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Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος παρέχει πρακτική καθοδήγηση τόσο για τους 
προηγούμενους όσο και για τους διάδοχους ελεγκτές σε σχέση με την παροχή 
πρόσβασης σε πληροφορίες και αντικαθιστά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 με 
ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, αναφορικά με την «Πρόσβαση σε πληροφορίες από 
διάδοχους ελεγκτές».  
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 [ο «Νόμος»], όπου 
νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από άλλο νόμιμο 
ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο 
ελεγκτικό γραφείο (προηγούμενος ελεγκτής) υποχρεούται να παρέχει στο νέο νόμιμο 
ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο (διάδοχος ελεγκτής) πρόσβαση σε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ελεγχόμενη οντότητα. 

Η υποχρέωση ισχύει για διορισμούς υποχρεωτικών ελέγχων για οικονομικά έτη που 
αρχίζουν στις ή μετά τις 8 Απριλίου 2011. 

Η καθοδήγηση που παρέχεται με αυτή την εγκύκλιο είναι ξεχωριστή από τους 
Κανονισμούς του ΣΕΛΚ για την αποδοχή ενός επαγγελματικού διορισμού. 

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει αποσπάσματα από την Τεχνική Έκδοση AAF 01/08 © 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) “Access to 
information by successor auditors’’ και προβαίνει στην ανεπίσημη μετάφραση τους. 
Αναπαράγεται με την ευγενική άδεια του ICAEW. Πρώτα εκδόθηκε το 2008. Δεν 
επιτρέπεται αναπαραγωγή ή αναδιανομή.  
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Το ICAEW δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργεί με βάση το υλικό που 
προέρχεται από το TECH AAF 01/08. Ευχαριστούμε το ICAEW, κάτοχο των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για την άδεια που μας έδωσε να 
χρησιμοποιήσουμε το υλικό. 

Σημειώνεται ότι αυτή η εγκύκλιος δεν αποτελεί πρότυπο.  Οι πληροφορίες που περιέχει 
προορίζονται για γενική καθοδήγηση μόνο. Πρέπει να χρησιμοποιείται επαγγελματική 
κρίση στην εφαρμογή της καθοδήγησης που παρέχεται και, όπου είναι κατάλληλο, θα 
πρέπει να αναζητείται νομική βοήθεια. Τόσο ο ΣΕΛΚ όσο και το ICAEW δεν 
αποδέχονται ευθύνη για ζημιά που προξενείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί 
ή αποφεύγει να ενεργήσει ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε υλικού σε αυτήν την εγκύκλιο. 
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Εισαγωγή 
 
Σκοπός αυτής της τεχνικής εγκυκλίου είναι να παράσχει καθοδήγηση για να βοηθήσει στη 
διαχείριση της διαδικασίας σε σχέση με την υποχρέωση για τους νόμιμους ελεγκτές που 
παύουν να κατέχουν το αξίωμα, να παρέχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες στους 
νεοδιόριστους νόμιμους ελεγκτές, σύμφωνα με το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 
2017 [o «Νόμος»]. 
 

Εφαρμογή 
 
Αυτή η υποχρέωση ισχύει για όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους όπως καθορίζονται από το 
Νόμο. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο: 
«Υποχρεωτικός έλεγχος» σημαίνει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ή των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εφόσον ο έλεγχος αυτός: 
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α) απαιτείται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β) απαιτείται από το κυπριακό δίκαιο όσον αφορά τις εταιρείες μικρού μεγέθους,  
γ) διενεργείται οικειοθελώς κατόπιν αίτησης εταιρειών μικρού μεγέθους και πληροί τις 

απαιτήσεις του κυπριακού δικαίου οι οποίες είναι ισοδύναμες με αυτές που αφορούν τον 
έλεγχο κατά την παράγραφο (β), όταν η κυπριακή νομοθεσία ορίζει τους εν λόγω ελέγχους 
ως υποχρεωτικούς ελέγχους. 

 
Δεν απαιτείται από νόμιμους ελεγκτές ή νόμιμα ελεγκτικά γραφεία να επιτρέπουν την 
πρόσβαση στα φύλλα εργασίας τους όσον αφορά άλλους διορισμούς. 
 
Όπου υπάρχει συγκρότημα εταιρειών 
 
Αν ο προηγούμενος ελεγκτής ήταν ο κύριος ελεγκτής συγκροτήματος εταιρειών και ένας 
διάδοχος ελεγκτής διορίζεται κύριος ελεγκτής, τότε η απαίτηση ισχύει μόνο για σχετικές 
πληροφορίες σε σχέση με τον έλεγχο των λογαριασμών της μητρικής εταιρείας ως ατομικής 
οντότητας και των ενοποιημένων λογαριασμών.  Ένας διάδοχος ελεγκτής δεν θα έχει 
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ένας προηγούμενος ελεγκτής που, ως κύριος 
ελεγκτής, ήταν επίσης ελεγκτής των ξεχωριστών θυγατρικών εταιρειών και κρατά εκείνες τις 
πληροφορίες υπό εκείνη την ιδιότητα, εκτός αν ο διάδοχος ελεγκτής διοριστεί επίσης ως ο 
νόμιμος ελεγκτής για εκείνες τις θυγατρικές εταιρείες. 
 

Πρόσβαση και κίνδυνοι 
 
Ένα αίτημα για σχετικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθεί γραπτώς. 
 
Παραδείγματα κατάλληλων επιστολών που θα ανταλλαγούν μεταξύ του προηγούμενου 
ελεγκτή και του διάδοχου ελεγκτή επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι αυτής της τεχνικής 
εγκυκλίου ως εξής: 

(α) Παράδειγμα επιστολής 1: Επιστολή από το διάδοχο ελεγκτή που ζητά πρόσβαση. 
(β) Παράδειγμα επιστολής 2: Επιστολή από τον προηγούμενο ελεγκτή (αντίγραφο της 

οποίας πρέπει να σταλεί στον πελάτη) που ανταποκρίνεται στο αίτημα του διάδοχου 
ελεγκτή για πρόσβαση καθορίζοντας τη βάση πάνω στην οποία οι πληροφορίες 
πρόκειται να παρασχεθούν. 

 
Οι πιο πάνω επιστολές δεν προβλέπουν προσυπογραφή.  Όπου ένας προηγούμενος ελεγκτής 
και ένας διάδοχος ελεγκτής προχωρούν σύμφωνα με τη βάση που περιγράφεται σε αυτές, η 
αποτελεσματικότητά τους δεν εξαρτάται από την προσυπογραφή. 
 
Η αίτηση και η παραχώρηση πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες μπορεί να εγκυμονούν 
κινδύνους.  Για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων οι διαδικασίες που υιοθετούνται γενικά 
περιλαμβάνουν: 

• την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρονται πιο πάνω· 

• συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (ΔΠΕ)  και 
οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη καθοδήγηση επί ελεγκτικής αναφοράς· 

• την πρόσβαση σε πληροφορίες ή εξηγήσεις που αναφέρονται πιο κάτω· και 

• εστίαση σε πληροφορίες που είναι σχετικές. 
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Σχετικές πληροφορίες 
 
Αν και ο όρος «όλες τις σχετικές πληροφορίες» χρησιμοποιείται στο Άρθρο 61(3) του Νόμου, 
δεν υπάρχει ορισμός ως προς το τι αποτελεί «σχετικές πληροφορίες».  Αίτημα για πληροφορίες 
μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα για πρόσβαση σε μερικά ή όλα τα φύλλα εργασίας που κατέχει 
ο προηγούμενος ελεγκτής. 
 
