι κατ’ ανάγκη με την ακόλουθη σειρά):
1. Τίτλο
2. Αποδέκτες
3. Στόχους και εύρος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής περιόδου που
καλύπτεται
4. Περιγραφή του αντικειμένου ελέγχου και των πληροφοριών για το αντικείμενο
ελέγχου
5. Καθορισμένα κριτήρια
6. Ευθύνες των διαφόρων μερών
7. Προσδιορισμό των ελεγκτικών προτύπων που εφαρμόστηκαν κατά την εκτέλεση
του ελέγχου
8. Σύνοψη των εργασιών που εκτελέστηκαν
9. Συμπέρασμα

(βλέπε

Ενότητα

8.3.3:

«Συμπέρασμα/Γνώμη

στον

έλεγχο

συμμόρφωσης )
Στους ελέγχους συμμόρφωσης που διεξάγονται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων αντί για συμπέρασμα, ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη25.
(βλέπε Ενότητα 8.3.3: «Συμπέρασμα/γνώμη στον έλεγχο συμμόρφωσης)
10. Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα (ανάλογα με την περίπτωση)
11. Συστάσεις (ανάλογα με την περίπτωση)
12. Ημερομηνία της έκθεσης
13. Υπογραφή

Τίτλος
Ο τίτλος θα πρέπει να παρέχει στον αναγνώστη μία συνοπτική εικόνα του εύρους
του ελέγχου.

Αποδέκτες
Ως αποδέκτες ορίζονται το μέρος ή τα μέρη προς τους οποίους απευθύνεται η
έκθεση ελέγχου. Η έκθεση κατά κανόνα απευθύνεται στον ελεγχόμενο φορέα, την
εποπτεύουσα αρχή, τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και το κοινοβούλιο με τελικό
αποδέκτη το ευρύ κοινό.
25

ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐έλεγχος συμμόρφωσης
σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 154.

που

38

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στόχοι και εύρος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής περιόδου που
καλύπτεται

Στο εισαγωγικό τμήμα της έκθεσης παρατίθεται το εύρος του ελέγχου, καθώς και το
χρονικό διάστημα που κάλυψε ο έλεγχος.

Περιγραφή του αντικειμένου ελέγχου και των πληροφοριών για το αντικείμενο
ελέγχου

Το αντικείμενο ελέγχου αναφέρεται στις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες που
αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτό πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια
στην έκθεση ελέγχου.

Καθορισμένα κριτήρια

Ο σαφής προσδιορισμός των κριτηρίων στην έκθεση ελέγχου είναι σημαντικός, έτσι
ώστε οι χρήστες αυτής να μπορούν να κατανοήσουν τη βάση της εργασίας και του
συμπεράσματος/γνώμης του ελεγκτή.

Προσδιορισμός των ελεγκτικών προτύπων που εφαρμόστηκαν κατά τη διενέργεια
του ελέγχου

Η διενέργεια του ελέγχου με βάση τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές του INTOSAI
θα πρέπει να αναφέρεται στις εκθέσεις ελέγχου ως ακολούθως:
«Στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», εωσότου το
Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το
Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.

Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα

Η ενσωμάτωση των απαντήσεων του ελεγχόμενου φορέα είναι μέρος της
διαδικασίας αντιπαράθεσης και έχει ως στόχο τη συμφωνία των πραγματικών περιστατικών
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προκειμένου αυτά να είναι πλήρη και ακριβή. Οι απαντήσεις μπορεί να ενσωματώνονται
στην έκθεση, είτε αυτούσιες, είτε σε περίληψη.

Συστάσεις

Η έκθεση ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, συστάσεις
προς τον ελεγχόμενο φορέα. Οι συστάσεις αυτές δε θα πρέπει να είναι τόσο λεπτομερείς
ώστε έχουν αντίκτυπο στην αντικειμενικότητα του ελεγκτή σε μελλοντικούς ελέγχους.

Ημερομηνία της έκθεσης

Η ημερομηνία της έκθεσης δεν πρέπει να είναι προγενέστερη του χρονικού
διαστήματος απόκτησης των ελεγκτικών τεκμηρίων από τον ελεγκτή για την υποστήριξη του
συμπεράσματος/γνώμης του και των απαντήσεων του ελεγχόμενου, σε περίπτωση
διαδικασίας αντιπαράθεσης.

Υπογραφή

Η έκθεση υπογράφεται από τον Ελεγκτή Επίτροπο.

8.3.3 Συμπέρασμα/Γνώμη στον έλεγχο συμμόρφωσης

Το συμπέρασμα μπορεί να λάβει τη μορφή μιας σαφούς γραπτής δήλωσης σχετικά
με τη συμμόρφωση ή να εκφραστεί ως απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα του ελέγχου.

Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, το συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση μπορεί να
ενσωματωθεί ως γνώμη για τη συμμόρφωση στην έκθεση του ελέγχου για τις οικονομικές
καταστάσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί μία
ξεχωριστή έκθεση για τη συμμόρφωση.
Ενώ μια σαφής

γνώμη/συμπέρασμα είναι συνήθης/σύνηθες στις αναθέσεις

πιστοποίησης, η απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα ελέγχου είναι πιο συχνή σε
αναθέσεις υποβολής έκθεσης. Το συμπέρασμα/γνώμη του ελεγκτή μπορεί να είναι μη
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διαφοροποιημένο/η ή να έχει διαφοροποιηθεί με βάση την αξιολόγηση της
σημαντικότητας των ευρημάτων. Ο ελεγκτής μπορεί να παρέχει εύλογη ή περιορισμένη
διασφάλιση, τόσο στις αναθέσεις πιστοποίησης, όσο και στις αναθέσεις υποβολής έκθεσης.

8.3.3.1

Συμπέρασμα/Γνώμη

στις

αναθέσεις

εύλογης

και

περιορισμένης

διασφάλισης

Κατά τη διαμόρφωση συμπεράσματος ή γνώμης ανάλογα με την περίπτωση, ο
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διασφάλισης που παρέχεται.
1) Εύλογη διασφάλιση: Σε αυτή την περίπτωση το συμπέρασμα/γνώμη εκφράζεται
θετικά, δηλώνοντας ότι, κατά την άποψη του ελεγκτή, το αντικείμενο ελέγχου είναι
ή δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη ή, κατά περίπτωση, ότι οι
πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου παρέχουν μια αληθή και εύλογη εικόνα,
σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια.
2) Περιορισμένη διασφάλιση: Το συμπέρασμα/γνώμη του ελεγκτή αναφέρει ότι με
βάση τις διαδικασίες που εκτελέστηκαν δεν έχει περιέλθει κάτι στη γνώση του που
να τον κάνει να πιστεύει ότι το αντικείμενο ελέγχου δεν είναι σε συμμόρφωση με
τα ισχύοντα κριτήρια.

Στην ειδική περίπτωση που ένας έλεγχος συμμόρφωσης περιορισμένης
διασφάλισης διεξάγεται ως μέρος ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων εύλογης
διασφάλισης, η περιορισμένη διασφάλιση όσον αφορά στη συμμόρφωση
αναφέρεται σαφώς στην έκθεση ελέγχου και θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό
τμήμα από τη γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις26. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.3
παρατίθεται Υπόδειγμα έκθεσης με παροχή εύλογης διασφάλισης όσον αφορά στον
έλεγχο

των

οικονομικών

καταστάσεων

και

συμπέρασμα

περιορισμένης

διασφάλισης όσον αφορά στον έλεγχο συμμόρφωσης.

8.3.3.2 Μη διαφοροποιημένο/η συμπέρασμα/γνώμη

26

ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης
σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», παράγραφος 165.
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Σε περίπτωση που δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το
συμπέρασμα είναι μη διαφοροποιημένο. Η διατύπωση ενός μη διαφοροποιημένου
συμπεράσματος έχει ως ακολούθως: «Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε
διαπιστώσαμε ότι το –αντικείμενο ελέγχου‐ είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη
άποψη, με –τιθέμενα κριτήρια‐».

Στον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται μαζί με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων, όταν ο ελεγκτής συμπεράνει ότι οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές και οι πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι,
από κάθε ουσιώδη άποψη, σε συμμόρφωση με τις αρχές που τις διέπουν, εκφράζει μία μη
διαφοροποιημένη γνώμη.

8.3.3.3 Διαφοροποιημένο/η συμπέρασμα/γνώμη
Ο ελεγκτής διαφοροποιεί το συμπέρασμά του κατάλληλα σε περιπτώσεις:
α) Ουσιώδους μη συμμόρφωσης. Ανάλογα με την έκταση της μη συμμόρφωσης, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε:
•

συμπέρασμα με επιφύλαξη: «Με βάση τον έλεγχο που διεξήχθη καταλήξαμε
ότι, εκτός από –περιγραφή εξαίρεσης‐, οι πληροφορίες για ‐το αντικείμενο
ελέγχου‐ είναι σε συμμόρφωση από κάθε ουσιώδη άποψη με –τιθέμενα
κριτήρια‐ ».
Ο ελεγκτής εκφράζει ένα συμπέρασμα με επιφύλαξη όταν, κατά την
επαγγελματική του κρίση, οι επιπτώσεις ενός ζητήματος μη συμμόρφωσης που
εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο, δεν είναι τόσο ουσιώδεις έτσι ώστε να
δικαιολογούν ένα αρνητικό συμπέρασμα, ή αδυναμία έκφρασης ενός
συμπεράσματος.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.4 παρατίθεται παράδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη
σχετικά με τη συμμόρφωση.
Όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται σε συνδυασμό με έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής μπορεί να εκφράσει γνώμη με
επιφύλαξη όταν οι αποκλίσεις συμμόρφωσης είναι ουσιώδεις, αλλά όχι
διάχυτες ή όταν ο ελεγκτής δεν μπορεί να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα
ελεγκτικά τεκμήρια και οι πιθανές επιπτώσεις είναι επίσης ουσιώδεις αλλά όχι
διάχυτες.
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.5 παρατίθεται παράδειγμα γνώμης με επιφύλαξη
σχετικά με τη συμμόρφωση.

•

ένα αρνητικό συμπέρασμα: « Με βάση τον έλεγχο που διεξήχθη, καταλήξαμε
ότι ‐οι πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου‐ δεν είναι σε συμμόρφωση….»
Ο ελεγκτής εκφράζει ένα αρνητικό συμπέρασμα όταν, έχοντας αποκτήσει
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι οι αποκλίσεις
συμμόρφωσης είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά είναι ουσιώδεις και διάχυτες.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.6 παρατίθεται ένα παράδειγμα αρνητικού συμπεράσματος
σχετικά με τη συμμόρφωση.
Αντίστοιχα, στον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται σε συνδυασμό με
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής εκφράζει αρνητική
γνώμη όταν οι αποκλίσεις συμμόρφωσης είναι ουσιώδεις και διάχυτες.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.7 παρατίθεται ένα παράδειγμα αρνητικής γνώμης
σχετικά με τη συμμόρφωση.

β) Περιορισμού εύρους ελέγχου. Ανάλογα με την έκταση του περιορισμού, αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε:
•

Ένα συμπέρασμα/γνώμη με επιφύλαξη ή

•

Αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος: «Με βάση τον έλεγχο που διεξήχθη δεν
είμαστε σε θέση και, ως εκ τούτου, δεν εκφράζουμε συμπέρασμα..»
Ο ελεγκτής καταλήγει σε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος όταν δεν είναι
σε θέση να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια εξαιτίας
ουσιώδους και διάχυτου περιορισμού του εύρους του ελέγχου.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.8

παρατίθεται παράδειγμα αδυναμίας έκφρασης

συμπεράσματος σχετικά με τη συμμόρφωση.
Αντίστοιχα, όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ο ελεγκτής του δημόσιου τομέα δεν
είναι σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
σχετικά με τη συμμόρφωση, με αποτέλεσμα οι πιθανές επιπτώσεις να είναι
ουσιώδεις και διάχυτες, ο ελεγκτής αποποιείται της έκφρασης γνώμης σχετικά
με τη συμμόρφωση.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.9 παρατίθεται παράδειγμα αδυναμίας έκφρασης
γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση.
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Ο ελεγκτής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες ως προς τους λόγους για τους
οποίους το συμπέρασμα είναι διαφοροποιημένο. Αυτό μπορεί να γίνει περιγράφοντας τις
σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην έκθεση, για παράδειγμα σε μία
παράγραφο ή ενότητα που να προηγείται του συμπεράσματος και των δεδομένων που
αποτελούν τη βάση για αυτό το συμπέρασμα. (Σχετικά τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 8.3.4, 8.3.6,
8.3.8).
Αντίστοιχα, όταν ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξάγεται σε συνδυασμό με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων και η γνώμη για τη συμμόρφωση είναι διαφοροποιημένη, οι
λόγοι για αυτή τη διαφοροποίηση εξηγούνται κατάλληλα σε παράγραφο με τίτλο «Βάση
για διαφοροποιημένη γνώμη». Όταν η γνώμη της συμμόρφωσης είναι διαφοροποιημένη, ο
ελεγκτής θεωρεί τις ευρύτερες επιπτώσεις για τις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο και
συνακόλουθα για τη διαμόρφωση της γνώμης του ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις.
(Σχετικά τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 8.3.5, 8.3.7, 8.3.9).

8.3.4 Παράγραφοι έμφασης θέματος και παράγραφοι άλλου θέματος

Ο ελεγκτής μπορεί να κρίνει σκόπιμο να αναπτύξει συγκεκριμένα θέματα που
ωστόσο δεν επηρεάζουν τη γνώμη ή το συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση. Σε αυτή
την περίπτωση, αναπτύσσει τα θέματα αυτά μέσω της χρήσης:


Παραγράφου έμφασης θέματος: όταν το θέμα παρουσιάζεται και γνωστοποιείται
στους ισχυρισμούς της διοίκησης και δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένο, για
παράδειγμα για να δοθεί έμφαση σε μία συστηματική αδυναμία ή μία αβεβαιότητα
που εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα.
Αντίστοιχα, για τον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται σε συνδυασμό με τον
έλεγχο

των

οικονομικών

καταστάσεων,

παράγραφος

έμφασης

θέματος

χρησιμοποιείται όταν το θέμα παρουσιάζεται ή γνωστοποιείται στις οικονομικές
καταστάσεις και δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένο.



Παραγράφου άλλου θέματος: για θέματα που δεν παρουσιάζονται ή

δεν

γνωστοποιούνται στους ισχυρισμούς της διοίκησης και δεν επηρεάζουν το
συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση, για παράδειγμα η ανάγκη να
γνωμοδοτήσει το νομοθετικό σώμα όταν υπάρχουν δύο αντικρουόμενες
νομοθετικές διατάξεις.
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Αντίστοιχα, για τον έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, παράγραφος άλλου θέματος χρησιμοποιείται
για θέματα που δεν παρουσιάζονται ή δεν γνωστοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις και δεν επηρεάζουν τη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση.

Στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 8.3.10 και 8.3.11 παρουσιάζονται παραδείγματα παραγράφων
έμφασης θέματος και παραγράφων άλλου θέματος για έλεγχο συμμόρφωσης που
διεξάγεται ξεχωριστά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.10) και για έλεγχο συμμόρφωσης που διεξάγεται σε
συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.11).

8.3.5 Τυχαία ευρήματα

Ο ελεγκτής μπορεί κατά τον έλεγχο να εντοπίσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
εκτός του εύρους και κατ’ επέκταση του πεδίου ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου
ελέγχου. Τα τυχαία αυτά ευρήματα δεν αναφέρονται στην έκθεση εκτός και αν αυτό
κρίνεται αναγκαίο, ενόψει των προσδοκιών των αποδεκτών αυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο
ελεγκτής δεν παρέχει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την ύπαρξη ή την απουσία της
κατάστασης που σχετίζεται με τα τυχαία ευρήματα, εκτός αν το εύρος του ελέγχου
επαναξιολογηθεί και τα τυχαία ευρήματα συμπεριληφθούν στον τρέχοντα έλεγχο
συμμόρφωσης. Ωστόσο είναι δυνατή η έκφραση ενός συμπεράσματος με περιορισμένη
διασφάλιση, ανάλογα με τις περιστάσεις.

8.3.6 Ειδικές εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης (εκτενής μορφή)

Στις ειδικές εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης ορίζονται λεπτομερέστερα οι
παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο σε
σχέση με την έκθεση συνοπτικής μορφής.
Οι ειδικές εκθέσεις του ελέγχου συμμόρφωσης περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται γενικά για τις εκθέσεις συμμόρφωσης, όπως παρουσιάστηκαν στην Ενότητα
8.3.2: «Περιεχόμενο μιας έκθεσης ελέγχου συμμόρφωσης», αλλά συνήθως δομούνται στις
ακόλουθες ενότητες:
1. Σελίδα τίτλου
2. Πίνακας περιεχομένων
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3. Γλωσσάριο (προαιρετικά)
4. Σύνοψη
5. Εισαγωγή
6. Αντικείμενο του ελέγχου
7. Συμπεράσματα
8. Συστάσεις
9. Απαντήσεις ελεγχόμενου φορέα
10. Παραρτήματα (αν είναι απαραίτητο)

Σελίδα τίτλου, πίνακας περιεχομένων και γλωσσάριο

Η σελίδα τίτλου ορίζει σαφώς τον τίτλο και την ημερομηνία της έκθεσης, σε
ποιον/ποιους απευθύνεται καθώς και ποιος καταρτίζει την έκθεση (Ελεγκτικό Συνέδριο).
Ο πίνακας περιεχομένων βοηθάει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η έκθεση είναι
ογκώδης προκειμένου να δίνεται μια συνοπτική εικόνα της δομής που θα καθοδηγήσει τον
αναγνώστη σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Το γλωσσάριο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο για τους αναγνώστες αν υπάρχει
τεχνική ορολογία, συντομογραφίες ή λέξεις με ιδιαίτερη σημασία που χρησιμοποιούνται
επανειλημμένως.

Σύνοψη

Η σύνοψη αποτελεί σημαντικό τμήμα της έκθεσης, δεδομένου ότι διαβάζεται
συχνότερα από τους αποδέκτες και τους λοιπούς χρήστες στους οποίους απευθύνεται η
έκθεση. Η σύνοψη θα πρέπει να αποτυπώνει πλήρως και με σαφήνεια το περιεχόμενο της
έκθεσης, να εκτείνεται σε μία (1) έως δύο (2) σελίδες και να εστιάζει κυρίως στα τιθέμενα
κριτήρια (σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν) και μία περίληψη των
βασικών συμπερασμάτων και συστάσεων σε σχέση με τα κριτήρια αυτά (απαντήσεις στις
ερωτήσεις).

Εισαγωγή
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Η εισαγωγή αναφέρει το πλαίσιο του ελέγχου όπως τη σχετική εντολή, περιγραφή
του αντικειμένου ελέγχου, των στόχων και του εύρους αυτού και δίνει μια συνοπτική
περιγραφή της δομής της έκθεσης.

Αντικείμενο του ελέγχου

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται λεπτομερέστερα το αντικείμενο του ελέγχου και
συγκεκριμένα η οργανωτική δομή του ελεγχόμενου φορέα, οι καταστατικοί του σκοποί, το
σύστημα λογοδοσίας καθώς και το σύστημα διακυβέρνησης που τον διέπει. Επίσης
παρατίθενται βασικά οικονομικά στοιχεία και, τέλος, οι ευθύνες της Διοίκησης και του
ελεγκτή.

Συμπεράσματα

Πρωταρχικός στόχος της ενότητας αυτής είναι να δοθούν σαφείς απαντήσεις
(συμπεράσματα) στα ερωτήματα του ελέγχου (κριτήρια). Είναι δομημένη κατά λογικό
τρόπο, συνήθως γύρω από τα τιθέμενα κριτήρια, και με ένα τρόπο που να βοηθάει τον
αναγνώστη να ακολουθεί τη λογική ροή έως την κατάληξη στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.,
ενώ πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από τα σχετικά ευρήματα στα οποία κατέληξε ο
ελεγκτής.
Κατά την παρουσίαση των ευρημάτων, καθιστώντας τα ακόλουθα τέσσερα στοιχεία
εμφανή στους προβλεπόμενους χρήστες, τους βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τις
ελεγκτικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τη σημασία και τις συνέπειες των ευρημάτων
αυτών:
α) κριτήρια‐ το σημείο αναφοράς ή μέτρο με βάση το οποίο αξιολογήθηκε το θέμα
ελέγχου
β) συνθήκες‐ η κατάσταση που παρατηρήθηκε
γ) αιτία‐ οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάσταση που παρατηρήθηκε
δ) αποτέλεσμα‐ ο αντίκτυπος και οι συνέπειες της κατάστασης που παρατηρήθηκε (η
σημαντικότητα των ευρημάτων, η επίδραση τους στον προϋπολογισμό, στους
πολίτες ή χρήστες κ.λ.π.)

Συστάσεις

47

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρασχεθούν εποικοδομητικές και πρακτικές
συστάσεις για βελτίωση του φορέα, όπου είναι εφικτό. Οι συστάσεις είναι αποτελεσματικές
όταν καθορίζουν με σαφήνεια τί πρέπει να γίνει, πότε και από ποιον. Παρόλο που οι
εποικοδομητικές και πρακτικές συστάσεις βοηθούν στην διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να μην
παρέχει τόσο λεπτομερείς συστάσεις ώστε να παίρνει τη θέση της διοίκησης.
Ενδείκνυται η δομή της ενότητας αυτής να ακολουθεί τη δομή της ενότητας
«Συμπεράσματα» ώστε να είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να συσχετίσει τα ευρήματα
του ελέγχου με τις αντίστοιχες συστάσεις που παρέχει ο ελεγκτής.
Για τη διευκόλυνση διενέργειας τυχόν παρακολούθησης της συμμόρφωσης του φορέα
επί των συστάσεων (βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10) είναι χρήσιμο οι συστάσεις να αποτυπώνονται σε
σχετικό πίνακα που περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα και στον οποίο ο ελεγχόμενος
φορέας συμπληρώνει στις αντίστοιχες στήλες την απάντηση/σχόλια του ελεγχόμενου
φορέα καθώς και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης της κάθε σύστασης. Στην τελευταία
στήλη του πίνακα περιλαμβάνονται τα σχόλια του ελεγκτή.
Υπόδειγμα του εν λόγω Πίνακα παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.12.

Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα

Η διαδικασία της αντιπαράθεσης –συμφωνία των γεγονότων με τον ελεγχόμενο
φορέα και ενσωμάτωση των απαντήσεων του‐ εφαρμόζεται επίσης στην έκθεση ελέγχου
συμμόρφωσης. Οι απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα μπορούν να ενσωματωθούν στην
έκθεση, είτε αυτούσιες είτε σε περίληψη στο κυρίως σώμα της έκθεσης ή σε παράρτημα
ανάλογα με τον όγκο τους.

Παραρτήματα

Ανάλογα με την περίπτωση, τα παραρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
παρέχουν στους χρήστες λεπτομερείς ή συμπληρωματικές πληροφορίες που σχετίζονται με
τον έλεγχο και αναφέρονται συνοπτικά στις λοιπές ενότητες της έκθεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη – μόνη ευθύνη αναφοράς ο έλεγχος των
οικονομικών καταστάσεων
(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες
ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις1] του έτους που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).
Ευθύνη της διοίκησης2

1
Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
2
Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση3) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]4, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ……………………5. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)6 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
3

Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
4
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς), και για εκείνες...».
5
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) ή
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
6
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
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δικλίδων7 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία
του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι
καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο
πλαίσιο

χρηματοοικονομικής

αναφοράς].

‐

(Περίπτωση

εφαρμοστέου

πλαισίου

χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης)

Ή

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του
[συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου
20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών)
ροές(ών) της8 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. ‐ (Περίπτωση εφαρμοστέου
πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης).

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
7

Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
8
Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ.
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[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]
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Υπόδειγμα 2: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη – ύπαρξη και άλλων ευθυνών
αναφοράς πλην του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων

(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού.
•Το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής έχει και άλλες ευθύνες
αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 9] του έτους που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 10

9
Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα.
10
Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]11. Η διοίκηση είναι επίσης υπεύθυνη για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες τις οποίες καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ………………..12. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης, για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση13 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
11

Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες... »
12
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
13
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα,, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
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δικλίδων14 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του
[συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], κατά την 31η Δεκεμβρίου
20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών)
ροές(ών) της15 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς].

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

[Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του τμήματος της έκθεσης του ελεγκτή θα ποικίλουν
ανάλογα με τη φύση των άλλων αρμοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή].

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]

14

Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
15
Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη
(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής έχει και άλλες ευθύνες
αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου.
• Τα αποθέματα παρουσιάζονται εσφαλμένα. Το σφάλμα θεωρείται ουσιώδες, αλλά όχι
διάχυτο στις οικονομικές καταστάσεις).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις

16

] του έτους που έληξε την ημερομηνία

αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).
Ευθύνη της διοίκησης17 για τις οικονομικές καταστάσεις

16
Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
17
Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση18) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]19, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε …………………20. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)21 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
18

Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
19
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες…».
20
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
21
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».

11

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων22 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για την παρούσα ελεγκτική γνώμη.

Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη

Τα αποθέματα του ελεγχόμενου φορέα εμφανίζονται στον ισολογισμό με ποσό ΧΧΧ. Η
διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει τα αποθέματα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, αλλά τα έχει παρουσιάσει αποκλειστικά στο κόστος, το
οποίο συνιστά απόκλιση από [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς].
Τα αρχεία του ελεγχόμενου φορέα δείχνουν ότι εάν η διοίκηση παρουσίαζε τα αποθέματα
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, ποσό ύψους
ΧΧΧ θα απαιτείτο για να μειωθεί η αξία των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία τους. Κατά συνέπεια, το κόστος των πωλήσεων θα ήταν αυξημένο κατά XXX, και ο
φόρος εισοδήματος, το καθαρό αποτέλεσμα και η καθαρή θέση των μετόχων θα ήταν
μειωμένα κατά XXX, XXX και XXX, αντίστοιχα.

Γνώμη με επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην
παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις του
[συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την

22

Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
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31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με
[συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. ‐ (Περίπτωση
εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο
εύλογης παρουσίασης)

Ή

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην
παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της)
χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου
φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της επίδοση(ς)
και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της23 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή,
σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. ‐
(Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που αποτελεί
πλαίσιο εύλογης παρουσίασης).

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων

[Η μορφή και το περιεχόμενο αυτού του τμήματος της έκθεσης του ελεγκτή θα ποικίλουν
ανάλογα με τη φύση των άλλων αρμοδιοτήτων αναφοράς του ελεγκτή].

