
 

 

 

 

 
 

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 59 

 

Από την Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων 

 

31 Ιουλίου 2014 

 

Θέμα:  Υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου 

 

Επισυνάπτονται υποδείγματα επιστολών ανάθεσης ελέγχου, τα οποία ετοιμάστηκαν από την 

Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου, ως ακολούθως: 

Παράρτημα A: Εταιρεία 

Παράρτημα Β: Υποκατάστημα 

Παράρτημα Γ: Ιδιώτης Επιχειρηματίας/ Επιχείρηση 

Παράρτημα Δ: Εγγεγραμμένος Συνεταιρισμός/ Kοινοπραξία 

Παράρτημα Ε: Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 

 

Όλα τα υποδείγματα συνάδουν με τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου που ισχύουν 

για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που αρχίζουν στις 15 Δεκεμβρίου 

2009 και μετέπειτα, καθώς και τις πρόνοιες των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων 

των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013. 

 

Περιλαμβάνουν τις κύριες παραγράφους που θα πρέπει να περιέχει μια επιστολή ανάθεσης 

ελέγχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου 210 «Συμφωνία επί των 

όρων ανάθεσης ελέγχου».  Περιλαμβάνουν επίσης επιπρόσθετες παραγράφους που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιστολή αν είναι σχετικές με την κάθε περίπτωση – οι 

επιπρόσθετες αυτές παράγραφοι παρουσιάζονται εντός περιγράμματος και ελαφρώς 

σκιασμένες για σκοπούς αναγνώρισης. 

 

Το συνημμένο ως Παράρτημα Α υπόδειγμα αντικαθιστά αυτό που είχε κυκλοφορήσει με την 

Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 50 ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα «Υπόδειγμα επιστολής 

ανάθεσης ελέγχου», και περιλαμβάνει επιπρόσθετες ειδικές παραγράφους οι οποίες θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται σε επιστολές ανάθεσης ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών. 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα υποδείγματα αναφέρονται αποκλειστικά σε αναθέσεις ελέγχου και 

δεν καλύπτουν οποιεσδήποτε άλλες εργασίες μπορεί να αναληφθούν, όπως για παράδειγμα 

φορολογικές υπηρεσίες, για τις οποίες θα πρέπει να ετοιμάζονται ξεχωριστές επιστολές 

ανάθεσης εργασίας. 

 

Συνημμένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου – Εταιρεία 

 

 

Κύριο ………. 

[Όνομα Εταιρείας] 

[Διεύθυνση Εταιρείας] 

 

 

[Ημερομηνία] 

 

Αναφορά: ……………… 

 

Θέμα: [Όνομα Εταιρείας] 

 

Αγαπητοί κύριοι 

 

1 [Σε συνέχεια του διορισμού μας ως ελεγκτή της Εταιρείας σας, παραθέτουμε πιο κάτω / 

Η πολιτική μας είναι να γράφουμε στους πελάτες μας από καιρό σε καιρό για να παραθέτουμε] 

τη βάση με την οποία [ενεργούμε/θα ενεργήσουμε] ως ελεγκτής της [όνομα της Εταιρείας που 

θα ελεγχθεί] (η «Εταιρεία») {και των θυγατρικών της εταιρειών στην [όνομα της χώρας] όπως 

φαίνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής [με την εξαίρεση των (ονόματα εξαιρέσεων) (μαζί 

οι «θυγατρικές» και κάθε μια ξεχωριστά η «θυγατρική»)}, και την αντίστοιχη έκταση της 

ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου και της δικής μας.  [Οι όροι αυτής της επιστολής 

ανάθεσης εργασίας θα διέπουν το διορισμό μας ως ελεγκτή και για κάθε μια από τις θυγατρικές, 

ως εάν οι αναφορές στις υποχρεώσεις της Εταιρείας να αφορούν και τις υποχρεώσεις της κάθε 

μιας θυγατρικής και οι αναφορές στις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

ή «εσάς», να είναι και υποχρεώσεις των διοικητικών συμβουλίων της κάθε μιας θυγατρικής.] 

 

[Σημείωση: Το παράρτημα αναφέρει τις θυγατρικές που ελέγχονται από τον ελεγκτή της 

Εταιρείας και τις θυγατρικές που ελέγχονται από άλλους ελεγκτές.  Οι θυγατρικές που 

ελέγχονται από άλλους ελεγκτές εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παρούσας επιστολής όσον 

αφορά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τους.  Η παρούσα επιστολή θα ισχύει και για το 

νόμιμο έλεγχο των ατομικών οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών των οποίων οι 

υπογράφοντες είναι είτε οι ίδιοι με αυτούς της μητρικής εταιρείας οι οποίοι υπογράφουν αυτή 

την επιστολή, είτε έχουν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο των θυγατρικών εκείνων 

να το πράξουν.  Αν για συγκεκριμένες θυγατρικές δεν ισχύει κανένα από αυτά, θα πρέπει να 

υπογραφεί ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης για καθεμία από αυτές τις θυγατρικές.] 
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Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή 

 

2 Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχετε ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η Εταιρεία 

τηρεί λογιστικά βιβλία που να αποκαλύπτουν με λογική ακρίβεια την οικονομική κατάσταση 

της Εταιρείας, και να ετοιμάζετε οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου Κεφ.113 

[ή άλλη σχετική νομοθεσία].  Έχετε επίσης ευθύνη να θέτετε στη διάθεσή μας, όταν και όποτε 

απαιτείται, όλα τα λογιστικά βιβλία και άλλα σχετικά στοιχεία της Εταιρείας, 

περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

διεύθυνσης της Εταιρείας, και των γενικών συνελεύσεων των μετόχων, και τέτοιες 

πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρούμε αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων μας 

ως ελεγκτής. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε αντίγραφο αυτής της επιστολής ανάθεσης 

στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση, περιλαμβανομένων όλων των μη 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου [και άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου]. 

 

3 Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε την ευθύνη σας για την δημιουργία ενός 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο, που να 

καθιστά δυνατή την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

4 Έχουμε θεσμική υποχρέωση να υποβάλλουμε έκθεση προς τους μετόχους της 

Εταιρείας κατά πόσο κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 

δίκαιη εικόνα [της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, και της χρηματοοικονομικής της 

επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος] και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

καταρτίστηκαν 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 [ή άλλης σχετικής νομοθεσίας].  Για να καταλήξουμε στη γνώμη μας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και 

Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, είμαστε υποχρεωμένοι να 

αναφέρουμε κατά πόσο: 

 

(α) Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες 

για σκοπούς του ελέγχου μας. 

(β) Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά 

βιβλία. 

(γ) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά 

βιβλία. 

(δ) Κατά την 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. 

(ε) Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

5 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έκθεσή μας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη 

της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013.  Η 

ελεγκτική μας εργασία θα αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να αναφέρουμε στα μέλη της 

Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς να αναφέρουμε σε αυτούς σε μια 

έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις περιστάσεις, στο μέγιστο βαθμό 

που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς 

οποιονδήποτε εκτός από την Εταιρεία και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα, για την έκθεσή 

μας, ή για τις γνώμες που θα σχηματίσουμε. 
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6 Οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν: 

 

(α) την περίληψη στην έκθεσή μας περιγραφής των υποχρεώσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις όταν οι 

οικονομικές καταστάσεις ή συνοδευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν 

τέτοια περιγραφή, και 

(β) την εξέταση κατά πόσο άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με εκείνες τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης ελεγκτή 

 

7 Σας παραπέμπουμε στις  πιο  πρόσφατες τεχνικές εγκύκλιους που εκδίδονται από τον 

Σύνδεσμο Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σχετικά με τις εκθέσεις ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων για την αναμενόμενη μορφή και περιεχόμενο της ελεγκτικής μας 

έκθεσης. Η μορφή και το περιεχόμενο της ελεγκτικής μας έκθεσης  μπορεί να χρειαστεί να 

τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα  των ευρημάτων του ελέγχου μας. 

 

Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου 

 

8 Ο έλεγχός μας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 

αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων 

(ΣΔΠΕΔ), και θα περιλαμβάνει τέτοιες δοκιμασίες επί των συναλλαγών και της ύπαρξης, 

ιδιοκτησίας και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θεωρούμε 

αναγκαίες.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και 

να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό μας για να αποκτήσουμε λελογισμένη 

διασφάλιση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε  λάθος.  Ένας 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 επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

9 Θα αποκομίσουμε επαρκή κατανόηση του λογιστικού συστήματος και του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, για να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας και να 

καθορίσουμε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

αναγκαίες για να αξιολογήσουμε την επάρκεια των συστημάτων αυτών ως βάση για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και για να εξακριβώσουμε κατά πόσο έχουν 

τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 

10 Αναμένουμε ότι θα αποκτούμε τα κατάλληλα τεκμήρια που θεωρούμε επαρκή για να 

μας επιτρέπουν να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από αυτά.  Η φύση και η έκταση των 

διαδικασιών μας θα ποικίλλει ανάλογα με την αξιολόγηση από εμάς του λογιστικού 

συστήματος της Εταιρείας και, όπου επιθυμούμε να βασιστούμε σε αυτό, του συστήματος 

εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, και μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 
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11 Η εργασία μας μπορεί να διαφοροποιείται με βάση τα ευρήματά μας κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου και από έτος σε έτος.  Επομένως, είναι δυνατόν [να μην 

επισκεπτόμαστε κατ’ ανάγκη την ίδια ή όλες τις εγκαταστάσεις κάθε χρόνο και είναι δυνατόν] 

να τροποποιήσουμε την έκταση του ελέγχου μας, να εναλλάσσουμε την έμφαση που δίνουμε 

στον έλεγχό μας και να προτείνουμε θέματα που χρήζουν ειδικής έμφασης κατά τον έλεγχο, 

όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

 

12 Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σημαντικών υπολογισμών και 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, 

και κατά πόσο οι λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις της Εταιρείας 

[και των θυγατρικών της], εφαρμόζονται με συνέπεια και έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς. 

 

13 Ο σχεδιασμός του ελέγχου μας και η εξέταση από εμάς των θεμάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχό μας επηρεάζονται από την έννοια της σημαντικότητας.  Κατά την αξιολόγηση 

του ουσιώδους μεγέθους λαμβάνουμε υπόψη τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 

παράγοντες. 

 

14 Στη διαμόρφωση της γνώμης μας θα αξιολογήσουμε επίσης τη γενική παρουσίαση 

των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Άλλοι ελεγκτές 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος πρέπει να περιληφθεί όταν ο πελάτης έχει θυγατρικές που ελέγχονται 

από άλλους ελεγκτές.] 

 

15 Ως ο κύριος ελεγκτής, για να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας αναφορικά με τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενδέχεται να χρειαστεί, να 

εκτελέσουμε ορισμένες διαδικασίες σχετικά με την εργασία που εκτελείται από άλλους 

ελεγκτές. Ωστόσο, η ευθύνη προς την Εταιρεία, ως μετόχου, για τους ελέγχους τέτοιων 

θυγατρικών, παραμένει με τους ελεγκτές των εν λόγω θυγατρικών. 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος ισχύει όταν η ανάθεση περιλαμβάνει υποβολή έκθεσης σε άλλους 

ελεγκτές του συγκροτήματος.] 

 

16 Μπορεί να μας ζητηθεί να υποβάλουμε έκθεση στον ελεγκτή του συγκροτήματος [όνομα 

ελεγκτή, χώρα], σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται προς εμάς από αυτόν σε σχέση με την 

ελεγκτική του γνώμη επί των ενοποιημένων παγκόσμιων αποτελεσμάτων του συγκροτήματος.  

Η διεύθυνση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία του ειδικού τυποποιημένου 

πακέτου πληροφοριών που ενδέχεται να χρειαστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με [τα ΔΠΧΑ/ 

το λογιστικό εγχειρίδιο του συγκροτήματος].  Θα διενεργήσουμε την εργασία μας σύμφωνα με 

[τα σχετικά ελεγκτικά πρότυπα]. 
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Εσωτερικός έλεγχος 

 

17 Στην ανάπτυξη του σχεδιασμού του ελέγχου μας, θα συνεργαστούμε με τους 

εσωτερικούς σας ελεγκτές για να βεβαιωθούμε ότι η εργασία μας είναι κατάλληλα 

συντονισμένη με τη δική τους. Μπορεί να αποφασίσουμε να βασιστούμε στην εργασία του 

εσωτερικού ελέγχου όποτε είναι δυνατόν.  Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

μπορεί να γίνει χρήση της εργασίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, θα προβούμε σε 

εκτίμηση της επάρκειας της εργασίας αυτής για σκοπούς του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα 

με το ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών».  Αυτή θα 

περιλαμβάνει αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούνται και τεκμηρίωση για 

συμμόρφωση με τα ΔΠΕ όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΠΕΔ, και μπορεί να περιλαμβάνει 

την επανεκτέλεση επιλεγμένων διαδικασιών.  Έχουμε αποκλειστική ευθύνη για τη γνώμη 

ελέγχου που θα εκφράσουμε ως αποτέλεσμα της παρούσας ανάθεσης, και αυτή η υποχρέωση 

δεν μειώνεται από οποιαδήποτε χρήση γίνεται της εργασίας του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Διαβεβαιώσεις της διεύθυνσης 

 

18 Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετοιμασία 

των οικονομικών καταστάσεων θα περιέχουν κατά κανόνα γεγονότα ή αποφάσεις, που δεν  

καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία.  Ως μέρος των κανονικών μας ελεγκτικών διαδικασιών, 

δυνατόν να ζητήσουμε από τους αρμόδιους Διοικητικούς Συμβούλους ή ανώτερους 

αξιωματούχους/διεύθυνση να μας παράσχουν γραπτή βεβαίωση για τέτοια γεγονότα ή 

αποφάσεις και οποιεσδήποτε άλλες προφορικές διαβεβαιώσεις λάβαμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου σε θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Θα τους 

ζητήσουμε επίσης να επιβεβαιώσουν στην εν λόγω επιστολή ότι όλες οι σημαντικές και 

σχετικές πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας. 

  

19 Θα παρέχουμε σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κατάσταση 

με οποιαδήποτε αδιόρθωτα λάθη ή ανακρίβειες που ήρθαν στην αντίληψή μας κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 

προσαρμόσουν  τις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές τις ανακρίβειες, θα 

ζητήσουμε γραπτές διαβεβαιώσεις από τη διεύθυνση και, εκεί όπου χρειάζεται,  εκείνους που 

είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, που να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους 

δεν διορθώθηκαν οι ανακρίβειες και τη θέση τους ότι η επίδραση αυτών των αδιόρθωτων 

λαθών, μεμονωμένα ή συνολικά, κρίνεται ασήμαντη επί των οικονομικών καταστάσεων ως 

σύνολο.  

 

Εντοπισμός απάτης, λάθους και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 

 

20 Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για την 

πρόληψη και εντοπισμό απάτης, λάθους και μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς 

ανήκει σε εσάς.  Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας ώστε να 

έχουμε εύλογη προσδοκία να εντοπίσουμε ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις 

ή στα λογιστικά βιβλία (περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από απάτη, λάθος ή μη 

συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς), όμως η εξέτασή μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 

βάση για αποκάλυψη όλων αυτών των ουσιωδών λαθών ή απάτης ή περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης που τυχόν υπάρχουν. 
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21 Σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου απαιτούν όπως διασφαλίζουμε ότι ορισμένα θέματα γνωστοποιούνται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  Θα υποβάλλουμε έκθεση κατευθείαν προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε απάτη η οποία περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται ανώτεροι διευθυντές, και οποιαδήποτε απάτη (στην οποία εμπλέκονται 

είτε ανώτεροι διευθυντές είτε άλλοι υπάλληλοι) η οποία περιέλθει στην προσοχή μας και 

προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις.  Θα υποβάλλουμε έκθεση προς 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη για οποιαδήποτε απάτη περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται κατώτεροι υπάλληλοι και η οποία δεν προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις 

οικονομικές καταστάσεις· ωστόσο δεν θα υποβάλλουμε έκθεση για τέτοια θέματα κατευθείαν 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. 

 

22 Θα πληροφορούμε την κατάλληλη βαθμίδα της διοίκησης της Εταιρείας και θα 

διασφαλίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επαρκώς ενημερωμένο σε σχέση με 

παράνομες δραστηριότητες οι οποίες εντοπίζονται ή με κάποιο άλλο τρόπο περιέρχονται στην 

προσοχή μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εκτός αν η παράνομη δραστηριότητα είναι 

σαφώς ασήμαντη. 

 

Πρόσβαση σε φύλλα εργασίας 

 

23 Τα φύλλα εργασίας μας και άλλα εσωτερικά έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό 

την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής ανήκουν αποκλειστικά στην [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] και δεν θα δοθούν σε σας. 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος πρέπει να περιληφθεί όπου η μητρική εταιρεία του πελάτη μας 

ελέγχεται από άλλο ελεγκτή.] 

 

24 Μπορεί να μας ζητηθεί ως ελεγκτή της θυγατρικής εταιρείας να δώσουμε στον 

ελεγκτή της μητρικής εταιρείας τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που αυτός ο ελεγκτής 

είναι εύλογο να απαιτήσει για τον έλεγχό του.  Αυτό μπορεί να περιλάβει την παροχή από 

εμάς πρόσβασης στα φύλλα εργασίας μας και αντιγράφων των φύλλων εργασίας μας, καθώς 

και συζήτηση σχετικών θεμάτων μαζί τους. 

 

25 Μπορεί [επίσης] να μας ζητηθεί να δώσουμε πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου μας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή εξαιτίας άλλων θεσμικών υποχρεώσεων. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

26 Για να μας βοηθήσετε στην εξέταση των οικονομικών σας καταστάσεων, θα 

ζητήσουμε να δούμε έγκαιρα όλα τα έγγραφα ή καταστάσεις [περιλαμβανομένης της δήλωσης 

του Προέδρου (όπου ισχύει) και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου] που πρόκειται να 

εκδοθούν μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις.  Δικαιούμαστε επίσης να παρευρισκόμαστε 

σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και να λαμβάνουμε ειδοποίηση για όλες αυτές 

τις συνελεύσεις. 

 

27 Από τη στιγμή που έχουμε εκδώσει την έκθεσή μας, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω άμεση ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνου του οικονομικού 

έτους.  Ωστόσο, αναμένουμε ότι θα μας πληροφορήσετε για οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός 

συμβεί μεταξύ της ημερομηνίας της έκθεσής μας και της ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης της Εταιρείας, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. 
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Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

 

28 Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί 

μέρος του ελεγκτικού καθήκοντος, αλλά θα συζητήσουμε τις λογιστικές πολιτικές της 

Εταιρείας [του συγκροτήματος] μαζί σας, ειδικά όπου παρουσιάζονται προβλήματα, και 

μπορεί να εισηγηθούμε αναπροσαρμογές για να τις μελετήσετε. 

 

Φορολογία 

 

29 Φορολογικές υπηρεσίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

φορολογικών υποχρεώσεων θα αποτελέσουν θέμα ξεχωριστής επιστολής ανάθεσης. 

 

Άλλες υπηρεσίες 

 

[Σημείωση:  Οποιεσδήποτε ειδικές εισηγήσεις γίνουν σε μία πρόταση, είτε γραπτώς είτε αλλιώς, 

όπως για παράδειγμα συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού στην 

επιστολή ανάθεσης, και χρηματικού περιορισμού ευθύνης (capped), έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι ενήμερος ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος του ελέγχου.] 

 

30 Δεν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ότι έχουμε ειδοποίηση, για τους σκοπούς των 

ελεγκτικών μας ευθυνών, των πληροφοριών που παρέχονται σε μέλη της [όνομα ελεγκτικού 

οίκου] εκτός από εκείνους που ασχολούνται με τον έλεγχο (για παράδειγμα πληροφορίες που 

παρέχονται σε σχέση με λογιστικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες). 

 

Ευθύνες θεματοφύλακα  

 

31 Λόγω του ότι ο έλεγχός μας γίνεται με σκοπό να διαμορφώσουμε γνώμη πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι ελεγκτικές μας διαδικασίες δεν επεκτείνονται 

συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία 

που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας αλλά ανήκουν σε άλλους. 

 

Αναφορά ξεπλύματος παράνομου χρήματος 

 

32 Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 

2007 μέχρι 2013, και συνεπώς, οι [Συνέταιροι/Διοικητικοί Σύμβουλοι] (διάγραψε ανάλογα με 

την περίπτωση) και το προσωπικό των ελεγκτικών οίκων υποχρεούνται όπως αναφέρουν κάθε 

γνώση ή υποψία, ή βάσιμο λόγο να γνωρίζουν ή να υποψιάζονται, ότι έχει διαπραχθεί ποινικό 

αδίκημα που δημιουργεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος από αξιόποινη πράξη, 

ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διεπράχθει από πελάτη τους ή από τρίτο μέρος.  Εάν ως 

μέρος της κανονικής ελεγκτικής μας εργασίας έχουμε γνώση ή υποψία, ή έχουμε βάσιμο λόγο 

να γνωρίζουμε ή να υποψιαζόμαστε, ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια αδικήματα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε έκθεση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Σε αυτές τις περιστάσεις δεν είναι πρακτική μας να συζητούμε 

τέτοιες εκθέσεις μαζί σας λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις περί 

αποκάλυψης πληροφοριών της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος. 
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Ταυτότητα του πελάτη 

 

33 Όπως και άλλοι οίκοι που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, είμαστε αυστηρά 

υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των πελατών μας για σκοπούς της 

νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.  Γι’ αυτό το σκοπό 

θα σας ζητήσουμε όπως μας παραχωρήσετε, για να κρατήσουμε στα αρχεία μας, κάποιες 

πληροφορίες και έγγραφα και/ή να ερευνήσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία.  Αν δεν 

έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για την ταυτότητα σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που να μας παρεμποδίζουν να προχωρήσουμε με την αποδοχή 

του διορισμού μας ως ελεγκτής. 

 

Εργασία για άλλους πελάτες 

 

34 Δεν θα παρεμποδιστούμε ή περιοριστούμε, συνεπεία της σχέσης μας μαζί σας, 

περιλαμβανομένου και οτιδήποτε που προβλέπεται στην παρούσα επιστολή ανάθεσης, από 

του να παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους πελάτες.  Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που μας 

κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής παραμένουν εμπιστευτικές.  [Έχουμε 

συζητήσει μαζί σας τέτοιες διαδικασίες, όπως σημειώνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής 

ανάθεσης και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς για τους σκοπούς της 

παρούσας ανάθεσης.] 