Τα ΔΠΕ υποδεικνύουν τα φύλλα εργασίας ελέγχου που θα πρέπει να ετοιμάζονται. Το ΔΠΕ 
230 «Τεκμηρίωση του ελέγχου» προβλέπει ότι ο ελεγκτής πρέπει να τεκμηριώνει τα ζητήματα 
που είναι σημαντικά για την εξασφάλιση ελεγκτικών τεκμηρίων προς υποστήριξη της γνώμης 
του ελεγκτή και τεκμηρίων ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ΔΠΕ.  
«Τεκμηρίωση» σημαίνει το υλικό (φύλλα εργασίας) που ετοιμάζεται ή αποκτάται και κρατείται 
από τον ελεγκτή σχετικά με την εκτέλεση του ελέγχου.  Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν 
έγγραφα που ετοιμάζονται για: 

• να βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου· 

• να βοηθήσουν στην επίβλεψη και την επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας· και 

• να καταγράψουν τα ελεγκτικά τεκμήρια που προκύπτουν από την ελεγκτική εργασία 
που εκτελέστηκε προς υποστήριξη της γνώμης του ελεγκτή. 

 
Οι πληροφορίες στα φύλλα εργασίας μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε μορφή, 
περιλαμβανομένης ως δεδομένα, κείμενο, εικόνα ή ήχο, και μπορούν να αποθηκευτούν σε 
οποιοδήποτε τύπο συστήματος πληροφοριών ως έγγραφα έντυπων αντιγράφων ή ως 
ηλεκτρονική επικοινωνία σε οποιαδήποτε συσκευή αποθήκευσης στοιχείων. Όπου η πρόσβαση 
μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε ολοκληρωμένο ιδιωτικό λογισμικό, ο προηγούμενος 
ελεγκτής δυνατόν να χρειάζεται να εξετάσει πως παρέχει τα κατάλληλα μέσα για πρόσβαση 
στη σχετική τεκμηρίωση του ελέγχου.  Η παροχή πρόσβασης σε οποιαδήποτε πνευματική 
ιδιοκτησία του προηγούμενου ελεγκτή ή οποιοδήποτε υλικό στο οποίο ο προηγούμενος 
ελεγκτής έχει πνευματικά δικαιώματα δεν σημαίνει άδεια προς το διάδοχο ελεγκτή να 
χρησιμοποιήσει ή να εκμεταλλευθεί εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία ή εκείνα τα πνευματικά 
δικαιώματα με οποιοδήποτε τρόπο. 
 
Οι φάκελοι μπορεί να περιέχουν έγγραφα σχετικά με τον πελάτη που δεν κρατούνται από τον 
προηγούμενο ελεγκτή σε σχέση με την ελεγκτική του εργασία.  Σε συγκεκριμένη περίπτωση, 
για παράδειγμα, τα φορολογικά έγγραφα που κρατά ο προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με 
φορολογική μάλλον παρά ελεγκτική εργασία μπορεί να είναι στον ίδιο φάκελο με τα φύλλα 
εργασίας ελέγχου.   Υπάρχει υποχρέωση να παρασχεθεί πρόσβαση σε αυτήν την περίπτωση 
μόνο στα φορολογικά έγγραφα που σχετίζονται με την ελεγκτική εργασία. Ο διάδοχος 
ελεγκτής μπορεί να ζητήσει ξεχωριστά την πρόσβαση στα φορολογικά έγγραφα όπου αυτά 
ανήκουν στον πελάτη.  Ωστόσο μπορεί να είναι κατάλληλο να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε 
τέτοια έγγραφα κατευθείαν μέσω του πελάτη.  Παρόμοιοι παράγοντες ισχύουν για τα έγγραφα 
ετοιμασίας λογαριασμών που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής. 
 
Χαρακτηριστικά πληροφορίες που δεν θα αποτελέσουν σχετικές πληροφορίες και που δεν θα 
είναι γνωστοποιήσιμες είναι: 

• τα εσωτερικά έγγραφα οικονομικού προγραμματισμού και τιμολόγησης για την 
ανάθεση ελέγχου· 

• πληροφορίες σχετικά με τη στελέχωση της ανάθεσης και οποιαδήποτε παρεμπίπτοντα 
αρχεία προσωπικού ή πληροφορίες για την ομάδα ανάθεσης· και 

• ορισμένες πληροφορίες που υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό προνόμιο (δείτε 
περισσότερα πιο κάτω). 
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Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για οποιαδήποτε έγγραφα που αποτελούν μέρος αποκάλυψης 
στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Για αυτό το θέμα γίνεται 
περαιτέρω αναφορά πιο κάτω. 
 
Οι «σχετικές πληροφορίες» περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση ή 
στην κατοχή του προηγούμενου ελεγκτή μεταξύ της ολοκλήρωσης του πιο πρόσφατου ελέγχου 
ή ενδιάμεσης επισκόπησης και της ημερομηνίας κατά την οποία παύει ο διορισμός του ως 
ελεγκτής.  Αν και ο διάδοχος ελεγκτής μπορεί να ρωτήσει για αυτές τις πληροφορίες, πρέπει 
να αναγνωρίσει ότι ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να μην είχε ενημερωθεί για όλα τα 
θέματα που μπορούσαν να ήταν σχετικά με τον πρώτο έλεγχο του διάδοχου ελεγκτή. 
 
Πληροφορίες ή εξηγήσεις πρόσθετες των φύλλων εργασίας 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να είναι έτοιμος να βοηθήσει το διάδοχο ελεγκτή παρέχοντάς 
του προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις εγκαίρως για να βοηθήσει τον τελευταίο στην κατανόηση 
των φύλλων εργασίας ελέγχου. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να δώσει εξηγήσεις προφορικά ή γραπτώς και μπορεί να 
ζητήσει να τεθούν γραπτώς οποιεσδήποτε ερωτήσεις από το διάδοχο ελεγκτή, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη για μια όσο το δυνατόν ομαλότερη διαδικασία. Οι ερωτήσεις πρέπει 
να στοχεύουν σε διευκρίνιση ή εξήγηση για τα φύλλα εργασίας ελέγχου στα οποία έχει δοθεί 
πρόσβαση. 
 
Κατά την παροχή εξηγήσεων σε σχέση με τον έλεγχο των φύλλων εργασίας στα οποία δόθηκε 
πρόσβαση από το διάδοχο ελεγκτή, ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να έχει υπόψη του: 

• ότι η υποχρέωσή του δεν επεκτείνεται πέρα από τις σχετικές πληροφορίες· 

• ότι στις εξηγήσεις πρέπει να δίνεται τεκμηριωμένο ή αποδεικτικό σημείο αναφοράς· 
και 

• το επιθυμητό ενός εσωτερικού γραπτού σημειώματος ή αρχείου του αιτήματος που 
έγινε και της εξήγησης που δόθηκε. 