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]

23

Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ.
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Υπόδειγμα 2: Έκφραση αρνητικής γνώμης
(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού της
31/12/20ΧΧ.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες
ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου.
• Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Το ουσιώδες σφάλμα θεωρείται
διάχυτο στις οικονομικές καταστάσεις).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις

24

] του έτους που έληξε την ημερομηνία

αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).
Ευθύνη της διοίκησης25
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση26) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο

24
Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ. 15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
25
Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος, αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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χρηματοοικονομικής αναφοράς]27, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ………………………28. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)29 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών

26

Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
27
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...».
28
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
29
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
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δικλίδων30 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για την παρούσα αρνητική ελεγκτική γνώμη.
Βάση για αρνητική γνώμη

Όπως επεξηγείται στο Προσάρτημα: 1) Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν
εμφανίζεται ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του Δήμου προς την εταιρεία «ΧΧΧ Α.Ε.» για
οφειλές της περιόδου 2000 – 20ΧΧ ποσού ευρώ ΧΧΧ, πλέον των προσαυξήσεων ποσού
ευρώ ΧΧΧ, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ ΧΧΧ, με συνέπεια την 31/12/20ΧΧ και κατά το ποσό
αυτό, να εμφανίζονται αυξημένα τα ίδια κεφάλαια και μειωμένες οι υποχρεώσεις, ενώ
εμφανίζονται αυξημένα τα αποτελέσματα χρήσεως και τα αποτελέσματα προηγουμένων
χρήσεων κατά ποσά ευρώ ΧΧΧ και ΧΧΧ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι την 04/10/20ΧΧ το
σύνολο των οφειλών, μαζί με τις προσαυξήσεις, προς την «….. Α.Ε.» ανερχόταν στο ποσό
των ευρώ ΧΧΧ 2) Το κονδύλιο του λογαριασμού του ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας
επένδυσης» ποσού ευρώ ΧΧΧ αφορά στην αξία κτήσεως συμμετοχών σε δύο Δημοτικές
επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και οι οποίες
αποτιμήθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 στην αξία κτήσεώς τους. Σύμφωνα με τον
τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό της μίας και από πληροφορίες που μας δόθηκαν
από στελέχη του Δήμου για την άλλη, οι ανωτέρω τίτλοι θα έπρεπε να υποτιμηθούν στο
σύνολό τους, με συνέπεια την ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και των
αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων του Δήμου. 3) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Δ‐
ΙΙ‐1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται και ποσά
συνολικού ποσού ευρώ ΧΧΧ των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιμετώπιση της
ζημίας που ενδέχεται να προκύψει από τη μη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων
30

Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
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έπρεπε, κατά την άποψή μας, να είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη ύψους ευρώ ΧΧΧ, με
συνέπεια την ισόποση μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων, εκ του οποίου ποσό ΧΧΧ έπρεπε να
βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως και ποσό ευρώ ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα
αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 4) Για τις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις
βάρος του Δήμου έως και σήμερα, θα έπρεπε στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως
20ΧΧ να περιλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις συνολικού ύψους ΧΧΧ ευρώ, με συνέπεια
την ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, εκ των οποίων ποσό ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα
αποτελέσματα χρήσεως και ποσό ευρώ ΧΧΧ έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα
προηγουμένων χρήσεων. 5) Ο Δήμος κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για την συνταξιοδότηση των
τακτικών υπαλλήλων, με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν επιλέξει ασφαλιστικό
φορέα το Ι.Κ.Α.. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ ΧΧΧ, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται
ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ΧΧΧ ευρώ.

Αρνητική Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη, οι οικονομικές καταστάσεις του
[συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ δεν είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με
[συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. ‐ (Περίπτωση
εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο
εύλογης παρουσίασης)

Ή

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της βάσης για αρνητική γνώμη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη τη (ή δεν δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα της), χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του
ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της
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επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της31 για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς]. – (Περίπτωση όπου το εφαρμοστέο πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς
αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης).
[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]

31

Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ.
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Υπόδειγμα 3: Αδυναμία έκφρασης γνώμης
(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού της
31/12/20ΧΧ.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες
ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου.
• Ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για
πολλαπλά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να
αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια για τα αποθέματα του ελεγχόμενου φορέα, καθώς και για
τους λογαριασμούς των απαιτήσεων. Οι πιθανές επιπτώσεις αυτής της αδυναμίας
απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων θεωρούνται και ουσιώδεις και
διάχυτες στις οικονομικές καταστάσεις).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ανατέθηκε αρμοδίως η διενέργεια ελέγχου επί των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες
αποτελούνται από …………… της 31ης Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και …………..
[συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις

32

] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και της περίληψης

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και των λοιπών επεξηγηματικών πληροφοριών (ή το
Προσάρτημα).

32

Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
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Ευθύνη της διοίκησης33
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση34) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]35, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση την πραγματοποίηση του ελέγχου ………………..36. Ωστόσο, λόγω του
αναφερόμενου θέματος που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο της βάσης για
αδυναμία έκφρασης γνώμης, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ήταν σε θέση να αποκτήσει επαρκή
και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να παράσχει βάση για ελεγκτική γνώμη.

Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης

Ο έλεγχος στο φορέα ανατέθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 20Χ1 και, επομένως, δεν ήταν
δυνατή η παρακολούθηση της καταμέτρησης των φυσικών αποθεμάτων στην αρχή και στο
τέλος του έτους. Η χρήση εναλλακτικών μέσων σχετικά με την επιβεβαίωση των ποσοτήτων
αποθεμάτων που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου, 20X0 και 20Χ1 τα οποία παρουσιάζονται
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή ισολογισμό) με ποσό ΧΧΧ και ΧΧΧ,
αντίστοιχα, δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός νέου
μηχανογραφημένου συστήματος για τους λογαριασμούς των απαιτήσεων το Σεπτέμβριο

33

Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος , αντί του όρου «διοίκηση»,σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
35
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες...».
36
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΑΕΙ) και
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
34

20

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

20Χ1 είχε ως αποτέλεσμα πολλά λάθη στους λογαριασμούς των απαιτήσεων. Κατά την
ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου, η διοίκηση ήταν ακόμα στη διαδικασία αποκατάστασης
των ελλείψεων του συστήματος και διόρθωσης των λαθών. Δεν κατέστη δυνατή η
επιβεβαίωση ή η επαλήθευση με εναλλακτικά μέσα των λογαριασμών των απαιτήσεων που
περιλαμβάνονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή ισολογισμό) συνολικού
ποσού ΧΧΧ κατά την 31η Δεκεμβρίου, 20Χ1. Ως αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων, δεν ήταν
δυνατό να προσδιοριστεί εάν οποιεσδήποτε προσαρμογές θα μπορούσαν να έχουν κριθεί
απαραίτητες αναφορικά με καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα αποθέματα και
λογαριασμούς απαιτήσεων, καθώς και να καθοριστούν με ακρίβεια τα στοιχεία που
συνθέτουν την κατάσταση συνολικού εισοδήματος (ή αποτελεσμάτων και συνολικού
εισοδήματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και την κατάσταση ταμειακών
ροών.

Αδυναμία έκφρασης γνώμης

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο της
βάσης για αδυναμία έκφρασης γνώμης, δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση επαρκών και
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου. Συνεπώς,
δεν δύναται να υπάρξει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.
[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΕΜΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης με επιφύλαξη με παράθεση παραγράφου έμφασης
θέματος
(Οι περιστάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ο έλεγχος αφορά μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού.
• Οι όροι της ανάθεσης ελέγχου αντανακλούν την περιγραφή της ευθύνης της διοίκησης για
τις οικονομικές καταστάσεις στο ΔΠΕ 210 «Συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου».
• Εκτός από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής δεν έχει και άλλες
ευθύνες αναφοράς που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή την εντολή ελέγχου.
• Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με σημαντική υπόθεση δικαστικής διένεξης που εκκρεμεί.
• Απόκλιση από το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είχε ως
αποτέλεσμα γνώμη με επιφύλαξη).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Δυνάμει των διατάξεων [συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργήθηκε
ο έλεγχος] ελέγχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [συμπληρώνονται οι τίτλοι των καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις

37

] του έτους που έληξε την ημερομηνία

αυτή, καθώς και η περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και οι λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).

37

Π.χ. όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι η Διπλογραφική Λογιστική
Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, που καθιερώθηκε με το ν.3871/2010 και το π.δ.15/2011, οι οικονομικές
καταστάσεις αποτελούνται από τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ), την Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ), την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ), την
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) και το Προσάρτημα..
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Ευθύνη της διοίκησης38
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση39) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]40, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ……………..41. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)42 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
38

Ή άλλος ενδεδειγμένος όρος , αντί του όρου «διοίκηση», σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
40
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και
εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες... ».
41
Συμπληρώνεται ως εξής: «στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων»,
εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα πρότυπα αυτά (ΔΠΑΕΙ) και
«σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων», όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι
σε θέση να εφαρμόζει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
42
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό
39
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φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων43 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για την ελεγκτική γνώμη.

Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη

Τα βραχυπρόθεσμα εμπορεύσιμα χρεόγραφα της εταιρείας παρουσιάζονται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ή στον ισολογισμό) με το ποσό των ΧΧΧ. Η διοίκηση
δεν επιμέτρησε αυτά τα χρεόγραφα στην αγοραία αξία, αλλά αντίθετα τα παρουσίασε στο
κόστος, γεγονός που αποτελεί απόκλιση από [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]. Τα αρχεία της εταιρείας δείχνουν ότι εάν η διοίκηση είχε
επιμετρήσει αυτά τα χρεόγραφα στην αγοραία αξία τους, η εταιρεία θα αναγνώριζε μη
πραγματοποιημένη ζημία ποσού ΧΧΧ στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (ή τον
ισολογισμό) για τη χρήση. Η λογιστική αξία των χρεογράφων στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης (ή τον ισολογισμό) θα είχε μειωθεί κατά το ίδιο ποσό την 31η
Δεκεμβρίου 20Χ1, και ο φόρος εισοδήματος, τα καθαρά αποτελέσματα και η καθαρή θέση
των μετόχων θα είχαν μειωθεί κατά ποσό ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντίστοιχα.

Γνώμη με επιφύλαξη

το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
43
Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των
εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα
διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη
εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις».
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Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην
προηγούμενη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις
του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα] για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ είναι καταρτισμένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με
[συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]. ‐ (Περίπτωση
εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που δεν αποτελεί πλαίσιο
εύλογης παρουσίασης)

Ή

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην
προηγούμενη παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη, οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα
της) χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του [συμπληρώνεται ο τίτλος/επωνυμία του
ελεγχόμενου φορέα] κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τη (της) χρηματοοικονομική(ς) της
επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της44 για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς]. ‐ (Περίπτωση εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς που
αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης).

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση X επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία
περιγράφει την αβεβαιότητα45 που σχετίζεται με την έκβαση της αγωγής που κατατέθηκε
κατά του ελεγχόμενου φορέα από τον φορέα XYZ. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε
σχέση με αυτό το θέμα.

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας …..]
[Διεύθυνση]

44

Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς στις οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνεται κατάσταση ταμειακών ροών όπως π.χ. στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
στη Διπλογραφική Λογιστική Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, κ.ο.κ.
45
Κατά την επισήμανση της αβεβαιότητας, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία που χρησιμοποιείται στη
σημείωση των οικονομικών καταστάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ
[π.χ. τη συμμόρφωση του φορέα ΑΒΓ με τους όρους της από xx.xx.20xx συμφωνίας
χρηματοδότησης με το φορέα χρηματοδότησης ΧΨΖ]
ΠΡΟΣ [Αρμόδιος αποδέκτης π.χ. φορέας χρηματοδότησης ΧΨΖ]

Ευθύνη της Διοίκησης

Σύμφωνα με [τους όρους της από xx.xx.20xx συμφωνίας χρηματοδότησης με το φορέα
χρηματοδότησης ΧΨΖ], η διοίκηση του φορέα ΑΒΓ είναι υπεύθυνη για [προετοιμασία των
λογαριασμών του έργου σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας χρηματοδότησης].

Ευθύνη του ελεγκτή

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει συμπέρασμα σχετικά με
[λογαριασμούς

του

έργου]

με

βάση

τον

έλεγχο

του.

Ο

έλεγχος

πραγματοποιήθηκε……………47. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να
συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης

για το εάν [η χρήση των

κονδυλίων του έργου είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη με τους όρους της
από xx.xx.20xx συμφωνίας χρηματοδότησης].
46

ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται
ξεχωριστά από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 7.
47
Συμπληρώνεται ως εξής: «στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για τον
έλεγχο συμμόρφωσης», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα Διεθνή
Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για τον έλεγχο συμμόρφωσης» όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόσει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
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Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων που θα υποστηρίζουν το συμπέρασμα του ελεγκτή. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνων ουσιώδους
μη συμμόρφωσης, οφειλόμενης είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Οι ελεγκτικές διαδικασίες
που εκτελέστηκαν είναι αυτές που πιστεύουμε ότι ήταν κατάλληλες για τις περιστάσεις. Τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για το παρακάτω ελεγκτικό συμπέρασμα.

Συμπέρασμα

Βάσει της ελεγκτικής εργασίας που διενεργήθηκε, διαπιστώνεται ότι [η χρήση των
κεφαλαίων του έργου από το φορέα ΑΒΓ που λαμβάνονται από το φορέα χρηματοδότησης
ΧΨΖ] συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με [τους όρους της από xx.xx.20xx
συμφωνίας χρηματοδότησης]

[Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα σε
περίληψη στην ενότητα «Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα», ή ως παράρτημα]

[Συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα στην ενότητα «Συστάσεις» ή ως
παράρτημα]

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]

[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας….]

[Διεύθυνση]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 48.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ [συμπληρώνεται ο κατάλληλος αποδέκτης]

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Διενεργήθηκε έλεγχος στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται από το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] του έτους που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και στην περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και στις λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).

Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση49) αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς]50, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις
48

ΔΠΑΕΙ 4200 «Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που
σχετίζεται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 7.
49
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης.
50
Όταν η ευθύνη της διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή
και εύλογη εικόνα, αυτό μπορεί να διατυπωθεί: «Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με (συμπληρώνεται το
εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς), και για εκείνες... ».
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Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχο του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε ……………………51. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν το Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή,
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)52 των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου
φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλίδων53 του ελεγχόμενου φορέα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του ευλόγου των

51

Συμπληρώνεται ως εξής: «στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων των Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων για τον έλεγχο συμμόρφωσης», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να
εφαρμόσει πλήρως τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για τον έλεγχο συμμόρφωσης» όταν το
Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόσει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
52
Οι λέξεις «και εύλογη παρουσίαση» περιλαμβάνονται όταν το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο εύλογης παρουσίασης. Επίσης, όταν η ευθύνη της
διοίκησης είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα,
αυτό μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του ελεγχόμενου φορέα».
53
Σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη να εκφράσει γνώμη επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων σε συνδυασμό με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων, η πρόταση αυτή θα διατυπωνόταν ως εξής: «Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις». Όταν η ευθύνη της διοίκησης
είναι να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, αυτό
μπορεί να διατυπώνεται: «Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει
τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του
ελεγχόμενου φορέα που δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις».
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λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για την ελεγκτική γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του φορέα ΑΒΓ για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με
[συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς]54
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων55

Έκθεση επί της συμμόρφωσης

Ευθύνη της Διοίκησης επί της συμμόρφωσης

Επιπρόσθετα από την ευθύνη της διοίκησης για την κατάρτιση (και εύλογη παρουσίαση)
των οικονομικών καταστάσεων όπως περιγράφτηκε ανωτέρω, η διοίκηση οφείλει να
διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και πληροφορίες που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σε συμμόρφωση με τις αρχές που τις
διέπουν.

Ευθύνη του ελεγκτή επί της συμμόρφωσης

Επιπρόσθετα της ευθύνης για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων
όπως περιγράφτηκε ανωτέρω, απαιτείται περαιτέρω να διατυπωθεί γνώμη σχετικά με το αν
οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται, από κάθε ουσιώδη άποψη,
με τις αρχές που τις διέπουν. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για
54

Σε περίπτωση που το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς αποτελεί πλαίσιο
εύλογης παρουσίασης η διατύπωση έχει ως εξής: «Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την (ή δίνουν αληθή και εύλογη εικόνα της
χρηματοοικονομική(ς) θέση(ς) του φορέα ΑΒΓ κατά την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ και τη (της) χρηματοοικονομική(ς)
της επίδοση(ς) και τις (των) ταμειακές(ών) ροές(ών) της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με [συμπληρώνεται το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς].
55

Σχετ. το ΔΠΕ 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων».
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την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με το αν οι δαπάνες και τα έσοδα του φορέα
ανταποκρίνονται στις προθέσεις του νομοθέτη. Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν την
εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους μη συμμόρφωσης.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν
μια βάση για τη παρακάτω γνώμη.

Γνώμη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη γνώμη μας, οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι
πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις συμμορφώνονται, από κάθε
ουσιώδη άποψη, με τις αρχές που τις διέπουν.

[Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα μετά την
παράγραφο της γνώμης, στη σύνοψη υπό τον τίτλο «Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα»
ή ως ξεχωριστό παράρτημα]

[Συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση]

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]

[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας…]

[Διεύθυνση]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ

[Αρμόδιος αποδέκτης π.χ. Βουλή]

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Διενεργήθηκε έλεγχος στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του [συμπληρώνεται ο
τίτλος/επωνυμία του ελεγχόμενου φορέα], οι οποίες αποτελούνται από …………… της 31ης
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, ……………... και ………….. [οικονομικές καταστάσεις που απαιτούνται από
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς] του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και στην περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και στις
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες (ή το Προσάρτημα).

Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις (βλέπε αντίστοιχη παράγραφο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.3.2)

Ευθύνη του ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις (βλέπε αντίστοιχη παράγραφο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.3.2)

Γνώμη (βλέπε αντίστοιχη παράγραφο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.3.2)

Επισκόπηση επί της συμμόρφωσης

56

ΔΠΑΕΙ 4200 «Kατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 12.
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Επιπλέον του ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων, σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε
μια επισκόπηση επί της συμμόρφωσης, προκειμένου διατυπωθούν συμπεράσματα με
περιορισμένη διασφάλιση, σχετικά με εάν οι δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές
συναλλαγές και πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές

καταστάσεις

συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με τις αρχές που τις διέπουν. Η φύση, το
χρονοδιάγραμμα και η έκταση της ελεγκτικής εργασίας σχετικά με τη συμμόρφωση ήταν
περιορισμένες συγκριτικά με τις διαδικασίες που σχεδιάστηκαν για να διατυπωθεί μια
γνώμη εύλογης διασφάλισης επί των οικονομικών καταστάσεων.

Ευθύνη του ελεγκτή επί της συμμόρφωσης

Η ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να εκφράσει

συμπέρασμα με βάση την

57

επισκόπηση του. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε…………. . Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το
Ελεγκτικό Συνέδριο να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζει
και να πραγματοποιεί την επισκόπηση με σκοπό την απόκτηση περιορισμένης διασφάλισης
για το εάν οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη
άποψη, με τις αρχές που τις διέπουν.
Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναλυτικές διαδικασίες και διερευνητικές ερωτήσεις,
και ως εκ τούτου παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο. Επειδή δεν έχει διεξαχθεί
έλεγχος εκφράζουμε το συμπέρασμα μας με τη μορφή της περιορισμένης διασφάλισης, η
οποία συνάδει με την περιορισμένη εργασία που διενεργήσαμε στο πλαίσιο της παρούσας
επισκόπησης επί της συμμόρφωσης.
Τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουν αποκτηθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν
βάση για το ελεγκτικό μας συμπέρασμα.

Συμπέρασμα επί της συμμόρφωσης

Με βάση τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, οι δραστηριότητες,
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις και υπέπεσαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με τις αρχές που τις διέπουν.
57

Συμπληρώνεται ως εξής: «στο πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για τον
έλεγχο συμμόρφωσης», εωσότου το Ελεγκτικό Συνέδριο να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα Διεθνή
Πρότυπα των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ) και «σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων για τον έλεγχο συμμόρφωσης» όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόσει πλήρως τα ΔΠΑΕΙ.
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[Εναλλακτικά, βάσει των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση, δεν έχει
υποπέσει κάτι στην αντίληψη μας που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητες,
οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις δεν συμμορφώνονται με τις αρχές που τις διέπουν].

[Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, για παράδειγμα μετά την
παράγραφο της γνώμης, στη σύνοψη υπό τον τίτλο «Απαντήσεις του ελεγχόμενου φορέα»
ή ως ξεχωριστό παράρτημα]

[Συστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση]

[Ημερομηνία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου]

[Υπογραφή του Επιτρόπου Υπηρεσίας…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ58

Σε αυτό το παράδειγμα, το αντικείμενο ελέγχου συμμόρφωσης σχετίζεται με τους όρους
ενός συμφωνητικού ενοικίασης. Ο έλεγχος εντόπισε μία περίπτωση μη συμμόρφωσης που
είχε ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες χρεώσεις λόγω επιβολής κυρώσεων στον ελεγχόμενο
φορέα. Η απόκλιση συμμόρφωσης δεν είναι τόσο ουσιώδης που να δικαιολογεί ένα
αρνητικό συμπέρασμα.

[εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]

[Διενεργήθηκε έλεγχος στη συμμόρφωση του φορέα ΑΒΓ με τους όρους του από
ΧΧ.ΧΧ20ΧΧ συμφωνητικού ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη ΨΩΒ]

Βάση για θεμελίωση συμπεράσματος με επιφύλαξη

Οι όροι της συμφωνίας ενοικίασης ορίζουν ότι το μηνιαίο ενοίκιο για τις εγκαταστάσεις ΒΒΒ
ύψους ΧΧΧ € προπληρώνεται την πρώτη ημέρα του μήνα που αφορά. Κατά τη διάρκεια του
έτους 20ΧΧ, ένα από τα ενοίκια καταβλήθηκε εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα ο φορέας ΑΒΓ να
επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας που ανέρχονται σε ΧΧΧ €.

Συμπέρασμα με επιφύλαξη

Με βάση την ελεγκτική εργασία που διεξήχθη, διαπιστώσαμε ότι, εκτός από την περίπτωση
της μη συμμόρφωσης που αναφέρθηκε στην παράγραφο «Βάση για θεμελίωση
συμπεράσματος με επιφύλαξη» ο φορέας ΑΒΓ είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη
άποψη, με τους όρους του από ΧΧ.ΧΧ20ΧΧ συμφωνητικού ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη
ΨΩΒ.

……[τελικές ενότητες της έκθεσης]…..
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ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ59

Στο κατωτέρω παράδειγμα παρουσιάζεται περίπτωση μη συμμόρφωσης και συγκεκριμένα
με τη σχετική νομοθεσία και τους σκοπούς και τις προθέσεις του νομοθέτη. Ο ελεγκτής έχει
κρίνει ότι οι επιπτώσεις είναι ουσιώδεις, αλλά όχι διάχυτες.

……..[ εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]…..

Έκθεση επί της συμμόρφωσης

[εισαγωγικό κείμενο]

Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο φορέας ΑΒΓ έλαβε πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο έλεγχος ανέδειξε ότι οι δαπάνες για το έτος περιλάμβαναν και
δαπάνες επιχορήγησης ΧΧΧ € σε κατασκευαστικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που
δραστηριοποιούνται σε χώρες άλλων ηπείρων.
Με βάση [νομοθεσία που διέπει τον ελεγχόμενο φορέα], ο φορέας ΑΒΓ δεν είχε τη
δικαιοδοσία να προβαίνει σε επιχορηγήσεις στους εν λόγω φορείς. Οι δαπάνες που
σχετίζονται με τις εν λόγω επιχορηγήσεις δεν ανταποκρίνονται στους σκοπούς του
νομοθέτη και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε συμμόρφωση με τις αρχές και τις διατάξεις που
διέπουν το φορέα.

Γνώμη με επιφύλαξη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις δαπάνες σε εξωτερικούς φορείς όπως περιγράφηκαν
ανωτέρω στην παράγραφο «Βάση για θεμελίωση γνώμης με επιφύλαξη επί της
συμμόρφωσης», από κάθε ουσιώδη άποψη, οι δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές
συναλλαγές και πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σε
συμμόρφωση με τις αρχές και τις διατάξεις που τις διέπουν.
59

ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 8.
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…..[τελικές ενότητες της έκθεσης]….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.6: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ60

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, το αντικείμενο ελέγχου συμμόρφωσης σχετίζεται με τους
όρους ενός συμφωνητικού ενοικίασης. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι καμία από τις
μηνιαίες πληρωμές ενοικίου δεν πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας καταβολής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επιπρόσθετες χρεώσεις και επιβολή
κυρώσεων στον ελεγχόμενο φορέα. Η απόκλιση συμμόρφωσης θεωρείται ουσιώδης.

[εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]

[Διενεργήθηκε έλεγχος στη συμμόρφωση του φορέα ΑΒΓ με τους όρους του από
ΧΧ.ΧΧ20ΧΧ συμφωνητικού ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη ΨΩΒ]

Βάση για αρνητικό συμπέρασμα

Οι όροι της συμφωνίας ενοικίασης ορίζουν ότι το μηνιαίο ενοίκιο για τις εγκαταστάσεις ΒΒΒ
ύψους ΧΧΧ € προπληρώνεται την πρώτη ημέρα του μήνα που αφορά. Κατά τη διάρκεια του
έτους 20ΧΧ, κανένα από τα ενοίκια δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα με αποτέλεσμα ο φορέας
ΑΒΓ να επιβαρυνθεί με τόκους υπερημερίας και κυρώσεις που ανέρχονται σε ΧΧΧ €.

Αρνητικό συμπέρασμα

Με βάση την ελεγκτική εργασία που διενεργήθηκε, διαπιστώσαμε ότι, εξαιτίας της
σημαντικότητας του ζητήματος που αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο «Βάση για
αρνητικό συμπέρασμα» ο φορέας ΑΒΓ δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη
άποψη, με τους όρους του συμφωνητικού ενοικίασης με τον ιδιοκτήτη ΨΩΒ.

……[τελικές ενότητες της έκθεσης]…..
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ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 9.

38

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.7: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΉΣ ΓΝΏΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ61
Το παράδειγμα αυτό αφορά σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται μη συμμόρφωση με
τις αρχές, και συγκεκριμένα με τη σχετική νομοθεσία και τις προθέσεις του νομοθέτη. Ο
ελεγκτής έχει κρίνει ότι οι επιπτώσεις είναι ουσιώδεις και διάχυτες.

……..[εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]…..

Έκθεση επί της συμμόρφωσης

…….[εισαγωγικό κείμενο]…..

Βάση για αρνητική γνώμη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο φορέας ΑΒΓ κατέβαλε κοινωνικές παροχές συνολικού ύψους
ΧΧΧ €. Οι πληρωμές για συντάξεις ανέρχονται στο 90% των συνολικών κοινωνικών παροχών
που καταβλήθηκαν. Οι οικονομικές καταστάσεις εύλογα απεικονίζουν τα πληρωθέντα
ποσά. Ωστόσο, αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις δικλίδες των πληροφοριακών
συστημάτων μέσω των οποίων πραγματοποιείται η καταβολή των συντάξεων, ανέδειξαν
ότι οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνταν εγκαίρως σύμφωνα με [σχετική νομοθεσία
κοινωνικών παροχών, κανονισμοί κ.τ.λ.]. Η συνέπεια αυτής της αδυναμίας μπορεί να
αποτελεί παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων των δικαιούχων είσπραξης των συντάξεων.

Αρνητική Γνώμη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ζητήματος που αναφέρθηκε στην
ανωτέρω παράγραφο «Βάση για αρνητική γνώμη επί της συμμόρφωσης», οι
δραστηριότητες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι σε συμμόρφωση με τις αρχές και τις διατάξεις που
τις διέπουν.

……[τελικές ενότητες της έκθεσης]…..
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ΔΠΑΕΙ 4200 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ έλεγχος συμμόρφωσης που σχετίζεται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 9.

39

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

40

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.8: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΔΥΝΑΜΊΑΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ
ΤΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ62

Η αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος διατυπώνεται όταν ο ελεγκτής δε δύναται να
καταλήξει σε ένα συμπέρασμα.
Στο κατωτέρω παράδειγμα, ο έλεγχος αφορά στη συμμόρφωση του φορέα ΑΒΓ με τους
όρους του κώδικα κτιριοδομικής νομοθεσίας ΓΓΓ. Το κτίριο ΒΒΒ αποτελεί το 95% της
συνολικής ακίνητης περιουσίας του φορέα ΑΒΓ. Το κτίριο ΒΒΒ υπέστη πρόσφατα ζημιές
από σεισμό με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλές.

[εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]

[Διενεργήθηκε έλεγχος στη συμμόρφωση του φορέα ΑΒΓ με τους όρους του από
ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ κώδικα κτιριοδομικής νομοθεσίας].

Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος

Τα τεκμήρια που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου για τον προσδιορισμό του κατά πόσον ο
φορέας ΑΒΓ ήταν σε συμμόρφωση με τους όρους κτιριοδομικής νομοθεσίας ΓΓΓ ήταν
περιορισμένα διότι δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση στο κτίριο ΒΒΒ, που βρίσκεται στη
διεύθυνση ΓΗΘ, λόγω ζημιών που υπέστη από σεισμό. Το κτίριο ΒΒΒ αποτελεί το 95% της
ακίνητης περιουσίας που ανήκει στο φορέα ΑΒΓ. Δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές
διαδικασίες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο
φορέας ΑΒΓ είναι σε συμμόρφωση με τους όρους του κώδικα ΓΓΓ.

Αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, εξαιτίας της σπουδαιότητας του θέματος που
αναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο «Βάση για αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος»,
δεν είμαστε σε θέση να εκφράσουμε συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση του φορέα
ΑΒΓ με τους όρους του από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ κώδικα κτιριοδομικής νομοθεσίας ΓΓΓ.
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ΔΠΑΕΙ 4100 «Κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου συμμόρφωσης‐ Για ελέγχους που διεξάγονται ξεχωριστά από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων», Παράρτημα 10.
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……[τελικές ενότητες της έκθεσης]]…..

(Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον περιορισμό του
εύρους ελέγχου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα θεμελιώδες ερώτημα ως προς την
ακεραιότητα της διοίκησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά πώς
και σε ποιον θα πρέπει να αναφερθεί το εν λόγω θέμα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.9: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΑΔΥΝΑΜΊΑΣ ΈΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΏΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ63

Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά στην περίπτωση που ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να
αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με το εάν οι δαπάνες του
φορέα ήταν σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Ο ελεγκτής έχει κρίνει ότι οι
επιπτώσεις είναι ουσιώδεις και διάχυτες.

……..[εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]…..

Έκθεση επί της συμμόρφωσης

…….[εισαγωγικό κείμενο]….

Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο φορέας ΑΒΓ εισέπραξε πιστώσεις μέσω του Υπουργείου
Παιδείας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο έλεγχος εντόπισε ότι οι δαπάνες επιχορήγησης για
το έτος, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν και
επιχορήγηση ύψους ΧΧΧ € σε ένα ιδιωτικό ερευνητικό ίδρυμα. Η επιχορήγηση αυτή
αντιπροσωπεύει το 90% του συνόλου των δαπανών επιχορήγησης για το έτος.
Τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου σχετικά με το εάν η επιχορήγηση
καταβλήθηκε σύμφωνα με [σχετικοί νόμοι, κανονισμοί κ.τ.λ.] ήταν περιορισμένα. Λόγω
καταστροφών από καιρικά φαινόμενα, ο φορέας δεν ήταν σε θέση να παρέχει επαρκή
τεκμηρίωση σχετικά με το εάν ο εν λόγω ερευνητικός φορέας ήταν επιλέξιμος για να λάβει
επιχορήγηση. Δεν υπήρχαν άλλες ικανοποιητικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι καταβολές πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και ως εκ τούτου εάν ανταποκρίνονται στους σκοπούς
του νομοθέτη.

Αδυναμία έκφρασης γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση
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Εξαιτίας του περιορισμού του εύρους ελέγχου όπως περιγράφηκε στην ανωτέρω
παράγραφο «Βάση για αδυναμία έκφρασης γνώμης σχετικά με τη συμμόρφωση», δεν
είμαστε σε θέση να εκφράσουμε γνώμη για το εάν οι δραστηριότητες, οι
χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις είναι σε συμμόρφωση με τις αρχές που τις διέπουν.

……[τελικές ενότητες της έκθεσης]…..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.10: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥ ΈΜΦΑΣΗΣ ΘΈΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥ
ΆΛΛΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΆ 64

……..[ εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]…..

Συμπέρασμα

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώσαμε ότι [η χρήση των πόρων του έργου
από το φορέα ΑΒΓ, όπως λαμβάνονται από τον φορέα χρηματοδότησης ΧΨΖ) είναι σε
συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με [τους όρους της από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ συμφωνίας
χρηματοδότησης]

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στην επεξηγηματική σημείωση ΧΧΧ στους λογαριασμούς του έργου
όπου αναλύονται οι συνολικές διοικητικές δαπάνες ύψους ΧΧΧ € που σχετίζονται με την
υποβολή αναφορών του φορέα σχετικά με τη συμμόρφωση με την από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ
συμφωνία χρηματοδότησης. Το συμπέρασμα μας δεν διαφοροποιήθηκε εξαιτίας αυτού του
ζητήματος.

Παράγραφος άλλου θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί για χρήση από το
φορέα χρηματοδότησης ΧΨΖ και ως εκ τούτου μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλο
σκοπό.

……[τελικές ενότητες της έκθεσης]]…..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.11: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥ ΈΜΦΑΣΗΣ ΘΈΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΆΦΟΥ
ΆΛΛΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΆΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΟΝ
ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ65

……..[ εισαγωγικές ενότητες της έκθεσης]…..

Γνώμη επί της συμμόρφωσης

Κατά τη γνώμη μας, από κάθε ουσιώδη άποψη, οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές και οι πληροφορίες που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σε
συμμόρφωση με τις αρχές που τις διέπουν.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στην επεξηγηματική σημείωση ΧΧΧ επί των οικονομικών
καταστάσεων. Αυτή η σημείωση στοιχειοθετεί την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την εν
αναμονή έκδοση δικαστικής απόφασης σχετικά με τη συμμόρφωση του φορέα επί των
απαιτήσεων της από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η γνώμη μας δεν έχει
διαφοροποιηθεί εξαιτίας αυτού του ζητήματος.

Παράγραφος άλλου θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη συμμόρφωση του φορέα με την από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ νομοθεσία
περί δημοσίων συμβάσεων που ισχύει για τον εν λόγω φορέα. Οι όροι αυτής της
νομοθεσίας είναι αντίθετοι με τους όρους της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με
ημερομηνία ΨΨ.ΨΨ.20ΨΨ, η οποία εφαρμόζεται από όλους τους φορείς

που είναι

συμβαλλόμενα μέρη της ΖΖΖ εμπορικής συμφωνίας. Αυτό αφορά και στο φορέα ΑΒΓ.
Υφίσταται ανάγκη ώστε ο νομοθέτης να δώσει σε αυτό το θέμα περαιτέρω προσοχή, έτσι
ώστε αναγκαίες τροποποιήσεις, που να πληρούν την από ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ νομοθεσία περί
δημοσίων συμβάσεων, να θεσπιστούν.

……[κατάλληλες ενότητες για την περάτωση της έκθεσης]…..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.3.12: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πεδίο αναφοράς σύστασης:

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συστάσεις προς ελεγχόμενο φορέα

α/α

Σύσταση

Απάντηση
ελεγχόμενου φορέα

Προτεραιότητα

Παρατηρήσεις

Χρονικός ορίζοντας

ομάδας

Η/Μ/Χ

ελέγχου Ε.Σ.
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9.1 Γενικές Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τον
κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, όταν διαπιστώνει τη
διενέργεια μη σύννομων δαπανών ή άλλων διαχειριστικών ανωμαλιών, προβαίνει σε
άμεση αποκατάσταση των ελλειμμάτων, εκδίδοντας καταλογιστικές πράξεις σε βάρος των
υπευθύνων.
Η διαδικασία του καταλογισμού δεν περιγράφεται στα ελεγκτικά πρότυπα, οι αρχές
της ωστόσο έχουν διαμορφωθεί με βάση τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ώστε να
διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη δράση των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και τη διαφύλαξη
των δικαιωμάτων του καταλογιζόμενου. Ειδικότερα, οι αρχές αυτές αποσκοπούν πρωτίστως
στη χρηστή και αμερόληπτη αντιμετώπιση του καταλογιζομένου και στην διασφάλιση της
δυνατότητάς του να ακουστεί πριν από τη λήψη σε βάρος του οποιουδήποτε δυσμενούς
μέτρου, προκειμένου να διατυπώσει επιχειρήματα που κατά την άποψή του αίρουν την
ευθύνη του ή να διευκρινίσει νομικά και πραγματικά ζητήματα.
Παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτικές παρατηρήσεις, όπως διαμορφώνονται με τις
διαδικασίες που αναλύονται στα λοιπά κεφάλαια του παρόντος Εγχειριδίου και
αποτυπώνονται στην Έκθεση Ελέγχου, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η
καταλογιστική πράξη, εντούτοις η καταλογιστική διαδικασία έχει αυτοτέλεια. Και τούτο
διότι η καταλογιστική πράξη αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση διαφορετικών σκοπών από τις
εκθέσεις ελέγχου, προσανατολίζεται στην αποκατάσταση του συνόλου του διαπιστωθέντος
ελλείμματος, ανεξάρτητα από το επίπεδο ουσιώδους σφάλματος (materiality), έχει
διαφορετικούς αποδέκτες (τους ευθυνόμενους για τη δημιουργία του ελλείμματος) και,
μετά την έκδοσή της, η ορθότητά της αμφισβητείται με ειδική διαδικασία, ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ως αρμοδίου δικαστηρίου. Για τους λόγους αυτούς, εφόσον κατά τον
έλεγχο ανακύψει περίπτωση καταλογισμού, σηματοδοτείται η έναρξη της ειδικώς
προβλεπόμενης διαδικασίας, η οποία βαίνει παράλληλα προς τα λοιπά στάδια του ελέγχου.

9.2 Μορφή καταλογιστικής πράξης
Στην περίπτωση που ο διενεργούμενος έλεγχος συνίσταται σε
συμμόρφωσης

(έλεγχος

νομιμότητας

και

κανονικότητας)

σε

έλεγχο

συνδυασμό

με

χρηματοοικονομικό έλεγχο, για ολόκληρη την αντίστοιχη οικονομική χρήση, σε φορέα που
διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και υπάγεται στον τακτικό κατασταλτικό έλεγχο του
3
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Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο αρμόδιος Επίτροπος, παράλληλα με την γνώμη ή την έκθεση στην
οποία αποσκοπεί ο έλεγχος, αποφαίνεται και για την ορθότητα ή μη των λογαριασμών της
χρηματικής διαχείρισης του φορέα αυτού. Προς τούτο, ακολουθούνται οι διατάξεις που
αφορούν στην κήρυξη των λογαριασμών ως ορθώς εχόντων, η δε καταλογιστική πράξη
κατά των υπολόγων για ελλείμματα που διαπιστώθηκαν στη διαχείρισή τους
ενσωματώνεται στη σχετική πράξη του Επιτρόπου, με την οποία οι λογαριασμοί
κηρύσσονται «εν μέρει ορθώς έχοντες» (βλ. άρθρο 46 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, και άρθρο 161 του π.δ.
1225/1981), σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. ΦΓ828754/27.4.2015 απόφασης της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β 1676) και το επισυναπτόμενο στην απόφαση
αυτή υπόδειγμα πράξης Α2 (Πράξη ελέγχου απολογισμού νομικού προσώπου και
καταλογισμού υπολόγων λόγω διαπίστωσης ελλειμμάτων)
Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. έκτακτοι ειδικοί ή θεματικοί ή στοχευμένοι έλεγχοι,
κατά προτεραιότητα έλεγχοι κλπ), δύναται να εκδοθεί χωριστή καταλογιστική πράξη σε
βάρος του υπολόγου.

9.3 Αρμόδια όργανα
Αρμόδιο όργανο για όλες τις προπαρασκευαστικές του καταλογισμού ενέργειες και
την έκδοση της καταλογιστικής πράξης είναι ο Επίτροπος που μετέχει στην ομάδα ελέγχου,
ή ο αρμόδιος Επίτροπος, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό
της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπων1. Σε περίπτωση που ο Επίτροπος αυτός δεν
μετέχει στην ομάδα που διενεργεί τον έλεγχο, παραπέμπεται σε αυτόν ο φάκελος της
υπόθεσης για να διενεργήσει όλες τις ανωτέρω ενέργειες.

9.4 Αντικείμενο και υποκείμενα του καταλογισμού
Με τον καταλογισμό επιδιώκεται η αποκατάσταση του ελλείμματος που
διαπιστώνεται στους λογαριασμούς χρηματικής διαχείρισης των δημοσίων υπολόγων από
την εκτέλεση μη νόμιμων ή μη κανονικών δαπανών2, από την απώλεια τίτλων, απαιτήσεων
1
Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, άρθρο 38
παρ. 1 και 2 και αποφάσεις της Ολομέλειας του Ε.Σ. με τις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
Επιτρόπων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα Πρακτικά της 12ης Γ.Σ./16.5.2012 (θέμα Α) και της 10ης
Γ.Σ./21.5.2008 της ίδιας ως άνω Ολομέλειας.
2
Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ‐ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α), «Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου
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και περιουσιακών στοιχείων, από την αποστέρηση του φορέα από χρήματα αξίες ή υλικό
καθώς και από την παράλειψη είσπραξης των νομίμως οφειλομένων εσόδων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα, ο Επίτροπος έχει δέσμια αρμοδιότητα να
καταλογίσει εις ολόκληρον όλα τα πρόσωπα που ευθύνονται για αυτό, ανάλογα με το
ύψος της ευθύνης τους.
Η έννοια του ελλείμματος συνδέεται με τη διαχείριση δημοσίου χρήματος, συνεπώς
η καταλογιστική αρμοδιότητα του Επιτρόπου συναρτάται με τη φύση του ελεγχόμενου
φορέα και την προέλευση των χρημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της διαχείρισης.
Κατά τούτο, καταλογιστικές πράξεις εκδίδονται αποκλειστικά κατά τους κατασταλτικούς
ελέγχους που διενεργούνται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α., καθώς και σε Ν.Π.Ι.Δ.
που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το μέρος μόνο που διαχειρίζονται δημόσιο
χρήμα (π.χ. για το συγκεκριμένο ποσό της εκάστοτε δοθείσας προς αυτό δημόσιας
επιχορήγησης ή χρηματοδότησης)3 .
Τα ελλείμματα που διαπιστώνονται κατά τα ανωτέρω στους λογαριασμούς,
καταλογίζονται σε βάρος του υπολόγου, του εκκαθαριστή, κάθε υπηρεσιακού οργάνου που
συνέπραξε, με την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων ή με άλλο τρόπο, στη μη
τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης (συνευθυνόμενος),
καθώς και σε βάρος των αχρεωστήτως λαβόντων, ανάλογα με την ευθύνη εκάστου και
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις4 (εφεξής, όλοι οι ανωτέρω θα αναφέρονται συνεκδοχικά
ως «ο ευθυνόμενος»). Σε περίπτωση θανάτου του ευθυνόμενου προσώπου, ο
καταλογισμός γίνεται σε βάρος των κληρονόμων του, όπως αυτοί προκύπτουν από τα
κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας5.
Πλέον του ελλείμματος, με την καταλογιστική πράξη καταλογίζονται και
προσαυξήσεις σε βάρος του ελλειμματία υπολόγου ή συνευθυνομένου, όταν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του νόμου6.
Από την καταλογιστική αρμοδιότητα του Επιτρόπου εξαιρούνται οι περιπτώσεις
αστικής ευθύνης των οργάνων και υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα, ήτοι περιπτώσεις
ευθύνης τους για θετική ζημία που προξένησαν στον φορέα αυτόν από δόλο ή αμέλεια, οι

είναι οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται με τη νόμιμη διαδικασία στη
διαχείρισή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση διαχείρισης που θεωρείται έλλειμμα από το νόμο. Ως
έλλειμμα θεωρείται και κάθε πληρωμή που: α. Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου. β. Έγινε χωρίς τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά. γ. Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί
οι νόμιμες διαδικασίες εκ μέρους του υπολόγου. δ. Έχει γίνει αχρεώστητα από υπαιτιότητα του υπολόγου. ε.
Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχείρισης.
3
βλ. Ολ.ΕΣ Πρακτικά της 3ης Γ.Σ./29.1.2014 (θέμα Β).
4
Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, άρθρα 22,41 παρ.6, 46, 47, 58. Νόμος 4270/2014 άρθρα 96 και 152
5
βλ αποφάσεις Ε.Σ. Ι Τμ. 2085/1992, IV Τμ. 605/2001, VII Τμ. 2663/2006 και 2292/2014.
6
Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο 46 παρ. 3.
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οποίες καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων είτε από ειδικώς προβλεπόμενο διοικητικό
όργανο με ειδική διαδικασία7, είτε με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση του Γενικού
Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή άλλου αρμοδίου οργάνου8. Στις
περιπτώσεις αυτές, ο ελεγκτής ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο όργανο, στο οποίο και
κοινοποιεί πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που κατά την κρίση του τεκμηριώνουν την αστική
ευθύνη των εμπλεκομένων οργάνων ή υπαλλήλων. Αντίστοιχα αντιμετωπίζεται και η
χρηματική ποινή που επιβάλλεται σε υπόλογο που δεν υποβάλλει εμπροθέσμως τα
διαχειριστικά του στοιχεία (άρθρο 45 Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο).

9.5 Διαδικασία

Α) Έκδοση Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων

Στο άρθρο 38 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζεται ότι «Για
τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αμφιβολίες που δημιουργούνται κατά την
επεξεργασία των λογαριασμών, συντάσσεται φύλλο μεταβολών και ελλείψεων που
αποστέλλεται αρμοδίως για την αναπλήρωση των διαπιστούμενων ελλείψεων και την
παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των
δεκαπέντε ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρόνο».
Με το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), ο ευθυνόμενος ενημερώνεται
για την πλημμέλεια που του αποδίδεται και καλείται να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του ή,
εφόσον αποδέχεται τα πορίσματα του ελέγχου, να αναπληρώσει το διαπιστούμενο
έλλειμμα εντός ορισμένης προθεσμίας.
Η προθεσμία ορίζεται στο νόμο σε δεκαπέντε ημέρες, πλην όμως δύναται να
παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες και την πολυπλοκότητα
κάθε υπόθεσης και τις δικαιολογημένες ανάγκες και υποχρεώσεις του ευθυνόμενου,
ωστόσο με μέριμνα για την ταχεία και επίκαιρη ολοκλήρωση του ελέγχου. Εξυπακούεται ότι
η προθεσμία αρχίζει από την αποδεδειγμένη παραλαβή του Φ.Μ.Ε. από τον
καταλογιζόμενο.
Στο Φ.Μ.Ε. απαιτείται :
1. να προσδιορίζεται ο ευθυνόμενος και η νομική βάση της ευθύνης του,
7

π.χ. αστική ευθύνη αιρετών Ο.Τ.Α. που καταλογίζονται με πράξη της αρμόδιας τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής
του άρθρου 141 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ειδική καταλογιστική αρμοδιότητα από Επίτροπο που
διενεργεί έλεγχο εσόδων, σε περίπτωση διαπίστωσης αδράνειας κατά την είσπραξη δημοτικών εσόδων (άρθρο
52 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο) κλπ.
8
βλ. άρθρα 68 και 69 Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο..
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2.

να περιγράφονται σαφώς τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά,

3. να αναφέρεται με σαφήνεια η πλημμέλεια που του αποδίδεται και
4.

να προσδιορίζεται το ύψος της ευθύνης του, με αναφορά –ανάλογα με την
περίπτωση– σε συγκεκριμένα παραστατικά δαπανών (χρηματικά εντάλματα
κλπ)

Η κοινοποίηση του Φ.Μ.Ε. στον ευθυνόμενο για αναπλήρωση του ελλείμματος
αποσκοπεί στην ενημέρωσή του και στην ικανοποίηση του δικαιώματός του για
προηγούμενη ακρόαση, συνεπώς αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, η παράλειψη
του οποίου δύναται να οδηγήσει ακόμα και σε δικαστική ακύρωση της καταλογιστικής
πράξης. Ενδείκνυται η κοινοποίηση σε έκαστο ευθυνόμενο χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα
33 επ. του π.δ. 1225/1981, δύναται ωστόσο να γίνει κατά την κρίση του Επιτρόπου και με
άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον διασφαλίζεται η ουσιαστική γνώση των παρατηρήσεων
του ΦΜΕ από τον ευθυνόμενο (π.χ. ενυπόγραφη παραλαβή αντιγράφου του ΦΜΕ από
αρχείο της υπηρεσίας του).

Β) Έκδοση Καταλογιστικής Πράξης – Περιεχόμενο

Σε περίπτωση που ο φερόμενος ως ευθυνόμενος υποβάλει αντιρρήσεις, εφόσον
από τις αντιρρήσεις αυτές προκύψει ανάγκη περαιτέρω διευκρίνησης του πραγματικού της
υπόθεσης, επιτρέπεται να διεξαχθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι για τα συγκεκριμένα αυτά
ζητήματα. Αν από τον συμπληρωματικό έλεγχο προκύψουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία για
τον ευθυνόμενο, εκδίδεται νέο Φ.Μ.Ε. για το ζήτημα αυτό.
Σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες, ο ενδιαφερόμενος
ενημερώνεται σχετικά. Αν αντιθέτως κριθούν αβάσιμες, εν όλω ή εν μέρει, από τον
Επίτροπο, ή η ταχθείσα στον ελεγχόμενο προθεσμία για να απαντήσει επί του
κοινοποιούμενου σε αυτόν Φ.Μ.Ε. παρέλθει άπρακτη, ο Επίτροπος προβαίνει εντός
ευλόγου χρόνου στην έκδοση ειδικώς αιτιολογημένης καταλογιστικής πράξης.
Στην καταλογιστική πράξη, αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τα πρόσωπα που καταλογίζονται και τα προσωπικά τους στοιχεία
β) το ύψος του καταλογισμού για έκαστο εξ αυτών
γ) η αιτία του καταλογισμού, με προσδιορισμό έστω και επιγραμματικά της
ιστορικής και νομικής βάσης του καταλογισμού με ειδική αναφορά στο Φ.Μ.Ε. και,
αν είναι απαραίτητο, σε άλλα έγγραφα του ελέγχου. Παρότι η σιωπηρή απόρριψη
των αντιρρήσεων δεν αποτελεί πλημμέλεια της διαδικασίας, εντούτοις ενδείκνυται
7
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να γίνεται ειδική αναφορά στην αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης, στους
λόγους απόρριψης των ισχυρισμών του καταλογιζομένου.
δ) Προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης για
καταβολή του ποσού.
ε) Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά της πράξης αυτής (έφεση
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου9) και η σχετική προθεσμία άσκησης αυτών.
Η καταλογιστική πράξη κοινοποιείται στον καταλογιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα
33επ. του π.δ/τος 1225/1981 (το οποίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση του
προβλεπόμενου στο άρθρο 94 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάγματος).
Η πράξη αυτή είναι εκτελεστή10 και, μετά την κοινοποίησή της, αποστέλλεται στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προβεί στην ταμειακή βεβαίωση του
ποσού. Οι καταλογιστικές πράξεις κοινοποιούνται και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τυχόν άσκηση ένδικων μέσων από αυτόν11.

Γ) Τεκμηρίωση

Ο φάκελος τεκμηρίωσης περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
υποστήριξη του ελεγκτικού συμπεράσματος. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν
συμπληρώνουν την αιτιολογία της καταλογιστικής πράξης και την ακολουθούν σε όλη την
πορεία της, μέχρι τον τελεσίδικο δικαστικό της έλεγχο. Για τον λόγο αυτόν ενδείκνυται η
σύσταση ειδικού φακέλου τεκμηρίωσης της καταλογιστικής πράξης, χωριστού από τους
φακέλους τεκμηρίωσης των ελέγχων. Άλλωστε, σε αντίθεση προς τους τελευταίους, τα
στοιχεία του πρέπει να είναι προσιτά στον καταλογιζόμενο, προκειμένου να διατυπώσει τις
απόψεις του επί των τεκμηρίων και να οργανώσει την δικαστική άμυνά του.
Στο ελάχιστο περιεχόμενο του φακέλου αυτού περιλαμβάνονται:
1) Τα πλήρη στοιχεία των ευθυνόμενων προσώπων και, σε περίπτωση θανάτου τους,
τα στοιχεία των κληρονόμων και (κατά το δυνατόν) τα νομιμοποιητικά τους
έγγραφα.
2) Οι αποφάσεις διορισμού ή τοποθέτησης των ευθυνόμενων προσώπων στη θέση,
από την άσκηση των καθηκόντων της οποίας προκλήθηκε το διαπιστούμενο
έλλειμμα.

9

Βλ. Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, άρθρο 80 παρ. 1.
Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο 47 παρ. 1.
11
Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, άρθρο 47 παρ. 2.
10
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3) Αντίγραφο του Φ.Μ.Ε. καθώς και των αποδεικτικών κοινοποίησης αυτού, των
απαντήσεων των ευθυνομένων επί των αποδιδομένων σε αυτούς πλημμελειών,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας.
4) Αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων είσπραξης και πληρωμής,
στα οποία στηρίζεται ο καταλογισμός, με τα κρίσιμα δικαιολογητικά τους, από τα
οποία προκύπτει η ευθύνη του καταλογιζομένου
5) Αντίγραφα κάθε αναγκαίου, για την τεκμηρίωση της ευθύνης του καταλογιζομένου,
εγγράφου, και ιδίως εκείνων που επικαλείται ο Ελεγκτής Επίτροπος στο Φ.Μ.Ε.
(ενδεικτικά: Εκθέσεις από άλλα ελεγκτικά όργανα, αποφάσεις διοικητικών
οργάνων, ποινικές αποφάσεις, διαπιστωτικές ή άλλες πράξεις, αποδεικτικά
δημοσίευσης, συμβάσεις χρηματοδότησης κλπ), καθώς και την καταλογιστική
πράξη.

9
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10.1. Στόχοι και σκοποί της παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων

Σε συνέχεια της έκδοσης, υποβολής και κοινοποίησης της τελικής έκθεσης ελέγχου
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 «Έκθεση Ελέγχου», κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης της συμμόρφωσης 1 των ελεγχόμενων
φορέων επί των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αξιολόγησης των λαμβανόμενων
μέτρων (εφεξής παρακολούθηση συμμόρφωσης).
Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης αποσκοπεί στην:
•

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των εκθέσεων ελέγχου μέσω της αύξησης της
πιθανότητας εφαρμογής των συστάσεων έγκαιρα και αποτελεσματικά και κατά
συνέπεια βελτίωση των εσωτερικών δικλίδων και της λογοδοσίας του δημόσιου
τομέα

•

Παροχή βοήθειας στις νομοθετικές και τις δημοσιονομικές αρχές ως προς την
καθοδήγηση των πράξεών τους

•

Αξιολόγηση των επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και του περιεχομένου
των εκθέσεων ελέγχου, η οποία συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του
ελεγκτικού έργου και στον στρατηγικό σχεδιασμό των ελέγχων

•

Βελτίωση των γνώσεων και των πρακτικών που ακολουθούνται εντός του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

10.2. Αντικείμενο της παρακολούθησης συμμόρφωσης
Το έργο της παρακολούθησης δεν συνίσταται σε πλήρη έλεγχο, πρέπει όμως να
προσδιορίζει τα μέτρα που έλαβε ο ελεγχόμενος φορέας για τη βελτίωσή του, καθώς και τις
συστάσεις που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και να εκτιμά κατά πόσο τα μέτρα αυτά είναι
επαρκή και τα ενδεδειγμένα για τη θεραπεία των αδυναμιών που εντοπίστηκαν.
Η συμμόρφωση του ελεγχόμενου φορέα επί των συστάσεων πρέπει να
παρακολουθείται για κάθε έκθεση ελέγχου. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι διαδικασίες του ελεγχόμενου
φορέα από την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου και συνεπώς οι συστάσεις δεν

1

Σύμφωνα με την αρχή 7 του ΔΠΑΕΙ 10 « Διακήρυξη του Μεξικό για την ανεξαρτησία των Ανώτατων Ελεγκτικών
Θεσμών».
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είναι πλέον εφαρμόσιμες. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται να εξετασθεί η ανάγκη
διενέργειας ελέγχου επί των νέων διαδικασιών.
Η ανταπόκριση του Κοινοβουλίου και ειδικότερα τα ερωτήματα που τίθενται από
τις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές επί των ευρημάτων / συστάσεων της έκθεσης
ελέγχου μπορούν να καθοδηγήσουν την ομάδα στις περιοχές ελέγχου όπου πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Σε περίπτωση δε που τα ευρήματα ενός ελέγχου αποτελέσουν
αφορμή για την λήψη αποφάσεων από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξετασθεί η
εφαρμογή των συγκεκριμένων αποφάσεων κατά την παρακολούθηση συμμόρφωσης.