 

Ο ρόλος του επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου 

 

35 [Συναίτερος/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) της [ονομασία ελεγκτικού οίκου], ως επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (audit 

engagement leader), θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή του ελέγχου και για την 

έκδοση της γνώμης μας επί των οικονομικών καταστάσεων.  Στην πράξη υιοθετούμε 

ορισμένες διαδικασίες, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με την εμπλοκή άλλων 

[Συνεταίρων/Διοικητικών Συμβούλων] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) για σκοπούς 

διαβούλευσης, επισκόπησης και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης τους, ώστε οι 

συμβουλές που δίνουμε και οι γνώμες που εκφράζουμε να αντιπροσωπεύουν το έυρος της 

γνώσης και της συλλογικής πείρας της [ονομασία ελεγκτικού οίκου].  Είναι επίσης δυνατό να 

ανατεθεί σε άλλους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) είτε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε να 

βοηθήσουν σε θέματα του ελέγχου. 

 

Εκθέσεις προς τρίτους 

 

36 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως σε σχέση με συμφωνίες δανείων, όπου τρίτο 

μέρος θα επιδιώξει να μας ζητήσει, υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτή, να του υποβάλουμε 

έκθεση.  Οποιεσδήποτε συμφωνημένες διευθετήσεις μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους που 

επιδιώκει να επιβάλει τέτοιες απαιτήσεις σε εμάς δε θα μας δεσμεύουν, ως θέμα νόμου.  

Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συμφωνήσουμε να δώσουμε εκθέσεις σε 

τρίτους, αλλά όχι με την ιδιότητά μας ως ελεγκτή.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ενδεχόμενες 

απαιτήσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία και αρκετά πριν η 

συμφωνία δανείου ή άλλη διευθέτηση οριστικοποιηθεί.  Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, η 

πολιτική μας είναι να μην προεκτείνουμε το καθήκον της επιμέλειάς μας σε σχέση με την 

έκθεση του ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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37 Όπως σημειώνεται πιο πάνω, η έκθεσή μας θα ετοιμαστεί αποκλειστικά για τα μέλη 

της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, και για 

κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποδεχθούμε ή αναλάβουμε ευθύνη 

(νομική ή άλλη) για την έκθεσή μας, ούτε θα αποδεχθούμε ευθύνη για ή σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο ή έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε προς 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η έκθεσή μας παρουσιαστεί ή στην κατοχή του οποίου 

περιέλθει, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να βασιστεί στην έκθεσή μας εκτός 

εάν έχει λάβει προηγουμένως από εμάς γραπτή συγκατάθεση να το πράξει. 

 

Εκθέσεις προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

 

38 Ο έλεγχός μας δεν είναι σχεδιασμένος να εντοπίσει όλες τις αδυναμίες στο λογιστικό 

σύστημα και στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης της Εταιρείας, όμως θα σας 

υποβάλλουμε γραπτή έκθεση με τις σημαντικές αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικών 

δικλίδων διασφάλισης που περιήλθαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν στην προσοχή αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση.  Θα φέρουμε επίσης σε γνώση αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση τα σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο μας ως ενδείκνυται. 

 

39 Τέτοιες εκθέσεις δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη δική μας γραπτή 

συγκατάθεση.  Τέτοια συγκατάθεση θα δοθεί μόνο στη βάση ότι οι εκθέσεις αυτές δεν 

ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου εκτός της Εταιρείας και ότι 

δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε οποιοδήποτε καθήκον ή φέρουμε ευθύνη προς οποιοδήποτε 

άλλο μέρος. 

 

40 Η επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης διεξάγεται μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας και συνεπώς τα σχόλια μας για τα συστήματα αυτά δεν θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ανάγκη όλες τις πιθανές βελτιώσεις που θα ήταν δυνατόν να προταθούν ως αποτέλεσμα μιας 

πιο εκτεταμένης εξειδικευμένης αξιολόγησης. 

 

Πρόνοιες για αποζημιώσεις 

 

41 Εφόσον είναι σημαντικό για την ορθή άσκηση των θεσμικών μας καθηκόντων ως 

ελεγκτή να έχουμε ορθή και ακριβή εικόνα των λογαριασμών και οικονομικών υποθέσεων 

της Εταιρείας και εφόσον είναι προφανές ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων αντιπροσώπων της 

Εταιρείας, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία που 

έχει παρουσιαστεί σε εμάς από την Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της η οποία είναι 

ανακριβής ή παραπλανητική ή για την παράληψη παρουσίασης όλων των ουσιωδών 

πληροφοριών και οι οποίες έχουν δοθεί εσκεμμένα, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

42 Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας ως ελεγκτή, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε 

και να απαλλάξετε την [όνομα ελεγκτικού οίκου] από όλες τις ζημίες, απώλειες και έξοδα 

ανεξαρτήτως του τρόπου που προέκυψαν, που δυνατόν να επωμιστούμε ως αποτέλεσμα της 

παρουσίασης από την Εταιρεία ή τους αντιπροσώπους της λανθασμένων, παραπλανητικών ή 

ανακριβών στοιχείων ή την παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών ή άλλων σχετικών 

εγγράφων, εκτός από εκείνα που έχουν προκληθεί από δική μας βαριά αμέλεια, κακή πίστη, 

αθέτηση εμπιστοσύνης ή δόλου. 
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43 Παρόλο που ο ελεγκτής αναλαμβάνει και αναγνωρίζει ευθύνη για τις δηλώσεις του 

μόνο προς την Εταιρεία την ίδια και όχι προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, η Εταιρεία θα 

συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την [όνομα ελεγκτικού οίκου], τους 

[Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση), τους 

αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από, και ενάντια σε, οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα, 

δαπάνες, απώλειες, απαιτήσεις, αξιώσεις, πράξεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που 

κατέβαλε, επωμίστηκε, υπέστη, προκάλεσε ή ξεκίνησε εναντίον της οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 

που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, αυτήν την ανάθεση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

απώλεια ή ζημιά προκαλείται κατά τρόπο άλλο παρά από δική μας απάτη ή δόλο. 

 

Ευθύνη [Η πιο κάτω παράγραφος θα πρέπει να διαγράφεται για US SEC πελάτες όπου η 

εργασία μας θα αποτελεί τη βάση σε σχέση με υποβολή στο US SEC] 

 

44 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και μόνο θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 

συμβολαίου ανάθεσης που διαμορφώνεται με βάση την παρούσα επιστολή.  Ως εκ τούτου, 

συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με ή σε σχέση με την 

παρούσα ανάθεση βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης 

θεσμικού καθήκοντος ή άλλως πως έναντι οποιουδήποτε μέλους, διοικητικού συμβούλου ή 

υπαλλήλου της [όνομα ελεγκτικού οίκου]. 

 

Προστασία εμπορικού ονόματος 

 

45 Εάν η Εταιρεία σκοπεύει να δημοσιεύσει ή αλλιώς να αναπαραγάγει σε οποιοδήποτε 

έγγραφο την έκθεσή μας επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή αλλιώς να 

αναφερθεί στην [όνομα ελεγκτικού οίκου] σε έγγραφο που περιέχει άλλες πληροφορίες 

επιπρόσθετες αυτών των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. σε εγκύκλιο προσφοράς 

δανείων ή κεφαλαίων ή σε μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης), με τρόπο που να συνδέεται η 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] με αυτό το έγγραφο, η Εταιρεία συμφωνεί ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιό της θα μας παράσχει προσχέδιο του εγγράφου για να το διαβάσουμε, και θα 

πάρουν την έγκρισή μας για τη συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της έκθεσής μας μέσω 

παραπομπής, ή την αναφορά στην [όνομα ελεγκτικού οίκου], σε ένα τέτοιο έγγραφο πριν το 

έγγραφο δημοσιευθεί, εκτυπωθεί και διανεμηθεί.  Η συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της 

έκθεσής μας μέσω παραπομπής σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο θα αποτελούσε επανέκδοση 

της έκθεσής μας. 

 

46 Η ανάθεση σε εμάς να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω δεν 

συνιστά συμφωνία μας να συνδεθούμε με οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα που δημοσιεύονται ή 

αναπαράγονται από ή εκ μέρους της Εταιρείας.  Οποιοδήποτε αίτημα από την Εταιρεία για να 

επανεκδώσει την έκθεσή μας ή για να συγκατατεθούμε στη συμπερίληψή της ή ενσωμάτωσή 

της μέσω παραπομπής σε έγγραφο προσφοράς ή άλλο έγγραφο, θα εξεταστεί με βάση τα 

γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο του εν λόγω αιτήματος.  [Η εκτιμώμενη 

αμοιβή που περιγράφεται στο παρών έγγραφο / η αμοιβή μας ως ελεγκτή] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες χρειαστεί να εκτελεστούν σε 

σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.  Αμοιβές για τέτοιες υπηρεσίες (και το πεδίο 

εφαρμογής τους) θα υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία μας τη δεδομένη στιγμή και θα 

περιγράφονται σε ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης. 
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Ανεξαρτησία 

 

47 Αν αρχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και ακολούθως εντοπίσουμε περιστάσεις 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ή άλλη 

εργασία που εκτελούμε για εσάς, τη μητρική σας εταιρεία ή οποιαδήποτε συγγενική εταιρεία 

που ανήκει στην εταιρική σας δομή, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την εργασία για την 

οποία έχουμε δεσμευτεί.  Όταν συμβεί αυτό, θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα 

όσο πιο σύντομα γίνεται και θα επιδιώξουμε μια λύση η οποία να μας επιτρέπει να 

συνεχίσουμε την ανάθεση.  Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να 

επιλυθεί, μπορεί να χρειαστεί να τερματίσουμε τις υπηρεσίες μας και θα έχουμε το δικαίωμα 

να το πράξουμε δίδοντας σας ειδοποίηση που θα τίθεται σε ισχύ αμέσως με την παράδοσή 

της, αφού προηγουμένως σας συμβουλευτούμε. 

 

48 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και οι άνθρωποί της διατηρούν ανεξαρτησία 

συμφερόντων και διανοητικής στάσης στις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς σε σχέση 

με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τη σύγκρουση συμφερόντων.  Εσείς επιβεβαιώνετε ότι, 

για να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ανεξαρτησίας, μας έχετε ενημερώσει 

(και στο μέλλον θα μας ενημερώνετε) για οποιαδήποτε ελεγκτική σχέση ή πιθανή ελεγκτική 

σχέση μεταξύ εσάς ή των συνδεδεμένων με εσάς εταιρειών αφενός, και την [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] ή συνδεδεμένη εταιρεία της [όνομα ελεγκτικού οίκου] αφετέρου.  

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να ενημερώνετε αμέσως τον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου 

[Συναίτερο/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) της 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] εάν μέλος της ομάδας ελέγχου αποταθεί για εργοδότηση στην 

Εταιρεία σας.  Επιπρόσθετα, δεν θα προσεγγίσετε μέλος της ομάδας ελέγχου για εργοδότηση 

σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 

 

49 Αντιλαμβάνεστε ότι μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην πιο πάνω 

παράγραφο, μπορεί να οδηγήσει την [όνομα ελεγκτικού οίκου] να ενεργεί κατά παράβαση των 

κανονισμών ανεξαρτησίας των ελεγκτών, και συνεπώς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι 

για τυχόν ζημιές, διεκδικήσεις ή απαιτήσεις από οποιοδήποτε μέρος, ή για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών αντιπροσώπευσης) και εξόδων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης. 

 

Σύγκρουση συμφερόντων 

 

50 Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για μεγάλο αριθμό πελατών και μπορεί να 

βρεθούμε στη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς που μπορεί να 

θεωρήσετε ότι δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.  Αν και έχουμε καθιερώσει 

διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα εντοπίσουμε όλες απ’ αυτές που υπάρχουν ή που μπορεί να δημιουργηθούν εν μέρη επειδή 

είναι δύσκολο για μας να προβλέψουμε  τι εσείς μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σύγκρουση 

συμφερόντων.  Ζητούμε να μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που 

επηρεάζουν αυτή την ανάθεση και τις οποίες γνωρίζετε ή έρχονται στην αντίληψή σας.  Όπου 

οι πιο πάνω συνθήκες εντοπιστούν και πιστεύουμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να 

διασφαλιστούν δεόντως με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, θα συζητήσουμε και 

συμφωνήσουμε μαζί σας τις διευθετήσεις που θα εφαρμόσουμε για να διατηρήσουμε την 

εμπιστευτικότητα και να βεβαιωθούμε ότι οι συμβουλές και γνώμες που λαμβάνετε από εμάς 

είναι πλήρως ανεξάρτητες.  Ακριβώς όπως εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που 

είναι εμπιστευτικές για σας προς όφελος τρίτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους  για το δικό σας όφελος. 
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Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 

51 Κατά τη διάρκεια της εργασίας, από καιρό σε καιρό θα επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι η ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων 

θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από ιούς ή λάθος, και τέτοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να 

υποκλαπούν, να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν να παραληφθούν με καθυστέρηση 

ή σε ελλιπή μορφή ή να επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο ή να μην είναι ασφαλείς προς 

χρήση. 

 

52 [Οι Συνεταίροι/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) και το προσωπικό της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης να χρειαστούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και βοηθήματα.  

Συμφωνείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές από τη δυνατότητά τους να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μέσω της διαδικτυακής σας 

σύνδεσης και ότι θα μπορούν να το επιτυγχάνουν συνδέοντας το φορητό τους υπολογιστή στο 

δίκτυό σας.  Ο καθένας μας κατανοεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθένα από εμάς που 

σχετίζονται με αυτή την πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια και τη 

μετάδοση ιών. 

 

53 Ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες δεν μπορούν να 

προσφέρουν εγγύηση ότι οι αποστολές δεδομένων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα του καθενός μας 

και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα δεν θα επηρεαστούν από τους κινδύνους 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους.  Επιβεβαιώνουμε ότι το κάθε μέρος 

αποδέχεται τους κινδύνους και εξουσιοδοτούμε (α) την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας, 

και (β) τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω.  Συμφωνούμε όπως το κάθε μέρος χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές διαδικασίες για (i) 

να ελέγξει για τους πιο ευρέως γνωστούς ιούς πριν από την αποστολή πληροφοριών 

ηλεκτρονικά ή πριν ενωθούμε στο δίκτυό σας, και (ii) να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα συστήματα του κάθε μέρους.  Το κάθε μέρος θα έχει ευθύνη για την 

προστασία των δικών του συστημάτων και συμφερόντων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και εσείς και η [όνομα ελεγκτικού οίκου] (περιλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση των αντίστοιχων μελών, διοικητικών συμβούλων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή 

υπηρετών μας) δεν θα έχουν ευθύνη έναντι του άλλου μέρους επί οποιασδήποτε βάσης, είτε 

βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με 

λάθος, ζημιά, απώλεια ή παράλειψη η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική 

επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουμε προς τέτοιες 

πληροφορίες ή από τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. 

 

54 Η εξαίρεση ευθύνης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα ισχύει 

στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από πράξεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες οι 

οποίες είναι εν πάση περιπτώσει εγκληματικές, ανέντιμες ή δόλιες εκ μέρους των αντίστοιχων 

μελών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή υπηρετών μας και γενικά 

στο βαθμό που τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νόμο. 

 

55 Αν η επικοινωνία σχετίζεται με θέμα που είναι σημαντικό και επί του οποίου θέλετε 

να βασιστείτε και ανησυχείτε για τις πιθανές επιπτώσεις από μια ηλεκτρονική αποστολή 

δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε έντυπη μορφή από εμάς. Αν 

επιθυμείτε την προστασία με κωδικό όλων ή συγκεκριμένων εγγράφων που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να το 

διευθετήσουμε κατάλληλα. 
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Ηλεκτρονική δημοσίευση εκθέσεων του ελεγκτή 

 

56 [Η έκθεσή/Oι εκθέσεις] μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν [μπορεί/ούν] να 

[δημοσιευτεί/ούν] ή να [διανεμηθεί/ούν] εκτός αν [συνοδεύεται/ονται] από το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες [σχετίζεται/ονται]. 

 

57 Αναγνωρίζουμε ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ίσως να επιθυμείτε τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της έκθεσης του ελεγκτή στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας, ή τη διανομή τους στους μετόχους με ηλεκτρονικά μέσα όπως 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με την ετοιμασία, διανομή και 

υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων δεν αλλάζουν απλώς και μόνο λόγω της 

ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ή διανομής των οικονομικών καταστάσεων.  Έχετε υποχρέωση 

να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση θα παρουσιάζει ορθά τις οικονομικές 

πληροφορίες και οποιαδήποτε έκθεση του ελεγκτή.  Σας ζητούμε όπως μας ενημερώσετε 

αναφορικά με οποιαδήποτε προτιθέμενη ηλεκτρονική δημοσίευση πριν αυτή λάβει χώρα. 

 

58 Με το να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη δημοσίευση της γνώμης μας μαζί με 

τις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν αποδεχόμαστε οποιοδήποτε 

καθήκον επιμέλειας και αρνούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση πέραν των θεσμικών 

καθηκόντων μας ως ελεγκτή.  Ως ελεγκτής, θα εξετάσουμε τη διαδικασία βάσει της οποίας οι 

οικονομικές πληροφορίες που θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά προέρχονται από τις 

οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το 

χέρι, θα ελέγξουμε ότι η προτεινόμενη ηλεκτρονική έκδοση είναι πανομοιότυπη σε 

περιεχόμενο με τους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το χέρι και θα ελέγξουμε ότι η 

μετατροπή των λογαριασμών που έχουν υπογραφεί με το χέρι σε ηλεκτρονική μορφή δεν έχει 

οδηγήσει σε διαστρέβλωση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών, π.χ. 

με την υπογράμμιση ορισμένων πληροφοριών ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 

 

59 Έχετε ευθύνη για τις δικλίδες διασφάλισης της ιστοσελίδας και την ασφάλειά της και, 

όπου ισχύει, για τον καθορισμό και έλεγχο της διαδικασίας ηλεκτρονικής διανομής Ετήσιων 

Εκθέσεων και άλλων οικονομικών πληροφοριών στους μετόχους και στον Έφορο Εταιρειών.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των δικλίδων διασφάλισης σχετικά με τη συντήρηση και 

την ακεραιότητα της ιστοσελίδας της Εταιρείας είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  Ως εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για 

οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες δυνατόν να έχουν γίνει στις οικονομικές καταστάσεις από 

την αρχική παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα.  Ωστόσο, αν περιέλθουν στην αντίληψή μας 

οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα ειδοποιήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι 

οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντιστοιχούν πλέον στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν 

υπογραφεί με το χέρι. 

 

Αμοιβή 

 

60 Η αμοιβή μας θα βασίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας από τα άτομα τα οποία επιφορτίστηκαν με την ανάθεση και επιπλέον περιστασιακά 

έξοδα και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  Οι τιμές χρέωσης μας ανά ώρα διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα της εργασίας και την ευθύνη που αναλαμβάνεται, καθώς και με τις 

δεξιότητες και εμπειρία του προσωπικού το οποίο θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσει την 

εργασία.  Η αμοιβή μας θα τιμολογείται καθώς η εργασία εξελίσσεται. 

 

161 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες για ……………, όπως συμφωνήθηκε μαζί 

σας, είναι €…………………… και θα τιμολογηθεί ως ακολούθως: 

 

…………… 
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262 Επιπρόσθετα θα χρεωθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αμοιβής και 

των εξόδων. 

 

363 Η πληρωμή της αμοιβή μας είναι οφειλόμενη με την παρουσίαση του τιμολογίου. 

 

164 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν περιλαμβάνει την αξία οποιουδήποτε επιπλέον χρόνου σε σχέση με λάθη στα 

λογιστικά σας βιβλία, ανεπάρκειες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης σας ή 

οποιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας, και για τα οποία, αν είμασταν ενήμεροι για την ύπαρξη τους, θα απαιτείτο 

ψηλότερη  προσφορά.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οποιαδήποτε επιπρόσθετη ελεγκτική αμοιβή 

θα συμφωνηθεί μαζί σας. 

 

265 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κανονικά προς την Εταιρεία και θα εξοφλούνται από 

αυτή.  H Εταιρεία όμως και [κάθε ένας από τους ιδιοκτήτες (δικαιούχους μετόχους) / κάθε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εφαρμόζεται εάν ο πελάτης είναι εισηγμένος στο 

Χρηματιστήριο)] είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για όλες τις απλήρωτες αμοιβές και 

οποιαδήποτε απαίτηση για απλήρωτες αμοιβές θα γίνεται κατά της Εταιρείας και των 

δικαιούχων ιδιοκτητών. 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

366 Όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά την επιχείρηση σας και που λαμβάνονται από 

εσάς για σκοπούς παροχής ή λήψης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

επιστολής ανάθεσης, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»).  Θα χρησιμοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και δεν θα αποκαλύψουμε τέτοιες Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η 

γραπτή συγκατάθεση σας, εκτός όπως προνοείται στις παραγράφους [67] μέχρι [71] πιο 

κάτω. 

 

467 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριστούμε σαν εμπιστευτική οποιαδήποτε 

πληροφορία μας αποκαλύψετε η οποία: (i) είναι δικαιωματικά σε γνώση μας πριν 

αποκαλυφθεί από εσάς· (ii) έχει δοθεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

χωρίς περιορισμό· (iii) έχει αναπτυχθεί από εμάς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνει χρήση ή να 

βασιστούμε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες· (iv) είναι ή θα γίνει κοινώς γνωστή χωρίς να 

παραβιάζει τις παρούσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας· ή (v) δύναται να ληφθεί νόμιμα 

από εμάς από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

 

568 Μπορούμε να δώσουμε και/ή να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 

άλλους οργανισμούς-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] ή σε 

σχετικούς εργολάβους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην 

παροχή των υπηρεσιών εφόσον υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και 

στους επαγγελματικούς σας συμβούλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. 

 

669 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από 

νόμο ή κανονισμό, ή όταν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ζητείται από επαγγελματικό σώμα 

του οποίου είμαστε μέλος.  Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] για σκοπούς 

ανεξαρτησίας, διαχείρισης κινδύνων και ποιοτικού ελέγχου. 
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770 Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν, για διάφορους 

επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της διαχείρισης σχέσεων, της διαχείρισης 

λογαριασμών, των εσωτερικών οικονομικών εκθέσεων, της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, 

συντήρησης, υποστήριξης) και της αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, τόσο σε οργανισμούς-

μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] όσο και σε προμηθευτές 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 

 

871 Στην έκταση που η εργασιακή σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εμπλέκει 

επίσης τον πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχουν θυγατρικές του εταιρείες ή 

περιλαμβάνει την γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιες θυγατρικές, άμεσα σε εμάς ή 

οποιοδήποτε οργανισμό μέλος του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου], 

εγκρίνετε τη γνωστοποίηση πληροφοριών όπως προβλέπεται στις παραγράφους [68], [69] 

και [70] πιο πάνω και επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως 

αντιπρόσωπος των θυγατρικών σας. 

