
 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τα Μέλη του Σωματείου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ»  

 

Ελέγξαμε το συνημμένο ταμειακό απολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020  της 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ», της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, ο 

οποίος αποτελείται από τον «Απολογισμό 2020». Ο απολογισμός έχει  καταρτιστεί 

από τη διοίκηση του Σωματείου με βάση το καταστατικό του  και σύμφωνα με τη 

λογιστική πολιτική ταμειακής βάσης.    

 

Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις 
 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του απολογισμού, σύμφωνα με το 

καταστατικό του σωματείου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ», όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση του απολογισμού απαλλαγμένου από ουσιώδη ανακρίβεια που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του ελεγκτή 
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί του απολογισμού με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς 

και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το εάν ο απολογισμός είναι απαλλαγμένος από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις επί του απολογισμού. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας του απολογισμού, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος.  

 

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση του 

απολογισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων του σωματείου.  

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων  που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης του απολογισμού. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 

συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 

γνώμης. 
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Γνώμη  
 

 

Κατά τη γνώμη μας, ο συνημμένος απολογισμός, παρουσιάζει εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές του σωματείου «ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» για την περίοδο 1.1.2020-31.12.2020, σύμφωνα με τη 

λογιστική πολιτική της ταμειακής βάσης. 

 

Λογιστική βάση και περιορισμοί διανομής και χρήσεως 

 

Ο απολογισμός  είναι καταρτισμένος για να βοηθήσει το σωματείο «ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ», στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του καταστατικού του και ο 

έλεγχός του προβλέπεται από τη «Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και 

Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» που έχει υπογράψει το σωματείο 

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» και από το «National Chapter Accreditation Agreement» 

μεταξύ του σωματείου «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ» και του TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL. 

Ως αποτέλεσμα, ο απολογισμός μπορεί να μην είναι κατάλληλος για άλλο σκοπό. Η 

έκθεσή μας προορίζεται αποκλειστικά για το σωματείο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΕΛΛΑΣ» και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να κάνουν χρήση της για τους 

ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς  και δεν πρέπει να διανέμεται ή να 

χρησιμοποιείται από άλλα μέρη.  

 

Αθήνα 26 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 

 

Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 26471  
  
ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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