 
Ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να τονίσει ξανά στην αρχή οποιασδήποτε τέτοιας συζήτησης 
με το διάδοχο ελεγκτή ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις που γίνονται από τον προηγούμενο ελεγκτή 
γίνονται σύμφωνα με τους όρους της επιστολής από τον προηγούμενο ελεγκτή που 
ανταποκρίνεται στο αίτημα του διάδοχου ελεγκτή για πρόσβαση, καθορίζοντας τη βάση στην 
οποία οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν (δείτε το Παράδειγμα επιστολής 2 στο 
Παράρτημα Ι). 
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Διαδικασία 
 
Το γραπτό αίτημα για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες πρέπει να σταλεί στον αμέσως 
προηγούμενο νόμιμο ελεγκτή. Το αίτημα θα υποβληθεί στην εταιρία ως ο νόμιμος ελεγκτής, 
για την προσοχή του συνεταίρου ελέγχου που είναι καθορισμένος ως ο συνέταιρος ανάθεσης 
για εκείνον τον έλεγχο. Τόσο το αίτημα για πρόσβαση όσο και η παραχώρηση πρόσβασης 
πρέπει να γίνονται έγκαιρα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των δαπανών/του φόρτου στον 
προηγούμενο ελεγκτή, το διάδοχο ελεγκτή ή τον πελάτη. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής 
κατανόηση ως προς το ποια έγγραφα θα παρασχεθούν, με ποια μέθοδο και πότε. 
 
Πριν υποβάλει αίτημα για σχετικές πληροφορίες ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει, ως μέρος του 
σχεδιασμού του, να εξετάσει την ανάγκη να υποβάλει αίτημα στον προηγούμενο ελεγκτή και 
την έκταση εκείνου του αιτήματος. Αυτό προϋποθέτει την κρίση του διάδοχου ελεγκτή σε κάθε 
περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι υποβάλλεται ένα αναγκαίο αίτημα και όχι ένα περιττό 
αίτημα.  Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί ποιες πληροφορίες θα είναι σχετικές σε κάθε 
περίπτωση και ποιες όχι. 
 
Δεν έπεται ότι από διάδοχο ελεγκτή απαιτείται ή αναμένεται να ζητά πληροφορίες σε κάθε 
περίπτωση, ή να ζητά εκτενείς πληροφορίες σε περίπτωση στην οποία μόνο περιορισμένες 
πληροφορίες είναι απαραίτητες. Η εξέταση του διάδοχου ελεγκτή θα περιλάβει τον παράγοντα 
του ποια εργασία θα έκανε με οποιαδήποτε πληροφορία του παρασχεθεί σύμφωνα με ένα 
αίτημα. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στην επισκόπηση της εργασίας του προηγούμενου 
ελεγκτή στο ΔΠΕ 510 επί των υπολοίπων έναρξης, στο ΔΠΕ 710 επί των συγκριτικών 
πληροφοριών και στο ΔΠΕ 300 επί του σχεδιασμού του ελέγχου – δείτε το Παράρτημα ΙΙ.  
Συνεπώς, πληροφορίες είναι ενδεχόμενο να είναι απαραίτητες ειδικά για τέτοιους σκοπούς. 
 
Η παροχή πληροφοριών θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα όπου ο διάδοχος ελεγκτής είναι 
όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος ως προς τη φύση των πληροφοριών που αναζητούνται.  Ο 
διάδοχος ελεγκτής πρέπει επομένως, οπουδήποτε είναι δυνατόν, να αποφύγει αίτημα που να 
πλαισιώνεται απλά ως αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος 
ελεγκτής και σχετίζονται με την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με το αξίωμα του ελεγκτή».  Κατά συνέπεια, ο 
διάδοχος ελεγκτής πρέπει να προσπαθεί να προσδιορίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή 
το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. 
 
Όπου οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ελεγκτική εργασία ζητούνται από το διάδοχο 
ελεγκτή αλλά δεν βρίσκονται αρχειοθετημένες στον τρέχοντα φάκελο ελέγχου αλλά, για 
παράδειγμα, σε ένα «μόνιμο» φάκελο ή φάκελο «συστημάτων», ή υπάρχει αναφορά σε 
προγενέστερο φάκελο ελέγχου, πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση από τον προηγούμενο 
ελεγκτή σε αυτές τις πληροφορίες. 
 

Μορφή 
 
Στην περίπτωση πρόσβασης σε φύλλα εργασίας ελέγχου, εναπόκειται στον προηγούμενο 
ελεγκτή να καθορίσει τη μορφή με την οποία είναι πρόθυμος να παράσχει πρόσβαση.  Αυτό 
μπορεί να είναι είτε σε έντυπο αντίγραφο είτε σε ηλεκτρονική μορφή.  Ωστόσο, θα θέλει να το 
κάνει με έναν τρόπο που δεν βάζει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των ελεγκτικών 
μεθοδολογιών της εταιρίας του ή των εμπιστευτικών πληροφοριών άλλων πελατών. 
 
Είναι λογικό για το διάδοχο ελεγκτή να κρατήσει σημειώσεις της επισκόπησής του προς 
υποστήριξη των δικών του υποχρεώσεων για τεκμηρίωση σύμφωνα με το ΔΠΕ 230. 
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Παρόλο που ο προηγούμενος ελεγκτής δεν υποχρεούται να επιτρέψει την αντιγραφή των 
φύλλων εργασίας ελέγχου του, εάν συμφωνούν από κοινού τα δύο μέρη, θα μπορούσαν να 
παρασχεθούν αντίγραφα από τον προηγούμενο ελεγκτή στον διάδοχο ελεγκτή. 
 
Ενώ δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να επιτραπεί η αντιγραφή των εγγράφων που 
παρουσιάζουν τις κρίσεις ή τη φύση, το πεδίο και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που 
διενεργήθηκαν για τη διαμόρφωση μιας ελεγκτικής γνώμης, εναπόκειται στον προηγούμενο 
ελεγκτή και το διάδοχο ελεγκτή να συζητήσουν και να φθάσουν σε συμφωνία μεταξύ τους ως 
προς το τι είναι λογικό να αντιγραφεί. 
 
Βασικά, ο προηγούμενος ελεγκτής θα διατηρήσει τον έλεγχο ως προς το ποια φύλλα εργασίας 
ελέγχου μπορούν να αντιγραφούν και αντιγράφονται.  Θα ήταν λογικό να ελεγχθούν τα 
οποιαδήποτε έγγραφα ζητά να αντιγράψει ο διάδοχος ελεγκτής και να τηρηθεί αρχείο όλων 
των αντιγραμμένων στοιχείων. 
 
Οι πρακτικές ρυθμίσεις για να επιτραπεί η παραχώρηση πρόσβασης με έναν αποτελεσματικό 
και αποδοτικό τρόπο πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν μεταξύ του διάδοχου ελεγκτή 
και του προηγούμενου ελεγκτή. 
 