 

972 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστές σας ή σε 

άλλα μέρη των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με τα δικά σας, νοουμένου 

ότι δεν αποκαλύπτουμε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας και συμμορφωνόμαστε με τις 

ηθικές μας υποχρεώσεις. 

 

Προστασία δεδομένων 

 

1073 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, αποκαλύψουμε και 

μεταβιβάσουμε διεθνώς, προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, σχετικά με εσάς και/ή τους εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους, πελάτες και άλλα 

άτομα, για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις παραγράφους [67] μέχρι [70] πιο πάνω, και για σκοπούς 

παροχής σε εσάς πληροφοριών αναφορικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 

 

1174 Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους εργοδοτούμενούς σας, 

εργολάβους, πελάτες και άλλα άτομα, επιβεβαιώνετε ότι το κάνετε νοουμένου ότι έχετε 

εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως ο αντιπρόσωπος τους και ότι έχετε εξασφαλίσει 

οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση.  Θα διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από εμάς και τους υπεργολάβους και/ή αντιπροσώπους μας δεν θα οδηγήσει σε 

παραβίαση είτε από εμάς είτε από οποιοδήποτε υπεργολάβο ή αντιπρόσωπο μας, της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

1275 Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς 

διασφάλισης συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές μας πολιτικές. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

1376 Εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν την ανάθεση, κάθε μέρος 

θα συνεργαστεί με καλή πίστη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.  Όπου κάθε μέρος 

συμφωνεί, τα μέρη θα επιζητήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση.  Το κάθε 

μέρος συμφωνεί ότι αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, 

τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να απευθυνθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 
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Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

 

1477 Η επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε μαζί μας πως μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας προς εσάς ή εάν δεν είστε 

ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως θέσετε το 

θέμα αμέσως στον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου για εκείνη την πτυχή των υπηρεσιών μας 

προς εσάς.  Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε κάθε παράπονο προσεκτικά και χωρίς 

χρονοτριβή, και να κάνουμε ότι μπορούμε για να σας εξηγήσουμε τη θέση μας. 

 

Εφαρμόσιμη νομοθεσία 
 

1578 Το συμβόλαιο που διαμορφώνεται με αυτή την επιστολή ανάθεσης, όταν γίνει 

αποδεκτό από εσάς, θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τον Κυπριακό νόμο, 

και δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό αμετάκλητα ότι τα Δικαστήρια της 

Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε απαίτηση, 

διαφορά ή διαφωνία (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απαιτήσεων για συμψηφισμό ή 

ανταπαιτήσεων) που μπορεί να προκύψουν μέσα από ή σε σχέση με το συμβόλαιο.  Το κάθε 

μέρος παραιτείται αμετάκλητα του δικαιώματος οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η αγωγή έχει 

τεθεί σε ακατάλληλο τόπο συζητήσεως ή να ισχυριστεί ότι τέτοια Δικαστήρια δεν έχουν 

δικαιοδοσία. 

 

Δήλωση πληρότητας της συμφωνίας και πρόνοιες για τροποποιήσεις στο συμφωνητικό 
 

1679 Αυτή η επιστολή αποτελεί την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σε σχέση 

με το περιεχόμενο του παρόντος. Αυτή η επιστολή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

διευθετήσεις και ερμηνείες μεταξύ των δύο μερών όσων αφορά το αντικείμενο αυτής της 

επιστολής, οι οποίες παύουν να έχουν περαιτέρω ισχύ ή επίδραση.  Οποιαδήποτε απόκλιση 

από τους όρους αυτής της επιστολής θα πρέπει να γίνει γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ 

εκτός εάν είναι υπογεγραμμένη από ένα [Συνέταιρο/Διοικητικό Σύμβουλο] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) της [όνομα ελεγκτικού οίκου] και από ένα δεόντως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της [όνομα της Εταιρείας]. 

 

1780 Οι διακανονισμοί οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το γράμμα θα συνεχίσουν να είναι 

σε ισχύ από έτος σε έτος εκτός εάν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση. 

 

1881 Εάν τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με την αντίληψή σας σε σχέση με τις 

διευθετήσεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας [και των 

θυγατρικών της] και την παροχή άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω, σας 

παρακαλούμε να υπογράψετε και να επιστρέψετε σε εμάς το συνημμένο αντίγραφο της 

παρούσας επιστολής. 
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1982 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ ………………. για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή εξήγηση χρειάζεστε σε σχέση με τα πιο πάνω. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Έχω διαβάσει την πιο πάνω επιστολή και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτίθενται σε αυτήν, και επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράφω δια και εκ 

μέρους της [όνομα Εταιρείας] [και των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής]. 

 

Υπεγράφη: 

 

 

…………………………………………..  ……………………………… 

(Όνομα και θέση)     (Ημερομηνία) 

 

δια και εκ μέρους της [όνομα Εταιρείας] [και των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής]. 
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Παράγραφοι που ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις ελέγχου ασφαλιστικών εταιρειών 

 

Επιπρόσθετες ευθύνες και καθήκοντα που απορρέουν από τους περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους και Κανονισμούς, και 

τις Οδηγίες του Εφόρου Ασφαλίσεων 

 

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επίσης υπεύθυνο για τη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης με τις σχετικές πρόνοιες των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και 

΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων και Κανονισμών (ο «βασικός Νόμος») σε σχέση με την 

ετοιμασία και υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων του Μητρώου Επενδύσεων και των ετήσιων 

Ασφαλιστικών Λογαριασμών στον Έφορο Ασφαλίσεων. 

  

2 Το εξαμηνιαίο Μητρώο Επενδύσεων και οι ετήσιοι Ασφαλιστικοί Λογαριασμοί 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση του 

ελεγκτή. 

 

3 Ως Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται από εσάς όπως στα εν λόγω πιστοποιητικά 

εγγυηθείτε την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο Μητρώο Επενδύσεων και 

πιστοποιήσετε ότι οι ετήσιοι Ασφαλιστικοί Λογαριασμοί έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το 

βασικό Νόμο, ότι έχουν τηρηθεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία και ότι έχει καθιερωθεί και 

τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλο σύστημα ελέγχου. Επίσης, πρέπει να πιστοποιήσετε ότι 

οι σχετικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί κατά πάντα χρόνο και ότι έχει τηρηθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας. 

 

4 Το Άρθρο 91 του βασικού Νόμου απαιτεί όπως οι Κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες 

που διεξάγουν εργασίες κλάδου ζωής υποβάλλουν μαζί με τους ετήσιους Ασφαλιστικούς 

Λογαριασμούς, δήλωση η οποία επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 

των Οδηγιών του Εφόρου, που εκδίδονται δυνάμει των περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 

έως 2013 [ισχύει μόνο για ασφαλιστικές εταιρείες κλάδου ζωής]. 

 

5 Ως ελεγκτής είμαστε υποχρεωμένοι να διεξάγουμε έλεγχο και να εκδίδουμε την 

έκθεσή μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο επί του εξαμηνιαίου Μητρώου Επενδύσεων 

του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου, όσο και επί των Ετήσιων Ασφαλιστικών Λογαριασμών. 

 

6 Ως ελεγκτής, έχουμε επίσης υποχρέωση να αναφέρουμε κατά πόσον το πιστοποιητικό 

του Διοικητικού Συμβουλίου [καθώς και το πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 

91 του Νόμου] [έχει/έχουν] ετοιμαστεί σύμφωνα με το βασικό Νόμο και κατά πόσον ήταν 

λογικό για τα πρόσωπα που υπέγραψαν το πιστοποιητικό να προβούν στις δηλώσεις που 

περιέχονται σε αυτό. 

 

7 Η αμοιβή μας για τις υπηρεσίες αυτές είναι επιπρόσθετη της αμοιβής μας που αφορά 

τον υποχρεωτικό έλεγχο και θα χρεωθεί ξεχωριστά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου – Υποκατάστημα 

 

 

Κύριο ………. 

[Όνομα Υποκαταστήματος] 

[Διεύθυνση Υποκαταστήματος] 

 

 

[Ημερομηνία] 

 

Αναφορά: ……………… 

 

Θέμα: [Όνομα Υποκαταστήματος] 

 

Αγαπητοί κύριοι 

 

1 [Σε συνέχεια του διορισμού μας ως ελεγκτή του Υποκαταστήματος σας, παραθέτουμε 

πιο κάτω / Η πολιτική μας είναι να γράφουμε στους πελάτες μας από καιρό σε καιρό για να 

παραθέτουμε] τη βάση με την οποία [ενεργούμε/θα ενεργήσουμε] ως ελεγκτής της [όνομα του 

Υποκαταστήματος που θα ελεγχθεί] (το «Υποκατάστημα»), και την αντίστοιχη έκταση της 

ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου της [όνομα ιδιοκτήτριας εταιρείας του 

Υποκαταστήματος] (η «Εταιρεία»), και της δικής μας. 

 

Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτή 

 

2 Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχετε ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι το 

Υποκατάστημα τηρεί λογιστικά βιβλία που να αποκαλύπτουν με λογική ακρίβεια την 

οικονομική κατάσταση του Υποκαταστήματος, και να ετοιμάζετε οικονομικές καταστάσεις 

που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου Κεφ.113 [ή άλλη σχετική νομοθεσία].  Έχετε επίσης 

ευθύνη να θέτετε στη διάθεσή μας, όταν και όποτε απαιτείται, όλα τα λογιστικά βιβλία και 

άλλα σχετικά στοιχεία του Υποκαταστήματος, περιλαμβανομένων των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορούν το Υποκατάστημα 

και της διεύθυνσης του Υποκαταστήματος, και τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που 

θεωρούμε αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής. Είναι δική σας 

ευθύνη να παρέχετε αντίγραφο αυτής της επιστολής ανάθεσης στα πρόσωπα που είναι 

επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση, περιλαμβανομένων όλων των μη εκτελεστικών μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου [και άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου]. 

 

3 Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε την ευθύνη σας για την δημιουργία ενός 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο, που να 

καθιστά δυνατή την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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4 Έχουμε θεσμική υποχρέωση να υποβάλλουμε έκθεση προς τους μετόχους του 

Υποκαταστήματος κατά πόσο κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 

και δίκαιη εικόνα [της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, και της χρηματοοικονομικής 

της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος] και κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίστηκαν 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 [ή άλλης σχετικής νομοθεσίας].  Για να καταλήξουμε 

στη γνώμη μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων 

των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, είμαστε 

υποχρεωμένοι να αναφέρουμε κατά πόσο: 

 

(α) Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες 

για σκοπούς του ελέγχου μας. 

(β) Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Υποκατάστημα κατάλληλα 

λογιστικά βιβλία. 

(γ) Οι οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος συμφωνούν με τα 

λογιστικά βιβλία. 

(δ) Κατά την 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. 

(ε) Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

5 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έκθεσή μας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη 

της Εταιρείας, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013.  Η 

ελεγκτική μας εργασία θα αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να αναφέρουμε στα μέλη της 

Εταιρείας εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς να αναφέρουμε σε αυτούς σε μια 

έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις περιστάσεις, στο μέγιστο βαθμό 

που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς 

οποιονδήποτε εκτός από το Υποκατάστημα και τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα, για την 

έκθεσή μας, ή για τις γνώμες που θα σχηματίσουμε. 

 

6 Οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν: 

 

(α) την περίληψη στην έκθεσή μας περιγραφής των υποχρεώσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις όταν οι 

οικονομικές καταστάσεις ή συνοδευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν 

τέτοια περιγραφή, και 

(β) την εξέταση κατά πόσο άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με εκείνες τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης ελεγκτή 

 

7 Σας παραπέμπουμε στις  πιο  πρόσφατες τεχνικές εγκύκλιους που εκδίδονται από τον 

Σύνδεσμο Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σχετικά με τις εκθέσεις ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων για την αναμενόμενη μορφή και περιεχόμενο της ελεγκτικής μας 

έκθεσης. Η μορφή και το περιεχόμενο της ελεγκτικής μας έκθεσης  μπορεί να χρειαστεί να 

τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα  των ευρημάτων του ελέγχου μας. 
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Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου 

 

8 Ο έλεγχός μας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 

αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων 

(ΣΔΠΕΔ), και θα περιλαμβάνει τέτοιες δοκιμασίες επί των συναλλαγών και της ύπαρξης, 

ιδιοκτησίας και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θεωρούμε 

αναγκαίες.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και 

να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό μας για να αποκτήσουμε λελογισμένη 

διασφάλιση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε  λάθος.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας και τη διεύθυνση του Υποκαταστήματος, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

9 Θα αποκομίσουμε επαρκή κατανόηση του λογιστικού συστήματος και του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, για να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας και να 

καθορίσουμε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

αναγκαίες για να αξιολογήσουμε την επάρκεια των συστημάτων αυτών ως βάση για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και για να εξακριβώσουμε κατά πόσο έχουν 

τηρηθεί από το Υποκατάστημα κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 

10 Αναμένουμε ότι θα αποκτούμε τα κατάλληλα τεκμήρια που θεωρούμε επαρκή για να 

μας επιτρέπουν να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από αυτά.  Η φύση και η έκταση των 

διαδικασιών μας θα ποικίλλει ανάλογα με την αξιολόγηση από εμάς του λογιστικού 

συστήματος του Υποκαταστήματος και, όπου επιθυμούμε να βασιστούμε σε αυτό, του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, και μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

11 Η εργασία μας μπορεί να διαφοροποιείται με βάση τα ευρήματά μας κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου και από έτος σε έτος.  Επομένως, είναι δυνατόν [να μην 

επισκεπτόμαστε κατ’ ανάγκη την ίδια ή όλες τις εγκαταστάσεις κάθε χρόνο και είναι δυνατόν] 

να τροποποιήσουμε την έκταση του ελέγχου μας, να εναλλάσσουμε την έμφαση που δίνουμε 

στον έλεγχό μας και να προτείνουμε θέματα που χρήζουν ειδικής έμφασης κατά τον έλεγχο, 

όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

 

12 Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σημαντικών υπολογισμών και 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, 

και κατά πόσο οι λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις του 

Υποκαταστήματος, εφαρμόζονται με συνέπεια και έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς. 

 

13 Ο σχεδιασμός του ελέγχου μας και η εξέταση από εμάς των θεμάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχό μας επηρεάζονται από την έννοια της σημαντικότητας.  Κατά την αξιολόγηση 

του ουσιώδους μεγέθους λαμβάνουμε υπόψη τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 

παράγοντες. 

 

14 Στη διαμόρφωση της γνώμης μας θα αξιολογήσουμε επίσης τη γενική παρουσίαση 

των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Άλλοι ελεγκτές 

 

 [Η πιο κάτω παράγραφος ισχύει όταν η ανάθεση περιλαμβάνει υποβολή έκθεσης στον ελεγκτή 

της ιδιοκτήτριας Εταιρείας.] 

 

15 Μπορεί να μας ζητηθεί να υποβάλουμε έκθεση στον ελεγκτή της Εταιρείας [όνομα 

ελεγκτή, χώρα], σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται προς εμάς από αυτόν σε σχέση με την 

ελεγκτική του γνώμη επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.  Η διεύθυνση του 

Υποκαταστήματος είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία του ειδικού τυποποιημένου πακέτου 

πληροφοριών που ενδέχεται να χρειαστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με [τα ΔΠΧΑ/ το 

λογιστικό εγχειρίδιο της Εταιρείας].  Θα διενεργήσουμε την εργασία μας σύμφωνα με [τα 

σχετικά ελεγκτικά πρότυπα]. 

 

Εσωτερικός έλεγχος 

 

16 Στην ανάπτυξη του σχεδιασμού του ελέγχου μας, θα συνεργαστούμε με τους 

εσωτερικούς σας ελεγκτές για να βεβαιωθούμε ότι η εργασία μας είναι κατάλληλα 

συντονισμένη με τη δική τους. Μπορεί να αποφασίσουμε να βασιστούμε στην εργασία του 

εσωτερικού ελέγχου όποτε είναι δυνατόν.  Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

μπορεί να γίνει χρήση της εργασίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, θα προβούμε σε 

εκτίμηση της επάρκειας της εργασίας αυτής για σκοπούς του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα 

με το ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών».  Αυτή θα 

περιλαμβάνει αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούνται και τεκμηρίωση για 

συμμόρφωση με τα ΔΠΕ όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΠΕΔ, και μπορεί να περιλαμβάνει 

την επανεκτέλεση επιλεγμένων διαδικασιών.  Έχουμε αποκλειστική ευθύνη για τη γνώμη 

ελέγχου που θα εκφράσουμε ως αποτέλεσμα της παρούσας ανάθεσης, και αυτή η υποχρέωση 

δεν μειώνεται από οποιαδήποτε χρήση γίνεται της εργασίας του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Διαβεβαιώσεις της διεύθυνσης 

 

17 Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ετοιμασία 

των οικονομικών καταστάσεων θα περιέχουν κατά κανόνα γεγονότα ή αποφάσεις, που δεν  

καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία.  Ως μέρος των κανονικών μας ελεγκτικών διαδικασιών, 

δυνατόν να ζητήσουμε από τους αρμόδιους Διοικητικούς Συμβούλους ή ανώτερους 

αξιωματούχους/διεύθυνση να μας παράσχουν γραπτή βεβαίωση για τέτοια γεγονότα ή 

αποφάσεις και οποιεσδήποτε άλλες προφορικές διαβεβαιώσεις λάβαμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου σε θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Θα τους 

ζητήσουμε επίσης να επιβεβαιώσουν στην εν λόγω επιστολή ότι όλες οι σημαντικές και 

σχετικές πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας. 

 

18 Θα παρέχουμε σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κατάσταση 

με οποιαδήποτε αδιόρθωτα λάθη ή ανακρίβειες που ήρθαν στην αντίληψή μας κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 

προσαρμόσουν  τις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές τις ανακρίβειες, θα 

ζητήσουμε γραπτές διαβεβαιώσεις από τη διεύθυνση και, εκεί όπου χρειάζεται,  εκείνους που 

είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, που να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους 

δεν διορθώθηκαν οι ανακρίβειες και τη θέση τους ότι η επίδραση αυτών των αδιόρθωτων 

λαθών, μεμονωμένα ή συνολικά, κρίνεται ασήμαντη επί των οικονομικών καταστάσεων ως 

σύνολο. 
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Εντοπισμός απάτης, λάθους και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 

 

19 Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Υποκαταστήματος και 

για την πρόληψη και εντοπισμό απάτης, λάθους και μη συμμόρφωσης με νόμους και 

κανονισμούς ανήκει σε εσάς.  Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας 

ώστε να έχουμε εύλογη προσδοκία να εντοπίσουμε ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 

καταστάσεις ή στα λογιστικά βιβλία (περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από 

απάτη, λάθος ή μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς), όμως η εξέτασή μας δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για αποκάλυψη όλων αυτών των ουσιωδών λαθών ή απάτης ή 

περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που τυχόν υπάρχουν. 

 

20 Σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου απαιτούν όπως διασφαλίζουμε ότι ορισμένα θέματα γνωστοποιούνται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  Θα υποβάλλουμε έκθεση κατευθείαν προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε απάτη η οποία περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται ανώτεροι διευθυντές, και οποιαδήποτε απάτη (στην οποία εμπλέκονται 

είτε ανώτεροι διευθυντές είτε άλλοι υπάλληλοι) η οποία περιέλθει στην προσοχή μας και 

προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις.  Θα υποβάλλουμε έκθεση προς 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη για οποιαδήποτε απάτη περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται κατώτεροι υπάλληλοι και η οποία δεν προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις 

οικονομικές καταστάσεις· ωστόσο δεν θα υποβάλλουμε έκθεση για τέτοια θέματα κατευθείαν 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. 

 

21 Θα πληροφορούμε την κατάλληλη βαθμίδα της διοίκησης του Υποκαταστήματος και 

θα διασφαλίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επαρκώς ενημερωμένο σε 

σχέση με παράνομες δραστηριότητες οι οποίες εντοπίζονται ή με κάποιο άλλο τρόπο 

περιέρχονται στην προσοχή μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εκτός αν η παράνομη 

δραστηριότητα είναι σαφώς ασήμαντη. 

 

Πρόσβαση σε φύλλα εργασίας 
 

22 Τα φύλλα εργασίας μας και άλλα εσωτερικά έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό 

την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής ανήκουν αποκλειστικά στην [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] και δεν θα δοθούν σε σας. 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος πρέπει να περιληφθεί όπου η ιδιοκτήτρια Εταιρεία του 

Υποκαταστήματος ελέγχεται από άλλο ελεγκτή.] 

 

23 Μπορεί να μας ζητηθεί ως ελεγκτή του Υποκαταστήματος να δώσουμε στον ελεγκτή 

της Εταιρείας τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που αυτός ο ελεγκτής είναι εύλογο να 

απαιτήσει για τον έλεγχό του.  Αυτό μπορεί να περιλάβει την παροχή από εμάς πρόσβασης 

στα φύλλα εργασίας μας και αντιγράφων των φύλλων εργασίας μας, καθώς και συζήτηση 

σχετικών θεμάτων μαζί τους. 

 

24 Μπορεί [επίσης] να μας ζητηθεί να δώσουμε πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου μας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή εξαιτίας άλλων θεσμικών υποχρεώσεων. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

25 Για να μας βοηθήσετε στην εξέταση των οικονομικών σας καταστάσεων, θα 

ζητήσουμε να δούμε έγκαιρα όλα τα έγγραφα ή καταστάσεις [περιλαμβανομένης της Έκθεσης 

του Διοικητικού Συμβουλίου] που πρόκειται να εκδοθούν μαζί με τις οικονομικές 

καταστάσεις.  Δικαιούμαστε επίσης να παρευρισκόμαστε σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της 

Εταιρείας και να λαμβάνουμε ειδοποίηση για όλες αυτές τις συνελεύσεις. 
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26 Από τη στιγμή που έχουμε εκδώσει την έκθεσή μας, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω άμεση ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνου του οικονομικού 

έτους. 

 

Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

 

27 Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί 

μέρος του ελεγκτικού καθήκοντος, αλλά θα συζητήσουμε τις λογιστικές πολιτικές του 

Υποκαταστήματος μαζί σας, ειδικά όπου παρουσιάζονται προβλήματα, και μπορεί να 

εισηγηθούμε αναπροσαρμογές για να τις μελετήσετε. 

 

Φορολογία 

 

28 Φορολογικές υπηρεσίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

φορολογικών υποχρεώσεων θα αποτελέσουν θέμα ξεχωριστής επιστολής ανάθεσης. 

