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Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής:
1.

Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια για την έκδοση Οδηγιών για την προσαρµογή των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, προκειµένου αυτά να εφαρµοσθούν
στο ∆ηµόσιο Τοµέα.

2.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις παρ. 2(β) και 2(γ) του άρθρου 11 του N. 3697/08 (ΦΕΚ 194
Α/25-9-2008) σχετικά µε την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού,
έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003 ΦΕΚ 122 Α΄)
εφαρµόζεται υποχρεωτικά, έτσι όπως αυτό διαµορφώνεται µε βάση τις λογιστικές αρχές
και κανόνες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης1,
προσαρµοσµένα για το δηµόσιο τοµέα, που εκδίδονται από την Ε.Λ.Τ.Ε. Με βάση τις
λογιστικές αυτές αρχές και κανόνες, συντάσσονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους και την
ακριβή τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

3.

Η Ε.Λ.Τ.Ε, γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει Ειδικά Λογιστικά
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και προκειµένου να µην απαιτηθούν επανειληµµένες
τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας και των υποχρεώσεων των φορέων του
δηµοσίου, επέλεξε να µην εκδώσει σχετικές οδηγίες προτού οριστικοποιηθούν οι
προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσφάτως, η International Federation of
Accountants (IFAC), ολοκλήρωσε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµοσίου Τοµέα
(International Public Sector Accounting Standards), τα οποία βρίσκονται ήδη υπό
επεξεργασία από το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Ε.Λ.Τ.Ε.

4.

Μεταβατικά και µέχρι την ολοκλήρωση ενσωµάτωσης των IPSAS στην κοινοτική και
εθνική µας νοµοθεσία, οι ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας, που προσδιορίζονται από το
π.δ.146/2003, όπως αυτό ισχύει, θα εφαρµόζουν τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα

1

Από 1.1.2009 τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν µετονοµασθεί σε ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

2

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς στην έκταση που αυτά µπορούν να εφαρµοστούν από
φορείς του δηµοσίου, µε κατάλληλη αναφορά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών
καταστάσεων.
5.

Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ορκωτός ελεγκτής που θα ελέγξει τις οικονοµικές
καταστάσεις, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχουν εφαρµοστεί όλα τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, που έχουν εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Το είδος του πιστοποιητικού που θα εκδώσει δεν θα διαφέρει από το πιστοποιητικό
που θα εξέδιδε εάν ο φορέας ήταν επιχείρηση.
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