
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου                                                        Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 53 

 

Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 

 

21 Αυγούστου 2012  

 

 Θέμα:  Υπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα επιστολής διαβεβαιώσεων της διοίκησης, που ετοιμάστηκε από την 

Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων, το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου 

Ελέγχου Αρ.580 «Γραπτές Διαβεβαιώσεις».  

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 
 

Κυριάκος Ιορδάνου 

Γενικός Διευθυντής 

 

Συνημμένο 
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Υπόδειγμα Επιστολής Διαβεβαιώσεων της Διοίκησης 
 

 

[ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ] 

 

 

 

 

 
[Οίκος] 

[Διεύθυνση] 

 

[Ημερομηνία] (Αυτή θα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη της έκθεσης του ελεγκτή) 

 

Θέμα: Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης για τον έλεγχο του έτους που έληξε 

στις [Ημερομηνία] 
 

Αγαπητοί Κύριοι 

 

Αυτή η επιστολή διαβεβαιώσεων παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων της [Όνομα της εταιρείας υπό έλεγχο] (η «Eταιρεία») για το έτος που έληξε στις 

[Ημερομηνία] για να εκφράσετε γνώμη κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 

και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας στις [Ημερομηνία] και της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 

Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου. 

 

Με βάση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα, έχω οδηγίες να σας 

βεβαιώσω τα ακόλουθα σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που 

έληξε στις [Ημερομηνία]: 

 

Βεβαιώνουμε, από όσο καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε και έχοντας κάνει τις κατάλληλες 

ερωτήσεις στους άλλους Διοικητικούς Συμβούλους και αξιωματούχους της Εταιρείας και το 

προσωπικό όπως θεωρήσαμε αναγκαίο για να ενημερωθούμε κατάλληλα, ότι μπορούμε να 

προβούμε στις ακόλουθες διαβεβαιώσεις προς εσάς. 

 

Για εργασίες ελέγχου μόνο [Διαγράψτε την παράγραφο αν δεν είναι ανάθεση ελέγχου] 

[Αναγνωρίζουμε τις νομικές μας ευθύνες ως προς τη γνωστοποίηση πληροφοριών προς εσάς ως 

ελεγκτές και βεβαιώνουμε, στο βαθμό που γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχετική 

πληροφορία ελέγχου που απαιτείται από εσάς σε σχέση με την προετοιμασία της έκθεσης του 

ελέγχου σας, την οποία δεν γνωρίζετε. Ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος έχει λάβει όλα τα μέτρα 

που θα έπρεπε να λάβει ως Διοικητικός Σύμβουλος για να γνωρίζει την ύπαρξη σχετικών 

πληροφοριών ελέγχου και να βεβαιώσει ότι έχετε επίγνωση αυτών των πληροφοριών.] 
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I. Οικονομικές καταστάσεις 
 

1. Έχουμε εκπληρώσει τις ευθύνες μας, όπως ορίζονται στους όρους της επιστολής ανάθεσης 

εργασίας ημερομηνίας [Ημερομηνία], για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις πρόνοιες του περί 

Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 της Κύπρου που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα 

με αυτά, και για να προβούμε σε κατάλληλες διαβεβαιώσεις προς εσάς. Έχουμε εγκρίνει 

τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

2. Βεβαιώνουμε ότι έχουμε αξιολογήσει τις λογιστικές πολιτικές και τις τεχνικές 

υπολογισμού της Εταιρείας και, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές 

και τεχνικές, οι λογιστικές πολιτικές και οι τεχνικές υπολογισμού που επιλέγηκαν προς 

χρήση στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι οι πλέον κατάλληλες για να 

δώσουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των ιδιαιτέρων συνθηκών της Εταιρείας, όπως 

απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ1: Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

3. Οι σημαντικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς στη διαμόρφωση λογιστικών 

εκτιμήσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία, είναι λογικές. 

 

4. Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να τροποποιήσουν ουσιωδώς τη λογιστική αξία 

και, όπου είναι σχετικό την εύλογη αξία επιμέτρησης ή κατάταξης των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

5. Οι σχέσεις και οι συναλλαγές των συγγενικών μερών έχουν δεόντως εξηγηθεί και 

γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

ΕΕ. 