 

Άλλες υπηρεσίες 

 

[Σημείωση:  Οποιεσδήποτε ειδικές εισηγήσεις γίνουν σε μία πρόταση, είτε γραπτώς είτε αλλιώς, 

όπως για παράδειγμα συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού στην 

επιστολή ανάθεσης, και χρηματικού περιορισμού ευθύνης (capped), έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι ενήμερος ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος του ελέγχου.] 

 

29 Δεν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ότι έχουμε ειδοποίηση, για τους σκοπούς των 

ελεγκτικών μας ευθυνών, των πληροφοριών που παρέχονται σε μέλη της [όνομα ελεγκτικού 

οίκου] εκτός από εκείνους που ασχολούνται με τον έλεγχο (για παράδειγμα πληροφορίες που 

παρέχονται σε σχέση με λογιστικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες). 

 

Ευθύνες θεματοφύλακα  

 

30 Λόγω του ότι ο έλεγχός μας γίνεται με σκοπό να διαμορφώσουμε γνώμη πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις του Υποκαταστήματος, οι ελεγκτικές μας διαδικασίες δεν 

επεκτείνονται συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του Υποκαταστήματος αλλά ανήκουν σε 

άλλους. 

 

Αναφορά ξεπλύματος παράνομου χρήματος 

 

31 Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 

2007 μέχρι 2013, και συνεπώς, οι [Συνέταιροι/Διοικητικοί Σύμβουλοι] (διάγραψε ανάλογα με 

την περίπτωση) και το προσωπικό των ελεγκτικών οίκων υποχρεούνται όπως αναφέρουν κάθε 

γνώση ή υποψία, ή βάσιμο λόγο να γνωρίζουν ή να υποψιάζονται, ότι έχει διαπραχθεί ποινικό 

αδίκημα που δημιουργεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος από αξιόποινη πράξη, 

ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διεπράχθει από πελάτη τους ή από τρίτο μέρος.  Εάν ως 

μέρος της κανονικής ελεγκτικής μας εργασίας έχουμε γνώση ή υποψία, ή έχουμε βάσιμο λόγο 

να γνωρίζουμε ή να υποψιαζόμαστε, ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια αδικήματα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε έκθεση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Σε αυτές τις περιστάσεις δεν είναι πρακτική μας να συζητούμε 

τέτοιες εκθέσεις μαζί σας λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις περί 

αποκάλυψης πληροφοριών της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος. 
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Ταυτότητα του πελάτη 

 

32 Όπως και άλλοι οίκοι που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, είμαστε αυστηρά 

υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των πελατών μας για σκοπούς της 

νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.  Γι’ αυτό το σκοπό 

θα σας ζητήσουμε όπως μας παραχωρήσετε, για να κρατήσουμε στα αρχεία μας, κάποιες 

πληροφορίες και έγγραφα και/ή να ερευνήσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία.  Αν δεν 

έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για την ταυτότητα σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που να μας παρεμποδίζουν να προχωρήσουμε με την αποδοχή 

του διορισμού μας ως ελεγκτής. 

 

Εργασία για άλλους πελάτες 

 

33 Δεν θα παρεμποδιστούμε ή περιοριστούμε, συνεπεία της σχέσης μας μαζί σας, 

περιλαμβανομένου και οτιδήποτε που προβλέπεται στην παρούσα επιστολή ανάθεσης, από 

του να παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους πελάτες.  Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που μας 

κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής παραμένουν εμπιστευτικές.  [Έχουμε 

συζητήσει μαζί σας τέτοιες διαδικασίες, όπως σημειώνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής 

ανάθεσης και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς για τους σκοπούς της 

παρούσας ανάθεσης.] 

 

Ο ρόλος του επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου 

 

34 [Συναίτερος/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) της [ονομασία ελεγκτικού οίκου], ως επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (audit 

engagement leader), θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή του ελέγχου και για την 

έκδοση της γνώμης μας επί των οικονομικών καταστάσεων.  Στην πράξη υιοθετούμε 

ορισμένες διαδικασίες, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με την εμπλοκή άλλων 

[Συνεταίρων/Διοικητικών Συμβούλων] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) για σκοπούς 

διαβούλευσης, επισκόπησης και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης τους, ώστε οι 

συμβουλές που δίνουμε και οι γνώμες που εκφράζουμε να αντιπροσωπεύουν το έυρος της 

γνώσης και της συλλογικής πείρας της [ονομασία ελεγκτικού οίκου].  Είναι επίσης δυνατό να 

ανατεθεί σε άλλους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) είτε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε να 

βοηθήσουν σε θέματα του ελέγχου. 

 

Εκθέσεις προς τρίτους 

 

35 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως σε σχέση με συμφωνίες δανείων, όπου τρίτο 

μέρος θα επιδιώξει να μας ζητήσει, υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτής, να του υποβάλουμε 

έκθεση.  Οποιεσδήποτε συμφωνημένες διευθετήσεις μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους που 

επιδιώκει να επιβάλει τέτοιες απαιτήσεις σε εμάς δε θα μας δεσμεύουν, ως θέμα νόμου.  

Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συμφωνήσουμε να δώσουμε εκθέσεις σε 

τρίτους, αλλά όχι με την ιδιότητά μας ως ελεγκτής.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ενδεχόμενες 

απαιτήσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία και αρκετά πριν η 

συμφωνία δανείου ή άλλη διευθέτηση οριστικοποιηθεί.  Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, η 

πολιτική μας είναι να μην προεκτείνουμε το καθήκον της επιμέλειάς μας σε σχέση με την 

έκθεση του ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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36 Όπως σημειώνεται πιο πάνω, η έκθεσή μας θα ετοιμαστεί αποκλειστικά για τα μέλη 

της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, και για 

κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποδεχθούμε ή αναλάβουμε ευθύνη 

(νομική ή άλλη) για την έκθεσή μας, ούτε θα αποδεχθούμε ευθύνη για ή σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο ή έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε προς 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η έκθεσή μας παρουσιαστεί ή στην κατοχή του οποίου 

περιέλθει, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να βασιστεί στην έκθεσή μας εκτός 

εάν έχει λάβει προηγουμένως από εμάς γραπτή συγκατάθεση να το πράξει. 

 

Εκθέσεις προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

 

37 Ο έλεγχός μας δεν είναι σχεδιασμένος να εντοπίσει όλες τις αδυναμίες στο λογιστικό 

σύστημα και στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης του Υποκαταστήματος, 

όμως θα σας υποβάλλουμε γραπτή έκθεση με τις σημαντικές αδυναμίες των συστημάτων 

εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης που περιήλθαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου και που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν στην προσοχή αυτών που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση.  Θα φέρουμε επίσης σε γνώση αυτών που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση τα σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο 

μας ως ενδείκνυται. 

 

38 Τέτοιες εκθέσεις δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη δική μας γραπτή 

συγκατάθεση.  Τέτοια συγκατάθεση θα δοθεί μόνο στη βάση ότι οι εκθέσεις αυτές δεν 

ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου εκτός του 

Υποκαταστήματος και ότι δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε οποιοδήποτε καθήκον ή φέρουμε 

ευθύνη προς οποιοδήποτε άλλο μέρος. 

 

39 Η επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης διεξάγεται μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων του 

Υποκαταστήματος και συνεπώς τα σχόλια μας για τα συστήματα αυτά δεν θα περιλαμβάνουν 

κατ’ ανάγκη όλες τις πιθανές βελτιώσεις που θα ήταν δυνατόν να προταθούν ως αποτέλεσμα 

μιας πιο εκτεταμένης εξειδικευμένης αξιολόγησης. 

 

Πρόνοιες για αποζημιώσεις 

 

40 Εφόσον είναι σημαντικό για την ορθή άσκηση των θεσμικών μας καθηκόντων ως 

ελεγκτής να έχουμε ορθή και ακριβή εικόνα των λογαριασμών και οικονομικών υποθέσεων 

του Υποκαταστήματος και εφόσον είναι προφανές ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων αντιπροσώπων του 

Υποκαταστήματος, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε 

πληροφορία που έχει παρουσιαστεί σε εμάς από το Υποκατάστημα ή τους αντιπροσώπους 

του η οποία είναι ανακριβής ή παραπλανητική ή για την παράληψη παρουσίασης όλων των 

ουσιωδών πληροφοριών και οι οποίες έχουν δοθεί εσκεμμένα, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

41 Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας ως ελεγκτής, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε 

και να απαλλάξετε την [όνομα ελεγκτικού οίκου] από όλες τις ζημίες, απώλειες και έξοδα 

ανεξαρτήτως του τρόπου που προέκυψαν, που δυνατόν να επωμιστούμε ως αποτέλεσμα της 

παρουσίασης από το Υποκατάστημα ή τους αντιπροσώπους του λανθασμένων, 

παραπλανητικών ή ανακριβών στοιχείων ή την παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών 

ή άλλων σχετικών εγγράφων, εκτός από εκείνα που έχουν προκληθεί από δική μας βαριά 

αμέλεια, κακή πίστη, αθέτηση εμπιστοσύνης ή δόλου. 
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42 Παρόλο που ο ελεγκτής αναλαμβάνει και αναγνωρίζει ευθύνη για τις δηλώσεις του 

μόνο προς την Εταιρεία την ίδια και όχι προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, η Εταιρεία θα 

συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την [όνομα ελεγκτικού οίκου], τους 

[Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση), τους 

αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από, και ενάντια σε, οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα, 

δαπάνες, απώλειες, απαιτήσεις, αξιώσεις, πράξεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που 

κατέβαλε, επωμίστηκε, υπέστη, προκάλεσε ή ξεκίνησε εναντίον της οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 

που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, αυτήν την ανάθεση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

απώλεια ή ζημιά προκαλείται κατά τρόπο άλλο παρά από δική μας απάτη ή δόλο. 

 

Ευθύνη [Η πιο κάτω παράγραφος θα πρέπει να διαγράφεται για US SEC πελάτες όπου η 

εργασία μας θα αποτελεί τη βάση σε σχέση με υποβολή στο US SEC] 

 

43 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και μόνο θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 

συμβολαίου ανάθεσης που διαμορφώνεται με βάση την παρούσα επιστολή.  Ως εκ τούτου, 

συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με ή σε σχέση με την 

παρούσα ανάθεση βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης 

θεσμικού καθήκοντος ή άλλως πως έναντι οποιουδήποτε μέλους, διοικητικού συμβούλου ή 

υπαλλήλου της [όνομα ελεγκτικού οίκου]. 

 

Προστασία εμπορικού ονόματος 

 

44 Εάν το Υποκατάστημα σκοπεύει να δημοσιεύσει ή αλλιώς να αναπαραγάγει σε 

οποιοδήποτε έγγραφο την έκθεσή μας επί των οικονομικών καταστάσεων του 

Υποκαταστήματος, ή αλλιώς να αναφερθεί στην [όνομα ελεγκτικού οίκου] σε έγγραφο που 

περιέχει άλλες πληροφορίες επιπρόσθετες αυτών των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 

(π.χ. σε εγκύκλιο προσφοράς δανείων ή κεφαλαίων ή σε μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης), 

με τρόπο που να συνδέεται η [όνομα ελεγκτικού οίκου] με αυτό το έγγραφο, το 

Υποκατάστημα συμφωνεί ότι η διεύθυνσή του θα μας παράσχει προσχέδιο του εγγράφου για 

να το διαβάσουμε, και θα πάρουν την έγκρισή μας για τη συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της 

έκθεσής μας μέσω παραπομπής, ή την αναφορά στην [όνομα ελεγκτικού οίκου], σε ένα τέτοιο 

έγγραφο πριν το έγγραφο δημοσιευθεί, εκτυπωθεί και διανεμηθεί.  Η συμπερίληψη ή 

ενσωμάτωση της έκθεσής μας μέσω παραπομπής σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο θα 

αποτελούσε επανέκδοση της έκθεσής μας. 

 

45 Η ανάθεση σε εμάς να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω δεν 

συνιστά συμφωνία μας να συνδεθούμε με οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα που δημοσιεύονται ή 

αναπαράγονται από ή εκ μέρους του Υποκαταστήματος.  Οποιοδήποτε αίτημα από το 

Υποκατάστημα για να επανεκδώσει την έκθεσή μας ή για να συγκατατεθούμε στη 

συμπερίληψή της ή ενσωμάτωσή της μέσω παραπομπής σε έγγραφο προσφοράς ή άλλο 

έγγραφο, θα εξεταστεί με βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο του 

εν λόγω αιτήματος.  [Η εκτιμώμενη αμοιβή που περιγράφεται στο παρών έγγραφο / η αμοιβή 

μας ως ελεγκτής] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες χρειαστεί να εκτελεστούν σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.  Αμοιβές για 

τέτοιες υπηρεσίες (και το πεδίο εφαρμογής τους) θα υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία μας τη 

δεδομένη στιγμή και θα περιγράφονται σε ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης. 
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Ανεξαρτησία 

 

46 Αν αρχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και ακολούθως εντοπίσουμε περιστάσεις 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ή άλλη 

εργασία που εκτελούμε για εσάς, την Εταιρεία ή οποιαδήποτε συγγενική εταιρεία που ανήκει 

στην εταιρική σας δομή, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την εργασία για την οποία 

έχουμε δεσμευτεί.  Όταν συμβεί αυτό, θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα όσο πιο 

σύντομα γίνεται και θα επιδιώξουμε μια λύση η οποία να μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την 

ανάθεση.  Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, μπορεί να 

χρειαστεί να τερματίσουμε τις υπηρεσίες μας και θα έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε 

δίδοντας σας ειδοποίηση που θα τίθεται σε ισχύ αμέσως με την παράδοσή της, αφού 

προηγουμένως σας συμβουλευτούμε. 

 

47 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και οι άνθρωποί της διατηρούν ανεξαρτησία 

συμφερόντων και διανοητικής στάσης στις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς σε σχέση 

με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τη σύγκρουση συμφερόντων.  Εσείς επιβεβαιώνετε ότι, 

για να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ανεξαρτησίας, μας έχετε ενημερώσει 

(και στο μέλλον θα μας ενημερώνετε) για οποιαδήποτε ελεγκτική σχέση ή πιθανή ελεγκτική 

σχέση μεταξύ εσάς ή των συνδεδεμένων με εσάς εταιρειών αφενός, και την [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] ή συνδεδεμένη εταιρεία της [όνομα ελεγκτικού οίκου] αφετέρου.  

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να ενημερώνετε αμέσως τον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου 

[Συναίτερο/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) της 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] εάν μέλος της ομάδας ελέγχου αποταθεί για εργοδότηση στο 

Υποκατάστημά σας.  Επιπρόσθετα, δεν θα προσεγγίσετε μέλος της ομάδας ελέγχου για 

εργοδότηση σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 

 

48 Αντιλαμβάνεστε ότι μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην πιο πάνω 

παράγραφο, μπορεί να οδηγήσει την [όνομα ελεγκτικού οίκου] να ενεργεί κατά παράβαση των 

κανονισμών ανεξαρτησίας των ελεγκτών, και συνεπώς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι 

για τυχόν ζημιές, διεκδικήσεις ή απαιτήσεις από οποιοδήποτε μέρος, ή για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών αντιπροσώπευσης) και εξόδων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης. 

 

Σύγκρουση συμφερόντων 

 

49 Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για μεγάλο αριθμό πελατών και μπορεί να 

βρεθούμε στη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς που μπορεί να 

θεωρήσετε ότι δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.  Αν και έχουμε καθιερώσει 

διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα εντοπίσουμε όλες απ’ αυτές που υπάρχουν ή που μπορεί να δημιουργηθούν εν μέρη επειδή 

είναι δύσκολο για μας να προβλέψουμε  τι εσείς μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σύγκρουση 

συμφερόντων.  Ζητούμε να μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που 

επηρεάζουν αυτή την ανάθεση και τις οποίες γνωρίζετε ή έρχονται στην αντίληψή σας.  Όπου 

οι πιο πάνω συνθήκες εντοπιστούν και πιστεύουμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να 

διασφαλιστούν δεόντως με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, θα συζητήσουμε και 

συμφωνήσουμε μαζί σας τις διευθετήσεις που θα εφαρμόσουμε για να διατηρήσουμε την 

εμπιστευτικότητα και να βεβαιωθούμε ότι οι συμβουλές και γνώμες που λαμβάνετε από εμάς 

είναι πλήρως ανεξάρτητες.  Ακριβώς όπως εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που 

είναι εμπιστευτικές για σας προς όφελος τρίτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους  για το δικό σας όφελος. 
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Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 

50 Κατά τη διάρκεια της εργασίας, από καιρό σε καιρό θα επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι η ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων 

θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από ιούς ή λάθος, και τέτοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να 

υποκλαπούν, να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν να παραληφθούν με καθυστέρηση 

ή σε ελλιπή μορφή ή να επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο ή να μην είναι ασφαλείς προς 

χρήση. 

 

51 [Οι Συνεταίροι/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) και το προσωπικό της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης να χρειαστούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και βοηθήματα.  

Συμφωνείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές από τη δυνατότητά τους να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μέσω της διαδικτυακής σας 

σύνδεσης και ότι θα μπορούν να το επιτυγχάνουν συνδέοντας το φορητό τους υπολογιστή στο 

δίκτυό σας.  Ο καθένας μας κατανοεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθένα από εμάς που 

σχετίζονται με αυτή την πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια και τη 

μετάδοση ιών. 

 

52 Ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες δεν μπορούν να 

προσφέρουν εγγύηση ότι οι αποστολές δεδομένων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα του καθενός μας 

και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα δεν θα επηρεαστούν από τους κινδύνους 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους.  Επιβεβαιώνουμε ότι το κάθε μέρος 

αποδέχεται τους κινδύνους και εξουσιοδοτούμε (α) την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας, 

και (β) τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω.  Συμφωνούμε όπως το κάθε μέρος χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές διαδικασίες για (i) 

να ελέγξει για τους πιο ευρέως γνωστούς ιούς πριν από την αποστολή πληροφοριών 

ηλεκτρονικά ή πριν ενωθούμε στο δίκτυό σας, και (ii) να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα συστήματα του κάθε μέρους.  Το κάθε μέρος θα έχει ευθύνη για την 

προστασία των δικών του συστημάτων και συμφερόντων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και εσείς και η [όνομα ελεγκτικού οίκου] (περιλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση των αντίστοιχων μελών, διοικητικών συμβούλων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή 

υπηρετών μας) δεν θα έχουν ευθύνη έναντι του άλλου μέρους επί οποιασδήποτε βάσης, είτε 

βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με 

λάθος, ζημιά, απώλεια ή παράλειψη η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική 

επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουμε προς τέτοιες 

πληροφορίες ή από τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. 

 

53 Η εξαίρεση ευθύνης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα ισχύει 

στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από πράξεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες οι 

οποίες είναι εν πάση περιπτώσει εγκληματικές, ανέντιμες ή δόλιες εκ μέρους των αντίστοιχων 

μελών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή υπηρετών μας και γενικά 

στο βαθμό που τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νόμο. 

 

54 Αν η επικοινωνία σχετίζεται με θέμα που είναι σημαντικό και επί του οποίου θέλετε 

να βασιστείτε και ανησυχείτε για τις πιθανές επιπτώσεις από μια ηλεκτρονική αποστολή 

δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε έντυπη μορφή από εμάς. Αν 

επιθυμείτε την προστασία με κωδικό όλων ή συγκεκριμένων εγγράφων που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να το 

διευθετήσουμε κατάλληλα. 
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Ηλεκτρονική δημοσίευση εκθέσεων του ελεγκτή 

 

55 [Η έκθεσή/Oι εκθέσεις] μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν [μπορεί/ούν] να 

[δημοσιευτεί/ούν] ή να [διανεμηθεί/ούν] εκτός αν [συνοδεύεται/ονται] από το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες [σχετίζεται/ονται]. 

 

56 Αναγνωρίζουμε ότι ως Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ίσως να επιθυμείτε τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Υποκαταστήματος και της έκθεσης του 

ελεγκτή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή του Υποκαταστήματος, ή τη διανομή τους στους 

μετόχους με ηλεκτρονικά μέσα όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Οι υποχρεώσεις σας 

αναφορικά με την ετοιμασία, διανομή και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων δεν 

αλλάζουν απλώς και μόνο λόγω της ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ή διανομής των 

οικονομικών καταστάσεων.  Έχετε υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε τέτοια 

δημοσίευση θα παρουσιάζει ορθά τις οικονομικές πληροφορίες και οποιαδήποτε έκθεση του 

ελεγκτή.  Σας ζητούμε όπως μας ενημερώσετε αναφορικά με οποιαδήποτε προτιθέμενη 

ηλεκτρονική δημοσίευση πριν αυτή λάβει χώρα. 

 

57 Με το να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη δημοσίευση της γνώμης μας μαζί με 

τις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή του Υποκαταστήματος δεν 

αποδεχόμαστε οποιοδήποτε καθήκον επιμέλειας και αρνούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση 

πέραν των θεσμικών καθηκόντων μας ως ελεγκτής.  Ως ελεγκτής, θα εξετάσουμε τη 

διαδικασία βάσει της οποίας οι οικονομικές πληροφορίες που θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά 

προέρχονται από τις οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς που 

έχουν υπογραφεί με το χέρι, θα ελέγξουμε ότι η προτεινόμενη ηλεκτρονική έκδοση είναι 

πανομοιότυπη σε περιεχόμενο με τους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το χέρι και θα 

ελέγξουμε ότι η μετατροπή των λογαριασμών που έχουν υπογραφεί με το χέρι σε 

ηλεκτρονική μορφή δεν έχει οδηγήσει σε διαστρέβλωση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών πληροφοριών, π.χ. με την υπογράμμιση ορισμένων πληροφοριών ώστε να τους 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 

 

58 Έχετε ευθύνη για τις δικλίδες διασφάλισης της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή του 

Υποκαταστήματος και την ασφάλειά της, και, όπου ισχύει, για τον καθορισμό και έλεγχο της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής διανομής Ετήσιων Εκθέσεων και άλλων οικονομικών 

πληροφοριών στους μετόχους και στον Έφορο Εταιρειών.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση 

των δικλίδων διασφάλισης σχετικά με τη συντήρηση και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας 

της Εταιρείας ή του Υποκαταστήματος είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων.  Ως εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε 

αλλαγές οι οποίες δυνατόν να έχουν γίνει στις οικονομικές καταστάσεις από την αρχική 

παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα.  Ωστόσο, αν περιέλθουν στην αντίληψή μας οποιεσδήποτε 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα ειδοποιήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν αντιστοιχούν πλέον στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν υπογραφεί με 

το χέρι. 

