Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

3.657.043,57
3.657.043,57

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκατ.και λοιπος Μηχανολογικός Εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1.039.295,73
10.000,02
3.915.298,50

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

60.425,20
5.025.019,45

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
2.814.648,20
2.814.648,20

842.395,37
842.395,37

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2017

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.546.036,51
2.526.422,94
1.019.613,57 Ι. Κεφάλαιο
3.546.036,51
2.526.422,94
1.019.613,57

Αξία κτήσεως

994.003,28
9.999,98
3.302.130,91

45.292,45
0,04
613.167,59

1.039.295,73
10.000,02
3.566.373,81

4.306.134,17

60.425,20
718.885,28

0,00
4.615.669,56

970.471,43
9.999,98
3.183.081,68

ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
68.824,30
3. Δωρεές Παγίων
0,04
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
383.292,13

4.163.553,09

0,00
452.116,47
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)

718.885,28

452.116,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Αναλώσιμα υλικά

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
213.803,71
213.803,71

II. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
4. Επίδικοι χρεώστες διάφοροι
5. Χρεωστες διαφοροι
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

237.954,38
237.954,38

55.900,94
135.059,15
554.198,66
6.566,23

55.900,94
107.520,48
496.234,59
24.201,21

751.724,98
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο

683.857,22

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8. Πιστωτές διάφοροι
6,29 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

31,67

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεωσεις από φόρους τέλη

7.895.876,38
7.895.908,05

5.394.697,78
5.394.704,07 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

8.861.436,74

6.316.515,67

433.042,50
109.369,48
542.411,98

426.223,17
127.339,95
553.563,12

2. Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

10.965.129,37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού

8.341.808,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
47.232.077,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού

47.443.166,00

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2016

1.405.908,18
1.405.908,18

1.405.912,26
1.405.912,26

0,01
741.166,96
741.166,97

0,01
980.246,79
980.246,80

6.728.950,04
6.728.950,04

4.786.823,21
4.786.823,21

8.876.025,19

7.172.982,27

556.583,83
556.583,83

545.375,65
545.375,65

439.443,84
3,39
88.785,23

208.286,51
3,39
93.070,78

2.717,76
215.753,11
746.703,33

1.901,49
181.098,62
484.360,79

785.817,02
785.817,02

139.090,12
139.090,12

10.965.129,37

8.341.808,83

47.443.166,00

47.232.077,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η κλειόμενη χρήση αφορά την έβδομη χρήση κατά την οποία η ΕΛΣΤΑΤ τήρησε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 205/1998. Στη παρούσα χρήση διενεργηθήκαν διορθώσεις στους λογαριασμούς των «Καταθέσεων όψεως και προθεσμίας» και «Πιστωτές Διάφοροι» με συνέπεια να μειωθεί το κεφάλαιο κατά το ποσό € 4,08. Η απογραφή
έναρξης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ ΓΠ-543/19-11-2012 Απόφαση του Προέδρου της και η τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. ΓΠ 170/20-4-2018 Απόφαση του Προέδρου της.
2. Από 01/01/2013 ασκείται αυτοτελής οικονομική διαχείριση από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ταμειακή διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ έως και την χρήση 2012 διενεργούνταν μέσω της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από επιχορηγήσεις
Σύνολο
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλευσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Mείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα/΄έλλειμμα)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
25.082,78
31.495.632,00
31.520.714,78
25.217.127,93
6.303.586,85

3.361.589,96
292.535,61
7.724,16

272.016,71
59.439,10
0,00
2.308,17
2.056.477,53
430.806,34
430.806,34

37.998,66
26.093.676,74
26.131.675,40 Καθαρά αποτελέσματα πλεόνασμα/έλλειμμα χρήσεως.
24.491.142,74 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
1.640.532,66 Πλεόνασμα εις νέον

442.648,38
6.746.235,23
3.361.589,96
3.384.645,27

3.283.576,16
307.154,61
9.475,67

284.811,45
3.669.456,72

265.457,54
0,00
3.523,53

331.455,81

366,60
809.328,04

2.058.785,70
1.942.126,83

436.196,29
436.196,29

0,00
1.942.126,83

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2017
1.942.126,83
4.786.823,21
6.728.950,04

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2016
-1.679.594,77
6.466.417,98
4.786.823,21

206.483,36
1.847.016,02
3.283.576,16
-1.436.560,14
297.678,94
-1.138.881,20

268.981,07

809.694,64
-1.679.594,77
0,00
-1.679.594,77

ΑΘΗΝΑ, 20/4/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ξ 413364

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΤΖΩΡΤΖ 30-32, 106-82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ
ΑΔΤ Ρ 701851

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ / ΑΖ 028923
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0008143

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς την Διοίκηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) (ΕΛ.ΣΤΑΤ), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.».
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι.4 «Αναλώσιμα Υλικά» περιλαμβάνονται και απαξιωμένα αποθέματα συνολικής αξίας ευρώ 28,5 χιλ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας αυτών των αποθεμάτων, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα
αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 2,1 χιλ περίπου και ευρώ 26,4 χιλ περίπου αντίστοιχα.
2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνεται απαίτηση σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 55,9 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη της ζημίας από τη μη ρευστοποίηση της
απαίτησης αυτής έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη ποσού ευρώ 55,9 χιλ περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3. Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.4 «Επίδικοι Χρεώστες Διάφοροι» ποσού ευρώ 135 χιλ. περίπου αφορά απαίτηση από υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., από προκαταβολή επί αποδώσει λογαριασμού, για την μη απόδοση της οποίας πραγματοποιήθηκε Ε.Δ.Ε. το 2011 και Δικαστική Έρευνα η οποία περατώθηκε εντός του 2014 και ο υπάλληλος παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά. Το ποσό της απαίτησης μέχρι την ημερομηνία ελέγχου δεν έχει εισπραχθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, η οποία έχει καταθέσει στο αρμόδιο αστικό δικαστήριο αγωγή εναντίον του πρώην υπαλλήλου της. Για το ποσό αυτό δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιάς από τη μη ρευστοποίηση της προαναφερόμενης απαίτησης
με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
4. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 13.3 του Προσαρτήματος, βάσει της Επιστολής του Νομικού Συμβούλου, έχουν ασκηθεί σε βάρος της ΕΛΣΤΑΤ αγωγές συνολικού ποσού 742 χιλ περίπου εκ των οποίων ποσό ευρώ 412 χιλ περίπου αφορά μισθοδοτικές αξιώσεις προσωπικού και ποσό ευρώ 330 χιλ περίπου αφορά αξιώσεις από λοιπές περιπτώσεις. Η τελική έκβαση των
αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την οντότητα σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13.4 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), βεβαίωσε στην Δ’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά, στο ΑΦΜ της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πράξεις επιβολής εισφορών συνολικού ποσού ευρώ 5,5 εκατ. περίπου (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τελών) που αφορούν οφειλές ασφαλιστικών εισφορών των
χρήσεων 1994-1995, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας-Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ αριθμ. 10/12.4.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΕΛΣΤΑΤ, η οφειλή αυτή δεν αφορά την ΕΛΣΤΑΤ η οποία δεν είναι, ούτε θα μπορούσε να θεωρηθεί υπόχρεη για τη καταβολή τους προς το ΙΚΑ, καθόσον δεν αποτελεί καθολικό αλλά
ειδικό διάδοχο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως εκ τούτου, δεν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές της Καταστάσεις από την εν λόγω αιτία. Στην γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.» όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της οντότητας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την οντότητα ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των
χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη
εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Οντότητας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Οντότητας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Οντότητα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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