 

6. Δικαστικές διεκδικήσεις 

 

(α) Βεβαιώνουμε ότι όλες οι γνωστές, πραγματικές ή πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις 

και  απαιτήσεις, των οποίων οι επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων έχουν γνωστοποιηθεί σε εσάς και έχουν 

εξηγηθεί και γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. 

 

(β) Δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε [άλλες] εκκρεμείς ή απειλούμενες δικαστικές 

διεκδικήσεις, αγωγές, ακροάσεις ή διαπραγματεύσεις για απαιτήσεις που μπορεί να 

καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στην Εταιρεία [εκτός ως ακολούθως / εκτός των 

θεμάτων που αναφέρονται στο μνημόνιο ημερομηνίας [Ημερομηνία] που σας 

δόθηκε]. 

 

(γ) [Η απαίτηση από την εταιρεία [Όνομα]  έχει διακανονιστεί για το ολικό ποσό των 

€[Ποσό] που έχει προβλεφθεί κανονικά στις οικονομικές καταστάσεις. Δεν έχουμε 

λάβει και δεν αναμένουμε να λάβουμε άλλες απαιτήσεις σε σχέση με δικαστικές 

διεκδικήσεις.] [Διαγράψτε / τροποποιείστε ανάλογα] 
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7. Γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς  

 

 Όλα τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων και για 

τα οποία τα ΔΠΧΑ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ απαιτείται τροποποίηση ή 

γνωστοποίηση, έχουν τακτοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Εκτός 

όπως περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν υπήρξαν περιπτώσεις ή γεγονότα 

μεταγενέστερα του τέλους της περιόδου που να απαιτούν τακτοποίηση ή γνωστοποίηση 

στις οικονομικές καταστάσεις ή στις σημειώσεως επί αυτών. 

 

8. Μη διορθωμένα σφάλματα 

 

 Βεβαιώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

σφάλματα, περιλαμβανομένων παραλείψεων. Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις των μη 

διορθωμένων σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο είναι επουσιώδεις, τόσο 

μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, στις οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο. [Κατάλογος 

των μη διορθωμένων σφαλμάτων επισυνάπτεται [Αν ισχύει]. Οι δικοί μας λόγοι για τους 

οποίους δεν τα έχουμε διορθώσει παρουσιάζονται πιο κάτω: [Καθορίστε]] (Διαγράψτε / 

τροποποιείστε ανάλογα) 

 

9. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

 

(α) Βεβαιώνουμε ότι, έχοντας μελετήσει τις προσδοκίες μας και τις προθέσεις μας για 

τους επόμενους δώδεκα μήνες, και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων κίνησης, η Εταιρεία 

είναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Βεβαιώνουμε επίσης ότι οι γνωστοποιήσεις στις 

λογιστικές πολιτικές είναι ακριβής εικόνα του ισχυρισμού της μελέτης μας ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτιστούν στη βάση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας. 

 

(β) [Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί στη βάση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, διότι ο μέτοχος της Εταιρείας έχει βεβαιώσει ότι μπορεί και είναι 

πρόθυμος να συνεχίσει να παράσχει την απαραίτητη οικονομική υποστήρηξη προς 

την Εταιρεία, ώστε να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.] [Περιλάβετε αν 

είναι κατάλληλο].  

 

II. Πληροφορίες που παρασχέθηκαν 
 

10. Λογιστικά βιβλία 

 

(α) Έχουν τεθεί στη διάθεσή σας όλα τα λογιστικά βιβλία για τους σκοπούς του ελέγχου 

σας, και όλες οι συναλλαγές που αναλήφθηκαν έχουν αντικατοπτριστεί και 

καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία.  Όλα τα άλλα αρχεία και σχετικές 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πλήρη ενημέρωση και 

ορθότητα περιλαμβανομένων και πρακτικών συνεδριάσεων των Συμβούλων,  

μετόχων και σχετικής διοίκησης έχουν τεθεί στη διάθεσή σας και καμιά τέτοια 

πληροφορία δεν έχει κατακρατηθεί. Επιπλέον, έχουμε παραχωρήσει απεριόριστη 

πρόσβαση σε πρόσωπα εντός της οντότητας από τα οποία θεωρήσατε αναγκαίο να 

αποκτήσετε ελεγκτικά τεκμήρια. 

