Δραστικές αλλαγές στις Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών
Όπως γράφηκε σε ένα άρθρο των International New York Times, τα τελικά αποτελέσματα των εταιρειών υπόκεινται σε
τόσο διαφορετικές παραδοχές και εκτιμήσεις, ώστε ριζικά διαφορετικά αποτελέσματα να είναι επιτρεπόμενα. Αυτό δεν
είναι κάτι νέο για τους ελεγκτές, αλλά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους επενδυτές και τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων.
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Γιατί χρειάζονταν αλλαγές στις εκθέσεις ελέγχου;
Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων έχουν σηματοδοτήσει ότι οι
εκθέσεις ελέγχου με την τωρινή τους μορφή, αν και είναι πολύτιμες,
έχουν καταστεί τυποποιημένες και συνήθως δεν περιέχουν
πληροφορίες συγκεκριμένες για την ελεγχόμενη εταιρεία.

Τί αλλάζει;
Για τις εισηγμένες εταιρείες:
Eισάγεται νέα παράγραφος για την επικοινωνία των κρίσιμων
ελεγκτικών θεμάτων (key audit matters – η απόδοση στα ελληνικά δεν
έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή).

Από πότε ισχύουν;
Οι αλλαγές καθίστανται υποχρεωτικές για τις χρήσεις που λήγουν στις
31 Δεκεμβρίου 2016.
Ποιούς επηρεάζουν;
Επηρεάζουν τους ελέγχους οικονομικών καταστάσεων όλων των
εταιρειών. Οι σημαντικότερες αλλαγές όμως επέρχονται στις εκθέσεις
ελέγχου των εισηγμένων.
Εξειδίκευση από τις ελληνικές εποπτικές αρχές
Οι εποπτικές αρχές στην Ελλάδα (το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών –
Λογιστών και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων)
αναμένεται στους επόμενους μήνες να εξειδικεύσουν το περιεχόμενο
της νέας έκθεσης ελέγχου.

Για όλους τους ελέγχους:
H παράγραφος της Γνώμης παρουσιάζεται πρώτη (και όχι στο
τέλος) και ακολουθείται από την παράγραφο της Βάσης για τη γνώμη
ελέγχου.
Αυξημένη αναφορά στο θέμα της παραδοχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας. Απαιτείται ρητή αναφορά στην ευθύνη της διοίκησης
αλλά και των ελεγκτών στο θέμα αυτό, καθώς και ξεχωριστή
παράγραφος όταν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα.
Νέα υποχρέωση να αμφισβητηθεί η επάρκεια των γνωστοποιήσεων
όταν εντοπιστούν γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να εγείρουν
κάποιες αβεβαιότητες για τη συνέχιση της λειτουργίας, αλλά οι
αβεβαιότητες αυτές αίρονται από ενέργειες ή πλάνα της διοίκησης.
Ρητή αναφορά για την ανεξαρτησία του ελεγκτή και εκπλήρωση του
Κώδικα Δεοντολογίας
Αυξημένη περιγραφή των ευθυνών του ελεγκτή, οι οποίες όμως
μπορεί να συμπεριληφθούν ή να γίνει σχετική παραπομπή εκτός της
έκθεσης ελέγχου.
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Παρόμοια εμπειρία και αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ολλανδία
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Οι δύο αυτές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει τις νέες εκθέσεις ελέγχου και
οι αντιδράσεις είναι πολύ θετικές. Βάσει ερευνών, οι νέες εκθέσεις
ελέγχου είναι πιο ενδιαφέρουσες και ενημερωτικές, με το πλέον
πολύτιμο τμήμα της νέας έκθεσης να είναι τα κρίσιμα ελεγκτικά θέματα.
Οι μέτοχοι θέλουν την οπτική των ελεγκτών στα σημαντικά θέματα
εκτιμήσεων και κρίσεων, καθώς και το ποιες περιοχές θεωρήθηκαν ως
περιοχές κινδύνου από τους ελεγκτές, γιατί και το πώς τις
αντιμετώπισαν οι ορκωτοί.
Οι καλύτερες περιγραφές είναι
προσαρμοσμένες σε κάθε συγκεκριμένο έλεγχο και εταιρεία – αντίθετα
οι τυποποιημένες και γενικόλογες διατυπώσεις δεν βοηθούν.
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