10.3. Χρονική στιγμή της παρακολούθησης συμμόρφωσης
Η παρακολούθηση συμμόρφωσης πραγματοποιείται κατά κανόνα δύο έτη μετά τη
δημοσίευση της έκθεσης ελέγχου εκτός εάν οι συστάσεις αφορούν σημαντικές μεταβολές
επί των ισχυουσών διαδικασιών και απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την
υλοποίησή τους .
Το διάστημα των δύο ετών θεωρείται επαρκές για την διενέργεια των διορθωτικών
ενεργειών. Παράλληλα χρησιμεύει ως μέσο άσκησης πίεσης προς τον ελεγχόμενο φορέα
για την «έγκαιρη» υλοποίησή τους.
Σε περίπτωση που απαιτούνται παραπάνω από δύο έτη για την υλοποίηση
σημαντικών μεταβολών επί των ισχυουσών διαδικασιών, προτείνεται να υπάρχει γραπτή
επικοινωνία με τον ελεγχόμενο φορέα ανά διετία, έτσι ώστε να παραμένει το Ελεγκτικό
Συνέδριο ενήμερο για την πρόοδο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών εωσότου αυτές
ολοκληρωθούν.

10.4. Μέθοδος της παρακολούθησης συμμόρφωσης
Η παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων πρέπει να εκτελείται με
αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο. Πρωταρχικός σκοπός της διαδικασίας είναι να
προσδιοριστεί εάν οι αναληφθείσες δράσεις του ελεγχόμενου φορέα λαμβάνουν υπόψη τις
συστάσεις της ομάδας ελέγχου και θεραπεύουν τις αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί.
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10.4.1 Δραστηριότητες παρακολούθησης συμμόρφωσης

Προκειμένου να εκτελεστεί η παρακολούθηση συμμόρφωσης, πρέπει να
συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες προέβη ο
ελεγχόμενος φορέας, την «πρόοδο» υλοποίησης τους και κατά πόσο αυτές είναι επαρκείς
ούτως ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συγκέντρωση των
απαραίτητων πληροφοριών από την ομάδα ελέγχου απαιτεί τις ακόλουθες ενέργειες:

Η

«πρόοδος

υλοποίησης»

Αποστολή επιστολής προς τον
ελεγχόμενο φορέα

Συνάντηση με τη Διοίκηση του
ελεγχόμενου φορέα

Διενέργεια περιορισμένων
επισκέψεων στον ελεγχόμενο
φορέα

διακρίνεται

σε

τέσσερα

επίπεδα:

Με την επιστολή αυτή ζητείται έγγραφη
ενημέρωση επί των διορθωτικών ενεργειών
που έχουν ληφθεί (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.1.)
Κατά τη συνάντηση αυτή συζητείται η
πρόοδος υλοποίησης των διορθωτικών
ενεργειών, ο βαθμός επίτευξης των
επιδιωκόμενων
αποτελεσμάτων
και
προσκομίζονται σχετικά τεκμήρια επί της
προόδου

Οι
επισκέψεις
έχουν
στόχο
να
επαληθευθούν τα όσα εμπεριέχονται τόσο
στην έγγραφη (με την επιστολή)» όσο και
στην προφορική (κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων) απάντησή του και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους

«εκτελέστηκε», «σε εξέλιξη» «εκτελέστηκε μερικώς» και «δεν εκτελέστηκε».
Η διάρκεια και η έκταση της παρακολούθησης συμμόρφωσης, θα εξαρτηθεί από
διάφορους παράγοντες, όπως: 1) την σημαντικότητα των ευρημάτων ελέγχου και των
προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών, 2) τη διαθεσιμότητα ελεγκτών, 3)τον βαθμό
ενδιαφέροντος εκ μέρους τρίτων ( Κοινοβούλιο, κοινή γνώμη κ.τ.λ.) και 4) τις
προτεραιότητες που τίθενται κατά τον στρατηγικό και ετήσιο σχεδιασμό των ελέγχων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.Βάσει των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί, η ομάδα ελέγχου
συμπληρώνει τον «Πίνακα παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων». Ο
Πίνακας αποτελεί συνέχεια του Πίνακα «Συστάσεις προς ελεγχόμενο φορέα»2, ο οποίος
είναι παράρτημα της τελικής έκθεσης ελέγχου και περιγράφει τις συστάσεις ελέγχου καθώς
και τις προτεινόμενες ενέργειες, τις οποίες δεσμεύεται να υλοποιήσει ο ελεγχόμενος

2

Βλέπε Κεφάλαιο 8 «Έκθεση Ελέγχου».
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φορέας. Στον «Πίνακα παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
10.4.2), ο οποίος συμπληρώνεται βάσει της απαντητικής επιστολής (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
10.4.4) και όσων συζητήθηκαν κατά την συνάντηση με τον ελεγχόμενο φορέα, έχουν
προστεθεί οι στήλες:
•

Διορθωτικές ενέργειες (περιγραφή των δράσεων που έχουν αναληφθεί προς
αντιμετώπιση των εντοπισθεισών αδυναμιών)

•

Πρόοδος υλοποίησης ( «εκτελέστηκε», «σε εξέλιξη», «εκτελέστηκε μερικώς» ή
«δεν εκτελέστηκε»)

•

Λόγοι μη υλοποίησης (περιγραφή των λόγων μη υλοποίησης)

•

Αντίκτυπος (περιγραφή του αντίκτυπου από την υλοποίηση των διορθωτικών
ενεργειών – εάν υπάρχει)

Ο πίνακας αυτός, συμπληρωμένος πλέον, περιλαμβάνεται στην έκθεση
παρακολούθησης συμμόρφωσης. Παράλληλα κοινοποιείται στην Επιτροπή Σχεδιασμού
Ελέγχου, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τα αποτελέσματα των ελέγχων και τη
συμμόρφωση των ελεγχόμενων φορέων προς τις συστάσεις των οικείων εκθέσεων ελέγχου,
στο πλαίσιο συγκέντρωσης και αξιολόγησης στοιχείων και πληροφοριών για τον
προγραμματισμό και τον σχηματισμό χαρτοφυλακίου δυνητικών ελέγχων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Εάν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου
φορέα κρίνονται ικανοποιητικά, ο έλεγχος θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί. Σε αντίθετη
περίπτωση όπου ο ελεγχόμενος φορέας δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ή οι
ενέργειες δεν είχαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε
έλεγχο παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων, για τον οποίο θα εκδοθεί εκ
νέου έκθεση ελέγχου.

10.4.2 Έλεγχος παρακολούθησης συμμόρφωσης

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου παρακολούθησης συμμόρφωσης,
ο οποίος αποτελεί επί της ουσίας ένα νέο έλεγχο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στον σχεδιασμό του και ειδικότερα στον ορισμό των

περιοχών και της έκτασης του

ελέγχου.
Το πεδίο ελέγχου θα πρέπει να προσδιορισθεί αφότου εκτιμηθούν:
6
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•

η ισχύς των αρχικών συμπερασμάτων ελέγχου

•

οι διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη

•

η παροχή υπηρεσιών από άλλους φορείς, η οποία ενδέχεται να μετριάζει τις
αρνητικές συνέπειες μη συμμόρφωσης του ελεγχόμενου φορέα και

•

άλλοι εξωτερικοί παράγοντες και θέματα

Αφότου προσδιορισθεί το πεδίο ελέγχου, ο έλεγχος ακολουθεί όλες τις
απαιτούμενες διαδικασίες όπως περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο Ελέγχου» (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.3 και 10.4.4).

10.5. Είδη εκθέσεων παρακολούθησης συμμόρφωσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των
δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης κρίνονται ικανοποιητικά, ο έλεγχος
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και ενημερώνεται τόσο ο ελεγχόμενος φορέας όσο και οι
επιβλέποντες φορείς με ειδική έκθεση (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.5.1).
Μία

εναλλακτική

προσέγγιση,

όταν

διενεργούνται

δραστηριότητες

παρακολούθησης συμμόρφωσης σε ομοειδείς φορείς ή κοινές περιοχές ελέγχου μεταξύ
διαφόρων φορέων, είναι η έκδοση ενοποιημένης ειδικής έκθεσης . Με τον τρόπο αυτόν
παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ των φορέων και η εξαγωγή
γενικότερων συμπερασμάτων.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις παρακολούθησης παρατίθενται επίσης στην
ετήσια έκθεση και είναι διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου παρακολούθησης συμμόρφωσης, ισχύουν όσα
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 8 « Έκθεση ελέγχου» του παρόντος Εγχειριδίου.
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Συνοψίζοντας, η διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης απεικονίζεται
διαγραμματικά ως εξής:
Αποστολή επιστολής προς τον
ελεγχόμενο φορέα

Συνάντηση με τη Διοίκηση του
ελεγχόμενου φορέα

Διενέργεια επισκέψεων στον
ελεγχόμενο φορέα για
επιβεβαίωση κι αξιολόγηση

Συμπλήρωση πίνακα
παρακολούθησης
συμμόρφωσης

Είναι τα
αποτελέσματα της
παρακολούθησης
συμμόρφωσης
ικανοποιητικά?

Ναι

Έκδοση ειδικής έκθεσης
παρακολούθησης
συμμόρφωσης

Όχι
Διενέργεια ελέγχου
παρακολούθησης
συμμόρφωσης

Έκδοση έκθεσης ελέγχου
παρακολούθησης
συμμόρφωσης

8
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10.6. Βήματα ομάδας ελέγχου

Βήματα Ομάδας Ελέγχου

1) Επικοινωνία με ελεγχόμενο
φορέα

2) Επιβεβαίωση διορθωτικών
μέτρων και αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας τους

3) Έλεγχος επιτυχούς εφαρμογής
διορθωτικών μέτρων

4) Εξαγωγή συμπερασμάτων

5) Διενέργεια ελέγχου
παρακολούθησης συμμόρφωσης
(Μόνο όταν ελεγχόμενος φορέας δεν έχει
λάβει διορθωτικά μέτρα ή τα μέτρα δεν
είχαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα)

Τεκμηρίωση
‐Αλληλογραφία με ελεγχόμενο
φορέα και καταγραφή
πρακτικών των συναντήσεων
‐ Συμπλήρωση «Πίνακα
Παρακολούθησης
Συμμόρφωσης επί των
συστάσεων»
Συγκέντρωση κι αρχειοθέτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων

Συγκέντρωση κι αρχειοθέτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων

Έκδοση ειδικής έκθεσης
παρακολούθησης συμμόρφωσης

Έκδοση έκθεσης ελέγχου
παρακολούθησης συμμόρφωσης

Αρχειοθέτηση

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.11)

Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.11)
Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.11)
Φάκελος
Ελέγχου Α
(Ενότητα Α.11)

Νέος Φάκελος
Ελέγχου

9

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELENI
AVGOUSTOGLOU
Ημερομηνία: 2017.02.06 12:51:05 EET

ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10 ............................................................................. 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ........ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................................................ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ.......................................................................................................... 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .......... 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

10.5.1:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ................................................................................................ 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.5.2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 15

1

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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℡
¬


Βουρνάζου 4
Τ.Κ. 101 68, Αθήνα
………………….
………………….
………………….
……….@elsyn.gr

Αθήνα, …….
Αριθ. Πρωτ:……..

ΠΡΟΣ:

1. ……. (Επωνυμία ελεγχόμενου
φορέα)
…………..(Ταχυδρομική διεύθυνση
ελεγχόμενου φορέα)

Θέμα : Παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του ………
(επωνυμία φορέα) για το οικονομικό έτος ……
Σχετ : α) ……………..
β)………………
Κύριοι,
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης
Ελέγχου του φορέα σας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (περιγραφή Έκθεσης Ελέγχου αρ. πρωτ.
ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ), για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και ειδικότερα αναφορικά
με τον Πίνακα Συστάσεων (Παράρτημα ΧΧ της έκθεσης ελέγχου), παρακαλείσθε να
περιγράψετε για κάθε σύσταση: (1) τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί
μέχρι σήμερα, (2) την πρόοδο υλοποίησης τους, (3) τους λόγους μη υλοποίησης, εάν
υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και (4) τον πιθανό αντίκτυπό τους στις ισχύουσες πολιτικές
και διαδικασίες.
Παρακαλούμε όπως μας παράσχετε την απάντησή σας με επιστολή(στη διεύθυνση
¨ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Τσόχα &Βουρνάζου 4, Τ.Κ. 10168 Αθήνα, υπόψη ΧΧΧ) και μέσω
σχετικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail: XXXX@elsyn.gr) χάριν συντομίας), εντός της
εύλογης προθεσμίας των 20 ημερολογιακών ημερών.

Με εκτίμηση,

1

Τα ακόλουθα υποδείγματα δέον όπως τροποποιούνται, συνδυάζονται και προσαρμόζονται στα δεδομένα και
τις συνθήκες του εκάστοτε ελέγχου.

2

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η/Ο Επίτροπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)
(ΧΡΗΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "………………………………………………."
Προετοιμάστηκε από:
Εγκρίθηκε από:

α/α

Συστάσεις

Απάντηση Ελεγχόμενου
Φορέα

Προτεραιότητα
Χρονικός Ορίζοντας
(Υ/Μ/Χ)

Ημερομηνία:
Ημερομηνία:

Διορθωτικές
Ενέργειες

Πρόοδος
Υλοποίησης

Λόγοι μη
υλοποίησης

Αντίκτυπος
(εάν υπάρχει)

1
2
3
4
5
6
…….

4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα, …….
Αριθ. Πρωτ:……..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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¬


Βουρνάζου 4
Τ.Κ. 101 68, Αθήνα
………………….
………………….
………………….
……….@elsyn.gr

ΠΡΟΣ:

2. ……. (Επωνυμία ελεγχόμενου
φορέα)
…………..(Ταχυδρομική διεύθυνση
ελεγχόμενου φορέα)

Θέμα : Γνωστοποίηση των όρων διενέργειας επικείμενης παρακολούθησης συμμόρφωσης
επί των συστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του ……… (επωνυμία φορέα) για το
οικονομικό έτος ……
Σχετ : α) ……………..
β)………………
Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι, κατά το Σύνταγμα (άρθρο 98), τον Κώδικα Δημοσίου
Λογιστικού (ν. 2362/1995,όπως ισχύει) και τον οργανικό νόμο που διέπει τη λειτουργία του
(ν. 4129/2013, όπως ισχύει), επιφορτισμένο με τον δημοσιονομικό έλεγχο των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της σύννομης και χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης των εσόδων και δαπανών τους. Οι έλεγχοι και οι λοιπές ελεγκτικές
δραστηριότητες που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνονται σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ολομέλειά του, Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων και τα
πορίσματα αυτών περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση αποτελεσμάτων που υποβάλλεται
στη Βουλή των Ελλήνων, κατά περίπτωση δε, και στην Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί
του απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους.
Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ελέγχων έτους ΧΧΧΧ, που εγκρίθηκε με τα Πρακτικά της ΧΧ Γεν. Συν./ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ της
Ολομέλειας του Δικαστηρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενοτην
παρακολούθηση συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του φορέα σας
από το Ελεγκτικό Συνέδριο (περιγραφή του θέματος της Έκθεσης Ελέγχου αρ. πρωτ.
ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ) ……………….. για τη χρήση

……….. (θα αναγραφεί το έτος ή τα έτη
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αναφοράς που ελέγχθηκαν). Η παρακολούθηση συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από …… έως
……. (χρόνος ελέγχου) από την ομάδα που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με την …………
Απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποτελείται από τους :
……………………
Προκειμένου η παρακολούθηση συμμόρφωσης να διενεργηθεί με ακρίβεια,
αντικειμενικότητα και ταχύτητα, καλείστε, σύμφωνα με το άρθρο 27 περ. α΄ του ν.
4129/2013, να παρέχετε κάθε δυνατή συνδρομή και να διευκολύνετε τη συνεργασία των
υπηρεσιών σας στο έργο των παραπάνω ελεγκτών. Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε
υπόψη σας τις ακόλουθες διευκρινήσεις, όπου περιγράφονται το αντικείμενο και οι όροι
διενέργειας της παρακολούθησης συμμόρφωσης.
Σκοπός της παρακολούθησης συμμόρφωσης
Ο σκοπός της παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης
Ελέγχου του φορέα σας από το Ελεγκτικό Συνέδριο (περιγραφή του θέματος της Έκθεσης
Ελέγχου αρ. πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ) ……………….. για τη χρήση ……….. είναι η εξακρίβωση
κι επιβεβαίωση: (1) των διορθωτικών ενεργειών, στις οποίες έχετε προβεί μέχρι σήμερα για
κάθε σύσταση, (2) της προόδου υλοποίησής τους, (3) των λόγων μη υλοποίησης, εάν
υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και (4) του πιθανού αντίκτυπού τους στις ισχύουσες
πολιτικές και διαδικασίες.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
κειμένων δημοσιονομικών κανόνων δικαίου και στο πλαίσιο των αρχών και προτύπων του
Διεθνούς Οργανισμού των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), τα οποία εγγυώνται
μεταξύ άλλων την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα των μελών της
ομάδας ελέγχου σε σχέση με την παρούσα παρακολούθηση συμμόρφωσης.
Η παρακολούθηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει την απόκτηση, εξέταση και
αξιολόγηση επαρκών και αξιόπιστων ελεγκτικών τεκμηρίων. Η επιλογή των διαδικασιών
απόκτησης, εξέτασης και αξιολόγησης των ανωτέρω τεκμηρίων, επαφίεται στην κρίση των
ελεγκτών.
Διαδικασία της παρακολούθησης συμμόρφωσης

Η παρακολούθηση συμμόρφωσης θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη
φάση θα ζητηθεί ενημέρωση από τη Διοίκηση, τόσο προφορικώς όσο και εγγράφως, επί
των

διορθωτικών

ενεργειών

και

του

βαθμού

επίτευξης

των

επιδιωκόμενων
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αποτελεσμάτων. Κατά τη δεύτερη φάση, θα διενεργηθούν από τους ελεγκτές επισκέψεις σε
υπηρεσίες, τμήματα και αρχεία προκειμένου να επαληθευθούν τα όσα εμπεριέχονται τόσο
στην

έγγραφη

όσο

και

στην

προφορική

απάντηση

και

να

αξιολογηθεί

η

αποτελεσματικότητά τους.
Κατά τα ανωτέρω στάδια καλείστε να παρέχετε κάθε δυνατή συνδρομή στους
ελεγκτές και ιδίως:
-

πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που είναι σχετική με το αντικείμενο της
παρακολούθησης συμμόρφωσης και αναγκαία για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση αυτής όπως αρχεία, τεκμηρίωση, εκθέσεις οικονομικής και
διοικητικής φύσεως,

-

διευκόλυνση στην επικοινωνία των ελεγκτών με τις καθ’ ύλην αρμόδιες με
το αντικείμενο της παρακολούθησης συμμόρφωσης υπηρεσίες και τους
υπαλλήλους της,

-

παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και τεκμηρίων που τυχόν
ζητηθούν για τους σκοπούς της παρακολούθησης συμμόρφωσης,

-

έγγραφη επιβεβαίωση για την ακρίβεια των πληροφοριών και το
περιεχόμενο των στοιχείων, τεκμηρίων, εγγράφων κλπ που θα λάβουν οι
ελεγκτές στο πλαίσιο της παρακολούθησης συμμόρφωσης και

Τα

παραχώρηση κατάλληλου χώρου και μέσων.
προκαταρτικά

ευρήματα

της

παρακολούθησης

συμμόρφωσης

θα

γνωστοποιηθούν στον ………… (θα αναγραφεί η επωνυμία ή ο τίτλος της ελεγχόμενης
υπηρεσίας) για την οριστικοποίησή τους. Επί των ανωτέρω προκαταρτικών ευρημάτων η
υπηρεσία σας δύναται να διατυπώσει, εντός εύλογης προθεσμίας που θα καθορίσει η
ομάδα ελέγχου, τις αντιρρήσεις της και να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία. Τα
οριστικά ευρήματα θα καταχωρηθούν σε Έκθεση Παρακολούθησης Συμμόρφωσης.
Αντίγραφο της παραπάνω εκθέσεως θα κοινοποιηθεί στο ……….. (θα αναγραφεί το
μονοπρόσωπο ή πολυμελές όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο εντάσσονται οι
υπηρεσίες που ελέγχθηκαν) καθώς και στον ……………. (θα αναγραφεί το όργανο που τυχόν
ασκεί εποπτεία στο φορέα στον οποίο ανήκουν οι ελεγχθείσες από την ομάδα υπηρεσίες ή
είναι εμπλεκόμενος στον έλεγχο φορέας ). Περαιτέρω, η ως άνω Έκθεση με τις τυχόν
απαντήσεις σας, καθώς και τις απαντήσεις των εμπλεκομένων στην παρακολούθηση
συμμόρφωσης φορέων επί των οριστικών ευρημάτων, ενδέχεται να παρουσιασθεί στις
αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής και ακολούθως περίληψή της να δημοσιευθεί σε έντυπα
και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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Αναλόγως των ευρημάτων της παρακολούθησης συμμόρφωσης, ενδέχεται να
καταστεί αναγκαία η διενέργεια εκ νέου ελέγχου στην υπηρεσία σας που θα διενεργήσει το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο υλοποίησης επόμενου ετήσιου προγράμματος ελέγχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.4.4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ελεγχόμενος Φορέας)
(Διεύθυνση Ελεγχόμενου Φορέα)

(Προς το Ελεγκτικό Συνέδριο)
(Ημερομηνία) 2
Θέμα:……………………..

Η παρούσα επιστολή διαβεβαίωσης χορηγείται αναφορικά με την παρακολούθηση
συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του….. (συμπληρώνεται ο τίτλος
του ελεγχόμενου φορέα) από το Ελεγκτικό Συνέδριο (… περιγραφή Έκθεσης Ελέγχου αρ.
πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ), για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη λειτουργία του φορέα σε συμμόρφωση με το
ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων, που διασφαλίζουν την επίτευξη των γενικότερων
στόχων του φορέα, όπως τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων και πόρων, την
εύρυθμη, οικονομική, αποδοτική, αποτελεσματική και σύμφωνη με τους δεοντολογικούς
κανόνες εκτέλεση των λειτουργιών του, την πρόληψη και την καταστολή φαινομένων
απάτης και διαφθοράς και την κατάρτιση και παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων,
απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται σε απάτη ή λάθη, με παράλληλη
εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας που διασφαλίζουν τη χρηστή δημόσια
διακυβέρνηση.
Επιβεβαιώνουμε (σύμφωνα με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας,
έχοντας θέσει τα διερευνητικά ερωτήματα που θεωρήσαμε απαραίτητα για το σκοπό της
κατάλληλης πληροφόρησής μας), ότι:

• Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιγράφονται στην απαντητική επιστολή μας με
ημερομηνία …. και αρ.πρωτ. …… και ειδικότερα: (1) οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες
έχουμε προβεί μέχρι σήμερα, (2) η πρόοδος υλοποίησης τους, (3) οι πιθανοί λόγοι μη
υλοποίησης και (4) ο αντίκτυπος τους στις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες, είναι
πλήρεις και ακριβείς.

2

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις οφείλουν να έχουν ημερομηνία όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην ημερομηνία της

έκθεσης ελέγχου.
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• Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας για τη λειτουργία του ελεγχόμενου φορέα σε
συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και για το
σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση εσωτερικών δικλίδων που προλαμβάνουν,
εντοπίζουν και διορθώνουν ουσιώδη σφάλματα, ανακρίβειες και απάτη.
• Όλες οι συναλλαγές έχουν εγγραφεί στα λογιστικά αρχεία και αντανακλώνται στις
οικονομικές καταστάσεις.
• Οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές του φορέα είναι σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις σχετικές οδηγίες με τις οποίες ο φορέας οφείλει
να συμμορφώνεται.
• Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης ή σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις αδυναμίες στο σχεδιασμό και τη
λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τις οποίες γνωρίζουμε και οι οποίες
αφορούν………(συμπληρώνεται κατάλληλα).
• Ο εσωτερικός έλεγχος του φορέα λειτούργησε αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια της
κλειόμενης χρήσης.
• Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για την λήψη κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να
επιτευχθεί συμμόρφωση με τις συστάσεις σας, όπως διατυπώθηκαν στην προαναφερθείσα
Έκθεση Ελέγχου.
• Συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει
ενδεδειγμένα.

Παρεχόμενες πληροφορίες

• Σας έχουμε παράσχει:
o Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τις οποίες είμαστε ενήμεροι ότι είναι σχετικές με
το αντικείμενο της παρακολούθησης συμμόρφωσης και αναγκαίες για την απρόσκοπτη
ολοκλήρωση αυτού, όπως αρχεία, τεκμηρίωση, εκθέσεις οικονομικής και διοικητικής
φύσεως και άλλα θέματα,
o Πρόσθετες πληροφορίες που έχετε ζητήσει από εμάς για το σκοπό της παρακολούθησης
συμμόρφωσης, και
o Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα εντός του φορέα, από τα οποία θεωρήσατε ότι είναι
απαραίτητο να αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με απάτη ή υποψία απάτης
που επηρεάζει τον φορέα, για την οποία είμαστε ενήμεροι και στην οποία εμπλέκονται:
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o Η διοίκηση,
o Οι εργαζόμενοι που έχουν σημαντικούς ρόλους στις εσωτερικές δικλίδες, ή
o Άλλοι, όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες σε σχέση με καταγγελίες για απάτη, ή
υποψίες απάτης, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν από εργαζομένους, πρώην εργαζομένους,
αναλυτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλους. (ΔΠΕ 240)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή υποψίας μη
συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς. (ΔΠΕ 250)
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλα τα γεγονότα μετά τη λήξη της ελεγχόμενης περιόδου τα
οποία επηρεάζουν το αντικείμενο της παρακολούθησης συμμόρφωσης.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις γνωστές πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διενέξεις
και αξιώσεις, οι οποίες επηρεάζουν το αντικείμενο της παρακολούθησης συμμόρφωσης.
• Σας έχουμε γνωστοποιήσει την ερμηνεία μας επί των απαιτήσεων συμμόρφωσης που
ενδεχομένως έχουν ποικίλες ερμηνείες.
• Συμπληρώνεται με οποιαδήποτε άλλα θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να θεωρήσει
απαραίτητα.

Η διοίκηση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.5.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
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Βουρνάζου 4
Τ.Κ. 101 68, Αθήνα
………………….
………………….
………………….
……….@elsyn.gr

Αθήνα, …….
Αριθ. Πρωτ:……..

ΠΡΟΣ:

3. ……. (Επωνυμία ελεγχόμενου
φορέα)
…………..(Ταχυδρομική διεύθυνση
ελεγχόμενου φορέα)

Κοιν.
Θέμα : Ειδική έκθεση παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων της Έκθεσης
Ελέγχου του ……… (επωνυμία φορέα) για το οικονομικό έτος ……
Σχετ : α) ……………..
β)………………
Ο σκοπός τηςπαρούσαςειδικής έκθεσης είναινα περιγράψει τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης συμμόρφωσης3 επί των συστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του…..
(συμπληρώνεται ο τίτλος του ελεγχόμενου φορέα) από το Ελεγκτικό Συνέδριο (… περιγραφή
Έκθεσης Ελέγχου αρ. πρωτ. ΧΧΧ/ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ), για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
20ΧΧ.
Αρχικά απεστάλη επιστολή παρακολούθησης συμμόρφωσης επί των συστάσεων
της προαναφερθείσας Έκθεσης Ελέγχου προς τον ……. (ονομασία ελεγχόμενου φορέα).
Ειδικότερα ζητήθηκαν πληροφορίες, για κάθε σύσταση, σχετικά με: (1) τις διορθωτικές
ενέργειες, οι οποίες έχουν λάβει χώρα μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
έκθεσης, (2) την πρόοδο υλοποίησής τους, (3) τους λόγους μη υλοποίησης, εάν υπάρχει
τέτοια περίπτωση και (4) τον πιθανό αντίκτυπό τους στις ισχύουσες πολιτικές και
διαδικασίες.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διοίκηση του…… (ονομασία
ελεγχόμενου φορέα) προκειμένου να συζητηθεί αναλυτικότερα το περιεχόμενο της
επιστολής και να δοθούν οι τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις.