Επιλογή του κατάλληλου χρόνου 
 
Η πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες μπορεί να ζητηθεί μόνο αφότου ολοκληρωθεί ο 
διορισμός του διάδοχου ελεγκτή στην οντότητα. Υπό κανονικές συνθήκες, τα αιτήματα για 
πρόσβαση θα υποβληθούν λίγο μετά από το διορισμό του διάδοχου ελεγκτή στο στάδιο 
σχεδιασμού του πρώτου του ελέγχου. 
 
Για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου πρόσβασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• το σημείο στο οποίο θα συμπληρωθεί ο φάκελος ελέγχου (το ΔΠΕ 230 επιτρέπει στον 
προηγούμενο ελεγκτή 60 ημέρες μετά από την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου για να 
ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του τελικού του φακέλου ελέγχου)· και 

• το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων του διάδοχου ελεγκτή. 
 
Τα αιτήματα για πρόσβαση πρέπει να είναι λογικά χωρίς να προκαλούν είτε στον προηγούμενο 
ελεγκτή είτε στο διάδοχο ελεγκτή αδικαιολόγητες δυσκολίες για προσωπικό ή σε επιλογή του 
κατάλληλου χρόνου. 
 
Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του προηγούμενου ελεγκτή και του διάδοχου ελεγκτή 
όσον αφορά τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο διάδοχος ελεγκτής μπορεί να 
έχει πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου.  Η περίοδος πρέπει να είναι λογική. 
 

Περίοδος που καλύπτεται 
 
Κανονικά η περίοδος για την οποία ζητούνται σχετικές πληροφορίες θα ήταν για οποιαδήποτε 
έκθεση ελεγκτή σχετικά με περίοδο που εμπίπτει μεταξύ της αρχής των τελευταίων 
οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος ελεγκτής υπέβαλε έκθεση και την 
ημερομηνία του τερματισμού του ελεγκτικού διορισμού του προηγούμενου ελεγκτή.  Το αίτημα 
μπορεί επίσης να περιλάβει οποιαδήποτε μεταγενέστερη επισκόπηση που διενεργείται από τον 
προηγούμενο ελεγκτή. 
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Ένας διάδοχος ελεγκτής μπορεί να κρίνει ότι χρειάζεται πληροφορίες πέραν αυτών που 
εμπίπτουν εντός της προαναφερθείσας περιόδου.  Κανονικά, για χάρη του κόστους και της 
αποτελεσματικότητας, ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει πρώτα να εξετάσει τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν ήδη.  Αν μετά από εκείνη την εξέταση κρίνει ότι χρειάζονται πρόσθετες 
πληροφορίες, οι πρόσθετες πληροφορίες που θα ζητήσει πρέπει να περιγραφούν γραπτώς, όσο 
το δυνατόν ακριβέστερα.  Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να είναι έτοιμος να παράσχει τους 
λόγους που αποδεικνύουν ότι οι πρόσθετες πληροφορίες είναι σχετικές πληροφορίες.  Ο 
διάδοχος ελεγκτής πρέπει επίσης να είναι έτοιμος να επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες 
χρειάζονται για να βοηθήσουν την ελεγκτική του εργασία για τον πελάτη ελέγχου και όχι για 
κάποιο άλλο σκοπό. 
 

Μέρος πρόσβασης 
 
Εναπόκειται στον προηγούμενο ελεγκτή να καθορίσει το μέρος όπου πρόκειται να παρασχεθεί 
η πρόσβαση.  Η πρόσβαση θα είναι συνήθως στα γραφεία του προηγούμενου ελεγκτή. 
 
Οποιοδήποτε μέρος και αν έχει επιλεγεί, τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
σε σχέση με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών άλλων πελατών. 
 

Κόστος 
 
Η ανάκτηση των πληροφοριών, η συγκέντρωσή τους, η αφαίρεση αυτών που δεν είναι 
σχετικές, και το να γίνουν έπειτα διαθέσιμες στο διάδοχο ελεγκτή, μπορεί να επιφέρουν 
πραγματικές δαπάνες.  Πληρωμή για αυτές τις πραγματικές δαπάνες μπορεί να δικαιολογηθεί 
στη βάση ότι χωρίς πληρωμή, η κοινοποίηση θα μπορούσε να επιβάλει περιττή και 
αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον προηγούμενο ελεγκτή, ο οποίος διαφορετικά θα υφίστατο 
οικονομική ζημιά λόγω της συμμόρφωσής του με τις νομικές του υποχρεώσεις.  Κατά συνέπεια, 
μπορεί να είναι λογικό να χρεώσει για το κόστος της: 

• αντιγραφής εγγράφων· 

• πληρωμής ατόμου για να κάνει τα αντίγραφα· 

• ανάκτησης εγγράφων από αρχεία προέλευσης· και 

• πληρωμής ατόμου για να επιληφθεί τέτοιας ανάκτησης και για να παράσχει έγγραφα 
για επισκόπηση από το διάδοχο ελεγκτή. 

 
Ωστόσο είναι απίθανο να είναι λογικό να περιληφθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη οποιοδήποτε 
στοιχείο κέρδους ή να γίνει χρέωση με οποιαδήποτε ερείσματα ότι παρεσχέθη υπηρεσία.  Αν 
γίνει μια δαπάνη που υπερβαίνει τις «πραγματικές δαπάνες» του τύπου που περιγράφεται πιο 
πάνω, υπάρχει κίνδυνος η πληρωμή για τέτοιες ευρύτερες δαπάνες να έχει επιπτώσεις στη 
λογικότητα της άρνησης οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την παροχή πληροφοριών και τη 
χρήση τους.  Οποιαδήποτε πληρωμή για τέτοιες ευρύτερες δαπάνες θα μπορούσε επομένως να 
αυξήσει την πιθανότητα ο προηγούμενος ελεγκτής να εκληφθεί ότι έχει αναλάβει υποχρέωση 
για οφειλόμενη επιμέλεια προς το συμβαλλόμενο μέρος που πληρώνει σε σχέση με την παροχή 
εκείνων των πληροφοριών και τη χρήση τους. 
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Στην πράξη, είναι απίθανο ο διάδοχος ελεγκτής να είναι πρόθυμος να φέρει ευθύνη για 
οποιαδήποτε πληρωμή, έστω και αν περιοριστεί στις πραγματικές δαπάνες που 
αναλαμβάνονται από τον προηγούμενο ελεγκτή.  Συνεπώς, ο προηγούμενος ελεγκτής είναι 
πιθανό να είναι σε θέση να βασιστεί μόνο στον πελάτη για οποιαδήποτε πληρωμή.  Ο πελάτης 
μπορεί να αναγνωρίσει ότι, για να αποφευχθεί να γίνει η διαδικασία μεταφοράς περιττή και 
παράλογη επιβάρυνση για τον προηγούμενο ελεγκτή, θα μπορούσε να γίνει πληρωμή 
περιορισμένη σε πραγματικές δαπάνες που έγιναν χωρίς στοιχείο για κέρδος ή υπηρεσίες.  
Μπορεί να θεωρηθεί σωστό ως θέμα πολιτικής να γίνει πρόνοια για την κάλυψη του κόστους 
παραχώρησης πρόσβασης σε έναν ενδεχόμενο διάδοχο ελεγκτή στην επιστολή ανάθεσης 
ελέγχου, κάνοντάς το με αυτόν τον τρόπο συμβατική υποχρέωση του πελάτη. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής δεν μπορεί να επικαλεστεί αποτυχία του να αποζημιωθεί για 
δαπάνες ως λόγο για να παραβλέψει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να επιτρέψει 
πρόσβαση. 
 