 

 



 

                                                                Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 53, 21 Αυγούστου 2012 

             

 5 

(β) Όλες οι συναλλαγές που έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία αντικατοπτρίζονται 

κανονικά στα λογιστικά βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

11. Συγγενικά μέρη  

 

 Βεβαιώνουμε ότι το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι [Όνομα], ότι έχουμε 

γνωστοποιήσει σε σας την ταυτότητα των συγγενικών μερών της Εταιρείας και όλες τις 

συγγενικές σχέσεις και συναλλαγές που γνωρίζουμε. Επίσης βεβαιώνουμε ότι έχουμε 

εξηγήσει και γνωστοποιήσει δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις όλες τις συναλλαγές 

των συγγενικών μερών που σχετίζονται με την Εταιρεία και ότι δεν γνωρίζουμε 

οποιαδήποτε άλλα θέματα που απαιτείται όπως γνωστοποιηθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις είτε σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Γνωστοποιήσεις 

Συναλλαγών με Συγγενικά Μέρη είτε άλλες απαιτήσεις, για παράδειγμα, (τους 

Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου). [Διαγράψτε / τροποποιείστε ανάλογα]. 

 

12. Απάτη 

 

(α) Αναγνωρίζουμε ως Διοικητικοί Σύμβουλοι ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και τήρηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου για να αποτρέπουν και 

να εντοπίζουν απάτη και λάθη. 

 

(β) Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της εκτίμησής μας του κινδύνου ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις μπορεί να είναι σημαντικά λανθασμένες ως αποτέλεσμα 

απάτης. 

 

(γ) Σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε 

απάτες, ή υποψιαζόμενες απάτες που γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουν αντίκτυπο 

στην Εταιρεία (ανεξάρτητα από την πηγή ή τον τύπο τις απάτης και 

περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ισχυρισμών ατόμων «που βγάζουν στη 

φόρα»  και που αφορούν τη διεύθυνση, υπαλλήλους που έχουν σημαντικούς ρόλους 

στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου ή άλλους όπου η απάτη θα μπορούσε να έχει 

ουσιώδη επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. Έχουμε επίσης 

γνωστοποιήσει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς απάτης ή ενδεχόμενης απάτης που 

μεταβιβάστηκε από τους υπαλλήλους, πρώην υπαλλήλους, αναλυτές, ρυθμιστές ή 

άλλους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

13. Νόμοι και κανονισμοί 

 

(α) Βεβαιώνουμε ότι [εκτός από [Καθορίστε]] δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε 

περιπτώσεις πραγματικών ή πιθανών παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης με νόμους 

και κανονισμούς που είναι ουσιαστικοί στην ικανότητα τις Εταιρείας να διεξάγει τις 

εργασίες της ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές 

καταστάσεις. 
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(β) Επιβεβαιώνουμε ότι [εκτός από [Καθορίστε]] δεν γνωρίζουμε οποιεσδήποτε 

παρατυπίες ή ισχυρισμούς για παρατυπίες περιλαμβανομένης απάτης, που να 

εμπλέκουν τη διεύθυνση ή τους υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στα 

συστήματα λογιστικής και εσωτερικού ελέγχου, ή που να έχουν ουσιαστική 

επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

14. Συμβατικές διευθετήσεις / συμφωνίες 

 

(α) Όλες οι συμβατικές διευθετήσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία με τρίτα μέρη 

έχουν αντικατοπτριστεί καταλλήλως στα λογιστικά βιβλία ή, όπου είναι ουσιώδεις 

(ή με προοπτική ουσιώδεις) στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν γνωστοποιηθεί σε 

εσάς.  