3

Από ομάδα ελέγχου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. ……/..‐..‐…. Απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.
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Η διαδικασία παρακολούθησης συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια
περιορισμένων επισκέψεων της ομάδας ελέγχου σε υπηρεσίες, τμήματα και αρχεία
προκειμένου να επαληθευθεί δείγμα των εκτελεσθεισών διορθωτικών ενεργειών και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Το δείγμα είναι μη στατιστικό και βασίζεται στην
κρίση της ομάδας ελέγχου.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ………………………………. (περιγραφή του γενικού
συμπεράσματος της παρακολούθησης συμμόρφωσης – παραπομπή σε Παράρτημα με
γράφημα, στο οποίο απεικονίζεται το % των ευρημάτων ανά στάδιο προόδου υλοποίησης
επί του συνόλου).

Ακολουθεί περιγραφή και συνοπτικός πίνακας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.5.1) των

αποτελεσμάτων της διαδικασίας παρακολούθησης συμμόρφωσης ανά ελεγκτικό εύρημα
και σύσταση. Σε κάθε σύσταση, αναφέρεται η πρόοδος υλοποίησης της καθώς και μία
περίληψη των σχετικών ενεργειών και/ή ενδεχόμενων δυσκολιών μέχρι και την ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας έκθεσης. Η «πρόοδος υλοποίησης» διακρίνεται σε τέσσερα
επίπεδα: (1) «εκτελέστηκε», (2) «σε εξέλιξη», (3) «εκτελέστηκε μερικώς» και (4) «δεν
εκτελέστηκε».
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1. (Περιγραφή περιοχής ελέγχου,
π.χ. Αμοιβές Προσωπικού)

(Περιγραφή
του
ελεγκτικού
ευρήματος)....................

Σύσταση

(Περιγραφή
της
σύστασης
ελέγχου)...........................

Πρόοδος υλοποίησης

(Επιλέγεται ένα από τα τέσσερα
επίπεδα της προόδου υλοποίησης)

(Περιγραφή
των
διορθωτικών
ενεργειών και του αντίκτυπου τους
ή των λόγων μη υλοποίησης)

2. …………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.5.2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α

Συστάσεις

Απάντηση Ελεγχόμενου
Φορέα

Προτεραιότητα
Χρονικός Ορίζοντας
(Υ/Μ/Χ)

Διορθωτικές
Ενέργειες

Πρόοδος
Υλοποίησης

Λόγοι μη
υλοποίησης

Αντίκτυπος
(εάν υπάρχει)

1
2
3
4
5
6
…….
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11. ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ1

(Σε αλφαβητική σειρά)

Α

Αβεβαιότητα (Uncertainty) – Ζήτημα του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται από μελλοντικές ενέργειες
ή γεγονότα που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο της οικονομικής μονάδας/φορέα, αλλά που
μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις.
Αίτημα αρνητικής επιβεβαίωσης (Negative confirmation request) – Ένα αίτημα στο οποίο το
επιβεβαιούν μέρος απαντά κατευθείαν στον ελεγκτή μόνο εάν το μέρος αυτό διαφωνεί με την
πληροφορία που περιέχεται στο αίτημα.
Αίτημα θετικής επιβεβαίωσης (positive confirmation request) – Ένα αίτημα προς το οποίο το
επιβεβαιούν μέρος απαντά κατευθείαν προς τον ελεγκτή δηλώνοντας εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την
πληροφορία στο αίτημα, ή παρέχει την αιτηθείσα πληροφορία.
Ακεραιότητα (Integrity) ‐ Η ιδιότητα ή η κατάσταση του έχοντος ακλόνητες, ηθικές αρχές. Η ευθύτητα,
η εντιμότητα και η ειλικρίνεια. Η βούληση να πράττει κανείς το σωστό, να πρεσβεύει και να
ανταποκρίνεται σε ένα σύνολο αξιών και προσδοκιών.
Άλλες πληροφορίες (Other information) – Χρηματοοικονομικές ή μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(άλλες εκτός από τις οικονομικές καταστάσεις ή την έκθεση του ελεγκτή επί αυτών) οι οποίες
περιλαμβάνονται, είτε κατ’ επιταγή του νόμου ή κανονισμού, είτε κατ’ έθιμο, σε ένα έγγραφο που
περιλαμβάνει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ελεγκτή επί αυτών.
1

Πηγές σύνταξης Λεξικού Τεχνικών και Λοιπών Όρων Εγχειριδίου Ελέγχου Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) ΦΕΚ 2848
Β/2012, Γλωσσάριο όρων, β) INTOSAI GOV 9100, γ) ISSAI 1000, δ) ISSAI 1003, ε) Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO), στ) XVI INCOSAI, Ουρουγουάη, 1998, ζ) Transparency International, η) International Federation
of Accountants (IFAC) και θ) Εγχειρίδιο Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου, 2012.
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Αναγωγή (Extrapolation) ‐ Επέκταση, διεύρυνση ή αναγωγή των αποτελεσμάτων ενός δείγματος στο
σύνολο του πληθυσμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με
αυτόν.
Ανάθεση (Engagement) – Η εργασία που εκτελείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (για παράδειγμα ο χρηματοοικονομικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.
4129/2013).
Ανάθεση άμεσης υποβολής έκθεσης (Direct reporting engagement) – Η περίπτωση κατά την οποία ο
ελεγκτής είναι εκείνος που μετρά ή αξιολογεί το αντικείμενο του ελέγχου βάσει των κριτηρίων. Ο
ελεγκτής επιλέγει το αντικείμενο και τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο κίνδυνο και το
επίπεδο ουσιώδους μεγέθους. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης/μέτρησης του αντικειμένου ελέγχου
βάσει των κριτηρίων παρουσιάζεται στην έκθεση ελέγχου με τη μορφή ευρημάτων, συμπερασμάτων,
συστάσεων ή μιας γνώμης.
Ανάθεση διασφάλισης (Assurance engagement) – Μια ανάθεση στην οποία ο ελεγκτής εκφράζει ένα
συμπέρασμα, σχεδιασμένο να ενισχύσει το βαθμό εμπιστοσύνης των χρηστών στους οποίους
απευθύνεται εκτός του υπεύθυνου μέρους, σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή επιμέτρησης
ενός υποκείμενου θέματος με βάση κριτήρια. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή επιμέτρησης ενός
υποκείμενου θέματος είναι οι πληροφορίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των κριτηρίων (βλέπε
επίσης «Πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου / Πληροφορίες επί του υποκειμένου θέματος (Subject
matter information) »). Σύμφωνα με το «Διεθνές Πλαίσιο για Αναθέσεις Διασφάλισης» υπάρχουν δύο
τύποι αναθέσεων διασφάλισης που ένας επαγγελματίας επιτρέπεται να εκτελεί: αναθέσεις εύλογης
διασφάλισης και αναθέσεις περιορισμένης διασφάλισης.
Ανάθεση επισκόπησης (Review engagement) – Ο στόχος μιας ανάθεσης επισκόπησης είναι να δώσει τη
δυνατότητα στον ελεγκτή να δηλώσει, στη βάση των διαδικασιών που δεν παρέχουν όλα τα τεκμήρια
τα οποία θα απαιτούνταν σε ένα έλεγχο, εάν κάτι έχει υποπέσει στην αντίληψή του που τον κάνει να
πιστέψει, ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς από κάθε ουσιώδη άποψη.
Ανάθεση περιορισμένης διασφάλισης (Limited assurance engagement) – Κατά την παροχή
περιορισμένης διασφάλισης ο ελεγκτής δηλώνει αν κάτι έχει υποπέσει στην αντίληψη του που να τον
κάνει να καταλήξει ότι το αντικείμενο ελέγχου είναι ή δεν είναι συμβατό με τα τιθέμενα κριτήρια. Η
περιορισμένη διασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να καταλήγει σε μια αρνητική μορφή έκφρασης ενός
2
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συμπεράσματος, όπως «δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας κάτι που να υποδηλώνει ότι το
αντικείμενο δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα κριτήρια ..»
Ανάθεση πιστοποίησης (Attestation engagement) – Η περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος φορέας
αξιολογεί το αντικείμενο του ελέγχου βάσει των κριτηρίων και παρουσιάζει τις πληροφορίες για το
αντικείμενο ελέγχου, για τις οποίες ο ελεγκτής συγκεντρώνει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκμήρια που θα αποτελέσουν τη βάση για την έκφραση ενός συμπεράσματος/γνώμης.
Ανάθεση εύλογης διασφάλισης (Reasonable assurance engagement) – Κατά την παροχή εύλογης
διασφάλισης ο ελεγκτής δηλώνει αν, κατά τη γνώμη του, το αντικείμενο ελέγχου είναι ή δεν είναι σε
συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα αναφερθέντα κριτήρια. Η εύλογη διασφάλιση είναι
υψηλή, αλλά

όχι

απόλυτη. Γενικά, οι εύλογης διασφάλισης έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να

καταλήγουν σε μια θετική μορφή έκφρασης ενός συμπεράσματος, όπως «κατά τη γνώμη μας το
αντικείμενο είναι / δεν είναι σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τα αναφερθέντα κριτήρια
...». Οι έλεγχοι εύλογης διασφάλισης περιλαμβάνουν αξιολόγηση των κινδύνων, εκτέλεση ελεγκτικών
διαδικασιών που να ανταποκρίνονται στους εκτιμώμενους κινδύνους, αξιολόγηση της επάρκειας και
της καταλληλότητας των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν κατά τον έλεγχο.
Αναλυτικές διαδικασίες (Analytical procedures) – Ανάλυση σημαντικών σχέσεων, τάσεων και
αναλογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως κατά το στάδιο του σχεδιασμού ενός ελέγχου, καθώς
και στο πλαίσιο της συνολικής επισκόπησης μετά το πέρας αυτού. Οι αναλυτικές διαδικασίες
περιλαμβάνουν επίσης τη διερεύνηση που είναι απαραίτητη για εντοπισμένες διακυμάνσεις ή σχέσεις
που δεν είναι συνεπείς με άλλες σχετικές πληροφορίες, ή διαφέρουν από προβλεφθείσες αξίες κατά
ένα σημαντικό ποσό.
Ανεκτό ποσοστό απόκλισης (για τις ελεγκτικές δοκιμασίες των δικλίδων ελέγχου) (Tolerable rate of
deviation) ‐ Το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει το ανώτερο ποσοστό απόκλισης σε μια συγκεκριμένη
δικλίδα, το οποίο ο ελεγκτής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί και να εξακολουθήσει να θεωρεί τη
λειτουργία της δικλίδας ως αποτελεσματική (δηλ. εκτίμηση κινδύνου εσωτερικών δικλίδων ως
ελάχιστου).
Ανεκτό σφάλμα (Tolerable misstatement) – Το νομισματικό ποσό που ορίζεται από τον ελεγκτή και
αναφορικά με το οποίο επιδιώκεται από τον ελεγκτή η απόκτηση κατάλληλου επίπεδου διασφάλισης,
ώστε το πραγματικό σφάλμα του πληθυσμού να μην υπερβαίνει το ανωτέρω χρηματικό ποσό.
Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής προσδιορίζει το ανεκτό σφάλμα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο το
3
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σύνολο των μεμονωμένων μη ουσιωδών σφαλμάτων να καταστήσει τις οικονομικές καταστάσεις
ουσιωδώς εσφαλμένες και να παράσχει περιθώριο για πιθανά μη εντοπισμένα σφάλματα. Το ανεκτό
σφάλμα αποτελεί εφαρμογή του ουσιώδους μεγέθους εκτέλεσης (ΔΠΕ 320), σε μια συγκεκριμένη
διαδικασία δειγματοληψίας. Το ανεκτό σφάλμα μπορεί να είναι το ίδιο ή ποσό μικρότερο από το
ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης.
Ανεξαρτησία του ελεγκτή (Independence) – Αποτελείται από:
(α) Ανεξαρτησία στη σκέψη – η νοητική κατάσταση που επιτρέπει την έκφραση γνώμης χωρίς
την επίδραση επιρροών που εξασθενίζουν την επαγγελματική κρίση, επιτρέποντας σε ένα
άτομο να ενεργεί με ακεραιότητα και να επιδεικνύει αντικειμενικότητα και επαγγελματικό
σκεπτικισμό.
(β) Ανεξαρτησία στην εμφάνιση – η αποφυγή γεγονότων και καταστάσεων που είναι τόσο
σημαντικά ώστε ένα λογικό και πληροφορημένο τρίτο μέρος, έχοντας γνώση όλων των
σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων προστασίας που
εφαρμόστηκαν, θα κατέληγε στο λογικό συμπέρασμα ότι η ακεραιότητα, η αντικειμενικότητα
και ο επαγγελματικός σκεπτικισμός των ελεγκτών του Συνεδρίου ή ενός μέλους της ομάδας
διασφάλισης έχουν περιορισθεί.
Ανεξάρτητος Επιθεωρητής (Engagement quality control reviewer) – Ένα πρόσωπο στο Ελεγκτικό
Συνέδριο ή μια ομάδα από τέτοια πρόσωπα, κανένας εκ των οποίων δεν είναι μέρος της ομάδας
ελέγχου, με επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και εξουσία για να αξιολογήσουν αντικειμενικά τις
σημαντικές κρίσεις τις οποίες έκανε η ομάδα ελέγχου και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε κατά
τη σύνταξη της έκθεσης.
Ανεπάρκεια (εσωτερικών δικλίδων) (Deficiency) ‐ Μια διαπιστωθείσα, δυνητική ή πραγματική
αδυναμία των εσωτερικών δικλίδων, ή μια ευκαιρία για την ενίσχυση των εσωτερικών δικλίδων
προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επίτευξης των γενικών στόχων του φορέα.
Αντικειμενικότητα ελεγκτή (Objectivity) ‐ Μια αμερόληπτη διανοητική στάση που επιτρέπει στα
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές να εκτελούν αναθέσεις
με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν ειλικρινή πεποίθηση για το προϊόν εργασίας τους, χωρίς σημαντικούς
συμβιβασμούς από άποψη ποιότητας. Η αντικειμενικότητα επιβάλλει στους ελεγκτές να μην
υποτάσσουν στην κρίση των άλλων, τη δική τους κρίση για θέματα ελέγχου και να μην επιτρέπουν την
4
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προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων, την καταχρηστική επιρροή άλλων ή τη σύμπτωση στο
πρόσωπό τους των ιδιοτήτων του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου, που αναιρεί ή νοθεύει την κρίση
τους.
Αντίστοιχοι αριθμοί (Corresponding figures) – Συγκριτικές πληροφορίες, όπου ποσά και άλλες
γνωστοποιήσεις για την προηγούμενη περίοδο συμπεριλαμβάνονται σαν αναπόσπαστο μέρος των
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και προορίζονται να διαβάζονται μόνο σε σχέση με
τα ποσά και τις άλλες γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην τρέχουσα περίοδο (τα οποία
αναφέρονται ως «αριθμοί τρέχουσας περιόδου»). Το επίπεδο λεπτομέρειας που παρουσιάζεται στα
αντίστοιχα ποσά και γνωστοποιήσεις υπαγορεύεται κυρίως από τη συνάφεια με τους αριθμούς της
τρέχουσας περιόδου.
Ανωμαλία (anomaly) – Σφάλμα ή απόκλιση που προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικά των
σφαλμάτων ή αποκλίσεων ενός πληθυσμού.
Ανώτατο Ελεγκτικό ΄Ιδρυμα (ΑΕΙ) (Supreme Audit Institution – (SAI)) ‐ Δημόσιος φορέας ενός κράτους ο
οποίος, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο συστήνεται ή οργανώνεται, αποτελεί δυνάμει του νόμου
την ανώτατη δημόσια ελεγκτική υπηρεσία του εν λόγω κράτους.
Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Evaluation) – Η αξιολόγηση της σημασίας ενός κινδύνου και η εκτίμηση της
πιθανότητας εκδήλωσής του.
Αξιολογώ (Evaluate) – Εντοπίζω και αναλύω τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανόμενης της περαιτέρω
διενέργειας διαδικασιών όταν απαιτείται, για να καταλήξω σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα για ένα
θέμα. «Αξιολόγηση», κατά παραδοχή, χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με ένα εύρος θεμάτων που
συμπεριλαμβάνουν τα τεκμήρια, τα αποτελέσματα διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα της
αντίδρασης της διοίκησης σε ένα κίνδυνο. (Βλέπε επίσης Εκτιμώ – Assess).
Απάτη (Fraud) – Μια εκ προθέσεως πράξη από ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τη διοίκηση, από
εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, από εργαζόμενους ή από τρίτα μέρη, η οποία
πράξη ενέχει τη χρήση εξαπάτησης για την απόκτηση ενός μη δίκαιου ή παράνομου πλεονεκτήματος.
Όσον αφορά την απατηλή χρηματοοικονομική αναφορά (fraudulent financial reporting) αυτή
εμπεριέχει σκόπιμα σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων παραλείψεων ποσών ή γνωστοποιήσεων στις
οικονομικές καταστάσεις, για την εξαπάτηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων.
Αποδοτικότητα (Efficiency) – Χρήση οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων με τέτοιο τρόπο,
5
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ώστε να μεγιστοποιείται τα παραγόμενο αποτέλεσμα με μια δεδομένη ποσότητα και ποιότητα
εισρεόντων πόρων, ή να ελαχιστοποιούνται οι εισρέοντες πόροι για την επίτευξη μιας δεδομένης
ποσότητας και ποιότητας παραγόμενου αποτελέσματος.
Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) ‐ Ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος, ή ο βαθμός στον
οποίο το πραγματικό αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας συνάδει με τον στόχο ή με τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα της εν λόγω δραστηριότητας.
Αρχική ανάθεση ελέγχου (Initial audit engagement) – Μια ανάθεση ελέγχου στην οποία οι οικονομικές
καταστάσεις ελέγχονται για πρώτη φορά, ή οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου
ελέγχθηκαν από προηγούμενο ελεγκτή.
Ασυνέπεια (Inconsistency) – Άλλες πληροφορίες που αντιφάσκουν με πληροφορίες που περιέχονται
στις οικονομικές καταστάσεις. Μια ουσιώδης ασυνέπεια μπορεί να εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τα
συμπεράσματα του ελέγχου που εξήχθησαν από τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν
προηγούμενα και, πιθανόν, σχετικά με τη βάση της γνώμης του ελεγκτή επί των οικονομικών
καταστάσεων.

6

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Γ

Γενικές δικλίδες πληροφοριακής τεχνολογίας (General IT−controls) – Πολιτικές και διαδικασίες που
συνδέονται με πολλές εφαρμογές και υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία δικλίδων
εφαρμογής, βοηθώντας στην εξασφάλιση της συνεχούς ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών
συστημάτων. Οι γενικές δικλίδες πληροφοριακής τεχνολογίας είναι σύνηθες να περιλαμβάνουν
δικλίδες για το κέντρο δεδομένων και τις λειτουργίες δικτύου, την απόκτηση, αλλαγή και συντήρηση
λογισμικού συστήματος, την ασφάλεια πρόσβασης και την απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση του
συστήματος εφαρμογής.
Γνώμη ελέγχου (Audit opinion) – Βλέπε Διαφοροποιημένη Γνώμη (Modified opinion ).
Γνωστοποιήσεις (disclosures) –Πληροφορίες που διατίθενται δημόσια και επιτρέπουν στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεων να εμβαθύνουν στα οικονομικά δεδομένα του φορέα και να
αξιολογήσουν τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές (λογιστικές βάσεις αποτίμησης και λοιπές λογιστικές
πολιτικές), που χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν για την κατάρτιση και κατανόηση των οικονομικών του
καταστάσεων.
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Δ

Δεδομένα (Data) ‐ Στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να κοινοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν.
Δειγματοληπτικός κίνδυνος (Sampling Risk) ‐ Ο κίνδυνος το συμπέρασμα του ελεγκτή που βασίζεται σε
ένα δείγμα, να είναι διαφορετικό από το συμπέρασμα εάν το σύνολο του πληθυσμού υποβαλλόταν
στις ίδιες διαδικασίες ελέγχου. Ο κίνδυνος δειγματοληψίας μπορεί να οδηγήσει σε δύο τύπους (Ι & ΙΙ)
εσφαλμένων συμπερασμάτων:
I. Στην περίπτωση δοκιμασίας δικλίδων, οι δικλίδες να είναι πιο αποτελεσματικές από ότι στην
πραγματικότητα, ή στην περίπτωση δοκιμασίας λεπτομερειών να μην εντοπίζεται ουσιώδες
σφάλμα ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει. Ο ελεγκτής ενδιαφέρεται πρωταρχικά για
εσφαλμένο συμπέρασμα αυτού του τύπου επειδή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του
ελέγχου και είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε μη κατάλληλη ελεγκτική γνώμη.
II. Στην περίπτωση δοκιμασίας δικλίδων, οι δικλίδες να είναι λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι
είναι πραγματικά, ή στην περίπτωση δοκιμασίας λεπτομερειών να υπάρχει ουσιώδες σφάλμα
όταν στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Εσφαλμένο συμπέρασμα αυτού του τύπου επηρεάζει
την αποδοτικότητα του ελέγχου, καθώς συνήθως θα οδηγούσε σε επιπρόσθετη εργασία για να
διαπιστωθεί ότι τα αρχικά συμπεράσματα ήταν εσφαλμένα.
Δειγματοληψία (Sampling) – Βλέπε Ελεγκτική δειγματοληψία (Audit sampling).
Δειγματοληψία νoμισματικής μoνάδας (Monetary unit sampling, MUS) ‐ Τεχνική στατιστικής
δειγματοληψίας η οποία σχεδιάστηκε κατά τρόπον ώστε η πιθανότητα επιλογής μιας πράξης να είναι
ανάλογη του μεγέθους της. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της πράξης, τόσο πιθανότερο είναι
να επιλεγεί.
Δημόσια λογοδοσία (Public Accountability) ‐ Η υποχρέωση των προσώπων ή οντοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων επιχειρήσεων και εταιρειών, στους οποίους έχουν διατεθεί
δημόσιοι πόροι, να είναι υπόλογοι για τις φορολογικές, διοικητικές και προγραμματικές αρμοδιότητες
που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, και να αναφέρονται σε αυτούς που τους έχουν αναθέσει τα εν λόγω
καθήκοντα.
8
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Δημόσιος τομέας (Public sector) – Κεντρική κυβέρνηση (στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας), ΝΠΔΔ,
Ο.Τ.Α. (για παράδειγμα περιφέρειες δήμοι, δημοτικά διαμερίσματα, ΝΠΙΔ), Ανεξάρτητες Αρχές και
σχετικοί κυβερνητικοί φορείς (για παράδειγμα, υπηρεσίες, συμβούλια, επιτροπές και επιχειρήσεις).
Διαδικασία του ελεγχόμενου φορέα για την εκτίμηση κινδύνων (Entity’s risk assessment process) –
Ένα συστατικό των εσωτερικών δικλίδων το οποίο συνίσταται στη διαδικασία του ελεγχόμενου φορέα
αφενός μεν για τον εντοπισμό των επιχειρηματικών κινδύνων που σχετίζονται με τους στόχους
χρηματοοικονομικής αναφοράς και αφετέρου για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες για την
αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, καθώς και των εξ’ αυτών αποτελεσμάτων.
Διαδικασίες διοίκησης (Management process) ‐ Η σειρά των δράσεων που λαμβάνονται από τη
διοίκηση για τη λειτουργία ενός φορέα. Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούν μέρος των διαδικασιών
διοίκησης και ενσωματώνονται σε αυτές.
Διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου (Risk assessment procedures) – Οι ελεγκτικές διαδικασίες που
εκτελούνται