Υποχρέωση για εμπιστευτικότητα 
 
Η αρχή της εμπιστευτικότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των επαγγελματιών λογιστών να 
τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες και να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να 
διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα επαγγελματικών και 
επιχειρηματικών σχέσεων. 
 
Ο νόμος προβλέπει ότι όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση ο 
νόμιμος ελεγκτής ή το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο προστατεύονται από κανόνες 
εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου που εκδίδονται από την Αρχή Δημόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή τα αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας 
( Άρθρο 61 (1) του Νόμου). 
 
Πριν την παροχή πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, ως θέμα επαγγελματικής 
δεοντολογίας θα κοινοποιείται στον πελάτη επιστολή από τον προηγούμενο ελεγκτή στο 
διάδοχο ελεγκτή (υπό τη μορφή του Παραδείγματος επιστολής 2 στο Παράρτημα Ι). 
 
Οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται από ένα διάδοχο ελεγκτή είναι για 
τους σκοπούς του ελέγχου του και δεν πρέπει να αποκαλυφθούν σε τρίτο μέρος πέρα του 
νόμιμου ελεγκτικού του γραφείου, περιλαμβανομένου του συγκεκριμένου πελάτη , εκτός αν 
υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση ή δικαίωμα γνωστοποίησης. Ένας διάδοχος 
ελεγκτής έχει το δικαίωμα να συζητήσει εμπιστευτικές πληροφορίες με τον πελάτη όπου αυτό 
είναι απαραίτητο μέρος της εργασίας ελέγχου του. 
 
Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να αρνηθεί να δεχτεί πρόσθετη δέσμευση, όπως να ενεργήσει ως 
ειδικός μάρτυρας ή να επισκοπήσει την ποιότητα της εργασίας ελέγχου του προηγούμενου 
ελεγκτή, όπου η ανάθεση θα περιελάμβανε τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται από 
αυτόν σύμφωνα με το Άρθρο 61(3) του Νόμου.  Εν πάση περιπτώσει, ο διάδοχος ελεγκτής δεν 
πρέπει να σχολιάσει την ποιότητα της εργασίας ελέγχου του προηγούμενου ελεγκτή εκτός αν 
είναι απαραίτητο να το πράξει από νομική ή επαγγελματική υποχρέωση. 
 

Προστασία δεδομένων 
 
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
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Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων( ΓΚΠΔ), καθώς και o περί της Προστασίας 
των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 
125(I)/2018),  διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων.  
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 61(3) του Νόμου. Ο προηγούμενος ελεγκτής θα πρέπει να βεβαιώνεται 
ότι τα προσωπικά δεδομένα που τύγχαναν επεξεργασίας και τα οποία θα αποστείλει στον 
διάδοχο ελεγκτή λήφθηκαν με ξεκάθαρη και συγκεκριμένη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Ο 
διάδοχος ελεγκτής θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα του 
παρασχεθούν, θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για τους σκοπούς που προβλέπει η 
σχετική νομοθεσία και άλλα εφαρμοστέα νομικά, εποπτικά και κανονιστικά πλαίσια στα οποία 
υπόκειται. Και οι δύο ελεγκτές θα πρέπει να βεβαιώνονται πως τηρούνται οι αρχές της 
αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης σε σχέση με την επεξεργασία και την τήρηση των 
συγκεκριμένων (όπως και όλων των άλλων) προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μέσα 
από την συγκεκριμένη διαδικασία.  Επιπλέον, και οι δύο ελεγκτές θα πρέπει να τηρούν 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
όπως επιτάσσει ο ΓΚΠΔ. 
 

Νομικό επαγγελματικό προνόμιο 
 
Οι «σχετικές πληροφορίες» μπορεί να υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό προνόμιο 
σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων Νόμο (ΚΕΦ.2) και σύμφωνα με τους περί Δεοντολογίας των 
Δικηγόρων Κανονισμών του 2002. 
 
Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν νόμιμα προνομιούχα υπόσταση επειδή ο πελάτης έχει 
ισχυριστεί, όταν παρείχε τις πληροφορίες αρχικά στον προηγούμενο ελεγκτή, ότι τέτοιες 
«πληροφορίες του πελάτη» ήταν νόμιμα προνομιούχες και ότι το προνόμιο δεν παραμερίστηκε 
με την αποκάλυψη στον προηγούμενο ελεγκτή.  Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να περιλάβει 
νομική συμβουλή σχετικά με τα πλεονεκτήματα προσφυγής στο δικαστήριο εναντίον του 
πελάτη από τρίτο μέρος.  Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, ή όπου ο προηγούμενος ελεγκτής 
δεν είναι βέβαιος για τη νόμιμα προνομιούχα υπόσταση πληροφοριών του πελάτη, ο 
προηγούμενος ελεγκτής θα αναζητήσει πληροφορίες από τον πελάτη για να εξακριβώσει αν 
αντιτίθεται στη γνωστοποίηση εκείνων των πληροφοριών στο διάδοχο ελεγκτή, ή αν ο πελάτης 
επιθυμεί να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους που να ρυθμίζουν τη γνωστοποίηση στο διάδοχο 
ελεγκτή. 
 
Αν ο πελάτης δεν αποποιηθεί του νομικού επαγγελματικού προνομίου  και συνεπώς δεν 
εγκρίνει τη γνωστοποίηση στο διάδοχο ελεγκτή των πληροφοριών του πελάτη που κατέχει ο 
προηγούμενος ελεγκτής, ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να ενημερώσει το διάδοχο ελεγκτή 
ότι ορισμένες πληροφορίες παρακρατούνται (χωρίς αποκάλυψη οποιωνδήποτε λεπτομερειών 
σχετικά με εκείνες τις πληροφορίες) επειδή ο πελάτης επικαλείται νομικό προνόμιο.  Το θέμα 
πρέπει τότε να εξεταστεί μεταξύ του πελάτη και του διάδοχου ελεγκτή.  Αν ο πελάτης δεν 
αντιτίθεται στη γνωστοποίηση των προνομιούχων πληροφοριών του πελάτη στο διάδοχο 
ελεγκτή, ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να τις γνωστοποιήσει. 
 