 

(β) Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί από κάθε άποψη με συμβατικές συμφωνίες που θα 

μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίδραση επί των οικονομικών καταστάσεων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

(γ) Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες που να μη σχετίζονται με τις 

συνήθεις εργασίες της επιχείρησης. 

 

15. Η Εταιρεία έχει ικανοποιητικούς τίτλους για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δεν 

υπάρχουν δικαιώματα κατάσχεσης ή επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας εκτός αυτών που γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

16. Επενδύσεις 

 

 Σας έχουμε γνωστοποιήσει τα σχέδιά μας αναφορικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

(επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επενδύσεις 

διαθέσιμες προς πώληση) που είναι ουσιώδεις στις οικονομικές καταστάσεις, ιδιαίτερα 

όπου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κατέχει τις επενδύσεις σε 

μακροπρόθεσμη βάση [Διαγράψτε / τροποποιείστε ανάλογα]. 

 

III.  Άλλες Διαβεβαιώσεις [Περιλάβετε / τροποποιείστε /  προσθέστε νέα σημεία αναλόγως] 

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

 

17. Δεν έχουμε σχέδια ή προθέσεις που μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τις 

εμφανιζόμενες αξίες ή κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

18. Κατά τη γνώμη μας, στη ρευστοποίηση κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού αναμένεται να αποφέρουν όχι 

μικρότερα ποσά από αυτά που εμφανίζονται. 

 

19. Δεν έχουμε σχέδια να εγκαταλείψουμε γραμμές παραγωγής ή άλλα σχέδια ή προθέσεις που 

θα καταλήξουν σε περιπλέον ή απηρχαιωμένα αποθέματα και κανένα από τα αποθέματα 

δεν παρουσιάζεται σε ποσό πέραν της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
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20. Λεπτομέρειες όλων των χρηματοοικονομικών μέσων, περιλαμβανομένων παράγωγων, που 

συνάπτονται κατά τη διάρκεια του έτους έχουν τεθεί στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε τέτοια 

μέσα που δεν είχαν ημερομηνία λήξης στο τέλος του έτους έχουν εκτιμηθεί δεόντως και η 

αξία τους έχει ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου χρειαζόταν, περιπτώσεις 

χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς ημερομηνία λήξης εκτός του ισολογισμού έχουν 

γνωστοποιηθεί δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Προβλέψεις 

 

21. Έχουν γίνει προβλέψεις για απόσβεση και μείωση στην αξία περιλαμβανομένης 

παλαίωσης έναντι στοιχείων πάγιου ενεργητικού με βάση και με συντελεστές 

υπολογιζόμενους να μειώσουν την καθαρή λογιστική αξία του κάθε στοιχείου στην 

υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία μέχρι το τέλος της πιθανής ωφέλιμης χρήσης τους στις 

εργασίες της Εταιρείας. Σε σχέση με αυτό είμαστε ικανοποιημένοι ότι η πιθανή ωφέλιμη 

χρήση έχει εκτιμηθεί ρεαλιστικά. 

 

22. Έχει γίνει πλήρης πρόνοια για όλες τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

περιλαμβανομένων εγγυήσεων, δεσμεύσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων όπου τα 

στοιχεία αναμένεται να καταλήξουν σε σημαντική ζημιά στην Εταιρεία [εκτός ως 

ακολούθως]. Άλλα τέτοια στοιχεία όπου κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται πρόβλεψη, 

έχουν δεόντως γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις [εκτός ως ακολούθως]. 

 

Γνωστοποιήσεις 

 

23. Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις συμβάσεις ή δικαιώματα 

επιλογών για επαναγορά μετοχικού κεφαλαίου και το μετοχικό κεφάλαιο που φυλάσσεται 

για δικαιώματα επιλογών, δικαιώματα αγοράς μετοχών, μετατροπές και άλλες απαιτήσεις. 