για

την

απόκτηση

κατανόησης

του

φορέα

και

του

περιβάλλοντός

του,

συμπεριλαμβανόμενων των εσωτερικών δικλίδων του, με σκοπό τον εντοπισμό και την εκτίμηση των
κινδύνων ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων και ισχυρισμών, είτε αυτά
οφείλονται σε απάτη είτε σε λάθος.
Διαδικασίες επισκόπησης (Review procedures) – Οι διαδικασίες που κρίνονται απαραίτητες για το
σκοπό της ανάθεσης επισκόπησης, κυρίως διερευνητικές ερωτήσεις προς το προσωπικό του
ελεγχόμενου φορέα και αναλυτικές διαδικασίες εφαρμοζόμενες σε χρηματοοικονομικά δεδομένα.
Διακυβέρνηση (Governance) – Περιγράφει το ρόλο προσώπου(ων) ή οργανισμού(ών) με την ευθύνη
για την επίβλεψη της στρατηγικής κατεύθυνσης του φορέα και δεσμεύσεις σχετικά με τη λογοδοσία
του φορέα.
Διαπιστωτική δικλίδα (Detective control) ‐ Μία δικλίδα σχεδιασμένη ώστε να επισημαίνει ένα ακούσιο
γεγονός ή αποτέλεσμα.
Διαστρωμάτωση (Stratification) ‐ Η διαδικασία της διαίρεσης ενός πληθυσμού σε υπο‐ομάδες του
πληθυσμού, καθεμιά από τις οποίες αποτελεί μια ομάδα μονάδων δειγματοληψίας που έχουν
παρόμοια χαρακτηριστικά (συχνά σε νομισματική αξία).
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Διασφάλιση (Assurance) – Ο βαθμός εμπιστοσύνης των χρηστών στους οποίους απευθύνεται η έκθεση
ελέγχου σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή επιμέτρησης του αντικειμένου ελέγχου με βάση
τα κριτήρια και μπορεί να παρέχεται είτε με γνώμες και συμπεράσματα που δηλώνουν ρητά το επίπεδο
διασφάλισης, είτε με άλλες μορφές. Βλέπε «Ανάθεση εύλογης διασφάλισης (Reasonable assurance
engagement)» και «Ανάθεση περιορισμένης διασφάλισης (Limited assurance engagement)».
Διαφθορά (Corruption) ‐ Οποιαδήποτε μορφή αντιδεοντολογικής χρήσης της δημόσιας εξουσίας για
προσωπικό ή ιδιωτικό όφελος. Η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος.
Διαφοροποιημένη γνώμη (Modified opinion) – Γνώμη με περιορισμό/επιφύλαξη, αρνητική γνώμη ή
αδυναμία έκφρασης γνώμης. (Βλέπε «Ελεγκτική Γνώμη (Audit opinion)»).
Διαχωρισμός καθηκόντων (Segregation or separation of duties) – Η εκχώρηση σε διαφορετικούς
ανθρώπους διαφορετικών σταδίων (έγκριση, επεξεργασία, καταγραφή, αναθεώρηση) μιας συναλλαγής
ή γεγονότος, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου σφάλματος, σπατάλης ή καταχρηστικών πράξεων,
καθώς και του κινδύνου μη εντοπισμού των προβλημάτων αυτών.
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International financial reporting standards) – Τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (International Organization of Supreme
Audit Institutions (INTOSAI)) ‐ O INTOSAI είναι ο επαγγελματικός οργανισμός των Ανωτάτων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σε χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ή σε εξειδικευμένους
οργανισμούς τους. Τα ΑΕΙ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους ελέγχους λογαριασμών και
δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα και στην προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
της λογοδοσίας στις κυβερνήσεις τους. Ο INTOSAI ιδρύθηκε το 1953 και τα μέλη του έχουν αυξηθεί από
τις αρχικά 34 χώρες σε πάνω από 170 ΑΕΙ.
Διερευνητικά ερωτήματα (Inquiry) – Η αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα που έχουν γνώση για
χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά θέματα, εντός ή εκτός του φορέα.
Δικλίδα (control) ‐ Κάθε δράση που λαμβάνεται από τη διοίκηση, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και
άλλα μέρη για τη διαχείριση του κινδύνου και την αύξηση της πιθανότητας επίτευξης των
καθορισμένων στόχων και σκοπών. Η διοίκηση σχεδιάζει, οργανώνει και διευθύνει την εκτέλεση
επαρκών δράσεων για την παροχή εύλογης διασφάλισης ότι οι στόχοι και οι σκοποί θα επιτευχθούν.
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Δικλίδες εφαρμογής (Application controls)‐ Η δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται
στα επιμέρους, μεμονωμένα συστήματα εφαρμογών και οι οποίες αποσκοπούν στην κάλυψη της
επεξεργασίας των δεδομένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού.
Δικλίδες εφαρμογής στην πληροφοριακή τεχνολογία (Application controls in information technology)
– Χειροκίνητες ή αυτοματοποιημένες διαδικασίες που τυπικά λειτουργούν σε επίπεδο δράσεων του
φορέα. Οι δικλίδες εφαρμογής μπορεί να είναι προληπτικής ή κατασταλτικής φύσης και σχεδιάζονται
για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των λογιστικών αρχείων. Συνεπώς, οι δικλίδες εφαρμογής
σχετίζονται με διαδικασίες χρησιμοποιούμενες για την έναρξη, καταχώρηση, επεξεργασία και αναφορά
συναλλαγών ή άλλων χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Δικλίδες Η/Υ (Computer controls) – 1. Οι δικλίδες που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή, δηλαδή, δικλίδες που προγραμματίζονται σε λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή (σε
αντίθεση με τους χειροκίνητους ελέγχους). 2. Δικλίδες επί της επεξεργασίας πληροφοριών από Η/Υ, οι
οποίες συνίστανται σε δικλίδες εφαρμογής (προγραμματισμένες και χειροκίνητες).
Δικλίδες πρόσβασης (Access controls) – Διαδικασίες σχεδιασμένες να περιορίζουν την πρόσβαση με
άμεση σύνδεση σε τερματικές συσκευές, προγράμματα και δεδομένα. Οι δικλίδες πρόσβασης
περιλαμβάνουν «πιστοποίηση του χρήστη» και «έγκριση του χρήστη». Η «πιστοποίηση χρήστη» τυπικά
προσπαθεί να αναγνωρίσει ένα χρήστη μέσω μοναδικών εξακριβώσεων εισόδου, κωδικών πρόσβασης,
καρτών πρόσβασης ή βιομετρικών δεδομένων. Η «έγκριση χρήστη» περιλαμβάνει κανόνες πρόσβασης
για τον προσδιορισμό των πόρων ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οποίους ο κάθε χρήστης μπορεί να
έχει πρόσβαση. Ειδικότερα, τέτοιες διαδικασίες σχεδιάζονται για την αποτροπή ή τον εντοπισμό:
(α) Μη εγκεκριμένης πρόσβασης με άμεση σύνδεση σε τερματικούς σταθμούς, προγράμματα
και δεδομένα,
(β) Της εισαγωγής μη εγκεκριμένων συναλλαγών, (γ) Μη εγκεκριμένων αλλαγών σε φακέλους
δεδομένων,
(δ) Της χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών από μη εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, και
(ε) Της χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν έχουν εγκριθεί.
Δικλίδες συνέχισης των υπηρεσιών (Service continuity control) ‐ Αυτό το είδος δικλίδων βοηθά να
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διασφαλιστεί ότι όταν συμβαίνουν απροσδόκητα γεγονότα, οι κρίσιμες λειτουργίες συνεχίζουν χωρίς
διακοπή, ή επανέρχονται αμέσως σε λειτουργία και τα κρίσιμα και ευαίσθητα δεδομένα
προστατεύονται.
Δίκτυο πληροφορικής τεχνολογίας (Network) – Στην πληροφορική τεχνολογία, μια ομάδα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών συσκευών που συνδέονται μέσω τηλεπικοινωνιακών
εγκαταστάσεων. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μόνιμες συνδέσεις, όπως καλώδια, ή προσωρινές
συνδέσεις που γίνονται μέσω τηλεφώνου ή άλλων συνδέσεων επικοινωνίας. Ένα δίκτυο μπορεί να
είναι τόσο μικρό, όσο ένα τοπικό δίκτυο που αποτελείται από μερικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
εκτυπωτές, και άλλες συσκευές, ή μπορεί να αποτελείται από πολλούς μικρούς και μεγάλους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατανεμημένους σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.
Διοίκηση (Management) – Το ή τα πρόσωπα με εκτελεστική ευθύνη για την διεξαγωγή των λειτουργιών
του φορέα. Για μερικούς φορείς, σε μερικές δικαιοδοσίες η, διοίκηση περιλαμβάνει μερικούς ή όλους
εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, για παράδειγμα, εκτελεστικά μέλη ενός
συμβουλίου διακυβέρνησης, ή ένα διευθυντή.
Δοκιμασία (Test) – H εφαρμογή διαδικασιών σε μερικές μονάδες ενός πληθυσμού ή στο σύνολο αυτού.
Δοκιμασία δικλίδων (Test of controls) – Μια ελεγκτική δοκιμασία σχεδιασμένη για να αξιολογεί τη
λειτουργική αποτελεσματικότητα των δικλίδων στην αποτροπή, ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση
ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο ισχυρισμών.
Δοκιμασία επιβεβαίωσης διαδικασίας (Walk−through test) – Η ιχνηλάτηση λίγων συναλλαγών
διαμέσου του συστήματος χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Δραστηριότητες δικλίδων (Control activities) – Εκείνες οι πολιτικές και διαδικασίες που βοηθούν στην
εξασφάλιση ότι οι οδηγίες της διοίκησης εκτελούνται. Οι δραστηριότητες των δικλίδων αποτελούν
συστατικό των εσωτερικών δικλίδων.
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Ε

Έγγραφη διαβεβαίωση (Written representation) – Μια έγγραφη δήλωση της διοίκησης, η οποία
παρέχεται στον ελεγκτή για να επιβεβαιώσει ορισμένα θέματα ή για να υποστηρίξει ελεγκτικά
τεκμήρια. Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις, τους
ισχυρισμούς σε αυτές, ή τα βιβλία και τα αρχεία που υποστηρίζουν τα ανωτέρω.
Εισαγωγή (Input) ‐ Κάθε δεδομένο που εισάγεται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ή η διαδικασία
εισαγωγής δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Εκτίμηση κινδύνου (Risk assessment) ‐ Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία προσδιορισμού και
ανάλυσης των σχετικών με την επίτευξη των στόχων ενός φορέα κινδύνων, καθώς και καθορισμού του
κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισης.
Εκτιμώ (Assess) – Αναλύω εντοπισμένους κινδύνους με σκοπό να εξάγω συμπέρασμα για τη
σοβαρότητά τους. Κατά παραδοχή, ο όρος «εκτιμώ» χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με τους κινδύνους
(βλέπε επίσης Αξιολογώ – Evaluate).
Ελάττωμα σε εσωτερική δικλίδα (Deficiency in internal control) – Αυτό υπάρχει όταν:
(α) Μια δικλίδα είναι σχεδιασμένη, έχει εφαρμοστεί και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που
αδυνατεί να αποτρέψει ή να εντοπίσει και να διορθώσει σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις σε έγκαιρη βάση.
(β) Απουσιάζει μια δικλίδα που είναι απαραίτητη για να αποτρέψει ή να εντοπίσει και
διορθώσει σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις σε έγκαιρη βάση.
Ελεγκτής (Auditor) – Ο όρος «ελεγκτής» χρησιμοποιείται για αναφορά στο πρόσωπο ή πρόσωπα που
διενεργούν τον έλεγχο, συνήθως στον εταίρο ανάθεσης (βλέπε «Εταίρος ανάθεσης (Partner)») ή άλλα
μέλη της ομάδας ανάθεσης ή, όπου έχει εφαρμογή, στη λογιστική επιχείρηση (Βλέπε «Λογιστική
επιχείρηση (Firm)»). Όταν ένα ΔΠΕ ρητά προβλέπει μια απαίτηση ή ευθύνη να εκπληρώνεται από τον
εταίρο ανάθεσης, χρησιμοποιείται ο όρος «εταίρος ανάθεσης», παρά ο όρος «ελεγκτής». «Εταίρος
ανάθεσης» και «λογιστική επιχείρηση» πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές στα ισοδύναμά τους
13
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του δημοσίου τομέα, όπου είναι σχετικό (βλέπε «Εταίρος ανάθεσης(Partner)» και «Λογιστική
επιχείρηση(Firm)»).
Ελεγκτικά τεκμήρια (Audit evidence) – Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή για να
καταλήξει στα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η γνώμη του. Τα ελεγκτικά τεκμήρια
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα λογιστικά αρχεία που στηρίζουν τις
οικονομικές καταστάσεις, όσο και άλλες πληροφορίες (Βλέπε επίσης «Επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων,
Καταλληλότητα ελεγκτικών τεκμηρίων – (Sufficiency of audit evidence,

Appropriateness of audit

evidence)».
Ελεγκτική γνώμη (Audit opinion) ‐ Σαφής γραπτή διατύπωση γνώμης σχετικά με το αντικείμενο του
ελέγχου, από άποψη είτε αξιοπιστίας, είτε νομιμότητας και κανονικότητας. Υπάρχουν πέντε είδη
γνώμης:
•

γνώμη χωρίς επιφύλαξη (ή «καθαρή» γνώμη),

•

γνώμη χωρίς επιφύλαξη με επισήμανση ειδικού θέματος,

•

γνώμη με επιφύλαξη (είτε λόγω περιορισμού της εμβέλειας είτε λόγω διαφωνίας, που είναι
ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτοι),

•

αδυναμία διατύπωσης γνώμης (περιορισμός της εμβέλειας που είναι ουσιώδης και διάχυτος)
και

•

αρνητική γνώμη (διαφωνία που είναι ουσιώδης και διάχυτη).

Ελεγκτική δειγματοληψία (Audit sampling) – Η εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε λιγότερο από το 100%
των μονάδων εντός του πληθυσμού που είναι σχετικός με τον έλεγχο, τέτοιων που όλες οι μονάδες
δειγματοληψίας να έχουν πιθανότητα επιλογής, ώστε να παρέχεται στον ελεγκτή εύλογη βάση επί της οποίας θα
εξαγάγει συμπεράσματα

επί του συνόλου του πληθυσμού. Προκειμένου να μπορούν να διατυπωθούν

συμπεράσματα σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού (π.χ. επιλεξιμότητα, μέτρηση), χωρίς να
υποβληθεί σε ελεγκτική δοκιμασία το σύνολο αυτού, το δείγμα που επιλέγεται πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και αντικειμενικό.

Ελεγκτική επιτροπή (Audit Committee) – Επιτροπή της διοίκησης ενός φορέα, της οποίας ο ρόλος
επικεντρώνεται κατά κανόνα στην υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών και την παρακολούθηση
των διαδικασιών του φορέα για τη διαχείριση των επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων,
14
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καθώς και της συμμόρφωσης με σημαντικές ισχύουσες νομικές, ηθικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Η
ελεγκτική επιτροπή κατά κανόνα παρέχει συνδρομή στη διοίκηση του φορέα σε σχέση με την εποπτεία
α) της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων του φορέα, β) της συμμόρφωσης του φορέα με τις
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, γ) των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων
ελεγκτών, δ) της επίδοσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου του φορέα και των ανεξάρτητων
ελεγκτών και ε) των αποδοχών των εταιρικών στελεχών (σε περίπτωση απουσίας επιτροπής
αποδοχών).
Ελεγκτική επιχείρηση (Audit firm) – Βλέπε Λογιστική επιχείρηση (Firm).
Ελεγκτικό ίδρυμα (Audit Institution) ‐ Δημόσιος φορέας ο οποίος, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον
οποίο διορίζεται, συστήνεται ή οργανώνεται, εκτελεί καθήκοντα εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τον
νόμο. (Βλέπε Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα (Supreme Audit Institution)).
Ελεγκτικός κίνδυνος (Audit risk) – O κίνδυνος ο ελεγκτής να εκφράσει μη ενδεδειγμένη γνώμη ελέγχου,
όταν οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Ο ελεγκτικός κίνδυνος είναι συνάρτηση
του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος και του κινδύνου εντοπισμού.
Έλεγχοι επεξεργασίας (Edit checks) ‐ Προγραμματισμένες δικλίδες που ενσωματώνονται στα πρώτα
στάδια της διαδικασίας εισαγωγής για τον εντοπισμό εσφαλμένων πεδίων δεδομένων. Για παράδειγμα,
αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που έχουν συμπληρωθεί σε αριθμητικά πεδία μπορεί να απορριφθούν με
τη δικλίδα αυτή. Οι προγραμματισμένες δικλίδες επεξεργασίας μπορούν επίσης να εφαρμοστούν, για
παράδειγμα, όταν τα δεδομένα συναλλαγών εισάγονται στον κύκλο επεξεργασίας από άλλη εφαρμογή.
Έλεγχος (Audit) ‐ Επισκόπηση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών ενός φορέα ώστε να
διασφαλιστεί ότι αυτές εκτελούνται ή λειτουργούν σύμφωνα με τους στόχους, τον προϋπολογισμό,
τους κανόνες και τα πρότυπα. Στόχος της επισκόπησης αυτής είναι να εντοπίζει, σε τακτά χρονικά
διαστήματα, τυχόν αποκλίσεις που ενδέχεται να απαιτούν διορθωτικές ενέργειες.
Εμπειρογνωμοσύνη (Expertise) – Δεξιότητες, γνώση και εμπειρία σε ένα ιδιαίτερο τομέα.
Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφορία ή καταστάσεις (Interim financial information or
statements) – Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (που μπορεί να είναι μικρότερης έκτασης από ένα
πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων) που εκδίδονται σε ενδιάμεσες ημερομηνίες (συνήθως
εξαμηνιαία ή τριμηνιαία) σε σχέση με μια οικονομική περίοδο.
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Ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders) ‐ Τα μέρη που επηρεάζονται από του φορέα, όπως μέτοχοι, οι
κοινότητες εντός των οποίων λειτουργεί ο φορέας, εργαζόμενοι, πελάτες και προμηθευτές.
Ενδογενείς περιορισμοί (Inherent limitations) ‐ Οι περιορισμοί όλων των συστημάτων εσωτερικών
δικλίδων. Οι περιορισμοί σχετίζονται με τους περιορισμούς της ανθρώπινης κρίσης, τους
περιορισμένους πόρους και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το κόστος των δικλίδων σε σχέση με τα
αναμενόμενα οφέλη, την πραγματικότητα ότι μπορούν να προκύψουν προβλήματα και τη δυνατότητα
παράκαμψης της διοίκησης και της αθέμιτης σύμπραξης.
Ενδογενής κίνδυνος (Inherent risk) – Ο κίνδυνος που διατρέχει ένας φορέας χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη οι ενέργειες της διοίκησης προκειμένου να αλλάξει είτε την πιθανότητα εκδήλωσης του
κινδύνου είτε τον αντίκτυπό του.
Εξαίρεση (Exception) – Μια απάντηση που υποδηλώνει διαφορά μεταξύ πληροφορίας που ζητήθηκε
να επιβεβαιωθεί, ή εμπεριέχεται στα αρχεία του φορέα, και πληροφορίας που παρέχεται από το μέρος
που επιβεβαιώνει.
Εξετάζω (Investigate) – Διερευνώ θέματα που ανακύπτουν από άλλες διαδικασίες με σκοπό την
επίλυσή τους.
Εξωτερική επιβεβαίωση (External confirmation) – Ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν ως άμεση
γραπτή απάντηση προς τον ελεγκτή από ένα τρίτο μέρος (το μέρος που επιβεβαιώνει), σε έντυπη
μορφή ή με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο.
Εξωτερικός έλεγχος (External audit) ‐ Ο έλεγχος που πραγματοποιείται από φορέα (το Ελεγκτικό
Συνέδριο) που δεν υπάγεται ούτε εξαρτάται από τον ελεγχόμενο, με σκοπό να διατυπώσει γνώμη και
να υποβάλει αναφορά επί των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων, την κανονικότητα και
τη νομιμότητα των εργασιών ή/και την οικονομική διαχείριση.
Επαγγελματίας λογιστής2 (Professional accountant) – Ένα άτομο το οποίο είναι μέλος ενός σώματος
μέλους της ΔΟΛ.
Επαγγελματικά πρότυπα (Professional standards) – Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και σχετικές
απαιτήσεις δεοντολογίας.

2

Όπως ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της ΔΟΛ.
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Επαγγελματικά πρότυπα (στο πλαίσιο του ΔΠΔΠ 13) (Professional standards (in the context of ISQC 1))
– Τα Πρότυπα Αναθέσεων του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Προτύπων Διασφάλισης
(ΣΔΠΕΠΔ), όπως καθορίζονται στον Πρόλογο των Διεθνών Προτύπων Δικλίδων Ποιότητας, Ελέγχου,
Επισκόπησης, Άλλης Διασφάλισης και Συναφών Υπηρεσιών του ΣΔΠΕΠΔ, και σχετικές απαιτήσεις
δεοντολογίας.
Επαγγελματική κρίση (Professional judgment) – H εφαρμογή σχετικής εκπαίδευσης, γνώσης και
εμπειρίας, εντός του πλαισίου που παρέχεται από τα πρότυπα ελέγχου, λογιστικής και δεοντολογίας,
κατά τη λήψη ενήμερων αποφάσεων σχετικά με τους τρόπους δράσης που ενδείκνυνται στις
περιστάσεις της ανάθεσης ελέγχου.
Επαγγελματικός σκεπτικισμός (Professional skepticism) – Μια νοοτροπία που περιλαμβάνει
διερευνητικό πνεύμα, την εγρήγορση για συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν πιθανό σφάλμα λόγω
λάθους ή απάτης, και κριτική εκτίμηση των τεκμηρίων.
Επανεκτέλεση (Reperformance) – H ανεξάρτητη εκτέλεση από τον ελεγκτή διαδικασιών ή δικλίδων που
αρχικά εκτελέστηκαν ως μέρος των εσωτερικών δικλίδων του φορέα.
Επανυπολογισμός (Recalculation) – Η διασταύρωση της μαθηματικής ακρίβειας εγγράφων ή αρχείων.
Επάρκεια ελεγκτικών τεκμηρίων (Sufficiency of audit evidence) – Το μέτρο της ποσότητας των
ελεγκτικών τεκμηρίων. Η ποσότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που απαιτούνται επηρεάζεται από την
εκτίμηση του ελεγκτή για τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος καθώς και από την ποιότητα αυτών
των ελεγκτικών τεκμηρίων.
Επιθεώρηση (ως ελεγκτική διαδικασία) (Inspection (as an audit procedure)) – Η εξέταση αρχείων ή
εγγράφων, εσωτερικών ή εξωτερικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή σε άλλα μέσα, ή φυσική
εξέταση ενός περιουσιακού στοιχείου.
Επιθεώρηση (σε σχέση με δικλίδες ποιότητας) – (Inspection in relation to quality control) – Σε σχέση με
ολοκληρωμένες αναθέσεις, διαδικασίες σχεδιασμένες να παρέχουν τεκμήρια συμμόρφωσης της
ομάδας ανάθεσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες δικλίδων διασφάλισης ποιότητας της λογιστικής
3

ΔΠΔΠ 1, «Δικλίδες Ποιότητας για Λογιστικές Επιχειρήσεις που Διενεργούν Ελέγχους και Επισκοπήσεις Οικονομικών
Καταστάσεων, και Άλλες Αναθέσεις Διασφάλισης και Συναφών Υπηρεσιών».
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επιχείρησης.
Επισκόπηση (σε σχέση με δικλίδες ποιότητας) (Review (in relation to quality control)) – H αξιολόγηση
της ποιότητας της εργασίας που εκτελέστηκε από άλλους καθώς και των συμπερασμάτων στα οποία
κατέληξαν άλλοι.
Επισκόπηση των δικλίδων διασφάλισης ποιότητας της ανάθεσης (Engagement quality control review)
– Μια σειρά ενεργειών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια αντικειμενική αξιολόγηση, κατά την ή
πριν από την ημερομηνία της έκθεσης, των σημαντικών κρίσεων που έκανε η ομάδα ελέγχου και των
συμπερασμάτων στα οποία κατέληξε κατά τη σύνταξη της έκθεσης.
Επιστολή γνωστοποίησης των όρων διενέργειας του ελέγχου (Επιστολή ανάθεσης) (Engagement
letter) – Γραπτοί όροι διενέργειας του ελέγχου (μιας ανάθεσης) με τη μορφή επιστολής.
Επιτροπή Χορηγών Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission ‐ COSO) ‐

Μια ομάδα διάφορων οργανισμών λογιστικής. Το 1992,

δημοσίευσε μια σημαντική μελέτη για τις εσωτερικές δικλίδες με τίτλο «Εσωτερικές Δικλίδες ‐
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο». Η μελέτη αναφέρεται συχνά ως έκθεση COSO.
Επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση (Those charged with governance) – Το πρόσωπο(α) ή ο
οργανισμός(οί) (για παράδειγμα, ένας θεματοφύλακας) με την ευθύνη εποπτείας της στρατηγικής
κατεύθυνσης του φορέα και με δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη λογοδοσία του φορέα. Αυτό
περιλαμβάνει την εποπτεία της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς. Για μερικούς φορείς σε
ορισμένες δικαιοδοσίες, εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση μπορεί να
περιλαμβάνουν το προσωπικό της διοίκησης, για παράδειγμα, εκτελεστικά μέλη ενός συμβουλίου
διακυβέρνησης μιας οντότητας του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ή ένα ιδιοκτήτη−διευθυντή4.
Επιχειρηματικός κίνδυνος (Business risk) – Ένας κίνδυνος που προκύπτει από σοβαρές καταστάσεις,
γεγονότα, περιστάσεις, ενέργειες ή αδράνεια ο οποίος μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα
μιας λογιστικής επιχείρησης να επιτυγχάνει τους στόχους της και να υλοποιεί τις στρατηγικές της, ή
από τη θέσπιση μη ενδεδειγμένων στόχων και στρατηγικών.
Εσωτερικές δικλίδες (Internal control) – Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούν μια ολοκληρωμένη
διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται από τη διοίκηση και το προσωπικό ενός φορέα και έχει
4

Για συζήτηση της ποικιλίας των διαφόρων δομών διακυβέρνησης βλέπε παραγράφους Α1−Α8 του ΔΠΕ 260,
«Επικοινωνία με Εκείνους που Είναι Επιφορτισμένοι με τη Διακυβέρνηση»
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σχεδιασθεί ώστε να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι για την
επίτευξη της αποστολής του οργανισμού, επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι: εκτέλεση
εύρυθμων, δεοντολογικών, οικονομικών, αποδοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών, εκπλήρωση
των υποχρεώσεων λογοδοσίας, συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και
διασφάλιση των πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημίας.
Εσωτερικοί ελεγκτές (Internal auditors) – Εκείνα τα πρόσωπα που εκτελούν τις δραστηριότητες της
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορεί να ανήκουν σε ένα τμήμα εσωτερικού
ελέγχου ή σε μια αντίστοιχη λειτουργία.
Εσωτερικός έλεγχος (Internal audit) – Βλέπε «Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Internal audit
function)».
Εταίρος ανάθεσης (Engagement partner) ‐ Ο όρος «εταίρος ανάθεσης» αναφέρεται στον Επίτροπο, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εργασία και την έκθεση που εκδίδεται εκ μέρους του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες που το διέπουν.
Ετήσια αναφορά / ετήσια έκθεση (Annual report) – Ένα έγγραφο που εκδίδεται από έναν φορέα, κατά
κανόνα σε ετήσια βάση, το οποίο περιλαμβάνει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις μαζί με την
έκθεση του ελεγκτή επί αυτών.
Εφαρμογή (Application) ‐ Ένα πρόγραμμα Η/Υ σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τους ανθρώπους στην
εκτέλεση ενός συγκεκριμένου τύπου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λειτουργιών,
όπως της μισθοδοσίας, της επίβλεψης των αποθεμάτων, της λογιστικής διαχείρισης και υποστήριξης
έργου. Αναλόγως με την εργασία για την οποία έχει σχεδιασθεί, μία εφαρμογή μπορεί να
επεξεργάζεται κείμενα, αριθμούς, γραφήματα, ή έναν συνδυασμό αυτών των στοιχείων.
Εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (Applicable financial reporting framework) – Το
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που υιοθετήθηκε από τη διοίκηση και, όπου συντρέχει
περίπτωση, από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων το οποίο είναι αποδεκτό, δεδομένης της φύσης του φορέα και του στόχου
των οικονομικών καταστάσεων, ή το οποίο απαιτείται από νόμο ή κανονισμό. Ο όρος «πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης» χρησιμοποιείται για αναφορά σε ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που
απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου και:
α) Αναγνωρίζει ρητά ή έμμεσα ότι για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των οικονομικών
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καταστάσεων, μπορεί να είναι αναγκαία για τη διοίκηση η παροχή γνωστοποιήσεων πέραν εκείνων
που ειδικά απαιτούνται από το πλαίσιο, ή
β) Αναγνωρίζει ρητά ότι μπορεί να είναι αναγκαίο για τη διοίκηση να αποκλίνει από μια απαίτηση του
πλαισίου για να επιτύχει την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Τέτοιες αποκλίσεις
αναμένεται να είναι αναγκαίες μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.
Ο όρος «πλαίσιο συμμόρφωσης» (compliance framework) χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου αλλά δεν
περιλαμβάνει τις ανωτέρω (α) και (β) αναγνωρίσεις.
Εύλογη διασφάλιση (στο πλαίσιο αναθέσεων διασφάλισης, περιλαμβανομένων αναθέσεων ελέγχου,
και δικλίδων ποιότητας) (Reasonable assurance (in the context of assurance engagements, including
audit engagements, and quality control)) – Ένα υψηλό, αλλά όχι απόλυτο, επίπεδο διασφάλισης. Βλέπε
«Ανάθεση εύλογης διασφάλισης (Reasonable assurance engagement)».
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Η

Ηθικές αξίες (Ethical values) ‐ Οι ηθικές αξίες που επιτρέπουν στον υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων
να καθορίζει την κατάλληλη συμπεριφορά που θα υιοθετήσει. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να βασίζονται
σε καθετί «ορθό», το οποίο μπορεί να εκτείνεται πέραν των απαιτήσεων του νόμου.
Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (Date of approval of the financial statements) –
Η ημερομηνία κατά την οποία όλες οι καταστάσεις που αποτελούν τις οικονομικές καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων, έχουν καταρτιστεί και τα πρόσωπα που έχουν
αναγνωρισμένη εξουσία βεβαιώνουν ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ημερομηνία έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων (Date the financial statements are issued) – Η
ημερομηνία κατά την οποία η έκθεση του ελεγκτή και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
καθίστανται διαθέσιμες σε τρίτα μέρη.
Ημερομηνία έκθεσης (σε σχέση με δικλίδες ποιότητας) (Date of report (in relation to quality control)) –
Η ημερομηνία που επελέγη από τον ασκούντα τον έλεγχο ως ημερομηνία της έκθεσης.
Ημερομηνία έκθεσης του ελεγκτή (Date of the auditor’s report) – H ημερομηνία που επιλέγει ο
ελεγκτής ως ημερομηνία της έκθεσής του επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΕ 7005.
Ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων (Date of the financial statements) – Η ημερομηνία του τέλους
της τελευταίας περιόδου που καλύπτεται από τις οικονομικές καταστάσεις.

