ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ της
Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και του
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
H ΑΔΕΕλΕπ, ως η αρμόδια αρχή για το ελεγκτικό επάγγελμα στην Κύπρο, δύναται
στη βάση του άρθρου 18 (4) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 να αποφασίσει την
ανάθεση των καθηκόντων που προβλέπονται από τον Νόμο σε αναγνωρισμένo σώμα
ελεγκτών της Δημοκρατίας. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 είχε υπογραφεί Συμφωνία
Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων (ΣΑΑ) μεταξύ της ΑΔΕΕλΕπ και του ΣΕΛΚ, με την οποία
είχαν εκχωρηθεί στο ΣΕΛΚ οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α)

της εφαρμογής, από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά
γραφεία, τεχνικών και άλλων προτύπων όσον αφορά την επαγγελματική
δεοντολογία, τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών
γραφείων και τους υποχρεωτικούς ελέγχους, εκτός εάν τα πρότυπα αυτά
έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από αρχές άλλου κράτους μέλους

(β)

της εφαρμογής των κριτηρίων του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 για
έγκριση και εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών
γραφείων στο Δημόσιο Μητρώο και την εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο.
Της τήρησης και ενημέρωσης του Δημόσιου Μητρώου

(γ)

των διαδικασιών διασφάλισης της επαγγελματικής επάρκειας των νόμιμων
ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων

(δ)

της εποπτείας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και της ελεγκτικής
εργασίας των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων
εκτός από τις αρμοδιότητες που παρακρατούνται από την ΑΔΕΕλΕπ; και

(ε)

των διαδικασιών πειθαρχικής έρευνας και επιβολής ποινών σε σχέση με
παραβάσεις των σχετικών υποχρεώσεων των νόμιμων ελεγκτών και των
νόμιμων ελεγκτικών γραφείων Μη Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος
(«ΟΔΣ»),

Με την παρούσα ανακοινώνεται ότι, στις 10 Ιουλίου 2020, υπεγράφη τροποποιητική
Συμφωνία, η οποία συμπεριλαμβάνει την εκχώρηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων στο
ΣΕΛΚ εκτός της παραγράφου (ε) που αφορά στην πειθαρχική διαδικασία η οποία
παρακρατείται από την ΑΔΕΕλΕπ.
Ενόψει των πιο πάνω, η διαδικασία εποπτείας των συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας και της ελεγκτικής εργασίας των Νόμιμων Ελεγκτών / Νόμιμων
Ελεγκτικών Γραφείων, καθώς και η πειθαρχική διαδικασία καθορίζεται ως
ακολούθως:
-

Ο ΣΕΛΚ συνεχίζει να διενεργεί εποπτικούς ελέγχους στους νόμιμους
ελεγκτές και στα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που πραγματοποιούν
υποχρεωτικούς ελέγχους μη ΟΔΣ. Επίσης ο ΣΕΛΚ συνεχίζει να
διενεργεί εποπτικούς ελέγχους και στους νόμιμους ελεγκτές και στα
νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που πραγματοποιούν υποχρεωτικούς
ελέγχους ΟΔΣ αλλά με αντικείμενο επιθεώρησης την ελεγκτική
εργασία σε φακέλους ελέγχου μη ΟΔΣ. Οι εκθέσεις επιθεώρησης θα
αναφέρονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του ελεγκτικού γραφείου
και επιπρόσθετα, εφεξής, θα ετοιμάζονται ξεχωριστές εκθέσεις επιθεώρησης
για κάθε φάκελο ελέγχου που επιθεωρείται. Συνεπώς, με τις νέες ρυθμίσεις
δεν θα υπάρχει η συνολική αξιολόγηση ανά ελεγκτικό γραφείο ως
«ικανοποιητικό» ή «μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα», αλλά η αξιολόγηση της
επάρκειας των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε επίπεδο ελεγκτικού
γραφείου και η ξεχωριστή αξιολόγηση για κάθε φάκελο ελέγχου που
επιθεωρήθηκε. Ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να ζητά την προσκόμιση σχεδίου δράσης
από τους εποπτευόμενους, στην βάση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων, και
να παρακολουθά την εφαρμογή του.

-

Σε συνέχεια του πιο πάνω σημείου, όλες οι εκθέσεις επιθεώρησης από
τους εποπτικούς ελέγχους του ΣΕΛΚ θα διαβιβάζονται αυτούσιες
στην ΑΔΕΕλΕπ για τη δική της επεξεργασία και οποιεσδήποτε περαιτέρω
ενέργειες κρίνει σκόπιμες.

-

Η ΑΔΕΕλΕπ θα διαχειρίζεται τις πειθαρχικές έρευνες, πειθαρχικές
παραπομπές, καταγγελίες και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος
όλων των νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων. Ως εκ
τούτου, η ΑΔΕΕλΕπ θα αποφασίζει ποιοι νόμιμοι ελεγκτές και ποια νόμιμα
ελεγκτικά γραφεία δύναται να παραπεμφθούν στην Πειθαρχική της
Επιτροπή, τόσο για μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας όσο και για μη
ικανοποιητική άσκηση των ελεγκτικών τους εργασιών, καθώς και κατόπιν
υποβολής παραπόνου ή καταγγελίας εναντίον τους.

Σημειώνεται επίσης ότι, η ΑΔΕΕλΕπ ως Υπεύθυνος της επεξεργασίας του Δημόσιου
Μητρώου των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στο Δημόσιο Μητρώο των Νόμιμων Ελεγκτών/Νόμιμων
Ελεγκτικών Γραφείων που τηρεί ο ΣΕΛΚ καθώς και σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων της
επιθεώρησης των φακέλων ελέγχου από τις εποπτικές επισκέψεις του ΣΕΛΚ και της
εξέτασης υποθέσεων για παραπομπή σε πειθαρχική διαδικασία. Κατά συνέπεια, η
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ΑΔΕΕλΕπ ως η αρμόδια αρχή για το Ελεγκτικό Επάγγελμα έχει το δικαίωμα της
απευθείας επικοινωνίας με όλα τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία και τους νόμιμους
ελεγκτές για το σκοπό αυτό και δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη λήψη
συναίνεσης από τον ΣΕΛΚ.
Η Συμφωνία Ανάθεσής Αρμοδιοτήτων ημερομηνίας 12/9/2017 καθώς και η
τροποποιητική Συμφωνία Ανάθεσής αρμοδιοτήτων ημερομηνίας 10/7/2020 είναι
διαθέσιμές στην ιστοσελίδα της ΑΔΕΕλΕπ καθώς και του ΣΕΛΚ στους ακόλουθους
ηλεκτρονικούς συνδέσμους για ευκολία αναφοράς.
Ιστοσελίδα ΑΔΕΕλΕπ / Ανακοινώσεις
http://www.cypaob.gov.cy/mof/ede/ede.nsf/page95_gr/page95_gr?OpenDocumen
t
Ιστοσελίδα ΣΕΛΚ / Κανονισμοί
Delegation Agreement 2020
Η συνεργασία μεταξύ ΑΔΕΕλΕπ και ΣΕΛΚ μέσω της αναθεωρημένης Συμφωνίας
Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη συνεχή βελτίωση του
ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

3