 

Αμοιβή 

 

59 Η αμοιβή μας θα βασίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας από τα άτομα τα οποία επιφορτίστηκαν με την ανάθεση και επιπλέον περιστασιακά 

έξοδα και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  Οι τιμές χρέωσης μας ανά ώρα διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα της εργασίας και την ευθύνη που αναλαμβάνεται, καθώς και με τις 

δεξιότητες και εμπειρία του προσωπικού το οποίο θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσει την 

εργασία.  Η αμοιβή μας θα τιμολογείται καθώς η εργασία εξελίσσεται. 
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60 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες για ……………, όπως συμφωνήθηκε μαζί 

σας, είναι €…………………… και θα τιμολογηθεί ως ακολούθως: 

 

…………… 

 

61 Επιπρόσθετα θα χρεωθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αμοιβής και 

των εξόδων. 

 

62 Η πληρωμή της αμοιβή μας είναι οφειλόμενη με την παρουσίαση του τιμολογίου. 

 

63 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν περιλαμβάνει την αξία οποιουδήποτε επιπλέον χρόνου σε σχέση με λάθη στα 

λογιστικά σας βιβλία, ανεπάρκειες στα συστήματα των εσωτερικών δικλίδων διασφάλισής 

σας ή οποιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου μας, και για τα οποία, αν είμασταν ενήμεροι για την ύπαρξη τους, θα 

απαιτείτο ψηλότερη προσφορά.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οποιαδήποτε επιπρόσθετη ελεγκτική 

αμοιβή θα συμφωνηθεί μαζί σας. 

 

64 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κανονικά προς το Υποκατάστημα και θα εξοφλούνται 

από αυτό.  Το Υποκατάστημα όμως και [κάθε ένας από τους ιδιοκτήτες (δικαιούχους 

μετόχους) / κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εφαρμόζεται εάν ο πελάτης είναι 

εισηγμένος στο Χρηματιστήριο)] είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για όλες τις 

απλήρωτες αμοιβές και οποιαδήποτε απαίτηση για απλήρωτες αμοιβές θα γίνεται κατά του 

Υποκαταστήματος και των δικαιούχων ιδιοκτητών. 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

65 Όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά την επιχείρηση σας και που λαμβάνονται από 

εσάς για σκοπούς παροχής ή λήψης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

επιστολής ανάθεσης, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»).  Θα χρησιμοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και δεν θα αποκαλύψουμε τέτοιες Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η 

γραπτή συγκατάθεση σας, εκτός όπως προνοείται στις παραγράφους [66] μέχρι [70] πιο 

κάτω. 

 

66 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριστούμε σαν εμπιστευτική οποιαδήποτε 

πληροφορία μας αποκαλύψετε η οποία: (i) είναι δικαιωματικά σε γνώση μας πριν 

αποκαλυφθεί από εσάς· (ii) έχει δοθεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

χωρίς περιορισμό· (iii) έχει αναπτυχθεί από εμάς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνει χρήση ή να 

βασιστούμε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες· (iv) είναι ή θα γίνει κοινώς γνωστή χωρίς να 

παραβιάζει τις παρούσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας· ή (v) δύναται να ληφθεί νόμιμα 

από εμάς από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

 

67 Μπορούμε να δώσουμε και/ή να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 

άλλους οργανισμούς-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] ή σε 

σχετικούς εργολάβους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην 

παροχή των υπηρεσιών εφόσον υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και 

στους επαγγελματικούς σας συμβούλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. 

 

68 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από 

νόμο ή κανονισμό, ή όταν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ζητείται από επαγγελματικό σώμα 

του οποίου είμαστε μέλος.  Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] για σκοπούς 

ανεξαρτησίας, διαχείρισης κινδύνων και ποιοτικού ελέγχου. 
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69 Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν, για διάφορους 

επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της διαχείρισης σχέσεων, της διαχείρισης 

λογαριασμών, των εσωτερικών οικονομικών εκθέσεων, της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, 

συντήρησης, υποστήριξης) και της αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, τόσο σε οργανισμούς-

μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] όσο και σε προμηθευτές 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 

 

70 Στην έκταση που η εργασιακή σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εμπλέκει 

επίσης τον πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχουν θυγατρικές του εταιρείες ή 

περιλαμβάνει την γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιες θυγατρικές, άμεσα σε εμάς ή 

οποιοδήποτε οργανισμό μέλος του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου], 

εγκρίνετε τη γνωστοποίηση πληροφοριών όπως προβλέπεται στις παραγράφους [67], [68], 

και [69] πιο πάνω και επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως 

αντιπρόσωπος των θυγατρικών σας. 

 

71 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστές σας ή σε 

άλλα μέρη των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με τα δικά σας, νοουμένου 

ότι δεν αποκαλύπτουμε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας και συμμορφωνόμαστε με τις 

ηθικές μας υποχρεώσεις. 

 

Προστασία δεδομένων 

 

72 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, αποκαλύψουμε και 

μεταβιβάσουμε διεθνώς, προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, σχετικά με εσάς και/ή τους εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους, πελάτες και άλλα 

άτομα, για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις παραγράφους [66] μέχρι [69] πιο πάνω, και για σκοπούς 

παροχής σε εσάς πληροφοριών αναφορικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 

 

73 Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους εργοδοτούμενούς σας, 

εργολάβους, πελάτες και άλλα άτομα, επιβεβαιώνετε ότι το κάνετε νοουμένου ότι έχετε 

εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως ο αντιπρόσωπος τους και ότι έχετε εξασφαλίσει 

οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση.  Θα διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από εμάς και τους υπεργολάβους και/ή αντιπροσώπους μας δεν θα οδηγήσει σε 

παραβίαση είτε από εμάς είτε από οποιοδήποτε υπεργολάβο ή αντιπρόσωπο μας, της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

74 Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς 

διασφάλισης συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές μας πολιτικές. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

75 Εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν την ανάθεση, κάθε μέρος 

θα συνεργαστεί με καλή πίστη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.  Όπου κάθε μέρος 

συμφωνεί, τα μέρη θα επιζητήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση.  Το κάθε 

μέρος συμφωνεί ότι αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, 

τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να απευθυνθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 
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Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

 

76 Η επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε μαζί μας πως μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας προς εσάς ή εάν δεν είστε 

ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως θέσετε το 

θέμα αμέσως στον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου για εκείνη την πτυχή των υπηρεσιών μας 

προς εσάς.  Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε κάθε παράπονο προσεκτικά και χωρίς 

χρονοτριβή, και να κάνουμε ότι μπορούμε για να σας εξηγήσουμε τη θέση μας. 

 

Εφαρμόσιμη νομοθεσία 
 

77 Το συμβόλαιο που διαμορφώνεται με αυτή την επιστολή ανάθεσης, όταν γίνει 

αποδεκτό από εσάς, θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τον Κυπριακό νόμο, 

και δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό αμετάκλητα ότι τα Δικαστήρια της 

Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε απαίτηση, 

διαφορά ή διαφωνία (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απαιτήσεων για συμψηφισμό ή 

ανταπαιτήσεων) που μπορεί να προκύψουν μέσα από ή σε σχέση με το συμβόλαιο.  Το κάθε 

μέρος παραιτείται αμετάκλητα του δικαιώματος οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η αγωγή έχει 

τεθεί σε ακατάλληλο τόπο συζητήσεως ή να ισχυριστεί ότι τέτοια Δικαστήρια δεν έχουν 

δικαιοδοσία. 

 

Δήλωση πληρότητας της συμφωνίας και πρόνοιες για τροποποιήσεις στο συμφωνητικό 
 

78 Αυτή η επιστολή αποτελεί την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σε σχέση 

με το περιεχόμενο του παρόντος. Αυτή η επιστολή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

διευθετήσεις και ερμηνείες μεταξύ των δύο μερών όσων αφορά το αντικείμενο αυτής της 

επιστολής, οι οποίες παύουν να έχουν περαιτέρω ισχύ ή επίδραση.  Οποιαδήποτε απόκλιση 

από τους όρους αυτής της επιστολής θα πρέπει να γίνει γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ 

εκτός εάν είναι υπογεγραμμένη από ένα [Συνέταιρο/Διοικητικό Σύμβουλο] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) της [όνομα ελεγκτικού οίκου] και από ένα δεόντως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της [όνομα του Υποκαταστήματος]. 

 

79 Οι διακανονισμοί οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το γράμμα θα συνεχίσουν να είναι 

σε ισχύ από έτος σε έτος εκτός εάν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση. 

 

80 Εάν τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με την αντίληψή σας σε σχέση με τις 

διευθετήσεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Υποκαταστήματος και την 

παροχή άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω, σας παρακαλούμε να υπογράψετε 

και να επιστρέψετε σε εμάς το συνημμένο αντίγραφο της παρούσας επιστολής. 
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81 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ ………………. για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή εξήγηση χρειάζεστε σε σχέση με τα πιο πάνω. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Έχω διαβάσει την πιο πάνω επιστολή και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτίθενται σε αυτήν, και επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράφω δια και εκ 

μέρους του [όνομα Υποκαταστήματος]. 

 

Υπεγράφη: 

 

 

…………………………………………..  ……………………………… 

(Όνομα και θέση)     (Ημερομηνία) 

 

δια και εκ μέρους του [όνομα Υποκαταστήματος]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου – Ιδιώτης Επιχειρηματίας/Επιχείρηση 

 

 

Κύριο ………. 

[Όνομα Ιδιώτη Επιχειρηματία] 

[Διεύθυνση Ιδιώτη Επιχειρηματία] 

 

 

[Ημερομηνία] 

 

Αναφορά: ……………… 

 

Θέμα: [Όνομα Ιδιώτη Επιχειρηματία] 

 

Αγαπητοί κύριοι 

 

1 [Σε συνέχεια του διορισμού μας ως ελεγκτή της Επιχείρησής σας, παραθέτουμε πιο 

κάτω / Η πολιτική μας είναι να γράφουμε στους πελάτες μας από καιρό σε καιρό για να 

παραθέτουμε] τη βάση με την οποία [ενεργούμε/θα ενεργήσουμε] ως ελεγκτής της [όνομα 

Ιδιώτη Επιχειρηματία/ Επιχείρησης που θα ελεγχθεί] (η «Επιχείρηση»), και την αντίστοιχη 

έκταση της ευθύνης σας και της δικής μας. 

 

Ευθύνες Ιδιώτη Επιχειρηματία και ελεγκτή 

 

2 Ως ιδιοκτήτης της Επιχείρησης, έχετε ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι η Επιχείρηση τηρεί 

λογιστικά βιβλία που να αποκαλύπτουν με λογική ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της 

Επιχείρησης, και να ετοιμάζετε οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και άλλη σχετική νομοθεσία].  Έχετε επίσης 

ευθύνη να θέτετε στη διάθεσή μας, όταν και όποτε απαιτείται, όλα τα λογιστικά βιβλία και 

άλλα σχετικά στοιχεία της Επιχείρησης, και τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που 

θεωρούμε αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής. Είναι δική σας 

ευθύνη να παρέχετε αντίγραφο αυτής της επιστολής ανάθεσης στα πρόσωπα που είναι 

επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση. 

 

3 Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε την ευθύνη σας για την δημιουργία ενός 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο, που να 

καθιστά δυνατή την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

4 Έχουμε υποχρέωση να υποβάλλουμε έκθεση προς εσάς κατά πόσο κατά τη γνώμη 

μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα [της χρηματοοικονομικής 

θέσης της Επιχείρησης, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της 

για το έτος] και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση [και άλλης σχετικής νομοθεσίας]. 
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5 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έκθεσή μας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά προς εσάς.  

Η ελεγκτική μας εργασία θα αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να αναφέρουμε σε εσάς εκείνα 

τα θέματα που απαιτούνται από εμάς να αναφέρουμε σε εσάς σε μια έκθεση ελεγκτή και για 

κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις περιστάσεις, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το 

νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός από εσάς, για 

την έκθεσή μας, ή για τις γνώμες που θα σχηματίσουμε. 

 

6 Οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν: 

 

(α) την περίληψη στην έκθεσή μας περιγραφής των υποχρεώσεών σας σε σχέση 

με τις οικονομικές καταστάσεις όταν οι οικονομικές καταστάσεις ή 

συνοδευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν τέτοια περιγραφή, και 

(β) την εξέταση κατά πόσο άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με εκείνες τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης ελεγκτή 

 

7 Σας παραπέμπουμε στις πιο πρόσφατες τεχνικές εγκύκλιους που εκδίδονται από τον 

Σύνδεσμο Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σχετικά με τις εκθέσεις ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων για την αναμενόμενη μορφή και περιεχόμενο της ελεγκτικής μας 

έκθεσης. Η μορφή και το περιεχόμενο της ελεγκτικής μας έκθεσης  μπορεί να χρειαστεί να 

τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα  των ευρημάτων του ελέγχου μας. 

 

Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου 

 

8 Ο έλεγχός μας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 

αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων 

(ΣΔΠΕΔ), και θα περιλαμβάνει τέτοιες δοκιμασίες επί των συναλλαγών και της ύπαρξης, 

ιδιοκτησίας και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θεωρούμε 

αναγκαίες.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και 

να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό μας για να αποκτήσουμε λελογισμένη 

διασφάλιση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε  λάθος.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από εσάς, καθώς επίσης και την 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

9 Θα αποκομίσουμε επαρκή κατανόηση του λογιστικού συστήματος και του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, για να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας και να 

καθορίσουμε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

αναγκαίες για να αξιολογήσουμε την επάρκεια των συστημάτων αυτών ως βάση για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και για να εξακριβώσουμε κατά πόσο έχουν 

τηρηθεί από την Επιχείρηση κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 

10 Αναμένουμε ότι θα αποκτούμε τα κατάλληλα τεκμήρια που θεωρούμε επαρκή για να 

μας επιτρέπουν να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από αυτά.  Η φύση και η έκταση των 

διαδικασιών μας θα ποικίλλει ανάλογα με την αξιολόγηση από εμάς του λογιστικού 

συστήματος της Επιχείρησης και, όπου επιθυμούμε να βασιστούμε σε αυτό, του συστήματος 

εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, και μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 
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11 Η εργασία μας μπορεί να διαφοροποιείται με βάση τα ευρήματά μας κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου και από έτος σε έτος.  Επομένως, είναι δυνατόν [να μην 

επισκεπτόμαστε κατ’ ανάγκη την ίδια ή όλες τις εγκαταστάσεις κάθε χρόνο και είναι δυνατόν] 

να τροποποιήσουμε την έκταση του ελέγχου μας, να εναλλάσσουμε την έμφαση που δίνουμε 

στον έλεγχό μας και να προτείνουμε θέματα που χρήζουν ειδικής έμφασης κατά τον έλεγχο, 

όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

 

12 Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σημαντικών υπολογισμών και 

αποφάσεών σας για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, και κατά πόσο οι 

λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις της Επιχείρησης, εφαρμόζονται με 

συνέπεια και έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς. 

 

13 Ο σχεδιασμός του ελέγχου μας και η εξέταση από εμάς των θεμάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχό μας επηρεάζονται από την έννοια της σημαντικότητας.  Κατά την αξιολόγηση 

του ουσιώδους μεγέθους λαμβάνουμε υπόψη τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 

παράγοντες. 

 

14 Στη διαμόρφωση της γνώμης μας θα αξιολογήσουμε επίσης τη γενική παρουσίαση 

των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Διαβεβαιώσεις της διεύθυνσης 

 

15 Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από εσάς στην ετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων θα περιέχουν κατά κανόνα γεγονότα ή αποφάσεις, που δεν  καταχωρούνται σε 

λογιστικά βιβλία.  Ως μέρος των κανονικών μας ελεγκτικών διαδικασιών, δυνατόν να σας 

ζητήσουμε από εσάς ή τη διεύθυνση να μας παράσχετε γραπτή βεβαίωση για τέτοια γεγονότα 

ή αποφάσεις και οποιεσδήποτε άλλες προφορικές διαβεβαιώσεις λάβαμε κατά τη διάρκεια 

του ελέγχου σε θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Θα 

σας ή τους ζητήσουμε επίσης να επιβεβαιώσετε στην εν λόγω επιστολή ότι όλες οι 

σημαντικές και σχετικές πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας. 

 

16 Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

κατάσταση με οποιαδήποτε αδιόρθωτα λάθη ή ανακρίβειες που ήρθαν στην αντίληψή μας 

κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην 

προσαρμόσετε τις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές τις ανακρίβειες, θα ζητήσουμε 

γραπτές διαβεβαιώσεις από εσάς ή τη διεύθυνση και, εκεί όπου χρειάζεται, εκείνους που είναι 

επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, που να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν 

διορθώθηκαν οι ανακρίβειες και τη θέση σας ότι η επίδραση αυτών των αδιόρθωτων λαθών, 

μεμονωμένα ή συνολικά, κρίνεται ασήμαντη επί των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο. 

 

Εντοπισμός απάτης, λάθους και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 

 

17 Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης και για την 

πρόληψη και εντοπισμό απάτης, λάθους και μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς 

ανήκει σε εσάς.  Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας ώστε να 

έχουμε εύλογη προσδοκία να εντοπίσουμε ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις 

ή στα λογιστικά βιβλία (περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από απάτη, λάθος ή μη 

συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς), όμως η εξέτασή μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 

βάση για αποκάλυψη όλων αυτών των ουσιωδών λαθών ή απάτης ή περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης που τυχόν υπάρχουν. 
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18 Σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου απαιτούν όπως διασφαλίζουμε ότι ορισμένα θέματα γνωστοποιούνται σε εσάς.  Θα 

υποβάλλουμε έκθεση κατευθείαν προς εσάς για οποιαδήποτε απάτη η οποία περιέλθει στην 

προσοχή μας στην οποία εμπλέκονται ανώτεροι διευθυντές, και οποιαδήποτε απάτη (στην 

οποία εμπλέκονται είτε ανώτεροι διευθυντές είτε άλλοι υπάλληλοι) η οποία περιέλθει στην 

προσοχή μας και προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις.  Θα 

υποβάλλουμε έκθεση προς ανώτερα διευθυντικά στελέχη για οποιαδήποτε απάτη περιέλθει 

στην προσοχή μας στην οποία εμπλέκονται κατώτεροι υπάλληλοι και η οποία δεν προκαλεί 

ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις· ωστόσο δεν θα υποβάλλουμε έκθεση για 

τέτοια θέματα κατευθείαν προς εσάς, εκτός αν εσείς αποφασίσετε διαφορετικά. 

 

19 Θα πληροφορούμε την κατάλληλη βαθμίδα της διοίκησης της Επιχείρησης και θα 

διασφαλίζουμε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένοι σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες οι 

οποίες εντοπίζονται ή με κάποιο άλλο τρόπο περιέρχονται στην προσοχή μας κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου μας, εκτός αν η παράνομη δραστηριότητα είναι σαφώς ασήμαντη. 

 

Πρόσβαση σε φύλλα εργασίας 
 

20 Τα φύλλα εργασίας μας και άλλα εσωτερικά έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό 

την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής ανήκουν αποκλειστικά στην [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] και δεν θα δοθούν σε σας. 

 

21 Μπορεί [επίσης] να μας ζητηθεί να δώσουμε πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου μας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή εξαιτίας άλλων θεσμικών υποχρεώσεων. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

22 Για να μας βοηθήσετε στην εξέταση των οικονομικών σας καταστάσεων, θα 

ζητήσουμε να δούμε έγκαιρα όλα τα έγγραφα ή καταστάσεις που πρόκειται να εκδοθούν μαζί 

με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

23 Από τη στιγμή που έχουμε εκδώσει την έκθεσή μας, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω άμεση ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνου του οικονομικού 

έτους. 

 

Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

 

24 Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί 

μέρος του ελεγκτικού καθήκοντος, αλλά θα συζητήσουμε τις λογιστικές πολιτικές της 

Επιχείρησης μαζί σας, ειδικά όπου παρουσιάζονται προβλήματα, και μπορεί να εισηγηθούμε 

αναπροσαρμογές για να τις μελετήσετε. 

 

Φορολογία 

 

25 Φορολογικές υπηρεσίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

φορολογικών υποχρεώσεων θα αποτελέσουν θέμα ξεχωριστής επιστολής ανάθεσης. 
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Άλλες υπηρεσίες 

 

[Σημείωση:  Οποιεσδήποτε ειδικές εισηγήσεις γίνουν σε μία πρόταση, είτε γραπτώς είτε αλλιώς, 

όπως για παράδειγμα συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού στην 

επιστολή ανάθεσης, και χρηματικού περιορισμού ευθύνης (capped), έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι ενήμερος ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος του ελέγχου.] 

 

26 Δεν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ότι έχουμε ειδοποίηση, για τους σκοπούς των 

ελεγκτικών μας ευθυνών, των πληροφοριών που παρέχονται σε μέλη της [όνομα ελεγκτικού 

οίκου] εκτός από εκείνους που ασχολούνται με τον έλεγχο (για παράδειγμα πληροφορίες που 

παρέχονται σε σχέση με λογιστικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες). 

 

Ευθύνες θεματοφύλακα  

 

27 Λόγω του ότι ο έλεγχός μας γίνεται με σκοπό να διαμορφώσουμε γνώμη πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης, οι ελεγκτικές μας διαδικασίες δεν επεκτείνονται 

συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία 

που βρίσκονται στην κατοχή της Επιχείρησης αλλά ανήκουν σε άλλους. 

 

Αναφορά ξεπλύματος παράνομου χρήματος 

 

28 Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 

2007 μέχρι 2013, και συνεπώς, οι [Συνέταιροι/Διοικητικοί Σύμβουλοι] (διάγραψε ανάλογα με 

την περίπτωση) και το προσωπικό των ελεγκτικών οίκων υποχρεούνται όπως αναφέρουν κάθε 

γνώση ή υποψία, ή βάσιμο λόγο να γνωρίζουν ή να υποψιάζονται, ότι έχει διαπραχθεί ποινικό 

αδίκημα που δημιουργεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος από αξιόποινη πράξη, 

ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διεπράχθει από πελάτη τους ή από τρίτο μέρος.  Εάν ως 

μέρος της κανονικής ελεγκτικής μας εργασίας έχουμε γνώση ή υποψία, ή έχουμε βάσιμο λόγο 

να γνωρίζουμε ή να υποψιαζόμαστε, ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια αδικήματα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε έκθεση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Σε αυτές τις περιστάσεις δεν είναι πρακτική μας να συζητούμε 

τέτοιες εκθέσεις μαζί σας λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις περί 

αποκάλυψης πληροφοριών της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος. 