 

24. Έχουμε  καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις διευθετήσεις με 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε σχέση με εξισωτικά υπόλοιπα ή άλλες διευθετήσεις που 

συνεπάγονται περιορισμούς σε υπόλοιπα μετρητών και πιστωτικά όρια ή παρόμοιες 

διευθετήσεις. 

 

25. Έχουμε καταχωρήσει ή γνωστοποιήσει, δεόντως, όλες τις υποχρεώσεις, τόσο  πραγματικές 

όσο και ενδεχόμενες, και έχουμε γνωστοποιήσει στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων, όλες τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει σε τρίτους, περιλαμβανομένων 

προφορικών εγγυήσεων που έγιναν από την εταιρεία για λογαριασμό συνδεδεμένης 

εταιρείας, συμβούλου, αξιωματούχου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου. 

 

26. Φορολογία 

 

 Σας έχουμε παράσχει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με όλες τις σημαντικές 

φορολογικές αβεβαιότητες που έχουμε υπόψη μας. Επίσης σας έχουμε παράσχει πρόσβαση 

σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και αναλύσεις που σχετίζονται με θέσεις που πήραμε σχετικά 

με σημαντικά φορολογικά θέματα. 
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27. Αναπροσαρμογή της προηγούμενης περιόδου  

 

 [Ο ελεγκτής πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένη γραπτή διαβεβαίωση σχετικά με οποιαδήποτε 

αναπροσαρμογή που έγινε για διόρθωση ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου που επηρεάζει τις συγκριτικές πληροφορίες]. 

 

 Βεβαιώνουμε, σχετικά με την αναπροσαρμογή που έγινε για διόρθωση ουσιώδους 

σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου που επηρεάζει τις 

συγκριτικές πληροφορίες [Αν ισχύει, συμπληρώστε]. 

 

28. Συναλλαγές με Συμβούλους / αξιωματούχους  

 

 Εκτός όπως γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν συνάφθηκαν [άλλες] 

συναλλαγές που να εμπλέκουν Συμβούλους, αξιωματούχους και άλλους που να απαιτούν 

γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 

Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

[εκτός ως ακολούθως.]. 

 

29. Ωφελήματα συνταξιοδότησης 

 

(α) Όλα τα [σημαντικά] ωφελήματα συνταξιοδότησης που η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να 

παράσχει, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε θεσμικών, συμβατικών ή 

υπονοούμενων διευθετήσεων στις ενέργειες της Εταιρείας, που προκύπτουν στην 

Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε έχουν χρηματοδοτηθεί είτε όχι, είτε έχουν εγκριθεί είτε 

όχι, έχουν εντοπιστεί και εξηγηθεί δεόντως και/ή γνωστοποιηθεί.  

 

(β) Όλοι οι διακανονισμοί και περιορισμοί σε σχέση με σχέδια συνταξιοδότησης έχουν 

εξακριβωθεί και εξηγηθεί δεόντως. 

 

(γ) Οι ακόλουθες αναλογιστικές υποθέσεις που αποτελούν τη βάση για την αποτίμηση 

των υποχρεώσεων του σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων συνάδουν με τη 

γνώση που κατέχουμε αναφορικά με τις εργασίες τις επιχείρησης και κατά την 

άποψή μας θα οδηγούσαν στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών που θα προκύψουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σχεδίου: 

 

          [Καθορίστε τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν] 

 

(δ) [Η Εταιρεία συμμετέχει στο σχέδιο καθορισμένου ωφελήματος [του 

συγκροτήματος]. Βεβαιώνουμε ότι το μερίδιο της Εταιρείας στα υποκείμενα 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αυτού του σχεδίου δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν και ως επακόλουθο το σχέδιο έχει λογιστικοποιηθεί ως σχέδιο 

καθορισμένης συνεισφοράς.] 

 

Με τιμή 

 

Για και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

………………………………… 

(Διοικητικός Σύμβουλος) 
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To all members of the Institute                                                            Technical Circular No. 53 

 

From the Auditing Standards Committee 

 

21 August 2012  

 

Subject:  Illustration of management representation letter 

 

Dear Colleagues 

 

An illustration is attached of a management representation letter that was prepared by the 

Auditing Standards Committee, which is based on the requirements of the International Standard 

on Auditing No.580 “Written Representations”.  