Το αν τέτοιες πληροφορίες πρέπει ή όχι να γνωστοποιηθούν στο διάδοχο ελεγκτή θα εξαρτηθεί 
από τη νομική θέση που είναι εφαρμόσιμη στις συγκεκριμένες περιστάσεις και ο προηγούμενος 
ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη  να εξασφαλίσει νομική συμβουλή για τις 
υποχρεώσεις του για γνωστοποίηση. 
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Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Παράνομες Δραστηριότητες 
 
Όλα τα μέλη του ΣΕΛΚ είναι υπόχρεες οντότητες σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (188(I)/2007) 
Νόμο του 2007  (Νόμος ‘ΞΠΧ/ΧΤ’) ως έχει τροποποιηθεί, και υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Νόμου ΞΠΧ/ΧΤ, καθώς και με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την Οδηγία ΞΠΧ/ΧΤ που εκδόθηκε από τον ΣΕΛΚ.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 68(1) του Νόμου ΞΠΧ/ΧΤ, οποιαδήποτε υπόχρεα οντότητα, 
συμπεριλαμβανομένου του αδειοδοτημένου ελεγκτικού γραφείου, υποχρεούται να τηρεί τα 
αρχεία των πελατών της για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης με 
τον πελάτη ή μετά την ημερομηνία κατά την οποία μια μεμονωμένη συναλλαγή ολοκληρώθηκε.  
 
Σε περίπτωση που ένας οίκος αναλαμβάνει επαγγελματικό διορισμό αντικαθιστώντας τον 
υπάρχοντα ελεγκτή, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προηγούμενο ελεγκτή. Σύμφωνα με 
την Οδηγία προς τα μέλη του ΣΕΛΚ κατά του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, το Άρθρο 5.11 Αλλαγή επαγγελματικού διορισμού 
αναφέρεται στις διατάξεις του Εγχειριδίου μελών του ΣΕΛΚ όπου σύμφωνα με την ενότητα 
2.800 παράγραφος 6, ένας οίκος που αναλαμβάνει επαγγελματικά να αντικαταστήσει ένα 
υφιστάμενο ελεγκτή πρέπει να έρθει σε επαφή με τον προκάτοχό του ώστε να αξιολογήσει την 
αποδοχή του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο δύνανται να παράσχονται στοιχεία/πληροφορίες σε 
σχέση με την ταυτότητα καθώς και την ακεραιότητα του πελάτη και ως εκ τούτου αποτελεί 
χρήσιμη διαδικασία στο πλαίσιο αυτό. Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί το περιεχόμενο της 
επικοινωνίας ώστε να αποφευχθεί η διάπραξη του αδικήματος της αποκάλυψης και του 
επηρεασμού ή παρεμπόδισης της οποιασδήποτε έρευνας. Επομένως, εάν ο προκάτοχος οίκος 
δεν είναι βέβαιος για το βαθμό λεπτομέρειας που πρέπει να γνωστοποιηθεί και κατά πόσο η 
γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών συνιστά το αδίκημα της αποκάλυψης πληροφοριών 
(tipping-off), τότε συνίσταται η λήψη νομικής συμβουλής πριν την γνωστοποίηση τέτοιων 
πληροφοριών. 
  
Tο άρθρο 49 (2) toυ ισχύοντα Νόμου ΞΠΧ/ΧΤ καλύπτει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
επαγγελματιών.  
  

https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2271&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2271&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
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Παράρτημα I 
 

Παραδείγματα επιστολών 
 
 

Παράδειγμα επιστολής 1: Επιστολή από το διάδοχο ελεγκτή που αιτείται 
πρόσβασης 

 
 
[Όνομα προηγούμενου ελεγκτή] 
[Διεύθυνση προηγούμενου ελεγκτή] 
 
Για την προσοχή του:  [Όνομα προηγούμενου συνέταιρου ανάθεσης] 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της ΑΒΓ Λίμιτεδ σύμφωνα 

με το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 
 
Έχουμε διοριστεί δεόντως ως νόμιμος ελεγκτής της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») [και των 
θυγατρικών της ως απαριθμούνται στον κατάλογο που επισυνάπτεται σε αυτήν την επιστολή 
(μαζί οι «Εταιρείες»)], σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 76 του περί Ελεγκτών Νόμου του 
2017 (ο «Νόμος»), στις [ημερομηνία]. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 61(3) του Νόμου, και σύμφωνα με την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 1/2020 
«Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2020, ζητούμε για τους σκοπούς 
της ελεγκτικής μας εργασίας, πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
[Να εκθέστε τις αναγκαίες σε αυτό το στάδιο πληροφορίες, σημειώνοντας την καθοδήγηση 
στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.1/2020 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που 
εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2020, 
ότι οπουδήποτε είναι δυνατόν πρέπει να αποφεύγεται αίτημα που να διατυπώνεται απλά ως 
αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής και 
σχετίζονται με την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο 
προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με τη θέση του ελεγκτή».  Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να 
προσπαθήσει να προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή το είδος των πληροφοριών 
που απαιτείται, όσο το δυνατόν ακριβέστερα.] 
 
{Όπου το αίτημα είναι για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου και τα φύλλα εργασίας 
μεταγενέστερης ενδιάμεσης επισκόπησης, εισάγετε όπου είναι εφαρμόσιμο: 
 

[Τα φύλλα εργασίας σε σχέση με την έκθεσή σας ως ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων [της Εταιρείας/των Εταιρειών] αναφορικά με [δώστε την περίοδο μεταξύ 
της αρχής των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος 
ελεγκτής υπέβαλε έκθεση και την ημερομηνία παύσης του διορισμού του 
προηγούμενου ελεγκτή]. 
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Όπου με την ιδιότητά σας ως ελεγκτής διεξαγάγατε επισκόπηση επί ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων μεταγενέστερα της έκθεσης ελεγκτή που αναφέρεται πιο 
πάνω, αυτό το αίτημα περιλαμβάνει επίσης αίτημα για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας 
που σχετίζονται και με εκείνη την επισκόπηση.] } 

 
Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε εξηγήσεις σχετικά με τη μελέτη των πιο πάνω πληροφοριών 
από εμάς, και στην ίδια βάση. 
 
Αν δεν μπορείτε να παράσχετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που ζητούνται πιο πάνω, 
παρακαλώ ενημερώστε μας ανάλογα και, αν είναι δυνατόν, υποδείξτε που μπορεί να 
κρατούνται οι ζητούμενες πληροφορίες. 
 
[Θα ικανοποιήσουμε/Η Εταιρεία θα ικανοποιήσει λογικές δαπάνες που θα υποστείτε για να 
μας δώσετε πρόσβαση/παράσχετε αντίγραφα, νοουμένου ότι θα συμφωνηθεί πρώτα ένα 
μέγιστο ποσό.] (διαγράψτε ή προσαρμόστε ανάλογα με την περίπτωση) 
 
Αναμένουμε να λάβουμε την επιστολή επιβεβαίωσής σας σε απάντηση στο παρόν αίτημα, η 
οποία πρέπει να απευθυνθεί στην προσοχή του [όνομα του διάδοχου συνέταιρου ανάθεσης]. 
 
