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Κυπριακό Υποκατάστημα το οποίο είναι το 
ίδιο Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος 

 
 
Σε συνέχεια της Τεχνικής Εγκυκλίου 2/2018 που εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, 
η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει ένα υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου 
ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων ενός Κυπριακού Υποκαταστήματος 
το οποίο είναι το ίδιο Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ) στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 . 
 
Αυτό το υπόδειγμα της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή βασίζεται στις απαιτήσεις του 
Άρθρου 10 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, του 
Άρθρου 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και του ΔΠΕ 700 (Αναθεωρημένο) .  
 
Τα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα της έκθεσης 
ανεξάρτητου ελεγκτή που περιλαμβάνεται σε αυτήν την Τεχνική Εγκύκλιο σε 
συνδυασμό με οποιαδήποτε καθοδήγηση από τα Διεθνή Δίκτυα των ελεγκτικών 
γραφείων, όπου εφαρμόζεται. 
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Υπόδειγμα: Μη διαφοροποιημένη γνώμη – Για Κυπριακό 
Υποκατάστημα που είναι το ίδιο Οντότητα 
Δημοσίου Συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Κυπριακού υποκαταστήματος («το 
Υποκατάστημα) της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 
[…] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] 1 για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Κυπριακού υποκαταστήματος της 
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και 
των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι 
ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής 
μας. Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, 
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με 
τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις 
άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον 
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.  
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Σημαντικότεροι κίνδυνοι ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει 
εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε  
απάτη 4 

 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους 
κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη είναι εκείνοι που, κατά 
την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί 
στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη 
διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη σχετικά 
με αυτά τα θέματα. 
 
[Παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή κάθε 
σημαντικότερου κινδύνου ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους 
κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη σύμφωνα με  τις 
απαιτήσεις του άρθρου 10(2)(γ) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 
537/2014. Nα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) περιγραφή των σημαντικότερων 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν, ii) συνοπτική 
παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, iii) όπου 
αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. 
Στο βαθμό που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην 
έκθεση ελέγχου αναφορικά με κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που 
αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων]. 
 
Αναφορά σε άλλες πληροφορίες6 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι 
άλλες πληροφορίες αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση Διαχείρισης, στην Χ έκθεση και στην Υ έκθεση [προσαρμόστε αναλόγως]}, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί 
αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 
και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε να 
αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές 
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν την 
ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των υπεύθυνων για 
θέματα διακυβέρνησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των 
οικονομικών καταστάσεων του Κυπριακού Υποκαταστήματος που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Υποκαταστήματος να 
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του  
Υποκαταστήματος και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται, είτε να θέσει το 
Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας σε εκκαθάριση ή να παύσει τις 
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της 
διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Κυπριακού υποκαταστήματος της 
Εταιρείας.  
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων7 

 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 
οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η 
οποία να περιλαμβάνει  τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού 
βαθμού διασφάλιση αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, όπως αυτός πραγματοποιήθηκε 
με βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν με βάση αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, 
τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε 
απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 
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• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου  να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό 
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 
Υποκαταστήματος.  

 

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των 
σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας. 

 

• Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης 
αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν 
την ύπαρξη  ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική 
αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την 
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν 
τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι 
την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.   

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι  
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με 
τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης 
θέματα  σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και 
σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 
 
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε 
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην 
ανεξαρτησία μας και κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που 
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι 
εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων2 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση 
Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των 
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
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Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Κυπριακού Υποκαταστήματος της 

Εταιρείας στις [ημερομηνία] από [αναφέρεται από ποιο σώμα]. Ο διορισμός μας 

ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων και αντιπροσωπεύει μια συνολική 

περίοδο αδιάκοπου διορισμού [Χ] ετών.  

[Αυτή η διατύπωση είναι ενδεικτική, και  πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλόγως  με 

τα συγκεκριμένα δεδομένα που ισχύουν ούτως ώστε να παρασχεθούν  οι 

απαιτούμενες λεπτομέρειες με βάση το Άρθρο 10(2)(α) και (β) του κανονισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 με βάση το οποίο οι απαιτήσεις είναι ως 

ακολούθως (α) να γίνει αναφορά από ποιο άτομο ή πιο όργανο διορίσθηκε ο νόμιμος 

ελεγκτής/οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο /τα ελεγκτικά γραφεία, και (β) 

να γίνει αναφορά στην ημερομηνία διορισμού και η περίοδος της συνολικής 

αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

ανανέωσης προηγούμενου διορισμού και επαναδιορισμού των νομίμων ελεγκτών ή 

των ελεγκτικών γραφείων.  Σε περίπτωση διάφορων επαναδιορισμών  μπορεί να είναι 

χρήσιμο να περιληφθεί ένας πίνακας  που να παραθέτει  όλες τις περιόδους της 

συνολικής αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας περιλαμβανομένων προηγούμενων 

ανανεώσεων και επαναδιορισμών.   

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 
 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων η οποία 
εκφέρεται σε αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή 
Ελέγχου της Εταιρίας που έχει εκδοθεί στις [ημερομηνία] σύμφωνα με το άρθρο 11 
του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
 
Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το 
άρθρο 72 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Επίσης δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από εμάς προς το Υποκατάστημα, οι οποίες δεν 
έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις ή στην Έκθεση Διαχείρισης. 
 