 

We are at your disposal for any additional clarification required. 

 

 

Yours sincerely 

 

 
 

Kyriakos Iordanou 

General Manager 

 

Attachment 
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Illustration of Management Representation Letter 
 

[LETTERHEAD OF COMPANY AUDITED] 

 

[Firm] 

[Address] 

 

[Date] (It should be the same as that of the audit opinion] 

 

Subject: Management representation letter for the audit of the year ended [Date]  
 

Dear Sirs 

 

This representation letter is provided in connection with your audit of the financial statements of 

[Name of company audited] (the “Company) for the year ended [Date] for the purpose of 

expressing an opinion as to whether the financial statements give a true and fair view of the 

financial position of the Company as at [Date] and of its financial performance and its cash flows 

for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as 

adopted by the European Union (EU) and the Cyprus Companies Law, Cap. 113. 

 

By a resolution of the board, passed today, I am directed to confirm to you, in respect of the 

financial statements of the company for year ended [Date],the following: 

 

We confirm, to the best of our knowledge and belief and having made appropriate inquiries of 

other Directors and officials and staff of the Company as we considered necessary for the purpose 

of appropriately informing ourselves, that we can make the following representations to you. 

 

For audit assignments only (Delete paragraph if not an audit assignment) 

[We acknowledge our legal responsibilities regarding disclosure of information to you as auditors 

and confirm that so far as we are aware, there is no relevant audit information needed by you in 

connection with preparing your audit report of which you are unaware. Each Director has taken 

all the steps that he ought to have taken as a Director in order to make himself aware of any 

relevant audit information and to establish that you are aware of that information.] 

 

I.    Financial statements 
 

1.   We have fulfilled our responsibilities, as set out in the terms of the audit engagement letter 

dated [Date], for the preparation of the financial statements in accordance with IFRSs as 

adopted by the EU and the Cyprus Companies Law, Cap. 113, which give a true and fair 

view in accordance therewith, and for making accurate representations to you. We have 

approved the financial statements. 

 

2.   We confirm that we have reviewed the Company’s accounting policies and estimation 

techniques and, having regard to the possible alternative policies and techniques, the 

accounting policies and estimation techniques selected for use in the preparation of the 

financial statements are the most appropriate to give a true and fair view for the Company's 

particular circumstances, as required by International Accounting Standard IAS1: 

Presentation of Financial Statements. 
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3.   Significant assumptions used by us in making accounting estimates, including those 

measured at fair value, are reasonable. 

 

4. We have no plans or intentions that may materially alter the carrying value and where 

relevant the fair value measurements or classification of assets and liabilities reflected in 

the financial statements.  

 

5.   Related party relationships and transactions have been appropriately accounted for and 

disclosed in accordance with the requirements of IFRSs as adopted by the EU.  

 

6.     Litigation 

 

(a) We confirm that all known, actual or possible litigation and claims whose effects 

should be considered when preparing the financial statements have been disclosed to 

you and accounted for and disclosed in the financial statements in accordance with 

IFRSs as adopted by the EU. 

 

(b) We are not aware of any [other] pending or threatened litigation, proceedings, 

hearing or claims negotiations, which may result in significant loss to the Company 

[except as follows / other than the matters listed in the memorandum dated [Date] 

supplied to you].  

 

(c) [The claim by company [Name] has been settled for the total sum of €[Amount] 

which has been properly accrued in the financial statements.  No other claims in 

connection with litigation have been or are expected to be received.] [Delete / amend 

as appropriate]. 

 

7.   Events after the reporting period 

 

 All events subsequent to the date of the financial statements and for which IFRSs as 

adopted by the EU require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed in the 

financial statements. Other than as described in the financial statements, there have been no 

circumstances or events subsequent to the period end, which require adjustment of or 

disclosure in the financial statements or in the notes thereto. 