5

ΔΠΕ 700, «Σχηματισμός Γνώμης και Έκδοση Έκθεσης επί Οικονομικών Καταστάσεων».
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Ι

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors ‐ ΙΙΑ) ‐ Το ΙΕΕ είναι ένας οργανισμός
που καθιερώνει πρότυπα δεοντολογίας και πρακτικής, παρέχει εκπαίδευση και ενθαρρύνει τον
επαγγελματισμό των μελών του.
Ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες (Historical financial information) – Πληροφορίες που
εκφράζονται σε χρηματοοικονομικούς όρους σε σχέση με το συγκεκριμένο φορέα, που προέρχονται
κυρίως από το λογιστικό του σύστημα, σχετικά με οικονομικά γεγονότα που συνέβησαν σε
παρελθούσες χρονικές περιόδους ή σχετικά με οικονομικές συνθήκες ή περιστάσεις σε χρονικές
στιγμές του παρελθόντος.
Ισχυρισμοί (Assertions) – Οι ρητώς ή άλλως διατυπούμενες θέσεις της διοίκησης, οι οποίες
ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις και τις πράξεις. Οι ισχυρισμοί αποτελούν τους
συγκεκριμένους στόχους του ελέγχου σχετικά με τους οποίους ο ελεγκτής επιθυμεί να συναγάγει
συμπέρασμα και διακρίνονται σε:
Ισχυρισμούς σχετικά με την αξιοπιστία όσον αφορά:
•

κατηγορίες συναλλαγών και γεγονότων για την υπό έλεγχο περίοδο: πραγματική
υπόσταση(πραγματοποίηση), πληρότητα, ακρίβεια, χρονικό διαχωρισμό των λογαριασμών,
ταξινόμηση∙

•

τα υπόλοιπα των λογαριασμών στο τέλος της περιόδου: ύπαρξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις
(δεσμεύσεις), πληρότητα, αποτίμηση και κατανομή∙

•

την παρουσίαση και γνωστοποίηση: πραγματική υπόσταση (πραγματοποίηση), δικαιώματα και
υποχρεώσεις(δεσμεύσεις),

πληρότητα,

ταξινόμηση

και

κατανοητότητα,

ακρίβεια

και

αποτίμηση.
Ισχυρισμούς σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα όσον αφορά:
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•

τη νομιμότητα και την κανονικότητα.

•

Την καταλληλότητα.
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Κ

Καταλληλότητα (ελεγκτικών τεκμηρίων) (Appropriateness (of audit evidence)) – Το μέτρο της
ποιότητας των ελεγκτικών τεκμηρίων. Δηλαδή, της σχετικότητάς και της αξιοπιστίας τους στην παροχή
υποστήριξης για τα συμπεράσματα επί των οποίων βασίζεται η γνώμη του ελεγκτή.
Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων (Misappropriation of assets) – Σχετίζεται με την κλοπή
περιουσιακών στοιχείων του φορέα και συχνά διαπράττεται από εργαζομένους σε σχετικά μικρά και μη
σημαντικά ποσά. Ωστόσο, μπορεί να εμπλέκονται και μέλη της διοίκησης τα οποία είναι συνήθως πιο
ικανά στη συγκάλυψη ή στην απόκρυψη των καταχρήσεων με τρόπους που είναι δύσκολο να
εντοπιστούν.
Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Mainframe) ‐ Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής υψηλού επιπέδου
σχεδιασμένος για τις πιο εντατικές υπολογιστικές εργασίες. Οι κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
χρησιμοποιούνται συχνά από πολλούς χρήστες που είναι συνδεδεμένοι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
μέσω τερματικών.
Κίνδυνος (Risk) ‐ Η πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός και να επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη των
στόχων.
Κίνδυνος ανάθεσης διασφάλισης (Assurance engagement risk) – Ο κίνδυνος ένας ελεγκτής να
εκφράσει ένα μη ενδεδειγμένο συμπέρασμα, όταν οι πληροφορίες του υποκείμενου θέματος είναι
ουσιωδώς εσφαλμένες.
Κίνδυνος δειγματοληψίας (Sampling risk) – Ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανότητα τo
συμπέρασμα τoυ ελεγκτή, τo oπoίo βασίζεται σε δείγμα επιλεγμένο με στατιστική ή μη στατιστική
προσέγγιση να είναι διαφορετικό από τo συμπέρασμα στo oπoίo θα κατέληγε εάν o συνολικός
πληθυσμός υποβαλλόταν στην ίδια ελεγκτική διαδικασία. Ο κίνδυνος δειγματοληψίας μπορεί να
οδηγήσει σε δύο τύπους εσφαλμένων συμπερασμάτων:
α)

Στην περίπτωση μιας δοκιμασίας δικλίδων, ότι οι δικλίδες είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι
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πραγματικά είναι ή
Στην περίπτωση μιας δοκιμασίας λεπτομερειών ότι ένα ουσιώδες σφάλμα δεν υπάρχει όταν
στην πραγματικότητα υπάρχει.
Ο ελεγκτής πρωταρχικά ενδιαφέρεται για αυτού του τύπου το εσφαλμένο συμπέρασμα επειδή
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου και είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε μη ενδεδειγμένη
γνώμη ελέγχου.
β)

Στην περίπτωση μιας δοκιμασίας δικλίδων, ότι οι δικλίδες είναι λιγότερο αποτελεσματικές από
ό,τι πραγματικά είναι ή
Στην περίπτωση μιας δοκιμασίας λεπτομερειών ότι ένα ουσιώδες σφάλμα υπάρχει όταν στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Αυτού του τύπου εσφαλμένο συμπέρασμα επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου καθώς
συνήθως οδηγεί σε επιπλέον εργασία για να διαπιστωθεί ότι τα αρχικά συμπεράσματα ήταν
εσφαλμένα.
Κίνδυνος δικλίδων (Control risk) – Βλέπε Κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος (Risk of material
misstatement).
Κίνδυνος εντοπισμού (Detection risk) – Ο κίνδυνος οι διαδικασίες που εκτελούνται από τον ελεγκτή για
να μειώσει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο δεν θα εντοπίσουν ένα σφάλμα
που υφίσταται και το οποίο θα μπορούσε να είναι ουσιώδες είτε από μόνο του ή όταν συναθροιστεί με
άλλα σφάλματα.
Κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος (Risk of material misstatement) – Ο κίνδυνος οι οικονομικές
καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες προ της διενέργειας του ελέγχου. Αυτός ο κίνδυνος
αποτελείται από δύο συστατικά που περιγράφονται ως κατωτέρω σε επίπεδο ισχυρισμού:
α) Ενδογενής κίνδυνος (Inherent risk) – Η επιρρέπεια ενός ισχυρισμού σε σφάλμα, σχετικά με
μια κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού ή γνωστοποίηση. Το σφάλμα αυτό θα
μπορούσε να είναι ουσιώδες είτε ατομικά ή όταν συναθροιστεί με άλλα σφάλματα, πριν την
εξέταση οποιονδήποτε σχετικών εσωτερικών δικλίδων.
β) Κίνδυνος δικλίδων (Control risk) – Ο κίνδυνος ένα σφάλμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί
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σε ένα ισχυρισμό σχετικά με μια κατηγορία συναλλαγών, υπόλοιπο λογαριασμού ή
γνωστοποίηση και το οποίο θα μπορούσε να είναι ουσιώδες είτε από μόνο του ή όταν
συναθροιστεί με άλλα σφάλματα, δεν θα αποτραπεί ή δεν θα εντοπιστεί και διορθωθεί
έγκαιρα από τις εσωτερικές δικλίδες του φορέα.
Κριτήρια (Criteria) – Τα μέτρα σύγκρισης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή την επιμέτρηση
του υποκείμενου θέματος, συμπεριλαμβανόμενων, όπου ενδείκνυται, των μέτρων σύγκρισης για την
παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις. Τα κριτήρια μπορεί να είναι τυπικά ή λιγότερο τυπικά. Μπορεί να
υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για το ίδιο υποκείμενο θέμα. Κατάλληλα κριτήρια απαιτούνται για
εύλογα συνεπή αξιολόγηση ή επιμέτρηση ενός υποκείμενου θέματος, εντός του πλαισίου
επαγγελματικής κρίσης.
Κατάλληλα κριτήρια (Suitable criteria) – Παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(α) Συνάφεια (Relevance): τα σχετικά κριτήρια συνεισφέρουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων
που βοηθούν τη λήψη αποφάσεων από τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται.
(β) Πληρότητα (Completeness): Τα κριτήρια είναι επαρκώς πλήρη όταν δεν παραλείπονται
σχετικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα, εντός του πλαισίου
των περιστάσεων της ανάθεσης. Τα πλή− ρη κριτήρια περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, μέτρα
σύγκρισης για την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις.
(γ) Αξιοπιστία (Reliability): Τα αξιόπιστα κριτήρια επιτρέπουν εύλογα συνεπή αξιολόγηση ή
επιμέτρηση του υποκείμενου θέματος συμπεριλαμβανόμενων, όπου ενδείκνυται, της
παρουσίασης και των γνωστοποιήσεων, όταν χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες περιστάσεις από
επαγγελματίες που έχουν παρόμοια προσόντα.
(δ) Ουδετερότητα (Neutrality): Τα ουδέτερα κριτήρια συνεισφέρουν σε συμπεράσματα που
είναι ελεύθερα από μεροληψία.
(ε) Κατανοητότητα (Understandability): Τα κατανοητά κριτήρια συμβάλουν σε συμπεράσματα
τα οποία είναι σαφή, πλήρη και δεν υπόκεινται σε σημαντικά διαφορετικές ερμηνείες.
Κύκλος εκτίμησης κινδύνων (Risk assessment cycle) ‐ Μια συνεχής, επαναληπτική διαδικασία για τον
προσδιορισμό και την ανάλυση μεταβαλλόμενων συνθηκών, ευκαιριών και κινδύνων και η λήψη
μέτρων όπου κρίνεται απαραίτητο, ιδίως για την τροποποίηση των εσωτερικών δικλίδων έτσι ώστε να
26

© 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

αντιμετωπίζουν τους μεταβαλλόμενους κινδύνους. Τα προφίλ κινδύνου και οι σχετικές δικλίδες πρέπει
να επανεξετάζονται και να αναπροσαρμόζονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το προφίλ
κινδύνου εξακολουθεί να ισχύει, ότι οι τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου παραμένουν κατάλληλα
στοχευμένοι και αναλογικοί, και οι δικλίδες για τον περιορισμό των κινδύνων παραμένουν
αποτελεσματικές καθώς οι κίνδυνοι μεταβάλλονται διαχρονικά.
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Λ

Λάθος (Error) –
•

Ως προς την αξιοπιστία των λογαριασμών: πρόκειται για ακούσια ανακρίβεια στις οικονομικές
καταστάσεις

ή

την

έκθεση

σχετικά

με

την

εκτέλεση

του

προϋπολογισμού,

συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης ποσού ή γνωστοποίησης.
•

Ως προς τη συμμόρφωση: υφίσταται όταν μια πράξη, τμήματα αυτής ή/και ενέργειες
συνδεόμενες με αυτήν δεν έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και
κανονιστικές διατάξεις.

Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Internal audit function) – Μια αξιολογική δραστηριότητα που έχει
δημιουργηθεί εντός του φορέα ή προσφέρεται ως υπηρεσία προς το φορέα. Οι λειτουργίες της
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εξέταση, αξιολόγηση και παρακολούθηση της επάρκειας και
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων.
Λειτουργίες (Operations) ‐
•

Χρησιμοποιούνται με τους «στόχους» ή τις «δικλίδες»: έχουν να κάνουν με την

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων ενός φορέα, συμπεριλαμβανομένων
των στόχων επίδοσης και κερδοφορίας, καθώς και τη διαφύλαξη των πόρων.
•

Οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι στόχοι του

φορέα.
Λογική πρόσβαση (Logical access) ‐ Η πράξη απόκτησης πρόσβασης σε δεδομένα Η/Υ. Η πρόσβαση
μπορεί να περιορίζεται σε «μόνο για ανάγνωση», ενώ ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα τροποποίησης δεδομένων, δημιουργίας νέων αρχείων και διαγραφής
υπαρχόντων αρχείων. (Βλέπε επίσης φυσική πρόσβαση).
Λογισμικό συστήματος (System software) ‐ Λογισμικό που κατά κύριο λόγο αφορά τον συντονισμό και
τον έλεγχο του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των επικοινωνιακών πόρων, την πρόσβαση σε αρχεία
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και μητρώα, καθώς και τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των εφαρμογών.
Λογιστικά αρχεία (Accounting records) – Τα αρχεία των αρχικών εγγραφών και τα βοηθητικά αρχεία,
όπως διασταυρώσεις και αρχεία ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων, τιμολόγια, συμβάσεις, το γενικό
και τα αναλυτικά καθολικά, τις ημερολογιακές εγγραφές και άλλες προσαρμογές στις οικονομικές
καταστάσεις που δεν εμφανίζονται στις επίσημες ημερολογιακές εγγραφές καθώς και αρχεία όπως
φύλλα εργασίας και πίνακες που στηρίζουν την κατανομή κόστους, υπολογισμούς, συμφωνίες και
γνωστοποιήσεις.
Λογιστική εκτίμηση (Accounting estimate) – Ένα κατά προσέγγιση χρηματικό ποσό εν απουσία ενός
ακριβούς μέσου επιμέτρησης. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για ένα ποσό μετρούμενο στην εύλογη
αξία όταν υπάρχει αβεβαιότητα στη μέτρηση καθώς και για άλλα ποσά που απαιτούν εκτίμηση. Όπου
το ΔΠΕ 540 πραγματεύεται μόνο λογιστικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνουν μέτρηση σε εύλογη αξία,
χρησιμοποιείται ο όρος «λογιστικές εκτιμήσεις εύλογης αξίας».
Λογιστική επιχείρηση (Firm) – Ο όρος «λογιστική επιχείρηση» αναφέρεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ως
σύνολο. Όπου ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζει Επιτρόπους για να εκτελέσει ελέγχους ή
άλλες εργασίες, ο όρος «λογιστική επιχείρηση» αναφέρεται στον Πρόεδρο του Συνεδρίου, και στα
πρόσωπα που ορίστηκαν για την εκτέλεση του ελέγχου ή άλλων συναφών εργασιών.
Λογοδοσία (Accountability) –
•

Η διαδικασία κατά την οποία οι δημόσιοι φορείς και το προσωπικό τους έχουν την ευθύνη για

τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης δημόσιων πόρων και
όλων των πτυχών της επίδοσης τους.
•

Το καθήκον που επιβάλλεται σε ένα πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε έλεγχο να

αποδεικνύει ότι έχει διαχειριστεί ή ελέγξει τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτόν σε συμμόρφωση με
τους όρους βάσει των οποίων του χορηγήθηκαν τα κονδύλια αυτά.
Βλέπε και «Δημόσια λογοδοσία (Public accountability)».
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Μ

Μεροληψία διοίκησης (Management bias) – Μια έλλειψη ουδετερότητας εκ μέρους της διοίκησης
στην κατάρτιση πληροφοριών.
Μεταγενέστερα γεγονότα (Subsequent events) – Γεγονότα που συμβαίνουν μεταξύ της ημερομηνίας
των οικονομικών καταστάσεων και της ημερομηνίας της έκθεσης του ελεγκτή, καθώς και γεγονότα που
γίνονται γνωστά στον ελεγκτή μετά την ημερομηνία της έκθεσης του ελεγκτή.
Μη απάντηση (Non−response) – Παράλειψη του επιβεβαιούντος μέρους να απαντήσει, ή να απαντήσει
πλήρως σε ένα αίτημα θετικής επιβεβαίωσης, ή επιστροφή του αιτήματος επιβεβαίωσης ως μη
επιδοθέντος.
Μη δειγματοληπτικός κίνδυνος (Non−sampling risk) – Ο κίνδυνος ο ελεγκτής να οδηγηθεί σε
εσφαλμένο συμπέρασμα για οποιοδήποτε λόγο που δεν σχετίζεται με τον δειγματοληπτικό κίνδυνο.
Παραδείγματα:

α)

χρήση

ακατάλληλων

διαδικασιών

ελέγχου

ή παρερμηνεία των ελεγκτικών τεκμηρίων, και β) αποτυχία να αναγνωρίσει ένα σφάλμα ή απόκλιση.
Μη διαφοροποιημένη γνώμη (Unmodified opinion) – Η γνώμη που εκφράζεται από τον ελεγκτή όταν ο
ελεγκτής συμπεραίνει ότι, από κάθε ουσιώδη άποψη, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης6.
Μη διορθωμένα σφάλματα (Uncorrected misstatements) – Σφάλματα που ο ελεγκτής έχει
συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου και που δεν έχουν διορθωθεί.
Μη συμμόρφωση (στο πλαίσιο του ΔΠΕ 250) (Noncompliance (in the context of ISA 250))7 –Πράξεις ή
παραλήψεις του φορέα, σκόπιμες ή εκ παραδρομής, οι οποίες είναι αντίθετες προς τους ισχύοντες
νόμους ή κανονισμούς. Τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν συναλλαγές που διενεργούνται από αυτούς
6

Οι παράγραφοι 35−36 του ΔΠΕ 700 ασχολούνται με τις φράσεις που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αυτή
τη γνώμη στην περίπτωση ενός πλαισίου εύλογης παρουσίασης και ενός πλαισίου συμμόρφωσης αντίστοιχα.
7
ΔΠΕ 250, «Θέματα Νόμων και Κανονισμών σε ένα Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων»
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που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, τη διοίκηση ή εργαζόμενους του φορέα ή στο όνομά
του ή εκ μέρους του. Η μη συμμόρφωση δεν περιλαμβάνει προσωπική παράβαση (μη σχετιζόμενη με
τις δραστηριότητες του φορέα) από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, τη
διοίκηση ή από εργαζόμενους.
Μηχανογραφημένο σύστημα πληροφοριών (Computer Information System) ‐ Το περιβάλλον ενός
μηχανογραφημένου συστήματος πληροφοριών υφίσταται όταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής
οποιουδήποτε τύπου ή μεγέθους εμπλέκεται στην επεξεργασία που διεξάγει ο φορέας στις
(οικονομικές) πληροφορίες που είναι σημαντικές για τον έλεγχο, είτε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
χρησιμοποιείται από το φορέα είτε από τρίτο.
Μονάδα δειγματοληψίας (Sampling unit) – Τα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν ένα πληθυσμό. Οι
μονάδες δειγματοληψίας μπορεί να είναι φυσικά στοιχεία (π.χ. οι έλεγχοι επί των αποδεικτικών
καταθέσεων, πιστώσεων τραπεζικών λογαριασμών, τιμολόγιων πωλήσεων, υπολοίπων χρεωστών κλπ.) ή
νομισματικές μονάδες.

Μονάδα εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit Unit) ‐ Τμήμα (ή δραστηριότητα) εντός μιας οντότητας,
στο οποίο έχει ανατεθεί από τη διοίκησή του η διενέργεια ελέγχων και η αξιολόγηση των συστημάτων
και των διαδικασιών της οντότητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απάτης,
σφαλμάτων και αναποτελεσματικών πρακτικών. Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι ανεξάρτητος
εντός

του

οργανισμού

και

να

λογοδοτεί

απευθείας

στη

διοίκηση.

Βλέπε

και

«Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου» και «Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου».
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Ν

Νομιμότητα και κανονικότητα (Legality and Regularity) ‐ Με τον έλεγχο της νομιμότητας και
κανονικότητας επιζητείται να εξακριβωθεί κατά πόσον oι πράξεις είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
νομικές και κανονιστικές διατάξεις και καλύπτονται από επαρκείς πιστώσεις τoυ πρoϋπoλoγισμoύ.
Νομοθετικό σώμα (Legislature) ‐ Η νομοθετική εξουσία μιας χώρας, για παράδειγμα, το Κοινοβούλιο.
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Ο

Οικονομικές καταστάσεις (Financial statements) – Μια δομημένη παρουσίαση ιστορικών
χρηματοοικονομικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών σημειώσεων, οι οποίες
αποσκοπούν στο να γνωστοποιήσουν τους οικονομικούς πόρους της οντότητας ή τις δεσμεύσεις σε ένα
σημείο του χρόνου ή τις αλλαγές επί αυτών για μια χρονική περίοδο, σύμφωνα με ένα πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι σχετικές σημειώσεις τυπικά αποτελούν μια περίληψη των
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων επεξηγηματικών πληροφοριών. Ο όρος «Οικονομικές
καταστάσεις» τυπικά αναφέρεται σε ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων όπως ορίζεται από
τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς αλλά μπορεί επίσης να
αναφέρεται σε μια επιμέρους οικονομική κατάσταση.
Οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού (General purpose financial statements) – Οικονομικές
καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με ένα πλαίσιο γενικού σκοπού.
Οικονομικές καταστάσεις ειδικού σκοπού (Special purpose financial statements) – Οικονομικές
καταστάσεις καταρτισμένες σύμφωνα με ένα πλαίσιο ειδικού σκοπού. (Βλέπε Πλαίσιο ειδικού σκοπού
(Special purpose framework)).
Οικονομικός (Economical) ‐ Μη σπάταλος ή πολυδάπανος. Αυτό σημαίνει λήψη της σωστής ποσότητας
πόρων, με την κατάλληλη ποιότητα, και παράδοση στον σωστό τόπο και χρόνο, στο χαμηλότερο
κόστος.
Οικονομικότητα (Economy) – α) Ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων που χρησιμοποιούνται για
μια δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάλληλη ποιότητα και β) Απόκτηση στο σωστό χρόνο
και στο χαμηλότερο κόστος των οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων που είναι κατάλληλοι
τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και ποσότητας.
Ομάδα ελέγχου / Ομάδα ανάθεσης (Engagement or Audit team) – Όλοι οι Εταίροι και το προσωπικό
που εκτελούν την ανάθεση και όλα τα άτομα που απασχολεί το Ελεγκτικό Συνέδριο τα οποία εκτελούν
διαδικασίες για τη ανάθεση του ελέγχου.
Ουσιαστικές διαδικασίες (Substantive procedures) – Ελεγκτικές διαδικασίες διενεργούμενες για τον
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εντοπισμό ουσιωδών σφαλμάτων σε επίπεδο ισχυρισμών. Περιλαμβάνουν:
(α) Δοκιμασίες επί των λεπτομερειών κατηγοριών συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και
γνωστοποιήσεων.
(β) Ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες.
Ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης (Performance materiality) – Το ποσό ή ποσά που τίθενται από τον
ελεγκτή σε μικρότερο επίπεδο από το ουσιώδες μέγεθος των οικονομικών καταστάσεων ως συνόλου
για να μειωθεί σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο η πιθανότητα το άθροισμα των μη διορθωμένων και
μη εντοπισμένων σφαλμάτων να υπερβαίνει το ουσιώδες μέγεθος για τις οικονομικές καταστάσεις ως
σύνολο. Όταν συντρέχει περίπτωση, το ουσιώδες μέγεθος εκτέλεσης αναφέρεται επίσης στο ποσό ή
ποσά που τίθενται από τον ελεγκτή χαμηλότερα από το επίπεδο ή επίπεδα ουσιώδους μεγέθους για
συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα λογαριασμών ή γνωστοποιήσεις.
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Π

Παραγόμενο

αποτέλεσμα

(Output)

‐

Στην

πληροφοριακή

τεχνολογία,

πρόκειται

για

δεδομένα/πληροφορίες που παράγονται από επεξεργασία ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως η γραφική
απεικόνιση σε ένα τερματικό ή έντυπη μορφή.
Παράγοντες κινδύνου απάτης (Fraud risk factors) – Γεγονότα ή συνθήκες που υποδηλώνουν ένα
κίνητρο ή πίεση για τη διάπραξη απάτης ή παρέχουν την ευκαιρία για διάπραξη απάτης.
Παράγραφος άλλου θέματος (Other matter paragraph) – Μια παράγραφος που συμπεριλαμβάνεται
στην έκθεση του ελεγκτή η οποία αναφέρεται σε ένα θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή
γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο, σύμφωνα μετην κρίση του ελεγκτή, είναι
σχετικό για την κατανόηση του ελέγχου από τους χρήστες, για τις ευθύνες του ελεγκτή ή για την έκθεση
του ελεγκτή.
Παράγραφος έμφασης θέματος (Emphasis of matter paragraph) – Μια παράγραφος που
συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του ελεγκτή, η οποία αναφέρεται σε ένα θέμα που παρουσιάζεται
κατάλληλα ή γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις και το οποίο, κατά τη γνώμη του ελεγκτή,
είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδες για να κατανοήσουν οι χρήστες τις οικονομικές
καταστάσεις.
Παράκαμψη της διοίκησης (Management Override) ‐ Η παράκαμψη, εκ μέρους της διοίκησης, των
προβλεπόμενων πολιτικών ή διαδικασιών για παράνομους σκοπούς με την πρόθεση προσωπικού
κέρδους ή βελτιωμένη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης ενός φορέα ή του καθεστώτος
συμμόρφωσης
Παρακολούθηση (Monitoring) ‐ Η παρακολούθηση είναι ένα συστατικό στοιχείο των εσωτερικών
δικλίδων και αποτελεί τη διαδικασία που αξιολογεί την ποιότητα της επίδοσης του συστήματος
εσωτερικών δικλίδων διαχρονικά.
Παρακολούθηση δικλίδων (Monitoring of controls) – Μια σειρά ενεργειών με σκοπό την εκτίμηση της
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αποτελεσματικότητας λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων διαχρονικά. Περιλαμβάνει την εκτίμηση
του σχεδιασμού και της λειτουργίας των δικλίδων σε έγκαιρη βάση και την ανάληψη των απαραίτητων
διορθωτικών ενεργειών, τροποποιούμενων σε αλλαγές των συνθηκών. Η παρακολούθηση των
δικλίδων είναι ένα συστατικό των εσωτερικών δικλίδων.
Παρακολούθηση (σε σχέση με τις δικλίδες ποιότητας) (Monitoring (in relation to quality control)) –
Μια σειρά ενεργειών που αποτελεί μια συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήματος δικλίδων
ποιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας περιοδικής επιθεώρησης
επιλεγμένων ολοκληρωμένων αναθέσεων, σχεδιασμένης να παράσχει στο Συνέδριο εύλογη
διασφάλιση ότι λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα δικλίδων ποιότητάς του.
Παρατήρηση (Observation) – Συνίσταται στην παρατήρηση σειράς ενεργειών ή διαδικασίας που
εκτελείται από άλλους, για παράδειγμα, η παρατήρηση από τον ελεγκτή της καταμέτρησης των
αποθεμάτων από το προσωπικό του φορέα ή της διενέργειας δραστηριοτήτων δικλίδων.
Παρέμβαση της διοίκησης (Management Intervention) ‐ Οι ενέργειες της διοίκησης για την
παράκαμψη προβλεπόμενων πολιτικών ή διαδικασιών για νόμιμους σκοπούς, η παρέμβαση της
διοίκησης είναι συνήθως αναγκαία για την αντιμετώπιση μη‐επαναλαμβανόμενων και μη
τυποποιημένων συναλλαγών ή γεγονότων που διαφορετικά θα υφίσταντο ακατάλληλο χειρισμό από το
σύστημα. (αντιπαραβολή με τον όρο «παράκαμψη της διοίκησης») (COSO 1992)
Πεδίο μιας επισκόπησης (Scope of a review) – Οι διαδικασίες επισκόπησης που κρίνονται απαραίτητες,
βάση των συνθηκών, για την επίτευξη του σκοπού της επισκόπησης.
Πελάτης (Client) – Ο όρος «πελάτης» αναφέρεται στο δημόσιο φορέα, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο
ή άλλη συναφή εργασία από το Ελεγκτικό Συνέδριο (π.χ. ο ελεγχόμενος οργανισμός).
Περιβάλλον δικλίδων (Control environment) – Περιλαμβάνει τις λειτουργίες διακυβέρνησης και
διοίκησης και τη στάση, την επίγνωση και τις ενέργειες εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση και τη διοίκηση, αναφορικά με τις εσωτερικές δικλίδες του φορέα και τη σημασία αυτών
των δικλίδων στη φορέα. Το περιβάλλον των δικλίδων είναι ένα συστατικό των εσωτερικών δικλίδων.
Το περιβάλλον δικλίδων δίνει τον τόνο ενός οργανισμού, εφόσον επηρεάζει τη συνείδηση του
προσωπικού του όσον αφορά τις δικλίδες. Αποτελεί το θεμέλιο για όλα τα υπόλοιπα συστατικά
στοιχεία των εσωτερικών δικλίδων, παρέχοντας πειθαρχία και δομή.
Περιβάλλον πληροφοριακής τεχνολογίας (IT environment) – Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που
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εφαρμόζει ο φορέας και οι υποδομές πληροφοριακής τεχνολογίας (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,
λειτουργικά συστήματα, κλπ.) καθώς και το λογισμικό εφαρμογών που αυτή χρησιμοποιεί για την
υποστήριξη των επιχειρηματικών λειτουργιών και την επίτευξη των επιχειρηματικών στρατηγικών.
Περιορισμός του εύρους (Limitation of scope) ‐ Υφίσταται όταν ο ελεγκτής δεν μπορεί να συγκεντρώσει
επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη, είτε λόγω
περιορισμών που επιβάλλονται από την ελεγχόμενη μονάδα ή τις περιστάσεις, είτε λόγω της
ανεπαρκούς ποιότητας των τηρούμενων αρχείων.
Πλαίσιο γενικού σκοπού (General purpose framework) – Ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
σχεδιασμένο να καλύπτει τις κοινές ανάγκες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ενός ευρέος
φάσματος χρηστών. Το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς μπορεί να είναι ένα πλαίσιο εύλογης
παρουσίασης ή ένα πλαίσιο συμμόρφωσης. Ο όρος «πλαίσιο εύλογης παρουσίασης» χρησιμοποιείται
για να αναφορά σε ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του πλαισίου και:
(α) Αναγνωρίζει ρητά ή έμμεσα ότι για να επιτευχθεί η εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων μπορεί να είναι απαραίτητο η διοίκηση να παρέχει γνωστοποιήσεις πέραν
εκείνων που ειδικά απαιτούνται από το πλαίσιο, ή
(β) αναγνωρίζει ρητά ότι μπορεί να είναι απαραίτητο η διοίκηση να αποκλίνει από μια
απαίτηση του πλαισίου για να επιτύχει εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.
Τέτοιες αποκλίσεις αναμένεται να είναι απαραίτητες μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις.
Ο όρος «πλαίσιο συμμόρφωσης» χρησιμοποιείται για αναφορά σε ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς που απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πλαισίου αλλά δεν περιέχει τις
αναγνωρίσεις υπό (α) και (β) ανωτέρω.8
Πλαίσιο ειδικού σκοπού (Special purpose framework) – Ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς
σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες χρηματοοικονομικών πληροφοριών συγκεκριμένων χρηστών. Το
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς μπορεί να είναι ένα πλαίσιο εύλογης παρουσίασης ή ένα
πλαίσιο συμμόρφωσης9.