Άλλα Νομικά Θέματα 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, 
αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 

• Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι 
πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές 
καταστάσεις. 8 

• Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του 
περιβάλλοντος του Κυπριακού Υποκαταστήματος που αποκτήσαμε κατά τον 
έλεγχο, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης. Δεν έχουμε να αναφέρουμε 
τίποτα επί αυτού. 8 
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Άλλο Θέμα3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της 
Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου 
του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και 
δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης  για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 

 
[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 

 
[Υπογραφή ατομικού  επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατόμου επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Σημειώσεις: 

1. Οι τίτλοι των οικονομικών καταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω έκθεση είναι εκείνοι 

που χρησιμοποιούνται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ 1) 

«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παράγραφος 10 του 

ΔΛΠ 1 επιτρέπει σε οντότητες να χρησιμοποιούν τίτλους διαφορετικούς από αυτούς που 

χρησιμοποιούνται στο ΔΛΠ 1.  Σε περίπτωση που το Υποκατάστημα δεν έχει στοιχεία κεφαλαίου και 

επομένως δεν παρουσιάζεται κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια, τότε το λεκτικό της έκθεσης 

ελεγκτή πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα.  

 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Δημιουργία γνώμης και 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις», εάν ο ελεγκτής ασχολείται με άλλες 

υποχρεώσεις αναφοράς στην έκθεση του ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι 

επιπρόσθετες της ευθύνης του ελεγκτή κατά τα ΔΠΕ να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις οικονομικές 

καταστάσεις, αυτές οι άλλες αρμοδιότητες θα αντιμετωπίζονται σε χωριστό τμήμα με τίτλο «Έκθεση επί 

άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή άλλως ανάλογα με το περιεχόμενο του τμήματος. 

 

3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της προαναφερόμενης έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 

«Σημεία έμφασης και άλλες παραγράφους ουσίας στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με 

την οποία εάν ο ελεγκτής θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει ένα θέμα άλλο από αυτά τα 

οποία παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις και τα οποία, κατά την κρίση 

του ελεγκτή, σχετίζονται με την κατανόηση των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης του ελεγκτή και 

αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής το πράττει σε μια παράγραφο στην η έκθεση 
του ελεγκτή, με τον τίτλο "Άλλο θέμα" ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Δεδομένου ότι το θέμα αφορά 

ολόκληρη την έκθεση, έχει τοποθετηθεί μετά την έκθεση σχετικά με άλλες νομικές απαιτήσεις. 

 

4. Σύμφωνα με το άρθρου 10(2)(γ) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 537/2014 ο νόμιμος 

ελεγκτής/οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο/τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να 

συμπεριλάβουν στην έκθεση ελεγκτή προς υποστήριξη της γνώμης των ελεγκτών τα ακόλουθα: 

 

- περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που 

αξιολογήθηκαν,  

- συνοπτική παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, 

- όπου αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς.  

Στον βαθμό που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου 

αναφορικά με κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου 

περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών 

καταστάσεων. 

5. Ένα θέμα που δημιουργεί διαφοροποιημένη γνώμη σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 (Αναθεωρημένο) ή μια 

σημαντική αβεβαιότητα που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε 

αμφισβήτηση την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση 

σύμφωνα με το ΔΠΕ 570 (αναθεωρημένο) είναι από τη φύση τους σημαντικοί κίνδυνοι ουσιωδών 

ανακριβειών. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, τα θέματα αυτά δεν περιγράφονται στην ενότητα των 

σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών της έκθεσης του ελεγκτή. Αντίθετα, ο ελεγκτής 

αναφέρει τα θέματα αυτά σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΕ και συμπεριλαμβάνει αναφορά στην 

ενότητα/στις ενότητες  είτε της Βάσης για έκφραση διαφοροποιημένης (Αρνητικής) Γνώμης ή της 

σημαντικής αβεβαιότητας  που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε 

αμφισβήτηση την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση. 

 

6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, οι Άλλες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν: έκθεση 

διαχείρισης, σχόλια διαχείρισης ή επιχειρησιακή και οικονομική επανεξέταση ή παρόμοιες εκθέσεις από 

τους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης (για παράδειγμα, έκθεση διευθυντών), δήλωση του 

προέδρου, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), οι 

λοιπές πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές ή μη οικονομικές πληροφορίες (πλην των 

οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του ελεγκτή επί αυτών) που περιλαμβάνονται στην ετήσια 

έκθεση μιας οικονομικής οντότητας και συνεπώς περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετες πληροφορίες (εάν 
παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση), λεπτομερή ανάλυση των δαπανών ή άλλων στοιχείων της 

κατάστασης συνολικών εσόδων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις / δηλώσεις που περιλαμβάνονται 

στην ετήσια έκθεση. 

 

7. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αποποιείται την έκφραση γνώμης για τις οικονομικές 

καταστάσεις, απαιτείται μια πιο περιορισμένη περιγραφή του τμήματος ευθύνης του ελεγκτή. 
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8. Οι αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν μια τέτοια έκθεση περιλαμβάνεται στις 

οικονομικές καταστάσεις (υπάρχουν εξαιρέσεις για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με 

το άρθρο 151 (1) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου). 