Με εκτίμηση 
[Διάδοχος ελεγκτής] 
 
[Κατάλογος των θυγατρικών για τις οποίες ισχύει αυτή η επιστολή επιπροσθέτως 
της Εταιρείας] 
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Παράδειγμα επιστολής 2: Επιστολή από τον προηγούμενο ελεγκτή που απαντά στο 
αίτημα του διάδοχου ελεγκτή για πρόσβαση 

 
 
[Όνομα διάδοχου ελεγκτή] 
[Διεύθυνση διάδοχου ελεγκτή] 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της ΑΒΓ Λίμιτεδ σύμφωνα 

με το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 
 
Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας ............... σε συνέχεια του διορισμού σας ως 
νόμιμος ελεγκτής της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») [και των θυγατρικών της ως απαριθμούνται 
στον κατάλογο που επισυνάπτεται στην επιστολή σας (μαζί οι «Εταιρείες»)]. 
 
Επιβεβαιώνουμε ότι θα παράσχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητήσατε, δηλαδή: 
 
[Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες που εκτίθενται στην επιστολή αιτήματος 
του διάδοχου ελεγκτή που είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, σημειώνοντας την καθοδήγηση 
στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 1/2020 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που 
εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2020, 
ότι οπουδήποτε είναι δυνατόν πρέπει να αποφεύγεται αίτημα που να διατυπώνεται απλά ως 
αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής και 
σχετίζονται με την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο 
προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με τη θέση του ελεγκτή».  Ο διάδοχος ελεγκτής θα πρέπει να 
έχει προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή το είδος πληροφοριών που απαιτείται, 
όσο το δυνατόν ακριβέστερα.] 
 
{Όπου το αίτημα είναι για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου και τα φύλλα εργασίας 
μεταγενέστερης ενδιάμεσης επισκόπησης αν είναι εφαρμόσιμο, το ακόλουθο λεκτικό 
αντικατοπτρίζει αυτό που εκτίθεται στο Παράδειγμα επιστολής 1 πιο πάνω: 
 

[Τα φύλλα εργασίας σε σχέση με την έκθεσή μας ως ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων [της Εταιρείας/των Εταιρειών] αναφορικά με [δώστε την περίοδο μεταξύ 
της αρχής των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος 
ελεγκτής υπέβαλε έκθεση και την ημερομηνία παύσης του διορισμού του 
προηγούμενου ελεγκτή]. 

 
Τα φύλλα εργασίας μας που σχετίζονται με την επισκόπησή μας επί ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε [καταχωρείστε την περίοδο 
μεταγενέστερα της έκθεσης ελεγκτή που αναφέρεται πιο πάνω, όπως καθορίστηκε από 
το διάδοχο ελεγκτή].} 

 
Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε εξηγήσεις σχετικά με τη μελέτη των 
πιο πάνω πληροφοριών από εσάς, και στην ίδια βάση. 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 
1/2020 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2020, αυτή η επιστολή καθορίζει 
τη βάση στην οποία οι πληροφορίες και οι εξηγήσεις (αν υπάρξουν) πρόκειται να 
παρασχεθούν. 
 
Αν ζητήσετε ή εμείς παράσχουμε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες από αυτές που 
εκτίθενται πιο πάνω, τέτοια παροχή θα γίνει στην ίδια βάση. 
 
Η πρόσβαση σας παρέχεται: 
(α) αποκλειστικά με την ιδιότητά σας ως δεόντως διορισμένος νόμιμος ελεγκτής [της 

Εταιρείας/των Εταιρειών] σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 76 του περί Ελεγκτών 
Νόμου του 2017· 

(β) αποκλειστικά επειδή πρέπει να σας δώσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με 
το Άρθρο 61(3) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. 

 
Η παροχή πρόσβασης δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να 
έχουμε δεχτεί ή αναλάβει προς [την Εταιρεία/τις Εταιρείες] ή τα μέλη [της Εταιρείας/των 
αντίστοιχων Εταιρειών] ως σώμα, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για έλεγχο, για την 
ελεγκτική μας εργασία, για την έκθεσή μας ως ελεγκτή ή για τις απόψεις που έχουμε 
διαμορφώσει κατά τη διάρκεια της εργασίας μας ως ελεγκτές. 
 
Κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε 
ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλον: 
(α) ως αποτέλεσμα της πρόσβασης που δίνεται· 
(β) για τις πληροφορίες στις οποίες παρέχουμε πρόσβαση· 
(γ) για οποιαδήποτε εξήγηση σας δοθεί· 
(δ) για οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία που μπορεί να αναλάβετε, οποιοδήποτε έλεγχο που 

μπορεί να διεκπεραιώσετε, και έκθεση ελεγκτή που μπορεί να εκδώσετε, ή 
οποιαδήποτε ελεγκτική γνώμη που μπορεί να δώσετε. 

 
Όπου παρέχεται πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου [και ενδιάμεσης επισκόπησης], 
εκείνα τα φύλλα δεν δημιουργήθηκαν ή ετοιμάστηκαν για, και δεν πρέπει να εκληφθούν ως 
κατάλληλα για, οποιοδήποτε σκοπό εκτός από το νόμιμο έλεγχο που αποτέλεσε το αντικείμενο 
της έκθεσής μας ως ελεγκτής [και αντίστοιχα της ενδιάμεσης επισκόπησης που διενεργήσαμε]. 
Ο νόμιμος έλεγχος σχεδιάστηκε και αναλήφθηκε αποκλειστικά με σκοπό να διαμορφώσουμε 
και να εκφράσουμε την ελεγκτική γνώμη που απαιτείται από τη σχετική νομική πρόνοια προς 
τα πρόσωπα που προβλέπονται από εκείνη τη νομική πρόνοια.  [Η ενδιάμεση επισκόπηση 
σχεδιάστηκε και αναλήφθηκε αποκλειστικά με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
σχετικού προτύπου.] Ο νόμιμος έλεγχος [και η ενδιάμεση επισκόπηση] δεν [σχεδιάστηκε ή 
αναλήφθηκε/σχεδιάστηκαν ή αναλήφθηκαν], και τα φύλλα εργασίας δεν ετοιμάστηκαν, εν 
αναμονή του διορισμού σας ως νόμιμος ελεγκτής ή με σκοπό να σας βοηθήσουμε στην εκτέλεση 
του διορισμού σας ως νόμιμος ελεγκτής. 
 
Ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε άλλος πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες στις οποίες 
παρέχεται πρόσβαση, ή οποιεσδήποτε εξηγήσεις δόθηκαν σε σχέση με εκείνες τις 
πληροφορίες.  Οι πληροφορίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με οποιοδήποτε τρόπο ως 
υποκατάστατο των ερευνών και των διαδικασιών που πρέπει να αναλάβετε και των 
αποφάσεων που πρέπει να λάβετε για οποιοδήποτε σκοπό σχετικά με τον έλεγχο για τον οποίο 
είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι ως ελεγκτής. 
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Αν παρά την επιστολή αυτή βασιστείτε στις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό και σε 
οποιοδήποτε βαθμό, θα το κάνετε εξολοκλήρου με δική σας ευθύνη. 
 