 

Ταυτότητα του πελάτη 

 

29 Όπως και άλλοι οίκοι που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, είμαστε αυστηρά 

υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των πελατών μας για σκοπούς της 

νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.  Γι’ αυτό το σκοπό 

θα σας ζητήσουμε όπως μας παραχωρήσετε, για να κρατήσουμε στα αρχεία μας, κάποιες 

πληροφορίες και έγγραφα και/ή να ερευνήσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία.  Αν δεν 

έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για την ταυτότητα σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που να μας παρεμποδίζουν να προχωρήσουμε με την αποδοχή 

του διορισμού μας ως ελεγκτής. 
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Εργασία για άλλους πελάτες 

 

30 Δεν θα παρεμποδιστούμε ή περιοριστούμε, συνεπεία της σχέσης μας μαζί σας, 

περιλαμβανομένου και οτιδήποτε που προβλέπεται στην παρούσα επιστολή ανάθεσης, από 

του να παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους πελάτες.  Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που μας 

κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής παραμένουν εμπιστευτικές.  [Έχουμε 

συζητήσει μαζί σας τέτοιες διαδικασίες, όπως σημειώνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής 

ανάθεσης και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς για τους σκοπούς της 

παρούσας ανάθεσης.] 

 

Ο ρόλος του επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου 

 

31 [Συναίτερος/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) της [ονομασία ελεγκτικού οίκου], ως επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (audit 

engagement leader), θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή του ελέγχου και για την 

έκδοση της γνώμης μας επί των οικονομικών καταστάσεων.  Στην πράξη υιοθετούμε 

ορισμένες διαδικασίες, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με την εμπλοκή άλλων 

[Συνεταίρων/Διοικητικών Συμβούλων] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) για σκοπούς 

διαβούλευσης, επισκόπησης και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης τους, ώστε οι 

συμβουλές που δίνουμε και οι γνώμες που εκφράζουμε να αντιπροσωπεύουν το έυρος της 

γνώσης και της συλλογικής πείρας της [ονομασία ελεγκτικού οίκου].  Είναι επίσης δυνατό να 

ανατεθεί σε άλλους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) είτε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε να 

βοηθήσουν σε θέματα του ελέγχου. 

 

Εκθέσεις προς τρίτους 

 

32 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως σε σχέση με συμφωνίες δανείων, όπου τρίτο 

μέρος θα επιδιώξει να μας ζητήσει, υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτής, να του υποβάλουμε 

έκθεση.  Οποιεσδήποτε συμφωνημένες διευθετήσεις μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους που 

επιδιώκει να επιβάλει τέτοιες απαιτήσεις σε εμάς δε θα μας δεσμεύουν, ως θέμα νόμου.  

Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συμφωνήσουμε να δώσουμε εκθέσεις σε 

τρίτους, αλλά όχι με την ιδιότητά μας ως ελεγκτής.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ενδεχόμενες 

απαιτήσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία και αρκετά πριν η 

συμφωνία δανείου ή άλλη διευθέτηση οριστικοποιηθεί.  Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, η 

πολιτική μας είναι να μην προεκτείνουμε το καθήκον της επιμέλειάς μας σε σχέση με την 

έκθεση του ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

33 Όπως σημειώνεται πιο πάνω, η έκθεσή μας θα ετοιμαστεί αποκλειστικά για εσάς, και 

για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποδεχθούμε ή αναλάβουμε ευθύνη 

(νομική ή άλλη) για την έκθεσή μας, ούτε θα αποδεχθούμε ευθύνη για ή σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο ή έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε προς 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η έκθεσή μας παρουσιαστεί ή στην κατοχή του οποίου 

περιέλθει, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να βασιστεί στην έκθεσή μας εκτός 

εάν έχει λάβει προηγουμένως από εμάς γραπτή συγκατάθεση να το πράξει. 
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Εκθέσεις προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

 

34 Ο έλεγχός μας δεν είναι σχεδιασμένος να εντοπίσει όλες τις αδυναμίες στο λογιστικό 

σύστημα και στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης της Επιχείρησης, όμως θα 

σας υποβάλλουμε γραπτή έκθεση με τις σημαντικές αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικών 

δικλίδων διασφάλισης που περιήλθαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν στην προσοχή αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση.  Θα φέρουμε επίσης σε γνώση αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση τα σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο μας ως ενδείκνυται. 

 

35 Τέτοιες εκθέσεις δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη δική μας γραπτή 

συγκατάθεση.  Τέτοια συγκατάθεση θα δοθεί μόνο στη βάση ότι οι εκθέσεις αυτές δεν 

ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου εκτός της Επιχείρησης και 

ότι δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε οποιοδήποτε καθήκον ή φέρουμε ευθύνη προς οποιοδήποτε 

άλλο μέρος. 

 

36 Η επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης διεξάγεται μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της 

Επιχείρησης και συνεπώς τα σχόλια μας για τα συστήματα αυτά δεν θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ανάγκη όλες τις πιθανές βελτιώσεις που θα ήταν δυνατόν να προταθούν ως αποτέλεσμα μιας 

πιο εκτεταμένης εξειδικευμένης αξιολόγησης. 

 

Πρόνοιες για αποζημιώσεις 

 

37 Εφόσον είναι σημαντικό για την ορθή άσκηση των θεσμικών μας καθηκόντων ως 

ελεγκτής να έχουμε ορθή και ακριβή εικόνα των λογαριασμών και οικονομικών υποθέσεων 

της Επιχείρησης και εφόσον είναι προφανές ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας και άλλων αντιπροσώπων της Επιχείρησης, αποποιούμαστε 

κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία που έχει παρουσιαστεί σε εμάς 

από την Επιχείρηση ή τους αντιπροσώπους της η οποία είναι ανακριβής ή παραπλανητική ή 

για την παράληψη παρουσίασης όλων των ουσιωδών πληροφοριών και οι οποίες έχουν δοθεί 

εσκεμμένα, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

38 Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας ως ελεγκτής, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε 

και να απαλλάξετε την [όνομα ελεγκτικού οίκου] από όλες τις ζημίες, απώλειες και έξοδα 

ανεξαρτήτως του τρόπου που προέκυψαν, που δυνατόν να επωμιστούμε ως αποτέλεσμα της 

παρουσίασης από την Επιχείρηση ή τους αντιπροσώπους της λανθασμένων, παραπλανητικών 

ή ανακριβών στοιχείων ή την παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών ή άλλων σχετικών 

εγγράφων, εκτός από εκείνα που έχουν προκληθεί από δική μας βαριά αμέλεια, κακή πίστη, 

αθέτηση εμπιστοσύνης ή δόλου. 

 

39 Παρόλο που ο ελεγκτής αναλαμβάνει και αναγνωρίζει ευθύνη για τις δηλώσεις του 

μόνο προς την Επιχείρηση την ίδια και όχι προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, η Επιχείρηση 

θα συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την [όνομα ελεγκτικού οίκου], τους 

[Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση), τους 

αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από, και ενάντια σε, οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα, 

δαπάνες, απώλειες, απαιτήσεις, αξιώσεις, πράξεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που 

κατέβαλε, επωμίστηκε, υπέστη, προκάλεσε ή ξεκίνησε εναντίον της οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 

που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, αυτήν την ανάθεση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

απώλεια ή ζημιά προκαλείται κατά τρόπο άλλο παρά από δική μας απάτη ή δόλο. 
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40 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και μόνο θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 

συμβολαίου ανάθεσης που διαμορφώνεται με βάση την παρούσα επιστολή.  Ως εκ τούτου, 

συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με ή σε σχέση με την 

παρούσα ανάθεση βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης 

θεσμικού καθήκοντος ή άλλως πως έναντι οποιουδήποτε μέλους, διοικητικού συμβούλου ή 

υπαλλήλου της [όνομα ελεγκτικού οίκου]. 

 

Προστασία εμπορικού ονόματος 

 

41 Εάν η Επιχείρηση σκοπεύει να δημοσιεύσει ή αλλιώς να αναπαραγάγει σε 

οποιοδήποτε έγγραφο την έκθεσή μας επί των οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης, ή 

αλλιώς να αναφερθεί στην [όνομα ελεγκτικού οίκου] σε έγγραφο που περιέχει άλλες 

πληροφορίες επιπρόσθετες αυτών των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. σε 

εγκύκλιο προσφοράς δανείων ή κεφαλαίων ή σε μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης), με τρόπο 

που να συνδέεται η [όνομα ελεγκτικού οίκου] με αυτό το έγγραφο, η Επιχείρηση συμφωνεί 

ότι η διεύθυνσή της θα μας παράσχει προσχέδιο του εγγράφου για να το διαβάσουμε, και θα 

πάρει την έγκρισή μας για τη συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της έκθεσής μας μέσω 

παραπομπής, ή την αναφορά στην [όνομα ελεγκτικού οίκου], σε ένα τέτοιο έγγραφο πριν το 

έγγραφο δημοσιευθεί, εκτυπωθεί και διανεμηθεί.  Η συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της 

έκθεσής μας μέσω παραπομπής σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο θα αποτελούσε επανέκδοση 

της έκθεσής μας. 

 

42 Η ανάθεση σε εμάς να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω δεν 

συνιστά συμφωνία μας να συνδεθούμε με οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα που δημοσιεύονται ή 

αναπαράγονται από ή εκ μέρους της Επιχείρησης.  Οποιοδήποτε αίτημα από την Επιχείρηση 

για να επανεκδώσει την έκθεσή μας ή για να συγκατατεθούμε στη συμπερίληψή της ή 

ενσωμάτωσή της μέσω παραπομπής σε έγγραφο προσφοράς ή άλλο έγγραφο, θα εξεταστεί με 

βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο του εν λόγω αιτήματος.  [Η 

εκτιμώμενη αμοιβή που περιγράφεται στο παρών έγγραφο / η αμοιβή μας ως ελεγκτής] 

(διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες χρειαστεί να 

εκτελεστούν σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.  Αμοιβές για τέτοιες υπηρεσίες (και το 

πεδίο εφαρμογής τους) θα υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία μας τη δεδομένη στιγμή και θα 

περιγράφονται σε ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης. 

 

Ανεξαρτησία 

 

43 Αν αρχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και ακολούθως εντοπίσουμε περιστάσεις 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ή άλλη 

εργασία που εκτελούμε για εσάς, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την εργασία για την 

οποία έχουμε δεσμευτεί.  Όταν συμβεί αυτό, θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα 

όσο πιο σύντομα γίνεται και θα επιδιώξουμε μια λύση η οποία να μας επιτρέπει να 

συνεχίσουμε την ανάθεση.  Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να 

επιλυθεί, μπορεί να χρειαστεί να τερματίσουμε τις υπηρεσίες μας και θα έχουμε το δικαίωμα 

να το πράξουμε δίδοντας σας ειδοποίηση που θα τίθεται σε ισχύ αμέσως με την παράδοσή 

της, αφού προηγουμένως σας συμβουλευτούμε. 
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44 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και οι άνθρωποί της διατηρούν ανεξαρτησία 

συμφερόντων και διανοητικής στάσης στις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς σε σχέση 

με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τη σύγκρουση συμφερόντων.  Εσείς επιβεβαιώνετε ότι, 

για να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ανεξαρτησίας, μας έχετε ενημερώσει 

(και στο μέλλον θα μας ενημερώνετε) για οποιαδήποτε ελεγκτική σχέση ή πιθανή ελεγκτική 

σχέση μεταξύ εσάς ή των συνδεδεμένων με εσάς επειχειρήσεων αφενός, και την [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] ή συνδεδεμένη εταιρεία της [όνομα ελεγκτικού οίκου] αφετέρου.  

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να ενημερώνετε αμέσως τον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου 

[Συναίτερο/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) της 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] εάν μέλος της ομάδας ελέγχου αποταθεί για εργοδότηση στην 

Επιχείρησή σας.  Επιπρόσθετα, δεν θα προσεγγίσετε μέλος της ομάδας ελέγχου για 

εργοδότηση σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 

 

45 Αντιλαμβάνεστε ότι μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην πιο πάνω 

παράγραφο, μπορεί να οδηγήσει την [όνομα ελεγκτικού οίκου] να ενεργεί κατά παράβαση των 

κανονισμών ανεξαρτησίας των ελεγκτών, και συνεπώς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι 

για τυχόν ζημιές, διεκδικήσεις ή απαιτήσεις από οποιοδήποτε μέρος, ή για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών αντιπροσώπευσης) και εξόδων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης. 

 

Σύγκρουση συμφερόντων 
 

46 Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για μεγάλο αριθμό πελατών και μπορεί να 

βρεθούμε στη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς που μπορεί να 

θεωρήσετε ότι δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.  Αν και έχουμε καθιερώσει 

διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα εντοπίσουμε όλες απ’ αυτές που υπάρχουν ή που μπορεί να δημιουργηθούν εν μέρη επειδή 

είναι δύσκολο για μας να προβλέψουμε  τι εσείς μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σύγκρουση 

συμφερόντων.  Ζητούμε να μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που 

επηρεάζουν αυτή την ανάθεση και τις οποίες γνωρίζετε ή έρχονται στην αντίληψή σας.  Όπου 

οι πιο πάνω συνθήκες εντοπιστούν και πιστεύουμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να 

διασφαλιστούν δεόντως με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, θα συζητήσουμε και 

συμφωνήσουμε μαζί σας τις διευθετήσεις που θα εφαρμόσουμε για να διατηρήσουμε την 

εμπιστευτικότητα και να βεβαιωθούμε ότι οι συμβουλές και γνώμες που λαμβάνετε από εμάς 

είναι πλήρως ανεξάρτητες.  Ακριβώς όπως εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που 

είναι εμπιστευτικές για σας προς όφελος τρίτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους  για το δικό σας όφελος. 

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 

47 Κατά τη διάρκεια της εργασίας, από καιρό σε καιρό θα επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι η ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων 

θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από ιούς ή λάθος, και τέτοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να 

υποκλαπούν, να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν να παραληφθούν με καθυστέρηση 

ή σε ελλιπή μορφή ή να επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο ή να μην είναι ασφαλείς προς 

χρήση. 
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48 [Οι Συνεταίροι/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) και το προσωπικό της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης να χρειαστούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και βοηθήματα.  

Συμφωνείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές από τη δυνατότητά τους να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μέσω της διαδικτυακής σας 

σύνδεσης και ότι θα μπορούν να το επιτυγχάνουν συνδέοντας το φορητό τους υπολογιστή στο 

δίκτυό σας.  Ο καθένας μας κατανοεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθένα από εμάς που 

σχετίζονται με αυτή την πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια και τη 

μετάδοση ιών. 

 

49 Ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες δεν μπορούν να 

προσφέρουν εγγύηση ότι οι αποστολές δεδομένων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα του καθενός μας 

και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα δεν θα επηρεαστούν από τους κινδύνους 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους.  Επιβεβαιώνουμε ότι το κάθε μέρος 

αποδέχεται τους κινδύνους και εξουσιοδοτούμε (α) την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας, 

και (β) τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω.  Συμφωνούμε όπως το κάθε μέρος χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές διαδικασίες για (i) 

να ελέγξει για τους πιο ευρέως γνωστούς ιούς πριν από την αποστολή πληροφοριών 

ηλεκτρονικά ή πριν ενωθούμε στο δίκτυό σας, και (ii) να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα συστήματα του κάθε μέρους.  Το κάθε μέρος θα έχει ευθύνη για την 

προστασία των δικών του συστημάτων και συμφερόντων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και εσείς και η [όνομα ελεγκτικού οίκου] (περιλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση των αντίστοιχων μελών, διοικητικών συμβούλων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή 

υπηρετών μας) δεν θα έχουν ευθύνη έναντι του άλλου μέρους επί οποιασδήποτε βάσης, είτε 

βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με 

λάθος, ζημιά, απώλεια ή παράλειψη η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική 

επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουμε προς τέτοιες 

πληροφορίες ή από τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. 

 

50 Η εξαίρεση ευθύνης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα ισχύει 

στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από πράξεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες οι 

οποίες είναι εν πάση περιπτώσει εγκληματικές, ανέντιμες ή δόλιες εκ μέρους των αντίστοιχων 

μελών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή υπηρετών μας και γενικά 

στο βαθμό που τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νόμο. 

 

51 Αν η επικοινωνία σχετίζεται με θέμα που είναι σημαντικό και επί του οποίου θέλετε 

να βασιστείτε και ανησυχείτε για τις πιθανές επιπτώσεις από μια ηλεκτρονική αποστολή 

δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε έντυπη μορφή από εμάς. Αν 

επιθυμείτε την προστασία με κωδικό όλων ή συγκεκριμένων εγγράφων που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να το 

διευθετήσουμε κατάλληλα. 

 

Ηλεκτρονική δημοσίευση εκθέσεων του ελεγκτή 

 

52 [Η έκθεσή/Oι εκθέσεις] μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν [μπορεί/ούν] να 

[δημοσιευτεί/ούν] ή να [διανεμηθεί/ούν] εκτός αν [συνοδεύεται/ονται] από το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες [σχετίζεται/ονται]. 
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53 Αναγνωρίζουμε ότι ίσως να επιθυμείτε τη δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων της Επιχείρησης και της έκθεσης του ελεγκτή στην ιστοσελίδα της 

Επιχείρησης.  Οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με την ετοιμασία, διανομή και υπογραφή των 

οικονομικών καταστάσεων δεν αλλάζουν απλώς και μόνο λόγω της ηλεκτρονικής 

αναπαραγωγής.  Έχετε υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση θα 

παρουσιάζει ορθά τις οικονομικές πληροφορίες και οποιαδήποτε έκθεση του ελεγκτή.  Σας 

ζητούμε όπως μας ενημερώσετε αναφορικά με οποιαδήποτε προτιθέμενη ηλεκτρονική 

δημοσίευση πριν αυτή λάβει χώρα. 

 

54 Με το να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη δημοσίευση της γνώμης μας μαζί με 

τις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν αποδεχόμαστε 

οποιοδήποτε καθήκον επιμέλειας και αρνούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση πέραν των 

θεσμικών καθηκόντων μας ως ελεγκτής.  Ως ελεγκτής, θα εξετάσουμε τη διαδικασία βάσει 

της οποίας οι οικονομικές πληροφορίες που θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά προέρχονται από 

τις οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με 

το χέρι, θα ελέγξουμε ότι η προτεινόμενη ηλεκτρονική έκδοση είναι πανομοιότυπη σε 

περιεχόμενο με τους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το χέρι και θα ελέγξουμε ότι η 

μετατροπή των λογαριασμών που έχουν υπογραφεί με το χέρι σε ηλεκτρονική μορφή δεν έχει 

οδηγήσει σε διαστρέβλωση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών, π.χ. 

με την υπογράμμιση ορισμένων πληροφοριών ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 

 

55 Έχετε ευθύνη για τις δικλίδες διασφάλισης της ιστοσελίδας και την ασφάλειά της και, 

όπου ισχύει, για τον καθορισμό και έλεγχο της διαδικασίας ηλεκτρονικής διανομής Ετήσιων 

Εκθέσεων και άλλων οικονομικών πληροφοριών.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των 

δικλίδων διασφάλισης σχετικά με τη συντήρηση και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας της 

Επιχείρησης είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  

Ως εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες δυνατόν να 

έχουν γίνει στις οικονομικές καταστάσεις από την αρχική παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα. 

Ωστόσο, αν περιέλθουν στην αντίληψή μας οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα 

σας ειδοποιήσουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντιστοιχούν πλέον στις οικονομικές 

καταστάσεις που έχουν υπογραφεί με το χέρι. 

 

Αμοιβή 

 

56 Η αμοιβή μας θα βασίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας από τα άτομα τα οποία επιφορτίστηκαν με την ανάθεση και επιπλέον περιστασιακά 

έξοδα και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  Οι τιμές χρέωσης μας ανά ώρα διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα της εργασίας και την ευθύνη που αναλαμβάνεται, καθώς και με τις 

δεξιότητες και εμπειρία του προσωπικού το οποίο θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσει την 

εργασία.  Η αμοιβή μας θα τιμολογείται καθώς η εργασία εξελίσσεται. 

 

57 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες για ……………, όπως συμφωνήθηκε μαζί 

σας, είναι €…………………… και θα τιμολογηθεί ως ακολούθως: 

 

…………… 

 

58 Επιπρόσθετα θα χρεωθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αμοιβής και 

των εξόδων. 

 

59 Η πληρωμή της αμοιβή μας είναι οφειλόμενη με την παρουσίαση του τιμολογίου. 
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60 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν περιλαμβάνει την αξία οποιουδήποτε επιπλέον χρόνου σε σχέση με λάθη στα 

λογιστικά σας βιβλία, ανεπάρκειες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης σας ή 

οποιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας, και για τα οποία, αν είμασταν ενήμεροι για την ύπαρξη τους, θα απαιτείτο 

ψηλότερη  προσφορά.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οποιαδήποτε επιπρόσθετη ελεγκτική αμοιβή 

θα συμφωνηθεί μαζί σας. 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

61 Όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά την επιχείρηση σας και που λαμβάνονται από 

εσάς για σκοπούς παροχής ή λήψης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

επιστολής ανάθεσης, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»).  Θα χρησιμοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και δεν θα αποκαλύψουμε τέτοιες Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η 

γραπτή συγκατάθεση σας, εκτός όπως προνοείται στις παραγράφους [62] μέχρι [66] πιο 

κάτω. 

 

62 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριστούμε σαν εμπιστευτική οποιαδήποτε 

πληροφορία μας αποκαλύψετε η οποία: (i) είναι δικαιωματικά σε γνώση μας πριν 

αποκαλυφθεί από εσάς· (ii) έχει δοθεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

χωρίς περιορισμό· (iii) έχει αναπτυχθεί από εμάς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνει χρήση ή να 

βασιστούμε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες· (iv) είναι ή θα γίνει κοινώς γνωστή χωρίς να 

παραβιάζει τις παρούσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας· ή (v) δύναται να ληφθεί νόμιμα 

από εμάς από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

 

63 Μπορούμε να δώσουμε και/ή να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 

άλλους οργανισμούς-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] ή σε 

σχετικούς εργολάβους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην 

παροχή των υπηρεσιών εφόσον υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και 

στους επαγγελματικούς σας συμβούλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. 

 

64 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από 

νόμο ή κανονισμό, ή όταν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ζητείται από επαγγελματικό σώμα 

του οποίου είμαστε μέλος.  Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] για σκοπούς 

ανεξαρτησίας, διαχείρισης κινδύνων και ποιοτικού ελέγχου. 