8
9

ΔΠΕ 200, παράγραφος 13(α)
ΔΠΕ 200, παράγραφος 13(α)
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Πλαίσιο εύλογης / δίκαιης παρουσίασης (Fair presentation framework) – Βλέπε «Εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς» και «Πλαίσιο γενικού σκοπού» (Applicable financial reporting
framework and General purpose framework))
Πλαίσιο συμμόρφωσης (Compliance framework) – Πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι δραστηριότητες,
οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και οι πληροφορίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές και
κανονιστικές διατάξεις. Βλέπε «Εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς» και «Πλαίσιο
γενικού σκοπού» (Applicable financial reporting framework and General purpose framework)).
Πληθυσμός (Population) – Η πλήρης σειρά δεδομένων από τα οποία επιλέγεται ένα δείγμα και για τα
οποία ο ελεγκτής επιθυμεί να εξαγάγει συμπεράσματα.
Πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and communication) – Συστατικά στοιχεία των
εσωτερικών δικλίδων. Ως πληροφόρηση νοούνται όλα τα είδη πληροφοριών και αναφορών, τα οποία
παράγονται από τα υφιστάμενα συστήματα πληροφόρησης και καθιστούν δυνατή τη λειτουργία και
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του φορέα καθώς και την λήψη αποφάσεων (π.χ. ισοζύγια, γενικά
καθολικά, χρηματοοικονομικές αναφορές κτλ). Παράλληλα, νοείται η πλήρης και σαφής τεκμηρίωση
του συστήματος εσωτερικών δικλίδων καθώς και όλων των διαδικασιών, συναλλαγών και σημαντικών
γεγονότων (π.χ. διαγράμματα ροής και περιγραφικά σημειώματα). Η επικοινωνία διακρίνεται σε
εσωτερική και εξωτερική.
Πληροφοριακό σύστημα σχετικό με τη χρηματοοικονομική αναφορά (Information system relevant to
financial reporting) – Ένα συστατικό των εσωτερικών δικλίδων που περιλαμβάνει το σύστημα
χρηματοοικονομικής αναφοράς και αποτελείται από τις διαδικασίες και τα αρχεία που έχουν
δημιουργηθεί για την έναρξη, καταχώρηση, επεξεργασία και αναφορά των συναλλαγών του φορέα
(καθώς επίσης γεγονότων και συνθηκών) και για τη διατήρηση της λογοδοσίας για τα σχετικά
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και την καθαρή θέση.
Πληροφορίες για το αντικείμενο ελέγχου / Πληροφορίες επί του υποκείμενου θέματος (Subject
matter information) – Το αποτέλεσμα αξιολόγησης ή επιμέτρησης ενός υποκειμένου θέματος. Είναι οι
πληροφορίες επί του υποκείμενου θέματος για τις οποίες ο ελεγκτής συλλέγει επαρκή, κατάλληλα
τεκμήρια που παρέχουν μια εύλογη βάση για την έκφραση ενός συμπεράσματος σε μια έκθεση
διασφάλισης.
Πολιτική (Policy) ‐ Η εντολή της διοίκησης σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για την πραγματοποίηση των
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δικλίδων. Μια πολιτική χρησιμεύει ως βάση για την υλοποίησή της μέσω διαδικασιών.
Προβλεπόμενες

χρηματοοικονομικές

πληροφορίες

(Prospective

financial

information)

–

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες στηριζόμενες σε υποθέσεις σχετικά με γεγονότα τα οποία μπορεί να
συμβούν στο μέλλον και πιθανές ενέργειες από μια οντότητα. Οι προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές
πληροφορίες μπορεί να είναι με τη μορφή πρόγνωσης, προβολής ή ενός συνδυασμού των δύο. Βλέπε
«Πρόγνωση – Forecast» και «Προβολή (βάση μελλοντικών υποθετικών παραδοχών)– Projection».
Προβολή (βάση μελλοντικών υποθετικών παραδοχών) (Projection) – Χρηματοοικονομικές
πληροφορίες αναφερόμενες σε μελλοντικό χρόνο, οι οποίες συντάχθηκαν στη βάση:
(α) Υποθετικών παραδοχών για μελλοντικά γεγονότα και ενέργειες της διοίκησης, τα οποία δεν
αναμένεται απαραίτητα να λάβουν χώρα, όπως όταν μερικοί φορείς βρίσκονται στη φάση
εκκίνησης ή εξετάζουν μια μεγάλη αλλαγή στη φύση των λειτουργιών τους, ή
(β) Ενός συνδυασμού υποθέσεων βέλτιστης εκτίμησης και υποθετικών παραδοχών.
Προβολή στον πληθυσμό (Extrapolation) – Βλέπε αναγωγή.
Πρόγνωση (Forecast) – Προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που καταρτίστηκαν με βάση
υποθέσεις για μελλοντικά γεγονότα τα οποία η διοίκηση του φορέα αναμένει να λάβουν χώρα και
ενέργειες τις οποίες η διοίκηση αναμένει να αναλάβει κατά την ημερομηνία που καταρτίζονται οι
πληροφορίες (υποθέσεις βέλτιστης εκτίμησης).
Προηγούμενος ελεγκτής (Predecessor auditor) – Ο ελεγκτής από μια διαφορετική ελεγκτική
εταιρεία/ελεγκτικό όργανο, ο οποίος έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα την προηγούμενη
περίοδο και ο οποίος αντικαθίσταται από τον τρέχοντα ελεγκτή.
Πρόθεση ανάληψης κινδύνων (Risk appetite) ‐ Το μέγεθος του κινδύνου στο οποίο είναι διατεθειμένος
ο φορέας να εκτεθεί προτού κρίνει αναγκαία την ανάληψη δράσης.
Προληπτική δικλίδα (Preventive control) ‐ Μία δικλίδα με σκοπό να αποτρέψει ένα ακούσιο γεγονός ή
αποτέλεσμα (σε αντίθεση με τη διαπιστωτική δικλίδα) .
Προσέγγιση ουσιαστικών διαδικασιών (Substantive approach) ‐ Διενέργεια μόνο ουσιαστικών
διαδικασιών και εξαίρεση της επίδρασης των δικλίδων από τη σχετική εκτίμηση κινδύνου (ο κίνδυνος
εσωτερικών δικλίδων εκτιμάται ως μέγιστος). Η επιλογή αυτή μπορεί να οφείλεται ή στην έλλειψη
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αποτελεσματικών δικλίδων, ή στο ενδεχόμενο αναποτελεσματικής δοκιμασίας δικλίδων, ή

στην

έλλειψη δοκιμασιών δικλίδων (π.χ. λόγω έλλειψης πόρων, λόγω απόφασης ότι ο έλεγχος διενεργείται
πιο αποτελεσματικά μέσω ουσιαστικών διαδικασιών κλπ.)
Προσέγγιση συστημάτων (Systems based approach) ‐ Εκτέλεση δοκιμασιών δικλίδων με την
υποστήριξη ουσιαστικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η προκαταρκτική
εκτίμηση κινδύνων υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος (συνδυασμός ενδογενούς
κινδύνου και κινδύνου εσωτερικών δικλίδων) είναι κατώτατος ή χαμηλός.
Προσωπικό (Staff) – Επαγγελματίες ελεγκτές, άλλοι εκτός από τα μέλη της ομάδας ελέγχου/εταίρους,
συμπεριλαμβανομένου κάθε ειδήμονα που απασχολεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Προϋποθέσεις για έναν έλεγχο (preconditions for an audit) – Η χρήση ενός αποδεκτού πλαισίου
χρηματοοικονομικής αναφοράς από τη διοίκηση του φορέα για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων και η συμφωνία της διοίκησης και κατά περίπτωση, εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με
τη διακυβέρνηση, με την υπόθεση βάσει της οποίας διενεργείται ο έλεγχος.
Προϋπολογισμός (Budget) ‐ Ποσοτική, οικονομική έκφραση ενός προγράμματος μέτρων που
προβλέπονται για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με σκοπό τον
σχεδιασμό μελλοντικών ενεργειών και τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων.
Προφίλ κινδύνου (Risk profile) ‐ Μια επισκόπηση ή ένας τρισδιάστατος πίνακας των βασικών κινδύνων
που αντιμετωπίζει ένας φορέας ή επιμέρους μονάδα και περιλαμβάνει το επίπεδο των επιπτώσεων
(π.χ. υψηλό, μέσο, χαμηλό) μαζί με την πιθανότητα ή το ενδεχόμενο να συμβεί το γεγονός.
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Σ

Σημαντικές ελλείψεις στις εσωτερικές δικλίδες (Significant deficiencies in internal control) – Μια
έλλειψη ή ένας συνδυασμός ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες που, κατά την επαγγελματική κρίση
του ελεγκτή, είναι επαρκούς σημασίας που να δικαιολογεί την προσοχή εκείνων που είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.
Σκοπούμενοι χρήστες (Intended users) – Το πρόσωπο, τα πρόσωπα ή κατηγορία προσώπων για τα
οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο συντάσσει την έκθεση διασφάλισης. Το υπεύθυνο μέρος μπορεί να είναι
ένας από τους σκοπούμενους χρήστες, αλλά όχι ο μοναδικός.
Σημαντικός κίνδυνος (Significant risk) – Ένας κίνδυνος ουσιώδους σφάλματος που εντοπίσθηκε και
εκτιμήθηκε και που κατά την κρίση του ελεγκτή απαιτεί ειδική ελεγκτική εξέταση.
Σημαντικότητα (Significance) – Η σχετική βαρύτητα ενός θέματος, εντός του πλαισίου που εμπίπτει. Η
σοβαρότητα ενός θέματος κρίνεται από τον διενεργούντα το έλεγχο, στο πλαίσιο στο οποίο αυτό
εξετάζεται.
•

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εύλογη προσδοκία της αλλαγής ή της
επιρροής που μπορεί να έχει το θέμα στις αποφάσεις των χρηστών στους οποίους απευθύνεται
η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

•

Ή σε ένα άλλο παράδειγμα όπου το πλαίσιο είναι μια κρίση για το εάν θα αναφερθεί ένα θέμα
στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση, το εάν το θέμα θα εθεωρείτο
σοβαρό από αυτούς σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Η σοβαρότητα μπορεί να εξετάζεται στο
πλαίσιο ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων, όπως το σχετικό μέγεθος, η φύση και η
επίπτωση στο υποκείμενο θέμα και τα εκδηλωμένα συμφέροντα των χρηστών στους οποίους
απευθύνεται ή των αποδεκτών.

Στατιστική δειγματοληψία (Statistical sampling) – Μια προσέγγιση δειγματοληψίας με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
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i)

Τυχαία επιλογή των μονάδων του δείγματος

ii)

Χρήση θεωρίας πιθανοτήτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείγματος,
περιλαμβανομένου του υπολογισμού κινδύνου δειγματοληψίας.

Οποιαδήποτε προσέγγιση που δεν έχει τα χαρακτηριστικά (i) και (ii) θεωρείται μη στατιστική
δειγματοληψία.
Στρατηγική του ελέγχου (Audit Strategy) ‐ Ο τρόπος προσέγγισης του ελέγχου και οι ελεγκτικές
διαδικασίες που επιλέγονται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για συγκεκριμένο
ελεγκτικό καθήκον και διατυπώνονται στο υπόμνημα σχεδιασμού του ελέγχου.
Στρωματοποίηση (Stratification) – Βλέπε Διαστρωμάτωση.
Συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις (Comparative financial statements) – Συγκριτικές πληροφορίες
όπου ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις για την προηγούμενη περίοδο περιλαμβάνονται για σύγκριση με
τις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου αλλά, αν είναι ελεγμένες, γίνεται αναφορά στη
γνώμη του ελεγκτή. Το επίπεδο πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συγκριτικές
οικονομικές καταστάσεις είναι συγκρίσιμο με εκείνο της τρέχουσας περιόδου
Συγκριτική πληροφορία (Comparative information) – Τα ποσά και οι γνωστοποιήσεις που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με μια ή περισσότερες προηγούμενες
περιόδους σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς.
Συμμόρφωση (Compliance) – α) Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για
μια οντότητα και η β) Συμμόρφωση και τήρηση των πολιτικών, σχεδίων, διαδικασιών, νόμων,
κανονισμών, συμβάσεων ή άλλων απαιτήσεων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες (Supplementary information) – Πληροφορίες παρουσιαζόμενες μαζί
με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων και που κανονικά παρουσιάζονται είτε ως συμπληρωματικοί πίνακες είτε ως πρόσθετες
σημειώσεις.
Συναφείς υπηρεσίες (Related services) – Συνίστανται από προσυμφωνημένες διαδικασίες και εργασίες
κατάρτισης.
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Συνδεδεμένο μέρος (Related party) – Ένα μέρος το οποίο είναι είτε:
α) Ένα συνδεδεμένο μέρος όπως ορίζεται στο εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής
αναφοράς, ή
β) Όπου το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς θεσπίζει ελάχιστες ή καμία
απαίτηση για συνδεμένα μέρη:
(i) Ένα πρόσωπο ή άλλoς φορέας που έχει τον έλεγχο ή σημαντική επιρροή, άμεσα ή
έμμεσα διαμέσου ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων, επί του αναφερόμενου φορέα.
(ii) Ένας άλλoς φορέας επί της οποίας η αναφερόμενη οντότητα έχει τον έλεγχο ή
σημαντική επιρροή, άμεσα ή έμμεσα διαμέσου ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων, ή
(iii) Ένας άλλoς φορέας υπό κοινό έλεγχο με τον αναφερόμενο φορέα έχοντας: α) Κοινή
ελέγχουσα ιδιοκτησία β) Κοινά κύρια στελέχη διοίκησης. Ωστόσο, φορείς που είναι υπό
κοινό έλεγχο από το κράτος (δηλαδή, Δημόσιος τομέας, ευρύτερος δημόσιος τομέας
και ΟΤΑ) δεν θεωρούνται συνδεδεμένες εκτός εάν εμπλέκονται σε σημαντικές
συναλλαγές ή μοιράζονται μεταξύ τους πόρους σε σημαντικό βαθμό.
Σύνδεση ελεγκτή με χρηματοοικονομική πληροφορία (Auditor association with financial information)
– Ένας ελεγκτής συνδέεται με χρηματοοικονομική πληροφορία όταν ο ελεγκτής επισυνάπτει μια
έκθεση σε αυτές τις πληροφορίες ή συναινεί στη χρήση του ονόματος του ελεγκτή σε μια
επαγγελματική σχέση.
Συνολική στρατηγική ελέγχου (Overall audit strategy) – Θέτει το πεδίο, το χρόνο και την κατεύθυνση
του ελέγχου και καθοδηγεί την ανάπτυξη του λεπτομερέστερου σχεδιασμού του ελέγχου.
Συνολικό ποσοστό απόκλισης (Total rate of deviation) – Ένα ποσοστό απόκλισης από τις
επιβαλλόμενες διαδικασίες εσωτερικών δικλίδων που ορίζεται από τον ελεγκτή, σε σχέση με το οποίο ο
ελεγκτής αναζητά να αποκτήσει ένα κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης ότι το πραγματικό ποσοστό
απόκλισης στον πληθυσμό δεν υπερβαίνει αυτό το ποσοστό απόκλισης που τίθεται από τον ελεγκτή.
Συστατικό μιας οικονομικής κατάστασης (στο πλαίσιο του ΔΠΕ 80510) (Element of a financial
statement (in the context of IAS 805)) – Ένα στοιχείο, λογαριασμός ή κονδύλι μιας οικονομικής
10

ΔΠΕ 805, «Ειδικά Ζητήματα – Έλεγχοι Επιμέρους Οικονομικών Καταστάσεων και Ειδικών Συστατικών,
Λογαριασμών ή Κονδυλίων μιας Οικονομικής Κατάστασης»
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κατάστασης.
Σύστημα εσωτερικών δικλίδων (ή διεργασία ή αρχιτεκτονική) (Internal Control System or Process or
Architecture) ‐ Συνώνυμο των εσωτερικών δικλίδων που εφαρμόζονται σε μια οντότητα.
Συστατικό στοιχείο εσωτερικών δικλίδων (Component of Internal Control) ‐ Ένα από τα πέντε στοιχεία
των εσωτερικών δικλίδων. Τα συστατικά στοιχεία των εσωτερικών δικλίδων είναι το περιβάλλον
δικλίδων του φορέα, η εκτίμηση κινδύνου, οι δραστηριότητες δικλίδων, η πληροφόρηση και
επικοινωνία, και η παρακολούθηση.
Σύστημα του οργανισμού υπηρεσιών (Service organization’s system) – Οι πολιτικές και διαδικασίες
που έχουν σχεδιαστεί, εφαρμοστεί και συντηρούνται από τον οργανισμό υπηρεσιών ώστε να παρέχουν
στους

φορείς‐χρήστες

τις

υπηρεσίες

που

καλύπτονται

από

την

έκθεση

του

ελεγκτή

υπηρεσίας/οργανισμού υπηρεσιών.
Σφάλμα (Misstatement) – Μια διαφορά μεταξύ του ποσού, της ταξινόμησης, της παρουσίασης ή της
γνωστοποίησης ενός στοιχείου των οικονομικών καταστάσεων και του ποσού, της ταξινόμησης, της
παρουσίασης ή της γνωστοποίησης που απαιτείται για να βρίσκεται αυτό το στοιχείο σε συμφωνία με
το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σφάλματα μπορεί να προκύπτουν από λάθη ή
απάτη. Όπου ο ελεγκτής εκφράζει μια γνώμη σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη ή δίνουν μια αληθή και εύλογη εικόνα, τα
σφάλματα περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις προσαρμογές σε ποσά, ταξινομήσεις, παρουσίαση ή
γνωστοποιήσεις που, κατά την κρίση του ελεγκτή, είναι απαραίτητες ώστε οι οικονομικές καταστάσεις
να παρουσιάζονται εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη ή να δίνουν μια αληθή και εύλογη εικόνα.
Σφάλμα πραγματικού περιστατικού (Misstatement of fact) – Άλλες πληροφορίες που δεν σχετίζονται
με θέματα που εμφανίζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται ή
παρουσιάζονται εσφαλμένα. Ένα ουσιώδες σφάλμα πραγματικού περιστατικού μπορεί να υποσκάπτει
την αξιοπιστία του εντύπου που περιλαμβάνει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.
Σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας (Relevant ethical requirements) – Οι απαιτήσεις δεοντολογίας στις
οποίες υπόκεινται η ομάδα ανάθεσης και ο διενεργών την επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της
ανάθεσης, οι οποίες κανονικά αποτελούν τα μέρη Α και Β του Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (Κώδικας της ΔΟΛ), μαζί με εθνικές απαιτήσεις που είναι
πιο περιοριστικές.
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Τ

Τεκμηρίωση ελέγχου (Audit documentation) – Το αρχείο της εργασίας που έχει εκτελεστεί, των
ελεγκτικών τεκμηρίων που αποκτήθηκαν, των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει και των
συμπερασμάτων που έχει εξαγάγει ο ελεγκτής (o όρος «φύλλα εργασίας» χρησιμοποιείται μερικές
φορές).
Τεκμηρίωση δομής των εσωτερικών δικλίδων (Documentation of controls) ‐ Η τεκμηρίωση της δομής
των εσωτερικών δικλίδων είναι το υλικό και οι έγγραφες αποδείξεις των συστατικών στοιχείων της
διαδικασίας εσωτερικών δικλίδων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της δομής και των
πολιτικών ενός οργανισμού και των κατηγοριών λειτουργίας του, των συναφών στόχων και
δραστηριοτήτων δικλίδων. Αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται σε έγγραφα όπως οδηγίες διαχείρισης,
διοικητικές πολιτικές, εγχειρίδια διαδικασιών και λογιστικά εγχειρίδια.
Τεχνικές ελέγχου υποβοηθούμενες από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer−assisted audit
techniques‐CAATs) – Πρόκειται για την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών με τη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή ως εργαλείου ελέγχου, π.χ. ηλεκτρονικά προγράμματα που εκτελούν ελεγκτικές
δοκιμασίες, ανακτούν, ταξινομούν ή επιλέγουν δεδομένα, ή συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά με την ορθότητα της επεξεργασίας.
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Υ

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Internal audit service) – Βλέπε Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
(Internal audit function)
Υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση(Those charged with governance) – Βλέπε «Επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση».
Υπεύθυνο μέρος (Responsible party) – To πρόσωπο (ή πρόσωπα) που:
(α) Σε μια ανάθεση με απ’ ευθείας αναφορά, είναι υπεύθυνο για το υποκείμενο θέμα, ή
(β) Σε μια ανάθεση που αφορά ισχυρισμούς, είναι υπεύθυνο για τις πληροφορίες επί του
υποκείμενου θέματος (o ισχυρισμός) και μπορεί να είναι υπεύθυνο για το υποκείμενο θέμα.
Υπόθεση, σε σχέση με τις ευθύνες της διοίκησης και, όπου συντρέχει περίπτωση, εκείνων που είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, βάσει της οποίας διενεργείται ένας έλεγχος (Premise, relating
to the responsibilities of management and, where appropriate, those charged with governance, on
which an audit is conducted) – H διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, εκείνοι που είναι
επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση του φορέα, έχουν αναγνωρίσει και κατανοούν ότι έχουν τις
ακόλουθες ευθύνες οι οποίες είναι θεμελιώδεις για την διεξαγωγή ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ.
Δηλαδή, την ευθύνη:
α) Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης, όπου συντρέχει περίπτωση, της
εύλογης παρουσίασης αυτών.
β) Για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση και, όπου συντρέχει περίπτωση, εκείνοι
που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κρίνουν ότι είναι απαραίτητες για να καταστεί
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ελεύθερων από ουσιώδες σφάλμα, είτε αυτό
οφείλεται σε απάτη ή λάθος, και.
γ) Για να την παροχή στον ελεγκτή:
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(i) Πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες η διοίκηση και, όπου ενδείκνυται,
εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση γνωρίζουν ότι είναι σχετικές με
την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, όπως αρχεία, τεκμηρίωση και άλλα
θέματα.
(ii) Πρόσθετων πληροφοριών που ο ελεγκτής μπορεί να ζητήσει από τη διοίκηση και,
όπου ενδείκνυται, εκείνοι που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση για το σκοπό
του ελέγχου, και
(iii) Απεριόριστης πρόσβασης σε πρόσωπα εντός του φορέα από τα οποία ο ελεγκτής
κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει ελεγκτικά τεκμήρια.
Στην περίπτωση ενός πλαισίου εύλογης παρουσίασης, το (α) ανωτέρω μπορεί να αναδιατυπωθεί ως:
«για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο
χρηματοοικονομικής αναφοράς» ή «για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν μια
αληθή και εύλογη εικόνα σύμφωνα με το πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς». Η «υπόθεση, σε
σχέση με τις ευθύνες της διοίκησης και, όπου ενδείκνυται, εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τη
διακυβέρνηση, βάσει της οποίας ένας έλεγχος διενεργείται», μπορεί επίσης να αναφέρεται ως
«υπόθεση».
Υπόλοιπα έναρξης (Opening balances) – Τα υπόλοιπα λογαριασμών που υπάρχουν στην αρχή της
περιόδου. Τα υπόλοιπα έναρξης βασίζονται στα υπόλοιπα τέλους της προηγούμενης περιόδου και
αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα συναλλαγών και γεγονότων προηγούμενων περιόδων αλλά και
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη περίοδο. Τα υπόλοιπα έναρξης
περιλαμβάνουν επίσης θέματα που απαιτούν γνωστοποίηση, τα οποία υπήρχαν στην έναρξη της
περιόδου όπως ενδεχόμενα και δεσμεύσεις.
Υπολειμματικός κίνδυνος (Residual risk) ‐ Ο κίνδυνος που παραμένει μετά από την ανταπόκριση της
διοίκησης στον κίνδυνο.
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Φ

Φάκελος ελέγχου (Audit file) – Ένας ή περισσότεροι φάκελοι ή άλλα μέσα αποθήκευσης, σε φυσική ή
ηλεκτρονική μορφή, που περιέχουν τα αρχεία που αποτελούν την τεκμηρίωση του ελέγχου για έναν
συγκεκριμένο έλεγχο.
Φορέας (Entity) ‐ Ένας οργανισμός οποιουδήποτε μεγέθους που συστήνεται για έναν συγκεκριμένο
σκοπό. Ένας φορέας, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια επιχείρηση, ένας μη‐κερδοσκοπικός
οργανισμός, κυβερνητικός φορέας ή ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ως συνώνυμα χρησιμοποιούνται και άλλοι
όροι όπως η οντότητα, ο οργανισμός και η υπηρεσία.
Φορέας δικτύου (Network entity) – Ένας φορέας που ανήκει σε ένα δίκτυο.
Φυσική πρόσβαση (σε δικλίδες πρόσβασης) (Physical Access) ‐ η απόκτηση πρόσβασης σε φυσικούς
χώρους και οντότητες. (βλέπε λογική πρόσβαση)
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Χ

Χειροκίνητες Δικλίδες (Manual Controls) ‐ Οι δικλίδες που πραγματοποιούνται χειροκίνητα, όχι από τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή (σε αντίθεση με τις δικλίδες Η/Υ).
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Συντομογραφίες

ΔΟΛ

Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)

ΔΠΕ

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

ΔΠΑΕΙ

Διεθνή Πρότυπα Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΠ

Τεχνολογία Πληροφοριών

ΥΕΕ

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

AR

ελεγκτικός κίνδυνος (Audit Risk)

CAATs

τεχνικές ελέγχoυ με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer‐Assisted Audit

Techniques)
CR

κίνδυνος των δικλίδων ελέγχου (Control Risk)

DAS

δήλωση αξιοπιστίας (ακρωνύμιο της γαλλικής φράσης déclaration d'assurance)

DR

κίνδυνος μη εντοπισμού (Detection Risk)

IIA

Ομοσπονδία Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors)

INTOSAI

Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (International Organisation of

Supreme Audit Institutions)
IPSAS

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector

Accounting Standards)
IR

εγγενής κίνδυνος (Inherent Risk)
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ISSAI

διεθνή πρότυπα των ανωτάτων οργάνων ελέγχου (International Standards of Supreme

Audit Institutions)
MUS

δειγματoληψία νoμισματικής μoνάδας (Monetary Unit Sampling)
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