
 

 
 

 
 
Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 47 
 
Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 
 
11 Απριλίου 2011 
 
Θέμα: Υπογραφή έκθεσης ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Αναφερόμαστε στο Άρθρο 34(4) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου Αρ.42(Ι)/2009 (Νόμος), ο οποίος 
εισάγει την υποχρέωση ότι «Αν ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται από νόμιμο ελεγκτικό 
γραφείο, η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από το νόμιμο ελεγκτή ή τους νόμιμους ελεγκτές που 
διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου». 
 
Ο όρος «νόμιμος ελεγκτής» έχει την ιδία έννοια όπως ο όρος «συνεταίρος ανάθεσης» όταν 
χρησιμοποιείται στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
 
Ο σκοπός αυτής της τεχνικής εγκυκλίου είναι να δώσει καθοδήγηση ως προς το πώς και από 
ποιόν θα πρέπει να υπογράφεται η έκθεση ελέγχου, σε συμμόρφωση με την πιο πάνω νέα 
απαίτηση. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο: 

• «Νόμιμος ελεγκτής» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που κατέχει άδεια άσκησης του 
λογιστικού επαγγέλματος ως Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής· 

• «Νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» σημαίνει νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα 
που κατέχει άδεια άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος ως Εγκεκριμένοι Λογιστές 
και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές· 

• Υποχρεωτικός έλεγχος απαιτείται για: 
− εταιρείες περιορισμένης ευθύνης· 
− συνεταιρισμούς· 
− συνεργατικά ιδρύματα· 
− νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου· και 
− οποιαδήποτε οντότητα ιδρυθείσα δυνάμει των νόμων της Κύπρου, ή οποιουδήποτε 

άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, οι οικονομικές 
καταστάσεις της οποίας υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο στην Κύπρο. 
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Αλλαγή του συνεταίρου ανάθεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 
 
Σε περιπτώσεις όπου ο συνέταιρος ανάθεσης αδυνατεί να συνεχίσει να παίρνει ευθύνη για την 
καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του ελέγχου, και το ελεγκτικό γραφείο διορίζει 
αντικαταστάτη συνέταιρο ανάθεσης, ο αντικαταστάτης συνέταιρος ανάθεσης θα πρέπει να 
επισκοπήσει την ελεγκτική εργασία που εκτελέστηκε μέχρι την ημερομηνία της αλλαγής, πριν 
να υπογράψει την έκθεση ελέγχου.  Οι διαδικασίες επισκόπησης θα πρέπει να είναι επαρκείς 
για να ικανοποιήσουν τον αντικαταστάτη συνέταιρο ανάθεσης ότι η ελεγκτική εργασία που 
εκτελέστηκε μέχρι την ημερομηνία της επισκόπησης είχε προγραμματιστεί και εκτελεστεί 
σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα και κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης δεν μπορεί να είναι παρών για να υπογράψει την έκθεση ελέγχου 
 
(α) Σε περιπτώσεις όπου ο συνέταιρος ανάθεσης απουσιάζει αλλά ακόμη δύναται, και 

πράγματι παίρνει ευθύνη για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του ελέγχου, ο 
συνέταιρος ανάθεσης μπορεί να υπογράψει την έκθεση ελέγχου χρησιμοποιώντας 
ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείο ή φαξ). 

 
(β) Σε περιπτώσεις όπου η έκθεση ελέγχου χρειάζεται να υπογραφτεί πριν από μια 

προκαθορισμένη ημερομηνία (π.χ. εισηγμένες εταιρείες και άλλες δημόσιες οντότητες), θα 
ήταν ρεαλιστικό για το  ελεγκτικό γραφείο να έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ως προς 
το ποιος θα διαδεχθεί ως συνέταιρος ανάθεσης στην περίπτωση που ο έλεγχος είναι σε 
προχωρημένο στάδιο [βλέπε εξήγηση πιο κάτω] αλλά ο συνέταιρος ανάθεσης δεν μπορεί 
να είναι παρών για να υπογράψει την έκθεση ελέγχου.  Αν ένας άλλος συνέταιρος ελέγχου 
εμπλέκεται ενεργά στην ανάθεση ελέγχου, ένα κατάλληλο σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
μπορεί να είναι για εκείνον τον άλλο συνέταιρο να εργάζεται παράλληλα με το συνέταιρο 
ανάθεσης και να είναι ικανός να αναλάβει ως συνέταιρος ανάθεσης αν προκύψει η 
ανάγκη.  Αποτελεσματικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα ήταν ένα που αναπτύχθηκε σε 
σχέση με τα σχέδια του ελεγκτικού γραφείου για εναλλαγή του συνεταίρου σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Λογιστών. 
 
