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H Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), λαµβάνοντας υπόψη:
1)

ότι η επικρατούσα οικονοµική κατάσταση δηµιουργεί επαυξηµένους κινδύνους
αναφορικά µε τη χρήση της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη
διοίκηση των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, και

2)

το γεγονός ότι από την επισκόπηση ορισµένων εκθέσεων ελέγχου εισηγµένων
εταιρειών, για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, εντοπίσθηκαν
σηµαντικές αδυναµίες στην εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ιεθνές Προτύπου
Ελέγχου (∆ΠΕ) 570 «Συνέχιση δραστηριότητας»,

εκδίδει την παρούσα ανακοίνωση µε σκοπό να επιστήσει την προσοχή των Ελεγκτικών
γραφείων και των νόµιµων ελεγκτών στις απαιτήσεις του ως άνω ∆ιεθνούς Προτύπου
Ελέγχου και την κατάλληλη ενσωµάτωση των συµπερασµάτων του ελεγκτή στην έκθεση
ελέγχου.
Απαιτήσεις - Κανονιστικό πλαίσιο
Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 570, στόχοι του ελεγκτή είναι:
(α) Να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε το ενδεδειγµένο
της χρήσης της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων,
(β) Να εξάγει συµπέρασµα βάσει των αποκτηθέντων ελεγκτικών τεκµηρίων για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να
εγείρουν σηµαντικές αµφιβολίες για την ικανότητα της οντότητας για συνέχιση της
δραστηριότητάς της, και
(γ) Να προσδιορίζει τις επιπτώσεις για την έκθεση του ελεγκτή.
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Στο επεξηγηµατικό υλικό του ∆ΠΕ 570 παρατίθενται παραδείγµατα γεγονότων ή συνθηκών
που, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσαν να εγείρουν σηµαντική αµφιβολία επί της
παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας.
Όταν υπάρχουν γεγονότα ή συνθήκες, που ενδέχεται να εγείρουν σηµαντική αµφιβολία για
την ικανότητα της επιχείρησης για συνέχιση της δραστηριότητάς της, ο ελεγκτής οφείλει να
πραγµατοποιήσει συγκεκριµένες ελεγκτικές διαδικασίες για να τεκµηριώσει τα
συµπεράσµατά του και να εκδώσει την κατάλληλη έκθεση ελέγχου. Στο επεξηγηµατικό υλικό
του ως άνω προτύπου αναφέρονται ενδεικτικά τέτοιες διαδικασίες.
Σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 570, όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει :
(i)

ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας από τη διοίκηση στις
οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι ενδεδειγµένη, πρέπει να εκφράσει αρνητική
γνώµη,

(ii) ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη,
αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα, εάν η αβεβαιότητα αυτή έχει γνωστοποιηθεί
επαρκώς στις οικονοµικές καταστάσεις από την εταιρεία, τότε πρέπει να εκφράσει µη
διαφοροποιηµένη γνώµη και να περιλάβει µια παράγραφο Έµφασης Θέµατος στην
έκθεση του ελεγκτή,
(iii) ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη,
αλλά υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή δεν έχει επαρκώς
γνωστοποιηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις από την εταιρεία, τότε ο ελεγκτής
πρέπει να εκφράσει γνώµη µε επιφύλαξη ή αρνητική γνώµη, όπως ενδείκνυται,
σύµφωνα µε το ∆ΠΕ 705.
Η γνωστοποίηση από τη διοίκηση της ελεγχόµενης οντότητας της ουσιώδους αβεβαιότητας,
που αναφέρεται στην περίπτωση (ii) ανωτέρω, πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστή σηµείωση
στο προσάρτηµα ή τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Επί παραδείγµατι, σε
περίπτωση ουσιώδους αβεβαιότητας για την αναχρηµατοδότηση της εταιρείας, µια
κατάλληλα διατυπωµένη σηµείωση θα ανέλυε τον κίνδυνο και τις ενέργειες της εταιρείας για
την αντιµετώπιση του και θα ολοκληρωνόταν ως εξής :
‘’Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο µη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας
αναχρηµατοδότησης της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υποδηλώνει την ύπαρξη
αβεβαιότητας σχετικά µε τη δυνατότητα οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας της
Εταιρείας.”
Επίσης το ∆ΠΕ 570 αναφέρει τον κατάλληλο τρόπο δράσης για τον ορκωτό ελεγκτή σε
περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις που εγείρουν αµφιβολία για τη συνέχιση της
δραστηριότητας και η διοίκηση είναι απρόθυµη να παρουσιάσει τα πλάνα της για την
αντιµετώπιση της κατάστασης.
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Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στην ηµερίδα που
πραγµατοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2010, είχε έγκαιρα ενηµερώσει τα ελεγκτικά γραφεία
και τους νόµιµους ελεγκτές για τις ιδιαιτερότητες και τους κίνδυνους που θα δηµιουργήσει η
τρέχουσα οικονοµική κρίση στις ελεγκτικές τους εργασίες.
Από την έως σήµερα επισκόπηση ορισµένων εκθέσεων ελέγχου εισηγµένων εταιρειών για
τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, προκύπτουν σαφείς αµφιβολίες για την ορθή
εφαρµογή των ανωτέρω απαιτήσεων.
Οι περιπτώσεις των εκθέσεων ελέγχου για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για πληµµελή
εφαρµογή των ως άνω, θα παραπεµφθούν στο Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της
ΕΛΤΕ για να διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος επί του συνόλου των εργασιών των νόµιµων
ελεγκτών στις συγκεκριµένες οντότητες.
Επισηµαίνεται ότι, παρά την προσωρινή αναστολή των ποιοτικών ελέγχων για το 2010,
λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού της ΕΛΤΕ, το ΣΠΕ έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες
προκαταρτικές ενέργειες για τη διενέργεια των επικείµενων ποιοτικών ελέγχων (πρόγραµµα
ελέγχου, έκδοση κανονιστικού πλαισίου, επιλογή των προς εξέταση ελεγκτικών εργασιών)
και οι ποιοτικοί έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν άµεσα µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.
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