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Θέμα: Βιβλιάριο με τα Υποδείγματα Εκθέσεων 
Ελεγκτή  

 
Με την παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος, κυκλοφορεί το βιβλιάριο με τα υποδείγματα 
εκθέσεων ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο σκοπός αυτών των 
υποδειγμάτων είναι η επίτευξη ομοιομορφίας στην ετοιμασία εκθέσεων ελεγκτή στην 
Κύπρο. 
 
Τα υποδείγματα αυτά βασίζονται στην καθοδήγηση που περιλαμβάνεται στα 
ακόλουθα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ): 

•  ΔΠΕ 700 (Αναθεωρημένο), Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεση επί 
Οικονομικών Καταστάσεων; 

• Νέο ΔΠΕ 701, Επικοινωνία Κύριων Θεμάτων Ελέγχου στην Έκθεση του 
Ανεξάρτητου Ελεγκτή; 

• ΔΠΕ 705 (Αναθεωρημένο), Διαφοροποιήσεις της Γνώμης στην Έκθεση του 
Ανεξάρτητου Ελεγκτή; 

• ΔΠΕ 706 (Αναθεωρημένο), Παράγραφοι Έμφασης Θέματος και Παράγραφοι 
Άλλου Θέματος στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή; 

• ΔΠΕ 570 (Αναθεωρημένο), Συνέχιση Δραστηριότητας; 

• ΔΠΕ 260 (Αναθεωρημένο), Επικοινωνία με τους Υπεύθυνους για τη 
Διακυβέρνηση; και 

• Προσαρμοστικές  αναθεωρήσεις σε άλλα ΔΠΕ. 
 
Τα πιο πάνω ΔΠΕ τέθηκαν σε ισχύ για λογιστικές περιόδους που έληξαν κατά την ή 
μετά την 15η  Δεκεμβρίου 2016.   
 
Τα υποδείγματα βασίζονται επίσης στις απαιτήσεις του Άρθρου 69 του περί Ελεγκτών 
Νόμου του 2017 και του Άρθρου 10 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο 
των Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος στην ΕE. 
 
Σκοπός των υποδειγμάτων αυτών είναι να υποδείξουν πιθανούς τρόπους φραστικής 
διατύπωσης για χρήση σε διαφορετικές περιπτώσεις. Όσον αφορά στις 
διαφοροποιήσεις, λόγω του ότι αυτές πρέπει να εκφράζονται με όρους που 
επιλέγονται για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες περιστάσεις με τις οποίες 
σχετίζονται, δεν είναι πρακτικό και μπορεί να ήταν παραπλανητικό να γίνουν 
εισηγήσεις για τυποποιημένες μορφές διαφοροποιήσεων. 
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Τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση δεν είναι πραγματικά 
και είναι σκόπιμα απλουστευμένα.  Στην πράξη, αν οι περιστάσεις απαιτούν 
διαφοροποιημένη γνώμη, τις περισσότερες φορές η έκθεση ελεγκτή θα πρέπει να 
είναι πιο περίπλοκη από τα υποδείγματα που δίνονται και πιθανό να προϋποθέτει 
λεπτομερή επεξήγηση για διασαφήνιση της κατάστασης.  Για τους σκοπούς των 
υποδειγμάτων θεωρείται ως δεδομένο σε κάθε σημείο ότι τα θέματα υπό συζήτηση 
κρίνονται ως ουσιώδη. 
 
Συνημμένο 
 
Λόγω του ότι το Βιβλιάριο με τα υπόδειγμα εκθέσεων ελεγκτή θα χρησιμοποιείται 
διαχρονικά και ενδεχομένως να υπόκειται σε επικαιροποίηση ή τροποποίηση, για 
σκοπούς εύκολης πρόσβασης στην κατά καιρούς επικαιροποιημένη μορφή του αυτό 
έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΣΕΛΚ κάτω από την ενότητα ΈΝΤΥΠΑ για να 
υποβοηθηθεί η εύκολη αναζήτηση και αναφορά του σε συνεχή βάση (πατήστε εδώ). 
 
Βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του υποδείγματος, όπως 
αυτό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του ΣΕΛΚ. 
 
Δήλωση αποποίησης 
 
Ο ΣΕΛΚ δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια, βλάβη ή έξοδα που 
δυνατόν να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είτε με βάση 
σύμβαση είτε εκ της διάπραξης αστικού αδικήματος, είτε άλλως πως, από 
οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε προσώπου, ή απόφαση που δυνατόν να ληφθεί (ή 
να μην ληφθεί) από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δυνατόν να στηριχθεί στο παρόν 
έγγραφο, ή που με οποιονδήποτε τρόπο δυνατόν να χρησιμοποιήσει το παρόν 
έγγραφο, ή για οτιδήποτε δυνατόν να προκύψει από οποιαδήποτε παράληψη σε αυτό. 
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