[Καταχωρείστε όπου είναι εφαρμόσιμο:] 
 

[Θα αφαιρέσουμε/Έχουμε αφαιρέσει από τα φύλλα εργασίας ελέγχου όλο το υλικό για 
το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διεκδικείται νομικό επαγγελματικό προνόμιο.] 

 
{Σας ευχαριστούμε για την επιβεβαίωσή σας ότι [θα ικανοποιήσετε/η Εταιρεία θα 
ικανοποιήσει] τις λογικές δαπάνες που θα υποστούμε για να δώσουμε πρόσβαση.  
[Όπως συμφωνήθηκε ήδη] αυτές δεν θα υπερβούν το ποσό των € ................} 

 
Σύμφωνα με την καθοδήγηση στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 1/2020 «Πρόσβαση σε πληροφορίες 
από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με 
ημερομηνία 17 Ιουνίου 2020: 
(α) πρέπει να αρνηθείτε να δεχτείτε πρόσθετη ανάθεση, όπως να ενεργήσετε ως ειδικός 

μάρτυρας ή να επισκοπήσετε την ποιότητα της ελεγκτικής μας εργασίας, όπου η 
ανάθεση θα περιελάμβανε τη χρήση των πληροφοριών που εξασφαλίσατε  βάσει του 
νόμου· 

(β) δεν πρέπει να σχολιάσετε την ποιότητα της ελεγκτικής μας εργασίας εκτός αν 
απαιτείται να το πράξετε από νομική ή επαγγελματική υποχρέωση· 

(γ) οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν πέραν των προσώπων που έχουν ανάγκη 
να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όπου το να το πράξετε είναι απαραίτητο μέρος 
της ελεγκτικής σας εργασίας, ούτε πρέπει να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες σε τρίτο 
μέρος πέραν του νόμιμου ελεγκτικού σας γραφείου [συμπεριλαμβανομένης της 
Εταιρείας/συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών] (αν και αυτό δεν σας εμποδίζει από 
του να συζητήσετε τις πληροφορίες με [την Εταιρεία/τις Εταιρείες] όπου το να το 
πράξετε είναι απαραίτητο μέρος της ελεγκτικής σας εργασίας, ή η παροχή 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αν αυτό απαιτείται από εσάς από νομική ή 
επαγγελματική υποχρέωση ή δικαίωμα γνωστοποίησης). 

 
Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ως συνέπεια το να έχετε πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε πνευματική μας ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε υλικό στο οποίο έχουμε δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν σας παραχωρούμε άδεια να χρησιμοποιήσετε ή να 
εκμεταλλευτείτε εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία ή εκείνα τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και πρέπει πάντοτε να το κατανοείτε αυτό.  
 
Όταν σε αυτήν την επιστολή αναφερόμαστε στους εαυτούς μας, περιλαμβάνουμε 
[οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό συνδέεται με αυτό το γραφείο μέσω ιδιότητας μέλους του 
διεθνούς οργανισμού γραφείων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον οποίο ανήκει αυτό 
το γραφείο], τους δικούς μας [και τους δικούς τους] συνεταίρους, διευθυντές, μέλη, 
υπαλλήλους και αντιπροσώπους.  Αυτή η επιστολή είναι προς όφελος όλων εκείνων που 
αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση και κάθε ένας από αυτούς μπορεί να βασιστεί και να 
επιβάλει αυτοδικαίως όλους τους όρους αυτής της επιστολής. 
 
Με εκτίμηση 
 
[Προηγούμενος ελεγκτής] 
 
Κοιν. Εταιρεία/ Εταιρείες 



                                 
Τεχνική Εγκύκλιος 1/2020, Ημερομηνία 17/06/2020 
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Παράρτημα II 
 

Σχετικά αποσπάσματα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 
 
ΔΠΕ 300: Σχεδιασμός ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 
 
A22. Ο σκοπός και ο αντικειμενικός στόχος του σχεδιασμού του ελέγχου είναι οι ίδιοι είτε ο 

έλεγχος είναι αρχική είτε επαναλαμβανόμενη ανάθεση.  Ωστόσο, για τον αρχικό 
έλεγχο, ο ελεγκτής μπορεί να χρειάζεται να διευρύνει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, 
επειδή ο ελεγκτής συνήθως δεν έχει την προηγούμενη εμπειρία της οντότητας που 
λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό επαναλαμβανόμενης ανάθεσης.  Για μια αρχική 
ανάθεση ελέγχου, επιπλέον θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει κατά τον 
καθορισμό της συνολικής στρατηγικής ελέγχου και του σχεδίου ελέγχου 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Εάν αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, τις ρυθμίσεις που θα γίνουν 
με τον προηγούμενο ελεγκτή, για παράδειγμα, ώστε να επισκοπηθούν τα φύλλα 
εργασίας του προηγούμενου ελεγκτή. 

• Όλα τα μείζονα θέματα (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών ή των προτύπων ελέγχου και αναφοράς) που συζητήθηκαν με τη 
διοίκηση σε σχέση με την αρχική επιλογή ως ελεγκτή, η κοινοποίηση των 
θεμάτων αυτών σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και 
ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα αυτά επηρεάζουν τη συνολική στρατηγική 
ελέγχου και το σχέδιο ελέγχου. 

• Οι ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη επαρκών και 
κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης. 

• Άλλες διαδικασίες που απαιτούνται από το σύστημα δικλίδων ποιότητας της 
επιχείρησης για τις αρχικές αναθέσεις ελέγχου (για παράδειγμα, το σύστημα 
δικλίδων ποιότητας της επιχείρησης μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή και άλλου 
εταίρου ή έμπειρου ατόμου για να επισκοπήσει τη συνολική στρατηγική 
ελέγχου πριν από την έναρξη των σημαντικών διαδικασιών ελέγχου ή για να 
επισκοπήσει τις εκθέσεις πριν από την έκδοσή τους). 

 
ΔΠΕ 510: Αρχικές αναθέσεις ελέγχου – υπόλοιπα έναρξης 
 
3. Κατά τη διενέργεια μιας αρχικής ανάθεσης ελέγχου, στόχος του ελεγκτή, αναφορικά 

με τα υπόλοιπα έναρξης, είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 
τεκμήρια για το εάν: 
(α) Τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις 

οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου· και 
(β) Οι κατάλληλες λογιστικές πολιτικές που αντικατοπτρίζονται στα υπόλοιπα 

έναρξης έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις οικονομικές καταστάσεις της 
τρέχουσας περιόδου, ή οι μεταβολές αυτών λογιστικοποιούνται κατάλληλα και 
παρουσιάζονται επαρκώς και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. 
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ΔΠΕ 710: Συγκριτικές πληροφορίες – αντίστοιχα ποσά και συγκριτικές 
οικονομικές καταστάσεις» 

 
5. Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

(α) Να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν οι 
συγκριτικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 
έχουν παρουσιαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
εφαρμοστέου πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς για συγκριτικές 
πληροφορίες· και 

(β) Να εκδώσει έκθεση σύμφωνα με της ευθύνες για την έκθεση του ελεγκτή. 

 