 

8.   Uncorrected misstatements 

 

 We confirm that the financial statements are free of material misstatements, including 

omissions. We believe that the effects of uncorrected misstatements identified during the 

audit are immaterial, both individually and in the aggregate, to the financial statements as a 

whole. [A list of the uncorrected misstatements is attached [If applicable]. Our reasons for 

not correcting them are set out below: [Specify]] [Delete / amend as appropriate]. 

 

9.      Going concern 

 

(a) We confirm that, having considered our expectations and intentions for the next 

twelve months, and the availability of working capital, the Company is a going 

concern. We further confirm that the disclosures in the accounting policies are an 

accurate reflection of the reasons for our consideration that the financial statements 

should be drawn up on a going concern basis. 
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(b) [The financial statements have been prepared on a going concern basis, because the 

shareholder of the Company has confirmed that he is able and willing to continue to 

provide the Company with the necessary financial support, in order to continue as a 

going concern.] (Include if appropriate) 

 

II.   Information provided 
 

10.      Accounting records 

 

(a) All the accounting records have been made available to you for the purpose of your 

audit and all the transactions undertaken have been properly reflected and recorded 

in the accounting records.  All other records and related information which might 

affect the truth and fairness of, or necessary disclosure in, the financial statements, 

including minutes of directors, shareholders and relevant management meetings, 

have been made available to you and no such information has been withheld. We 

have also provided unrestricted access to persons within the entity from whom you 

determined it necessary to obtain audit evidence. 

 

(b) All transactions undertaken by the Company have been properly reflected in the 

accounting records and the financial statements. 

 

11.   Related parties  

 

 We confirm that the ultimate controlling party of the Company is [Name], that we have 

disclosed to you the identity of the Company’s related parties and all the related party 

relationships and transactions of which we are aware. We also confirm that we have 

appropriately accounted for and disclosed in the financial statements all related party 

transactions relevant to the Company and that we are not aware of any other such matters 

required to be disclosed in the financial statements whether under International Accounting 

Standard 24 “Related Party Disclosures” or other requirements, for example (the Cyprus 

Stock Exchange Rules) (Delete / amend as appropriate) 

 

12.      Fraud 

 

(a) We acknowledge as Directors that we are responsible for the design, implementation 

and maintenance of internal controls to prevent and detect fraud and error. 

 

(b) We have disclosed to you the results of our assessment of the risk that the financial 

statements may be materially misstated as a result of fraud. 

(c) We have disclosed to you all information relating to any fraud or suspected fraud 

known to us that may have affected the Company (regardless of the source or form 

and including, without limitation, allegations by “whistle-blowers”), and involves 

management, employees who have significant roles in internal control or others 

where fraud could have a material effect on the financial statements.  We have also 

disclosed any allegations of fraud or suspected fraud communicated by employees, 

former employees, analysts, regulators or others, that could affect the Company’s 

financial statements. 
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13.       Laws and regulations 

 

(a) We confirm that (other than [Specify]), we are not aware of any instances of actual 

or potential breaches of or non-compliance with laws and regulations that are central 

to the Company’s ability to conduct its business or that could have a material effect 

on the financial statements. 

 

(b) We confirm that (other than [Specify]), we are not aware of any irregularities, or 

allegations of irregularities including fraud, involving management or employees 

who have a significant role in the accounting and internal control systems, or that 

could have a material effect on the financial statements. 

 

14.    Contractual arrangements / agreements 

 

(a) All contractual arrangements entered into by the Company with third parties have 

been properly reflected in the accounting records or, where material (or potentially 

material) to the financial statements, have been disclosed to you. 

 

(b) The Company has complied with all aspects of contractual agreements that could 

have a material effect on the financial statements in the event of non-compliance. 

 

(c) There are no other agreements not in the ordinary course of business. 

 

15.    The Company has satisfactory title to all assets and there are no liens or encumbrances on 

the company's assets, except for those disclosed in the financial statements. 

 

16.    Investments 

 

 We have disclosed to you our plans regarding long term investments (investments in 

subsidiary undertakings, associate undertaking and available for sale investments) that are 

material to the financial statements, in particular whether the Company has the ability to 

continue to hold the investments on a long-term basis.] [Delete / amend as appropriate]. 