Αναμένεται ότι μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις όπου δεν έχει εργαστεί άλλος 
συνέταιρος παράλληλα με το συνέταιρο ανάθεσης.  Σε τέτοιες ασυνήθεις περιπτώσεις 
επιτρέπεται να διοριστεί ο συνέταιρος επισκόπησης δικλείδων διασφάλισης ποιότητας της 
ανάθεσης ως ο αντικαταστάτης συνέταιρος ανάθεσης όπου: 

• Ο συνέταιρος επισκόπησης δικλείδων διασφάλισης ποιότητας της ανάθεσης έχει 
συμπληρώσει την επισκόπησή του· και 

• Ο έλεγχος είναι σε προχωρημένο στάδιο. 
 
Προχωρημένο στάδιο σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι συμπληρωμένος με την επιφύλαξη των 
πιο κάτω: 

(1) Ξεκαθάρισμα όλων των εκκρεμούντων θεμάτων που είναι απίθανο να έχουν 
σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων· 

(2) Συμπλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών στις λεπτομέρειες γνωστοποιήσεων σε 
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που δεν θα έχει σημαντική 
επίπτωση επί των βασικών οικονομικών καταστάσεων και συμπλήρωση της 
ανάγνωσης από τον ελεγκτή των άλλων πληροφοριών στην ετήσια έκθεση, 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 720 «Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά 
με άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις»· 
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(3) Επικαιροποίηση της επισκόπησης των γεγονότων μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού που καλύπτει την περίοδο μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης του 
ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων· και 

(4) Απόκτηση των τελικών γραπτών διαβεβαιώσεων της διεύθυνσης και απόδειξη ότι 
οι οικονομικές καταστάσεις έχουν επισκοπηθεί και εγκριθεί από του συμβούλους. 

 
Άπαξ ένας συνέταιρος επισκόπησης δικλείδων διασφάλισης ποιότητας της ανάθεσης 
διοριστεί ως ο αντικαταστάτης συνέταιρος ανάθεσης, δεν μπορεί πια να ενεργεί ως ο 
συνέταιρος επισκόπησης δικλείδων διασφάλισης ποιότητας της ανάθεσης διότι μπορεί να 
κλονιστεί η αντικειμενικότητά του εξ αιτίας της ανάληψης του ρόλου του συνέταιρου 
ανάθεσης. 

 
Έλεγχοι από κοινού 
 
Σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία διορίζει ελεγκτές από κοινού, το κάθε ελεγκτικό γραφείο 
διορίζει  νόμιμο ελεγκτή, αμφότεροι των οποίων είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν την 
έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου. 
 
Άλλα θέματα 
 
Το όνομα του νόμιμου ελεγκτή και το όνομα του νόμιμου ελεγκτικού γραφείου πρέπει να 
αναγράφεται όπως παρουσιάζονται στο μητρώο που τηρεί ο ΣΕΛΚ.  Δεν είναι αναγκαίο να 
περιλαμβάνονται τα γράμματα των περιγραφικών τίτλων (designatory letters) όμως μπορούν 
να περιληφθούν αν αυτό είναι επιθυμητό.  Απαιτείται επίσης να αναγράφονται πλήρεις 
λεπτομέρειες της διεύθυνσης, εκτός αν δίνονται σε άλλο σημείο της ετήσιας έκθεσης.  Σε 
τέτοια περίπτωση χρειάζεται μόνο να καθοριστεί η πόλη και χώρα. 
 
 
Βάσει των προαναφερθέντων, επισυνάπτουμε υπόδειγμα της έκθεσης ελέγχου με τις 
απαραίτητες αναφορές στο Νόμο και το πώς θα πρέπει να υπογράφεται η έκθεση ελέγχου 
όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο ή ατομικός επαγγελματίας. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Νόμος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου 2011. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
 
Συνημμένο
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Υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου με τις απαραίτητες αναφορές στον περί 
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμο του 2009 και το πώς πρέπει να υπογράφεται η έκθεση 
ελέγχου 
 
 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), οι οποίες 
αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 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 εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων 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 λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά 
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της ΑΒΓ Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και της χρηματοοικονομικής 
της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή 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. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του 

ελέγχου μας. 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις 

που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών 
Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Άλλο θέμα 2
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα 
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
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 ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 

[Διεύθυνση] 

[Ημερομηνία] 
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Σημειώσεις: 
 
1 Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».  Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1, για παράδειγμα «τον ισολογισμό στις 
31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών». 

