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Θέμα: Υπόδειγμα Έκθεσης Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

αναφορικά με δημοσιοποιήσεις που απαιτούνται για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των 
ΕΠΕΥ 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Αναφερόμαστε στην Οδηγία ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή 
επάρκεια των ΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 19 Δεκεμβρίου 2007 
(ΚΔΠ.556/2007) όπως τροποποιήθηκε στις 14 Αυγούστου 2008 (ΚΔΠ 324/2008). 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 34 μέχρι 38, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, της Οδηγίας αυτής οι 
ΕΠΕΥ έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την κεφαλαιακή τους 
επάρκεια.  Οι δημοσιοποιήσεις αυτές: 

• πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και το αργότερο εντός τεσσάρων 
μηνών από το τέλος του κάθε οικονομικού έτους, 

• μπορούν να γίνονται είτε στις ετήσιες εκθέσεις των ΕΠΕΥ είτε στην ιστοσελίδα των ΕΠΕΥ, 
και 

• πρέπει να ελέγχονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές των ΕΠΕΥ, οι οποίοι πρέπει να 
υποβάλλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 
Για σκοπούς καθοδήγησης επισυνάπτουμε υπόδειγμα της εν λόγω έκθεσης που βασίζεται στο Διεθνές 
Πρότυπο Ανάληψης Εργασίας Διασφάλισης 3000 “Αναλήψεις Εργασίας Διασφάλισης Εκτός Από 
Ελέγχους ή Επισκοπήσεις Ιστορικών Οικονομικών Πληροφοριών”. 
 
Να σημειωθεί ότι αν οι δημοσιοποιήσεις δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΠΕΥ, τότε η 
ετήσια έκθεση πρέπει να αναφέρει ότι αυτές περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΥ. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
 
Επισυνημμένο 
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Υπόδειγμα 
 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με την ΑΒΓ 
ΕΠΕΥ Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις [ημερομηνία] δυνάμει της παραγράφου 37(1) του 
Κεφαλαίου 7 του Μέρους Γ της Οδηγίας ΟΔ144-2007-05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 
Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ 
 
1. Υποβάλλουμε έκθεση αναφορικά με τη δίκαιη παρουσίαση των δημοσιοποιήσεων της ΑΒΓ 
ΕΠΕΥ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) για το έτος που έληξε στις [ημερομηνία], που απαιτούνται από την 
παράγραφο 34(1) του Κεφαλαίου 7 του Μέρους Γ (οι “Δημοσιοποιήσεις”) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-
05 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των ΕΠΕΥ (η “Οδηγία”).  Οι 
Δημοσιοποιήσεις, που εκτίθενται [στις σελίδες … μέχρι … της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 
έτος που έληξε στις ……… / στην ιστοσελίδα της Εταιρείας]*, επισυνάπτονται ως Παράρτημα και έχουν 
μονογραφηθεί για σκοπούς αναγνώρισης. 
 
Σχετικές ευθύνες 
 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη 
παρουσίαση των Δημοσιοποιήσεων σύμφωνα με την Οδηγία.  Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 
ανεξάρτητο συμπέρασμα σε σχέση με τη δίκαιη παρουσίαση των Δημοσιοποιήσεων, απ’όλες τις 
σημαντικές απόψεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. 
 
Έκταση της εργασίας που εκτελέστηκε 
 
3. Διενεργήσαμε την εργασία μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ανάληψης Εργασίας 
Διασφάλισης 3000 “Αναλήψεις Εργασίας Διασφάλισης Εκτός Από Ελέγχους ή Επισκοπήσεις 
Ιστορικών Οικονομικών Πληροφοριών”.  Το Πρότυπο αυτό απαιτεί όπως προγραμματίζουμε και 
εκτελούμε την εργασία μας για να λάβουμε περιορισμένη διαβεβαίωση κατά πόσο έχουν έρθει στην 
αντίληψή μας οποιαδήποτε θέματα που να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι Δημοσιοποιήσεις δεν 
παρουσιάζονται δίκαια, απ’όλες τις σημαντικές απόψεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.  Οι 
διαδικασίες μας περιέλαβαν επαλήθευση, σε δειγματοληπτική βάση, της συμμόρφωσης των 
Δημοσιοποιήσεων με τις απαιτήσεις της παραγράφου 34(1) του Κεφαλαίου 7 του Μέρους Γ της 
Οδηγίας, καθώς και λήψη μαρτυρίας που υποστηρίζει ορισμένα από τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στις Δημοσιοποιήσεις.  Οι διαδικασίες μας περιέλαβαν επίσης αξιολόγηση τυχόν 
ουσιωδών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ετοιμασία των 
Δημοσιοποιήσεων.  Πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες μας παρέχουν μια λογική βάση για το συμπέρασμά 
μας. 
 
4. Οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν δεν αποτελούν είτε έλεγχο είτε επισκόπηση σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναλήψεων Εργασίας Επισκόπησης, και γι’αυτό το 
λόγο δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση εκτός από τη δήλωση που γίνεται πιο κάτω.  Αν 
διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα 
Αναλήψεων Εργασίας Επισκόπησης, θα μπορούσαν να έρθουν στην αντίληψή μας άλλα θέματα τα 
οποία θα σας αναφέραμε. 
 