 
 

III. Other representations [Include / amend / add new items as applicable] 

 

Assets and liabilities 

 

17.    We have no plans or intentions that may materially alter the carrying value or classification 

of assets and liabilities reflected in the financial statements. 

 

18.    In our opinion on realization in the ordinary course of business, the current assets in the 

balance sheet are expected to produce no less than the net book amounts at which they are 

stated. 

 

19.   We have no plans to abandon lines of product or other plans or intentions that will result in 

any excess or obsolete inventory, and no inventory is stated at an amount in excess of net 

realizable value. 
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20.   Details of all financial instruments, including derivatives, entered into during the year have 

been made available to you.  Any such instruments open at the year-end have been properly 

valued and that valuation incorporated into the financial statements.  When appropriate, 

open positions in off-balance sheet financial instruments have also been properly disclosed 

in the financial statements. 

 

Provisions 

 

21.    Provisions for depreciation and diminution in value including obsolescence have been 

made against property, plant and equipment on the basis and at rates calculated to reduce 

the net book amount of each asset to its estimated residual value by the end of its probable 

useful life in the Company’s business.  In this respect, we are satisfied that the probable 

useful lives have been realistically estimated. 

 

22.      Full provision has been made for all liabilities at the balance sheet date including 

guarantees, commitments and contingencies where the items are expected to result in 

significant loss to the Company [except as follows]. Other such items, where in our opinion 

provision is unnecessary, have been appropriately disclosed in the financial statements 

[except as follows]. 

 

Disclosures 

 

23.   We have recorded or disclosed, as appropriate, all capital stock repurchase options or 

agreements, and capital stock reserved for options, warrants, conversions and other 

requirements. 

 

24.   We have recorded or disclosed, as appropriate, all arrangements with financial institutions 

involving compensating balances or other arrangements involving restrictions on cash 

balances and lines of credit or similar arrangements. 

 

25.     We have recorded or disclosed, as appropriate, all liabilities, both actual and contingent, and 

have disclosed in the notes to the financial statements all guarantees that we have given to 

third parties, including oral guarantees made by the Company on behalf of an affiliate, 

director, officer or any other third party. 

 

26.      Taxation 

 

          We have provided you with all information related to all significant income tax 

uncertainties of which we are aware.  We have also provided you with access to all 

opinions and analyses that relate to positions we have taken in regard to significant income 

tax matters. 

 

27.   Restatement of prior period 

 

 [The auditor should request a specific written representation regarding any restatement 

made to correct a material misstatement in the prior period financial statements that affect 

the comparative information]. 
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We confirm, in respect of the restatement made to correct a material misstatement in a prior 

period financial statements that affects the comparative information [If applicable, 

complete]. 

 

28.    Transactions with Directors / officers 

 

 Except as disclosed in the financial statements, no [other] transactions involving Directors, 

officers and others requiring disclosure in the financial statements under the Companies 

Law, Cap. 113 and/or the Cyprus Stock Exchange Regulations have been entered into, 

[except as follows]. 

 

29.      Retirement benefits 

 
(a)    All [significant] retirement benefits that the Company is committed to providing, 

including any arrangements that are statutory, contractual or implicit in the 

Company’s actions, arising in Cyprus or overseas, whether funded or unfunded, 

approved or unapproved, have been identified and properly accounted for and/or 

disclosed. 

 

(b)      All settlements and curtailments in respect of retirement benefit schemes have been 

identified and properly accounted for. 

 

(c)    The following actuarial assumptions underlying the valuation of retirement benefit 

scheme liabilities are consistent with our knowledge of the business and in our view 

would lead to the best estimate of the future cash flows that will arise under the 

scheme liabilities: 

 

[Specify assumptions used] 

 

(d)      [The Company participates in the [group’s] defined benefit scheme. We confirm that 

the Company’s share of the underlying assets and liabilities of this scheme cannot be 

identified and as a consequence the scheme has been accounted for as a defined 

contribution scheme.] 

 

Yours faithfully 

For and on behalf of the Board of Directors 

 

 

........................................  

(Director) 