 
2 Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 45 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 700 

«Διαμόρφωση γνώμης και αναφορά επί οικονομικών καταστάσεων», που επιτρέπει στον ελεγκτή να αναπτύξει θέματα 
που παρέχουν πρόσθετη εξήγηση στις ευθύνες του ελεγκτή απευθυνόμενος σε τέτοια θέματα σε ξεχωριστή παράγραφο 
μετά τη γνώμη του ελεγκτή.  Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται με ολόκληρη την έκθεση, τοποθετήθηκε μετά την 
έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 47 
 
From the Auditing Standards Committee 
 
11 April 2011 
 
Subject: Signing of audit report by the statutory auditor 
 
Dear Colleagues 
 
We refer to Section 34(4) of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 
Accounts Law No.42(I)/2009 (Law), which introduces the requirement that “If the statutory 
audit is conducted by a statutory audit firm, the audit report is signed by the statutory auditor 
or statutory auditors who conduct the statutory audit for and on behalf of the statutory audit 
firm”. 
 
The term “statutory auditor” has the same meaning as the term “engagement partner” when 
used in the International Standards on Auditing. 
 
The purpose of this technical circular is to provide guidance on how and by whom the audit 
report should be signed in compliance with the above new requirement. 
 
In accordance with the Law: 

• "Statutory auditor" means a natural person that holds a practising certificate as 
Certified Public Accountant and Registered Auditor; 

• "Statutory audit firm" means a legal person or any other entity that holds a practising 
certificate as Certified Public Accountants and Registered Auditors; 

• A statutory audit is required for: 
− companies; 
− partnerships; 
− co-operative societies; 
− public corporations; and 
− any entity established by virtue of the law of Cyprus or any other member state of 

the European Union or third country, the financial statements of which are subject 
to statutory audit in Cyprus. 

 
Change of the engagement partner during the reporting period 
 
In circumstances where the engagement partner is unable to continue to take responsibility for 
the direction, supervision and performance of the audit and the audit firm appoints a 
replacement engagement partner, the replacement engagement partner should reviews the 
audit work performed to the date of the change, before signing the audit report.  The review 
procedures should be sufficient to satisfy the replacement engagement partner that the audit 
work performed to the date of the review had been planned and performed in accordance with 
professional standards and regulatory and legal requirements. 
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Engagement partner unable to be present to sign the audit report 
 
(a) In circumstances where the engagement partner is absent but is still able to, and does, take 

responsibility for the direction, supervision and performance of the audit, the engagement 
partner may sign the audit report using electronic means (e.g. e-mail or fax). 

 
(b) In circumstances where the audit report needs to be signed by a certain date (e.g. listed 

companies and other public entities), it would be pragmatic for the audit firm to have a 
contingency plan as to who would succeed as engagement partner in the event that the 
audit is at an advanced stage [see explanation below] but the engagement partner is unable 
to be present to sign the audit report.  If another audit partner is actively involved in the 
audit engagement, a suitable contingency plan may be for that other partner to work in 
parallel with the engagement partner and be able to take over as engagement partner if the 
need arises.  An efficient contingency plan would be one that was developed in 
conjunction with the audit firm’s plans for partner rotation in accordance with the Code of 
Ethics for Professional Accountants of the International Federation of Accountants. 

 
It is anticipated that circumstances may arise where another partner has not worked in 
parallel with the engagement partner.  In such exceptional circumstances it is permissible 
for the engagement quality control reviewer to be appointed as the replacement 
engagement partner where: 

• The engagement quality control reviewer has completed his review; and 
• The audit is at an advanced stage. 
 

Advanced stage means that the audit is complete subject to the following: 

(1) Clearing outstanding matters which are unlikely to have a material impact on the 
financial statements; 

(2) Completing audit procedures on the detail of note disclosures on the financial 
statements that will not have a material impact on the primary financial statements 
and completing the auditor’s reading of other information in the annual report, in 
accordance with International Standard on Auditing 720 “The auditor’s 
responsibilities relating to other information in documents containing audited 
financial statements”; 

(3) Updating the subsequent events review covering the period to the date of the 
auditor’s report on the financial statements; and 

(4) Obtaining final written representations from management and establishing that the 
financial statements have been reviewed and approved by the directors. 