 

65 Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν, για διάφορους 

επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της διαχείρισης σχέσεων, της διαχείρισης 

λογαριασμών, των εσωτερικών οικονομικών εκθέσεων, της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, 

συντήρησης, υποστήριξης) και της αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, τόσο σε οργανισμούς-

μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] όσο και σε προμηθευτές 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 

 

66 Στην έκταση που η εργασιακή σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εμπλέκει 

επίσης τον πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχουν θυγατρικές του εταιρείες ή 

περιλαμβάνει την γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιες επιχειρήσεις, άμεσα σε εμάς ή 

οποιοδήποτε οργανισμό μέλος του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου], 

εγκρίνετε τη γνωστοποίηση πληροφοριών όπως προβλέπεται στις παραγράφους [63], [64] 

και [65] πιο πάνω και επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως 

αντιπρόσωπος των θυγατρικών σας. 
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67 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστές σας ή σε 

άλλα μέρη των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με τα δικά σας, νοουμένου 

ότι δεν αποκαλύπτουμε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας και συμμορφωνόμαστε με τις 

ηθικές μας υποχρεώσεις. 

 

Προστασία δεδομένων 

 

68 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, αποκαλύψουμε και 

μεταβιβάσουμε διεθνώς, προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, σχετικά με εσάς και/ή τους εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους, πελάτες και άλλα 

άτομα, για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις παραγράφους [62] μέχρι [65] πιο πάνω, και για σκοπούς 

παροχής σε εσάς πληροφοριών αναφορικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 

 

69 Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους εργοδοτούμενούς σας, 

εργολάβους, πελάτες και άλλα άτομα, επιβεβαιώνετε ότι το κάνετε νοουμένου ότι έχετε 

εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως ο αντιπρόσωπος τους και ότι έχετε εξασφαλίσει 

οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση.  Θα διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από εμάς και τους υπεργολάβους και/ή αντιπροσώπους μας δεν θα οδηγήσει σε 

παραβίαση είτε από εμάς είτε από οποιοδήποτε υπεργολάβο ή αντιπρόσωπο μας, της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

70 Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς 

διασφάλισης συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές μας πολιτικές. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

71 Εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν την ανάθεση, κάθε μέρος 

θα συνεργαστεί με καλή πίστη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.  Όπου κάθε μέρος 

συμφωνεί, τα μέρη θα επιζητήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση.  Το κάθε 

μέρος συμφωνεί ότι αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, 

τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να απευθυνθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

 

72 Η επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε μαζί μας πως μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας προς εσάς ή εάν δεν είστε 

ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως θέσετε το 

θέμα αμέσως στον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου για εκείνη την πτυχή των υπηρεσιών μας 

προς εσάς.  Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε κάθε παράπονο προσεκτικά και χωρίς 

χρονοτριβή, και να κάνουμε ότι μπορούμε για να σας εξηγήσουμε τη θέση μας. 
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Εφαρμόσιμη νομοθεσία 
 

73 Το συμβόλαιο που διαμορφώνεται με αυτή την επιστολή ανάθεσης, όταν γίνει 

αποδεκτό από εσάς, θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τον Κυπριακό νόμο, 

και δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό αμετάκλητα ότι τα Δικαστήρια της 

Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε απαίτηση, 

διαφορά ή διαφωνία (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απαιτήσεων για συμψηφισμό ή 

ανταπαιτήσεων) που μπορεί να προκύψουν μέσα από ή σε σχέση με το συμβόλαιο.  Το κάθε 

μέρος παραιτείται αμετάκλητα του δικαιώματος οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η αγωγή έχει 

τεθεί σε ακατάλληλο τόπο συζητήσεως ή να ισχυριστεί ότι τέτοια Δικαστήρια δεν έχουν 

δικαιοδοσία. 

 

Δήλωση πληρότητας της συμφωνίας και πρόνοιες για τροποποιήσεις στο συμφωνητικό 
 

74 Αυτή η επιστολή αποτελεί την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σε σχέση 

με το περιεχόμενο του παρόντος. Αυτή η επιστολή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

διευθετήσεις και ερμηνείες μεταξύ των δύο μερών όσων αφορά το αντικείμενο αυτής της 

επιστολής, οι οποίες παύουν να έχουν περαιτέρω ισχύ ή επίδραση.  Οποιαδήποτε απόκλιση 

από τους όρους αυτής της επιστολής θα πρέπει να γίνει γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ 

εκτός εάν είναι υπογεγραμμένη από ένα [Συνέταιρο/Διοικητικό Σύμβουλο] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) της [όνομα ελεγκτικού οίκου] και από ένα δεόντως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της [όνομα της Επιχείρησης]. 

 

75 Οι διακανονισμοί οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το γράμμα θα συνεχίσουν να είναι 

σε ισχύ από έτος σε έτος εκτός εάν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση. 

 

76 Εάν τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με την αντίληψή σας σε σχέση με τις 

διευθετήσεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης και την παροχή 

άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω, σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να 

επιστρέψετε σε εμάς το συνημμένο αντίγραφο της παρούσας επιστολής. 

 

77 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ ………………. για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή εξήγηση χρειάζεστε σε σχέση με τα πιο πάνω. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Έχω διαβάσει την πιο πάνω επιστολή και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτίθενται σε αυτήν [όνομα Ιδιώτη Επιχειρηματία]. 

 

Υπεγράφη: 

 

 

…………………………………………..  ……………………………… 

(Όνομα Ιδιώτη Επιχειρηματία)    (Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου – Συνεταιρισμός 

 

 

Κύριο ………. 

[Όνομα Συνεταιρισμού] 

[Διεύθυνση Συνεταιρισμού] 

 

 

[Ημερομηνία] 

 

Αναφορά: ……………… 

 

Θέμα: [Όνομα Συνεταιρισμού] 

 

Αγαπητοί κύριοι 

 

1 [Σε συνέχεια του διορισμού μας ως ελεγκτή του Συνεταιρισμού σας, παραθέτουμε πιο 

κάτω / Η πολιτική μας είναι να γράφουμε στους πελάτες μας από καιρό σε καιρό για να 

παραθέτουμε] τη βάση με την οποία [ενεργούμε/θα ενεργήσουμε] ως ελεγκτής της [όνομα του 

Συνεταιρισμού που θα ελεγχθεί] (ο «Συνεταιρισμός») {και των θυγατρικών της εταιρειών στην 

[όνομα της χώρας] όπως φαίνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής [με την εξαίρεση των 

(ονόματα εξαιρέσεων) (μαζί οι «θυγατρικές» και κάθε μια ξεχωριστά η «θυγατρική»)}, και την 

αντίστοιχη έκταση της ευθύνης των μελών του Συνεταιρισμού και της δικής μας.  [Οι όροι 

αυτής της επιστολής ανάθεσης εργασίας θα διέπουν το διορισμό μας ως ελεγκτή και για κάθε 

μια από τις θυγατρικές, ως εάν οι αναφορές στις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού να αφορούν 

και τις υποχρεώσεις της κάθε μιας θυγατρικής και οι αναφορές στις υποχρεώσεις των μελών 

του Συνεταιρισμού ή «εσάς», να είναι και υποχρεώσεις του διοικητικού συμβουλίου της κάθε 

μιας θυγατρικής.] 

 

[Σημείωση: Το παράρτημα αναφέρει τις θυγατρικές που ελέγχονται από τον ελεγκτή του 

Συνεταιρισμού και τις θυγατρικές που ελέγχονται από άλλους ελεγκτές.  Οι θυγατρικές που 

ελέγχονται από άλλους ελεγκτές εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παρούσας επιστολής όσον 

αφορά τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις τους.  Η παρούσα επιστολή θα ισχύει και για το 

νόμιμο έλεγχο των ατομικών οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών των οποίων οι 

υπογράφοντες είναι είτε οι ίδιοι με αυτούς του Συνεταιρισμού οι οποίοι υπογράφουν αυτή την 

επιστολή, είτε έχουν εξουσιοδοτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο των θυγατρικών εκείνων να 

το πράξουν.  Αν για συγκεκριμένες θυγατρικές δεν ισχύει κανένα από αυτά, θα πρέπει να 

υπογραφεί ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης για καθεμία από αυτές τις θυγατρικές.] 
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Ευθύνες μελών του Συνεταιρισμού και ελεγκτή 

 

2 Ως μέλη του Συνεταιρισμού, έχετε ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι ο Συνεταιρισμός τηρεί 

λογιστικά βιβλία που να αποκαλύπτουν με λογική ακρίβεια την οικονομική κατάσταση του 

Συνεταιρισμού, και να ετοιμάζετε οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 

Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο [ή άλλη σχετική νομοθεσία].  Έχετε επίσης 

ευθύνη να θέτετε στη διάθεσή μας, όταν και όποτε απαιτείται, όλα τα λογιστικά βιβλία και 

άλλα σχετικά στοιχεία του Συνεταιρισμού, περιλαμβανομένων των πρακτικών των 

συνεδριάσεων της διεύθυνσης και των Συνεταίρων, και τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις 

που θεωρούμε αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής. Είναι δική σας 

ευθύνη να παρέχετε αντίγραφο αυτής της επιστολής ανάθεσης στα πρόσωπα που είναι 

επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση, περιλαμβανομένων όλων των μη εκτελεστικών 

Συνεταίρων [και άλλων μελών της Επιτροπής Ελέγχου]. 

 

3 Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε την ευθύνη σας για την δημιουργία ενός 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο, που να 

καθιστά δυνατή την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

4 Έχουμε θεσμική υποχρέωση να υποβάλλουμε έκθεση προς τα μέλη του 

Συνεταιρισμού κατά πόσο κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 

δίκαιη εικόνα [της χρηματοοικονομικής θέσης του Συνεταιρισμού, και της χρηματοοικονομικής 

του επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος] και κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο [ή άλλης 

σχετικής νομοθεσίας].  Για να καταλήξουμε στη γνώμη μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών 

Νόμων του 2009 και 2013, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε κατά πόσο: 

 

(α) Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες 

για σκοπούς του ελέγχου μας. 

(β) Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Συνεταιρισμό κατάλληλα 

λογιστικά βιβλία. 

(γ) Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού συμφωνούν με τα λογιστικά 

βιβλία. 

(δ) Κατά την 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 Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 

Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο, πληροφορίες με τον 

απαιτούμενο τρόπο. 

(ε) Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση των 

Συνεταίρων συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

5 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έκθεσή μας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη 

του Συνεταιρισμού, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 

2013.  Η ελεγκτική μας εργασία θα αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να αναφέρουμε στα μέλη 

του Συνεταιρισμού εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς να αναφέρουμε σε αυτούς σε 

μια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις περιστάσεις, στο μέγιστο 

βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς 

οποιονδήποτε εκτός από το Συνεταιρισμό και τα μέλη του Συνεταιρισμού ως σώμα, για την 

έκθεσή μας, ή για τις γνώμες που θα σχηματίσουμε. 
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6 Οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν: 

 

(α) την περίληψη στην έκθεσή μας περιγραφής των υποχρεώσεων των μελών του 

Συνεταιρισμού σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις όταν οι οικονομικές 

καταστάσεις ή συνοδευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν τέτοια 

περιγραφή, και 

(β) την εξέταση κατά πόσο άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με εκείνες τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης ελεγκτή 

 

7 Σας παραπέμπουμε στις  πιο  πρόσφατες τεχνικές εγκύκλιους που εκδίδονται από τον 

Σύνδεσμο Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σχετικά με τις εκθέσεις ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων για την αναμενόμενη μορφή και περιεχόμενο της ελεγκτικής μας 

έκθεσης. Η μορφή και το περιεχόμενο της ελεγκτικής μας έκθεσης  μπορεί να χρειαστεί να 

τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα  των ευρημάτων του ελέγχου μας. 

 

Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου 

 

8 Ο έλεγχός μας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 

αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων 

(ΣΔΠΕΔ), και θα περιλαμβάνει τέτοιες δοκιμασίες επί των συναλλαγών και της ύπαρξης, 

ιδιοκτησίας και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θεωρούμε 

αναγκαίες.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και 

να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό μας για να αποκτήσουμε λελογισμένη 

διασφάλιση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε  λάθος.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τους Συνεταίρους, καθώς 

επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

 

9 Θα αποκομίσουμε επαρκή κατανόηση του λογιστικού συστήματος και του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, για να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας και να 

καθορίσουμε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

αναγκαίες για να αξιολογήσουμε την επάρκεια των συστημάτων αυτών ως βάση για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και για να εξακριβώσουμε κατά πόσο έχουν 

τηρηθεί από το Συνεταιρισμό κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 

10 Αναμένουμε ότι θα αποκτούμε τα κατάλληλα τεκμήρια που θεωρούμε επαρκή για να 

μας επιτρέπουν να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από αυτά.  Η φύση και η έκταση των 

διαδικασιών μας θα ποικίλλει ανάλογα με την αξιολόγηση από εμάς του λογιστικού 

συστήματος του Συνεταιρισμού και, όπου επιθυμούμε να βασιστούμε σε αυτό, του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, και μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
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11 Η εργασία μας μπορεί να διαφοροποιείται με βάση τα ευρήματά μας κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου και από έτος σε έτος.  Επομένως, είναι δυνατόν [να μην 

επισκεπτόμαστε κατ’ ανάγκη την ίδια ή όλες τις εγκαταστάσεις κάθε χρόνο και είναι δυνατόν] 

να τροποποιήσουμε την έκταση του ελέγχου μας, να εναλλάσσουμε την έμφαση που δίνουμε 

στον έλεγχό μας και να προτείνουμε θέματα που χρήζουν ειδικής έμφασης κατά τον έλεγχο, 

όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις. 

 

12 Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σημαντικών υπολογισμών και 

αποφάσεων των μελών του Συνεταιρισμού για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, 

και κατά πόσο οι λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις του 

Συνεταιρισμού [και των θυγατρικών του], εφαρμόζονται με συνέπεια και έχουν 

γνωστοποιηθεί επαρκώς. 

 

13 Ο σχεδιασμός του ελέγχου μας και η εξέταση από εμάς των θεμάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχό μας επηρεάζονται από την έννοια της σημαντικότητας.  Κατά την αξιολόγηση 

του ουσιώδους μεγέθους λαμβάνουμε υπόψη τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 

παράγοντες. 

 

14 Στη διαμόρφωση της γνώμης μας θα αξιολογήσουμε επίσης τη γενική παρουσίαση 

των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Άλλοι ελεγκτές 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος πρέπει να περιληφθεί όταν ο πελάτης έχει θυγατρικές που ελέγχονται 

από άλλους ελεγκτές.] 

 

15 Ως ο κύριος ελεγκτής, για να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας αναφορικά με τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού, ενδέχεται να χρειαστεί, να 

εκτελέσουμε ορισμένες διαδικασίες σχετικά με την εργασία που εκτελείται από άλλους 

ελεγκτές. Ωστόσο, η ευθύνη προς το Συνεταιρισμό, ως μετόχου, για τους ελέγχους τέτοιων 

θυγατρικών, παραμένει με τους ελεγκτές των εν λόγω θυγατρικών. 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος ισχύει όταν η ανάθεση περιλαμβάνει υποβολή έκθεσης σε άλλους 

ελεγκτές του συγκροτήματος.] 

 

16 Μπορεί να μας ζητηθεί να υποβάλουμε έκθεση στον ελεγκτή του συγκροτήματος [όνομα 

ελεγκτή, χώρα], σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδονται προς εμάς από αυτόν σε σχέση με την 

ελεγκτική του γνώμη επί των ενοποιημένων παγκόσμιων αποτελεσμάτων του συγκροτήματος.  

Η διεύθυνση του Συνεταιρισμού είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία του ειδικού τυποποιημένου 

πακέτου πληροφοριών που ενδέχεται να χρειαστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με [τα ΔΠΧΑ/ 

το λογιστικό εγχειρίδιο του συγκροτήματος].  Θα διενεργήσουμε την εργασία μας σύμφωνα με 

[τα σχετικά ελεγκτικά πρότυπα]. 
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Εσωτερικός έλεγχος 

 

17 Στην ανάπτυξη του σχεδιασμού του ελέγχου μας, θα συνεργαστούμε με τους 

εσωτερικούς σας ελεγκτές για να βεβαιωθούμε ότι η εργασία μας είναι κατάλληλα 

συντονισμένη με τη δική τους. Μπορεί να αποφασίσουμε να βασιστούμε στην εργασία του 

εσωτερικού ελέγχου όποτε είναι δυνατόν.  Κατά την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο 

μπορεί να γίνει χρήση της εργασίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, θα προβούμε σε 

εκτίμηση της επάρκειας της εργασίας αυτής για σκοπούς του εξωτερικού ελέγχου σύμφωνα 

με το ΔΠΕ 610 «Χρησιμοποίηση της Εργασίας των Εσωτερικών Ελεγκτών».  Αυτή θα 

περιλαμβάνει αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούνται και τεκμηρίωση για 

συμμόρφωση με τα ΔΠΕ όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΠΕΔ, και μπορεί να περιλαμβάνει 

την επανεκτέλεση επιλεγμένων διαδικασιών.  Έχουμε αποκλειστική ευθύνη για τη γνώμη 

ελέγχου που θα εκφράσουμε ως αποτέλεσμα της παρούσας ανάθεσης, και αυτή η υποχρέωση 

δεν μειώνεται από οποιαδήποτε χρήση γίνεται της εργασίας του τμήματος εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Διαβεβαιώσεις της διεύθυνσης 

 

18 Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τα μέλη του Συνεταιρισμού στην 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων θα περιέχουν κατά κανόνα γεγονότα ή αποφάσεις, 

που δεν  καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία.  Ως μέρος των κανονικών μας ελεγκτικών 

διαδικασιών, δυνατόν να ζητήσουμε από τους αρμόδιους Συνεταίρους ή ανώτερους 

αξιωματούχους/διεύθυνση να μας παράσχουν γραπτή βεβαίωση για τέτοια γεγονότα ή 

αποφάσεις και οποιεσδήποτε άλλες προφορικές διαβεβαιώσεις λάβαμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου σε θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Θα τους 

ζητήσουμε επίσης να επιβεβαιώσουν στην εν λόγω επιστολή ότι όλες οι σημαντικές και 

σχετικές πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας. 

  

19 Θα παρέχουμε σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κατάσταση 

με οποιαδήποτε αδιόρθωτα λάθη ή ανακρίβειες που ήρθαν στην αντίληψή μας κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 

προσαρμόσουν  τις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές τις ανακρίβειες, θα 

ζητήσουμε γραπτές διαβεβαιώσεις από τη διεύθυνση και, εκεί όπου χρειάζεται,  εκείνους που 

είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, που να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους 

δεν διορθώθηκαν οι ανακρίβειες και τη θέση τους ότι η επίδραση αυτών των αδιόρθωτων 

λαθών, μεμονωμένα ή συνολικά, κρίνεται ασήμαντη επί των οικονομικών καταστάσεων ως 

σύνολο.  

 

Εντοπισμός απάτης, λάθους και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 

 

20 Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού και για 

την πρόληψη και εντοπισμό απάτης, λάθους και μη συμμόρφωσης με νόμους και 

κανονισμούς ανήκει σε εσάς.  Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας 

ώστε να έχουμε εύλογη προσδοκία να εντοπίσουμε ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 

καταστάσεις ή στα λογιστικά βιβλία (περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από 

απάτη, λάθος ή μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς), όμως η εξέτασή μας δεν 

πρέπει να θεωρηθεί ως βάση για αποκάλυψη όλων αυτών των ουσιωδών λαθών ή απάτης ή 

περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που τυχόν υπάρχουν. 
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21 Σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου απαιτούν όπως διασφαλίζουμε ότι ορισμένα θέματα γνωστοποιούνται στα μέλη του 

Συνεταιρισμού.  Θα υποβάλλουμε έκθεση προς εσάς για οποιαδήποτε απάτη η οποία 

περιέλθει στην προσοχή μας στην οποία εμπλέκονται ανώτεροι διευθυντές, και οποιαδήποτε 

απάτη (στην οποία εμπλέκονται είτε ανώτεροι διευθυντές είτε άλλοι υπάλληλοι) η οποία 

περιέλθει στην προσοχή μας και προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις.  

Θα υποβάλλουμε έκθεση προς ανώτερα διευθυντικά στελέχη για οποιαδήποτε απάτη 

περιέλθει στην προσοχή μας στην οποία εμπλέκονται κατώτεροι υπάλληλοι και η οποία δεν 

προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις· ωστόσο δεν θα υποβάλλουμε 

έκθεση για τέτοια θέματα κατευθείαν προς εσάς, εκτός αν αποφασίσετε διαφορετικά. 

 

22 Θα πληροφορούμε την κατάλληλη βαθμίδα της διοίκησης του Συνεταιρισμού και θα 

διασφαλίζουμε ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού είναι επαρκώς ενημερωμένα σε σχέση με 

παράνομες δραστηριότητες οι οποίες εντοπίζονται ή με κάποιο άλλο τρόπο περιέρχονται στην 

προσοχή μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εκτός αν η παράνομη δραστηριότητα είναι 

σαφώς ασήμαντη. 

 

Πρόσβαση σε φύλλα εργασίας 
 

23 Τα φύλλα εργασίας μας και άλλα εσωτερικά έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό 

την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής ανήκουν αποκλειστικά στην [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] και δεν θα δοθούν σε σας. 

 

[Η πιο κάτω παράγραφος πρέπει να περιληφθεί όπου οι Συνεταίροι του Συνεταιρισμού 

ελέγχονται από άλλο ελεγκτή.] 

 

24 Μπορεί να μας ζητηθεί ως ελεγκτή του Συνεταιρισμού να δώσουμε στον ελεγκτή των 

μελών του Συνεταιρισμού τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που αυτός ο ελεγκτής είναι 

εύλογο να απαιτήσει για τον έλεγχό του.  Αυτό μπορεί να περιλάβει την παροχή από εμάς 

πρόσβασης στα φύλλα εργασίας μας και αντιγράφων των φύλλων εργασίας μας, καθώς και 

συζήτηση σχετικών θεμάτων μαζί τους. 

 

25 Μπορεί [επίσης] να μας ζητηθεί να δώσουμε πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου μας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή εξαιτίας άλλων θεσμικών υποχρεώσεων. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

26 Για να μας βοηθήσετε στην εξέταση των οικονομικών σας καταστάσεων, θα 

ζητήσουμε να δούμε έγκαιρα όλα τα έγγραφα ή καταστάσεις [περιλαμβανομένης της δήλωσης 

του Προέδρου (όπου ισχύει) και της Έκθεσης των Συνεταίρων] που πρόκειται να εκδοθούν 

μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

27 Από τη στιγμή που έχουμε εκδώσει την έκθεσή μας, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω άμεση ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνου του οικονομικού 

έτους. 