Συμπέρασμα 
 
5. Με βάση την εργασία μας που περιγράφεται σε αυτή την έκθεση, τίποτα δεν έχει έρθει στην 
αντίληψή μας που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι Δημοσιοποιήσεις για το έτος που έληξε στις 
[ημερομηνία] δεν παρουσιάζονται δίκαια, απ’όλες τις σημαντικές απόψεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας[, εκτός από …]**. 
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6. Η έκθεσή μας είναι αποκλειστικά για το σκοπό που εκτίθεται πιο πάνω και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε οποιαδήποτε άλλα μέρη χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.  Η έκθεση αυτή αφορά μόνο τις Δημοσιοποιήσεις που 
απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 34(1) του Κεφαλαίου 7 του Μέρους Γ της Οδηγίας και δεν 
επεκτείνεται σε οποιεσδήποτε οικονομικές καταστάσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της 
Εταιρείας. 
 
[Υπογραφή των ελεγκτών] 
[Ημερομηνία της έκθεσης των ελεγκτών] 
[Διεύθυνση των ελεγκτών] 
 
 
*  Να διαγραφεί αυτό που δεν ισχύει. 
**  Να συμπληρωθεί κατάλληλα όπου χρειάζεται. 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 43 
 
From the Financial Services and Auditing Standards Committees 
 
1 June 2009 
 
Subject: Illustration of Independent Auditors’ Report to the Cyprus Securities and Exchange 

Commission in relation to disclosures required for the capital requirements of 
investment firms 

 
Dear Colleagues 
 
We refer to the Directive DI144-2007-05 of the Cyprus Securities and Exchange Commission for the 
Capital Requirements of Investment Firms, that was published in the Official Gazette on 19 December 
2007 (Regulatory Administrative Act 556/2007) as amended on 14 August 2008 (Regulatory 
Administrative Act 324/2008). 
 
According to paragraphs 34 to 38, both inclusive, of this Directive the investment firms have the 
obligation to publish specific disclosures for their capital requirements.  These disclosures: 

• must be published at a minimum on an annual basis and not later than four months from the 
end of each financial year, 

• can be made either in the annual reports of the investment firms or on the website of the 
investment firms, and 

• must be verified by the external auditors of the investment firms, who must submit a relevant 
report to the Cyprus Securities and Exchange Commission. 

 
For guidance purposes we attach an illustration of the said report which is based on International 
Standard on Assurance Engagements 3000 “Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information”. 
 
It should be noted that if the disclosures are not included in the annual report of the investment firm, 
then the annual report must indicate that these can be found on the investment firm’s website. 
 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
 
Attachment 
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Illustration 
 
 
Independent Auditors’ Report to the Cyprus Securities and Exchange Commission in respect of 
ABC Investment Firm Limited for the year ended [date] pursuant to paragraph 37(1) of 
Chapter.7 of Part C of the Directive DI144-2007-05 of the Cyprus Securities and Exchange 
Commission for the Capital Requirements of Investment Firms 
 
1. We report in relation to the fair presentation of the disclosures of ABC Investment Firm 
Limited (the “Company”) for the year ended [date], required by paragraph 34(1) of Chapter 7 of 
Part.C (the “Disclosures”) of the Directive DI144-2007-05 of the Cyprus Securities and Exchange 
Commission for the Capital Requirements of Investment Firms (the “Directive”).  The Disclosures, 
which are set out [on pages ….. to ….. of the Company’s Annual Report for the year ended ……… / on 
the Company’s website]*, are attached as an Appendix and have been initialled for identification 
purposes. 
 
Respective responsibilities 
 
2. The Company’s Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of 
the Disclosures in accordance with the Directive.  Our responsibility is to express an independent 
conclusion in relation to the fair presentation of the Disclosures, in all material respects, in accordance 
with the requirements of the Directive. 
 
Scope of work performed 
 
3. We conducted our work in accordance with International Standard on Assurance Engagements 
3000 “Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information”.  
This Standard requires that we plan and perform our work to obtain limited assurance whether any 
matters have come to our attention that cause us to believe that the Disclosures are not fairly presented, 
in all material respects, in accordance with the requirements of the Directive.  Our procedures included 
verifying, on a sample basis, the compliance of the Disclosures with the requirements of paragraph 
34(1) of Chapter 7 of Part C of the Directive, as well as obtaining evidence supporting certain of the 
amounts and notifications included in the Disclosures.  Our procedures also included an assessment of 
any significant estimates made by the Company's Board of Directors in the preparation of the 
Disclosures.  We believe that our procedures provide a reasonable basis for our conclusion. 
 
4. The procedures performed do not constitute either an audit or a review made in accordance 
with International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, and 
hence we do not express any assurance other than the statement made below.  Had we performed an 
audit or review in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on 
Review Engagements, other matters might have come to our attention that would have been reported to 
you. 
 
Conclusion 
 
5. Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to 
believe that the Disclosures for the year ended [date] are not fairly presented, in all material respects, 
in accordance with the requirements of the Directive[, except for …]**. 
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6. Our report is solely for the purpose as set out above and is not to be used for any other purpose 
or to be distributed to any other parties without our prior consent in writing.  This report relates only to 
the Disclosures required pursuant to paragraph 34(1) of Chapter 7 of Part C of the Directive and does 
not extend to any financial statements or other financial information of the Company. 
 
[Auditors’ signature] 
[Date of the auditors’ report] 
[Auditors’ address] 
 
 
*  Delete what is not applicable. 
**  Complete as appropriate where necessary. 