 
Once an engagement quality reviewer is appointed as a replacement engagement partner, 
he can no longer act as the engagement quality control reviewer because his objectivity 
may be impaired through assuming the role of engagement partner. 

 
Joint audits 
 
In circumstances where the company appoints joint auditors, each of the audit firms appoints a 
statutory auditor, both of which are required to sign the audit report in accordance with the 
requirements of the Law. 
 



 Technical Circular No. 47, 11 April 2011 
 
 

9 

Other matters 
 
The statutory auditor’s name and the statutory audit firm’s name should be printed as they 
appear in the register maintained by ICPAC.  There is no need to include designatory letters 
but they may be included if so desired.  Full address details are required to be printed as well, 
unless given elsewhere in the annual report.  In such a case it is in only necessary to specify 
the town/city and country. 
 
 
Based on the foregoing, we attach an illustration of the audit report with the necessary 
references to the Law and how the audit report should be signed where the statutory auditor is 
a firm or a sole practitioner. 
 
It should be noted that the Law has entered into force on 8 April 2011. 
 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
 
Attachment 
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Illustration of audit report with the necessary references to the Auditors 
and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Law of 2009 
and how the audit report should be signed 
 
 

Independent auditor’s report 
 
To the Members of ABC Limited 
 
Report on the financial statements 
 
We have audited the accompanying financial statements of ABC Limited (the “Company”), which 
comprise [the statement of financial position as at 31 December 20XX, and the statements of 
comprehensive income, changes in equity and cash flows]1 for the year then ended, and a summary of 
significant accounting policies and other explanatory information. 
 
Board of Directors’ responsibility for the financial statements 
 
The Board of Directors is responsible for the preparation of financial statements that give a true and 
fair view in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European 
Union and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap 113, and for such internal control as 
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditor’s responsibility 
 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  We 
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing.  Those Standards require 
that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial statements are free from material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error.  In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's 
preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of 
Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinion. 
 
Opinion 
 
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ABC 
Limited as at 31 December 20XX, and of its financial performance and its cash flows for the year then 
ended in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European 
Union and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap 113. 
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Report on other legal and regulatory requirements 
 
Pursuant to the requirements of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 
Accounts Law of 2009, we report the following: 
• We have obtained all the information and explanations we considered necessary for the purposes 

of our audit. 
• In our opinion, proper books of account have been kept by the Company. 
• The Company’s financial statements are in agreement with the books of account. 
• In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the 

financial statements give the information required by the Cyprus Companies Law, Cap. 113, in the 
manner so required. 

• In our opinion, the information given in the report of the Board of Directors is consistent with the 
financial statements. 

 
Other matter 2
 
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Company’s members as a 
body in accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 
Accounts Law of 2009 and for no other purpose.  We do not, in giving this opinion, accept or assume 
responsibility for any other purpose or to any other person to whose knowledge this report may come 
to. 
 
 
Where the statutory auditor is a firm 
 
[Signature of engagement partner] 
[Name of engagement partner] 
Certified Public Accountant and Registered Auditor 
for and on behalf of 

[Name of audit firm] 
Certified Public Accountants and Registered Auditors 

[Address] 

[Date] 
 
 
Where the statutory auditor is a sole practitioner 
 
[Signature of sole practitioner] 
[Name of sole practitioner] 
Certified Public Accountant and Registered Auditor 

[Address] 

[Date] 
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Notes: 
 
1 The titles of financial statements that have been used in the above report are those used in the latest version of 

International Accounting Standard (IAS) 1 “Presentation of financial statements”.  It should be noted, however, that 
paragraph 10 of IAS 1 allows entities to use titles other than those used in IAS 1, for example “the balance sheet as at 31 
December 20XX, and the income statement, the statement of changes in equity and the statement of cash flows”. 

 
2 The “Other matter” paragraph of the above report is based on paragraph 45 of International Standard on Auditing 700 

“Forming an opinion and reporting on financial statements”, which permits the auditor to elaborate on matters that 
provide further explanation of the auditor’s responsibilities by addressing such matters in a separate paragraph following 
the auditor’s opinion.  As the matter in question relates to the whole report, it has been placed after the report on other 
legal requirements. 