 

Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

 

28 Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί 

μέρος του ελεγκτικού καθήκοντος, αλλά θα συζητήσουμε τις λογιστικές πολιτικές του 

Συνεταιρισμού [του συγκροτήματος] μαζί σας, ειδικά όπου παρουσιάζονται προβλήματα, και 

μπορεί να εισηγηθούμε αναπροσαρμογές για να τις μελετήσετε. 
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Φορολογία 

 

29 Φορολογικές υπηρεσίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

φορολογικών υποχρεώσεων θα αποτελέσουν θέμα ξεχωριστής επιστολής ανάθεσης. 

 

Άλλες υπηρεσίες 

 

[Σημείωση:  Οποιεσδήποτε ειδικές εισηγήσεις γίνουν σε μία πρόταση, είτε γραπτώς είτε αλλιώς, 

όπως για παράδειγμα συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού στην 

επιστολή ανάθεσης, και χρηματικού περιορισμού ευθύνης (capped), έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι ενήμερος ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος του ελέγχου.] 

 

30 Δεν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ότι έχουμε ειδοποίηση, για τους σκοπούς των 

ελεγκτικών μας ευθυνών, των πληροφοριών που παρέχονται σε μέλη της [όνομα ελεγκτικού 

οίκου] εκτός από εκείνους που ασχολούνται με τον έλεγχο (για παράδειγμα πληροφορίες που 

παρέχονται σε σχέση με λογιστικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες). 

 

Ευθύνες θεματοφύλακα  

 

31 Λόγω του ότι ο έλεγχός μας γίνεται με σκοπό να διαμορφώσουμε γνώμη πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού, οι ελεγκτικές μας διαδικασίες δεν 

επεκτείνονται συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του Συνεταιρισμού αλλά ανήκουν σε 

άλλους. 

 

Αναφορά ξεπλύματος παράνομου χρήματος 

 

32 Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 

2007 μέχρι 2013, και συνεπώς, οι [Συνέταιροι/Διοικητικοί Σύμβουλοι] (διάγραψε ανάλογα με 

την περίπτωση) και το προσωπικό των ελεγκτικών οίκων υποχρεούνται όπως αναφέρουν κάθε 

γνώση ή υποψία, ή βάσιμο λόγο να γνωρίζουν ή να υποψιάζονται, ότι έχει διαπραχθεί ποινικό 

αδίκημα που δημιουργεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος από αξιόποινη πράξη, 

ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διεπράχθει από πελάτη τους ή από τρίτο μέρος.  Εάν ως 

μέρος της κανονικής ελεγκτικής μας εργασίας έχουμε γνώση ή υποψία, ή έχουμε βάσιμο λόγο 

να γνωρίζουμε ή να υποψιαζόμαστε, ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια αδικήματα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε έκθεση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Σε αυτές τις περιστάσεις δεν είναι πρακτική μας να συζητούμε 

τέτοιες εκθέσεις μαζί σας λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις περί 

αποκάλυψης πληροφοριών της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος. 

 

Ταυτότητα του πελάτη 

 

33 Όπως και άλλοι οίκοι που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, είμαστε αυστηρά 

υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των πελατών μας για σκοπούς της 

νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.  Γι’ αυτό το σκοπό 

θα σας ζητήσουμε όπως μας παραχωρήσετε, για να κρατήσουμε στα αρχεία μας, κάποιες 

πληροφορίες και έγγραφα και/ή να ερευνήσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία.  Αν δεν 

έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για την ταυτότητα σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που να μας παρεμποδίζουν να προχωρήσουμε με την αποδοχή 

του διορισμού μας ως ελεγκτής. 

 



 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 59, 31 Ιουλίου 2014 

 

57 

 

Εργασία για άλλους πελάτες 

 

34 Δεν θα παρεμποδιστούμε ή περιοριστούμε, συνεπεία της σχέσης μας μαζί σας, 

περιλαμβανομένου και οτιδήποτε που προβλέπεται στην παρούσα επιστολή ανάθεσης, από 

του να παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους πελάτες.  Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που μας 

κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής παραμένουν εμπιστευτικές.  [Έχουμε 

συζητήσει μαζί σας τέτοιες διαδικασίες, όπως σημειώνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής 

ανάθεσης και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς για τους σκοπούς της 

παρούσας ανάθεσης.] 

 

Ο ρόλος του επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου 

 

35 [Συναίτερος/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) της [ονομασία ελεγκτικού οίκου], ως επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (audit 

engagement leader), θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή του ελέγχου και για την 

έκδοση της γνώμης μας επί των οικονομικών καταστάσεων.  Στην πράξη υιοθετούμε 

ορισμένες διαδικασίες, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με την εμπλοκή άλλων 

[Συνεταίρων/Διοικητικών Συμβούλων] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) για σκοπούς 

διαβούλευσης, επισκόπησης και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης τους, ώστε οι 

συμβουλές που δίνουμε και οι γνώμες που εκφράζουμε να αντιπροσωπεύουν το εύρος της 

γνώσης και της συλλογικής πείρας της [ονομασία ελεγκτικού οίκου].  Είναι επίσης δυνατό να 

ανατεθεί σε άλλους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) είτε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε να 

βοηθήσουν σε θέματα του ελέγχου. 

 

Εκθέσεις προς τρίτους 

 

36 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως σε σχέση με συμφωνίες δανείων, όπου τρίτο 

μέρος θα επιδιώξει να μας ζητήσει, υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτής, να του υποβάλουμε 

έκθεση.  Οποιεσδήποτε συμφωνημένες διευθετήσεις μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους που 

επιδιώκει να επιβάλει τέτοιες απαιτήσεις σε εμάς δε θα μας δεσμεύουν, ως θέμα νόμου.  

Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συμφωνήσουμε να δώσουμε εκθέσεις σε 

τρίτους, αλλά όχι με την ιδιότητά μας ως ελεγκτής.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ενδεχόμενες 

απαιτήσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία και αρκετά πριν η 

συμφωνία δανείου ή άλλη διευθέτηση οριστικοποιηθεί.  Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, η 

πολιτική μας είναι να μην προεκτείνουμε το καθήκον της επιμέλειάς μας σε σχέση με την 

έκθεση του ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

37 Όπως σημειώνεται πιο πάνω, η έκθεσή μας θα ετοιμαστεί αποκλειστικά για τα μέλη 

του Συνεταιρισμού ως σώμα σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και 

Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 

2013, και για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποδεχθούμε ή 

αναλάβουμε ευθύνη (νομική ή άλλη) για την έκθεσή μας, ούτε θα αποδεχθούμε ευθύνη για ή 

σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο ή έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

ούτε προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η έκθεσή μας παρουσιαστεί ή στην κατοχή 

του οποίου περιέλθει, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να βασιστεί στην έκθεσή 

μας εκτός εάν έχει λάβει προηγουμένως από εμάς γραπτή συγκατάθεση να το πράξει. 
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Εκθέσεις προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

 

38 Ο έλεγχός μας δεν είναι σχεδιασμένος να εντοπίσει όλες τις αδυναμίες στο λογιστικό 

σύστημα και στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης του Συνεταιρισμού, όμως θα 

σας υποβάλλουμε γραπτή έκθεση με τις σημαντικές αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικών 

δικλίδων διασφάλισης που περιήλθαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν στην προσοχή αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση.  Θα φέρουμε επίσης σε γνώση αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση τα σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο μας ως ενδείκνυται. 

 

39 Τέτοιες εκθέσεις δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη δική μας γραπτή 

συγκατάθεση.  Τέτοια συγκατάθεση θα δοθεί μόνο στη βάση ότι οι εκθέσεις αυτές δεν 

ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου εκτός του Συνεταιρισμού 

και ότι δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε οποιοδήποτε καθήκον ή φέρουμε ευθύνη προς 

οποιοδήποτε άλλο μέρος. 

 

40 Η επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης διεξάγεται μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων του 

Συνεταιρισμού και συνεπώς τα σχόλια μας για τα συστήματα αυτά δεν θα περιλαμβάνουν 

κατ’ ανάγκη όλες τις πιθανές βελτιώσεις που θα ήταν δυνατόν να προταθούν ως αποτέλεσμα 

μιας πιο εκτεταμένης εξειδικευμένης αξιολόγησης. 

 

Πρόνοιες για αποζημιώσεις 

 

41 Εφόσον είναι σημαντικό για την ορθή άσκηση των θεσμικών μας καθηκόντων ως 

ελεγκτής να έχουμε ορθή και ακριβή εικόνα των λογαριασμών και οικονομικών υποθέσεων 

του Συνεταιρισμού και εφόσον είναι προφανές ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία των μελών του Συνεταιρισμού και άλλων αντιπροσώπων του 

Συνεταιρισμού, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία 

που έχει παρουσιαστεί σε εμάς από το Συνεταιρισμό ή τους αντιπροσώπους του η οποία είναι 

ανακριβής ή παραπλανητική ή για την παράληψη παρουσίασης όλων των ουσιωδών 

πληροφοριών και οι οποίες έχουν δοθεί εσκεμμένα, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

42 Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας ως ελεγκτής, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε 

και να απαλλάξετε την [όνομα ελεγκτικού οίκου] από όλες τις ζημίες, απώλειες και έξοδα 

ανεξαρτήτως του τρόπου που προέκυψαν, που δυνατόν να επωμιστούμε ως αποτέλεσμα της 

παρουσίασης από το Συνεταιρισμό ή τους αντιπροσώπους της λανθασμένων, 

παραπλανητικών ή ανακριβών στοιχείων ή την παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών 

ή άλλων σχετικών εγγράφων, εκτός από εκείνα που έχουν προκληθεί από δική μας βαριά 

αμέλεια, κακή πίστη, αθέτηση εμπιστοσύνης ή δόλου. 

 

43 Παρόλο που ο ελεγκτής αναλαμβάνει και αναγνωρίζει ευθύνη για τις δηλώσεις του 

μόνο προς το Συνεταιρισμό τον ίδιο και όχι προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, ο 

Συνεταιρισμός θα συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την [όνομα ελεγκτικού 

οίκου], τους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση), 

τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από, και ενάντια σε, οποιοδήποτε και όλα τα 

έξοδα, δαπάνες, απώλειες, απαιτήσεις, αξιώσεις, πράξεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που 

κατέβαλε, επωμίστηκε, υπέστη, προκάλεσε ή ξεκίνησε εναντίον της οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 

που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, αυτήν την ανάθεση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

απώλεια ή ζημιά προκαλείται κατά τρόπο άλλο παρά από δική μας απάτη ή δόλο. 

 

Ευθύνη [Η πιο κάτω παράγραφος θα πρέπει να διαγράφεται για US SEC πελάτες όπου η 

εργασία μας θα αποτελεί τη βάση σε σχέση με υποβολή στο US SEC] 
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44 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και μόνο θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 

συμβολαίου ανάθεσης που διαμορφώνεται με βάση την παρούσα επιστολή.  Ως εκ τούτου, 

συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με ή σε σχέση με την 

παρούσα ανάθεση βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης 

θεσμικού καθήκοντος ή άλλως πως έναντι οποιουδήποτε μέλους, διοικητικού συμβούλου ή 

υπαλλήλου της [όνομα ελεγκτικού οίκου]. 

 

Προστασία εμπορικού ονόματος 

 

45 Εάν ο Συνεταιρισμός σκοπεύει να δημοσιεύσει ή αλλιώς να αναπαραγάγει σε 

οποιοδήποτε έγγραφο την έκθεσή μας επί των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού, 

ή αλλιώς να αναφερθεί στην [όνομα ελεγκτικού οίκου] σε έγγραφο που περιέχει άλλες 

πληροφορίες επιπρόσθετες αυτών των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. σε 

εγκύκλιο προσφοράς δανείων ή κεφαλαίων ή σε μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης), με τρόπο 

που να συνδέεται η [όνομα ελεγκτικού οίκου] με αυτό το έγγραφο, ο Συνεταιρισμός συμφωνεί 

ότι τα μέλη του Συνεταιρισμού θα μας παράσχουν προσχέδιο του εγγράφου για να το 

διαβάσουμε, και θα πάρουν την έγκρισή μας για τη συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της έκθεσής 

μας μέσω παραπομπής, ή την αναφορά στην [όνομα ελεγκτικού οίκου], σε ένα τέτοιο έγγραφο 

πριν το έγγραφο δημοσιευθεί, εκτυπωθεί και διανεμηθεί.  Η συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της 

έκθεσής μας μέσω παραπομπής σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο θα αποτελούσε επανέκδοση 

της έκθεσής μας. 

 

46 Η ανάθεση σε εμάς να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω δεν 

συνιστά συμφωνία μας να συνδεθούμε με οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα που δημοσιεύονται ή 

αναπαράγονται από ή εκ μέρους του Συνεταιρισμού.  Οποιοδήποτε αίτημα από το 

Συνεταιρισμό για να επανεκδώσει την έκθεσή μας ή για να συγκατατεθούμε στη 

συμπερίληψή της ή ενσωμάτωσή της μέσω παραπομπής σε έγγραφο προσφοράς ή άλλο 

έγγραφο, θα εξεταστεί με βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο του 

εν λόγω αιτήματος.  [Η εκτιμώμενη αμοιβή που περιγράφεται στο παρών έγγραφο / η αμοιβή 

μας ως ελεγκτής] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 

υπηρεσίες χρειαστεί να εκτελεστούν σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.  Αμοιβές για 

τέτοιες υπηρεσίες (και το πεδίο εφαρμογής τους) θα υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία μας τη 

δεδομένη στιγμή και θα περιγράφονται σε ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης. 

 

Ανεξαρτησία 

 

47 Αν αρχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και ακολούθως εντοπίσουμε περιστάσεις 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ή άλλη 

εργασία που εκτελούμε για εσάς, τα μέλη σας ή οποιαδήποτε συγγενική οντότητα που ανήκει 

στη δομή του Συνεταιρισμού, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την εργασία για την οποία 

έχουμε δεσμευτεί.  Όταν συμβεί αυτό, θα επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα όσο πιο 

σύντομα γίνεται και θα επιδιώξουμε μια λύση η οποία να μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την 

ανάθεση.  Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, μπορεί να 

χρειαστεί να τερματίσουμε τις υπηρεσίες μας και θα έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε 

δίδοντας σας ειδοποίηση που θα τίθεται σε ισχύ αμέσως με την παράδοσή της, αφού 

προηγουμένως σας συμβουλευτούμε. 
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48 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και οι άνθρωποί της διατηρούν ανεξαρτησία 

συμφερόντων και διανοητικής στάσης στις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς σε σχέση 

με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τη σύγκρουση συμφερόντων.  Εσείς επιβεβαιώνετε ότι, 

για να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ανεξαρτησίας, μας έχετε ενημερώσει 

(και στο μέλλον θα μας ενημερώνετε) για οποιαδήποτε ελεγκτική σχέση ή πιθανή ελεγκτική 

σχέση μεταξύ εσάς ή των συνδεδεμένων με εσάς εταιρειών αφενός, και την [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] ή συνδεδεμένη εταιρεία της [όνομα ελεγκτικού οίκου] αφετέρου.  

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να ενημερώνετε αμέσως τον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου 

[Συναίτερο/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) της 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] εάν μέλος της ομάδας ελέγχου αποταθεί για εργοδότηση στο 

Συνεταιρισμό σας.  Επιπρόσθετα, δεν θα προσεγγίσετε μέλος της ομάδας ελέγχου για 

εργοδότηση σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 

 

49 Αντιλαμβάνεστε ότι μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην πιο πάνω 

παράγραφο, μπορεί να οδηγήσει την [όνομα ελεγκτικού οίκου] να ενεργεί κατά παράβαση των 

κανονισμών ανεξαρτησίας των ελεγκτών, και συνεπώς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι 

για τυχόν ζημιές, διεκδικήσεις ή απαιτήσεις από οποιοδήποτε μέρος, ή για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών αντιπροσώπευσης) και εξόδων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης. 

 

Σύγκρουση συμφερόντων 
 

50 Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για μεγάλο αριθμό πελατών και μπορεί να 

βρεθούμε στη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς που μπορεί να 

θεωρήσετε ότι δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.  Αν και έχουμε καθιερώσει 

διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα εντοπίσουμε όλες απ’ αυτές που υπάρχουν ή που μπορεί να δημιουργηθούν εν μέρη επειδή 

είναι δύσκολο για μας να προβλέψουμε  τι εσείς μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σύγκρουση 

συμφερόντων.  Ζητούμε να μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που 

επηρεάζουν αυτή την ανάθεση και τις οποίες γνωρίζετε ή έρχονται στην αντίληψή σας.  Όπου 

οι πιο πάνω συνθήκες εντοπιστούν και πιστεύουμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να 

διασφαλιστούν δεόντως με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, θα συζητήσουμε και 

συμφωνήσουμε μαζί σας τις διευθετήσεις που θα εφαρμόσουμε για να διατηρήσουμε την 

εμπιστευτικότητα και να βεβαιωθούμε ότι οι συμβουλές και γνώμες που λαμβάνετε από εμάς 

είναι πλήρως ανεξάρτητες.  Ακριβώς όπως εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που 

είναι εμπιστευτικές για σας προς όφελος τρίτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους  για το δικό σας όφελος. 

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 

51 Κατά τη διάρκεια της εργασίας, από καιρό σε καιρό θα επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι η ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων 

θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από ιούς ή λάθος, και τέτοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να 

υποκλαπούν, να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν να παραληφθούν με καθυστέρηση 

ή σε ελλιπή μορφή ή να επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο ή να μην είναι ασφαλείς προς 

χρήση. 

 



 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 59, 31 Ιουλίου 2014 

 

61 

 

52 [Οι Συνεταίροι/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) και το προσωπικό της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης να χρειαστούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και βοηθήματα.  

Συμφωνείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές από τη δυνατότητά τους να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μέσω της διαδικτυακής σας 

σύνδεσης και ότι θα μπορούν να το επιτυγχάνουν συνδέοντας το φορητό τους υπολογιστή στο 

δίκτυό σας.  Ο καθένας μας κατανοεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθένα από εμάς που 

σχετίζονται με αυτή την πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια και τη 

μετάδοση ιών. 

 

53 Ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες δεν μπορούν να 

προσφέρουν εγγύηση ότι οι αποστολές δεδομένων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα του καθενός μας 

και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα δεν θα επηρεαστούν από τους κινδύνους 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους.  Επιβεβαιώνουμε ότι το κάθε μέρος 

αποδέχεται τους κινδύνους και εξουσιοδοτούμε (α) την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας, 

και (β) τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω.  Συμφωνούμε όπως το κάθε μέρος χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές διαδικασίες για (i) 

να ελέγξει για τους πιο ευρέως γνωστούς ιούς πριν από την αποστολή πληροφοριών 

ηλεκτρονικά ή πριν ενωθούμε στο δίκτυό σας, και (ii) να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα συστήματα του κάθε μέρους.  Το κάθε μέρος θα έχει ευθύνη για την 

προστασία των δικών του συστημάτων και συμφερόντων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και εσείς και η [όνομα ελεγκτικού οίκου] (περιλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση των αντίστοιχων μελών, διοικητικών συμβούλων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή 

υπηρετών μας) δεν θα έχουν ευθύνη έναντι του άλλου μέρους επί οποιασδήποτε βάσης, είτε 

βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με 

λάθος, ζημιά, απώλεια ή παράλειψη η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική 

επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουμε προς τέτοιες 

πληροφορίες ή από τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. 

 

54 Η εξαίρεση ευθύνης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα ισχύει 

στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από πράξεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες οι 

οποίες είναι εν πάση περιπτώσει εγκληματικές, ανέντιμες ή δόλιες εκ μέρους των αντίστοιχων 

μελών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή υπηρετών μας και γενικά 

στο βαθμό που τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νόμο. 

 

55 Αν η επικοινωνία σχετίζεται με θέμα που είναι σημαντικό και επί του οποίου θέλετε 

να βασιστείτε και ανησυχείτε για τις πιθανές επιπτώσεις από μια ηλεκτρονική αποστολή 

δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε έντυπη μορφή από εμάς. Αν 

επιθυμείτε την προστασία με κωδικό όλων ή συγκεκριμένων εγγράφων που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να το 

διευθετήσουμε κατάλληλα. 

 

Ηλεκτρονική δημοσίευση εκθέσεων του ελεγκτή 

 

56 Oι εκθέσεις μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να δημοσιευτούν ή 

να διανεμηθούν εκτός αν συνοδεύονται από το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων με τις 

οποίες σχετίζονται. 
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57 Αναγνωρίζουμε ότι ως μέλη του Συνεταιρισμού ίσως να επιθυμείτε τη δημοσίευση 

των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού και της έκθεσης του ελεγκτή στην 

ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού, ή τη διανομή τους στα μέλη του Συνεταιρισμού με 

ηλεκτρονικά μέσα όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με την 

ετοιμασία, διανομή και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων δεν αλλάζουν απλώς και 

μόνο λόγω της ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ή διανομής των οικονομικών καταστάσεων.  

Έχετε υποχρέωση να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση θα παρουσιάζει ορθά 

τις οικονομικές πληροφορίες και οποιαδήποτε έκθεση του ελεγκτή.  Σας ζητούμε όπως μας 

ενημερώσετε αναφορικά με οποιαδήποτε προτιθέμενη ηλεκτρονική δημοσίευση πριν αυτή 

λάβει χώρα. 

 

58 Με το να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη δημοσίευση της γνώμης μας μαζί με 

τις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού δεν αποδεχόμαστε 

οποιοδήποτε καθήκον επιμέλειας και αρνούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση πέραν των 

θεσμικών καθηκόντων μας ως ελεγκτής.  Ως ελεγκτής, θα εξετάσουμε τη διαδικασία βάσει 

της οποίας οι οικονομικές πληροφορίες που θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά προέρχονται από 

τις οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με 

το χέρι, θα ελέγξουμε ότι η προτεινόμενη ηλεκτρονική έκδοση είναι πανομοιότυπη σε 

περιεχόμενο με τους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το χέρι και θα ελέγξουμε ότι η 

μετατροπή των λογαριασμών που έχουν υπογραφεί με το χέρι σε ηλεκτρονική μορφή δεν έχει 

οδηγήσει σε διαστρέβλωση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών, π.χ. 

με την υπογράμμιση ορισμένων πληροφοριών ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 

 

59 Έχετε ευθύνη για τις δικλίδες διασφάλισης της ιστοσελίδας και την ασφάλειά της και, 

όπου ισχύει, για τον καθορισμό και έλεγχο της διαδικασίας ηλεκτρονικής διανομής Ετήσιων 

Εκθέσεων και άλλων οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του Συνεταιρισμού και στον 

Έφορο Εταιρειών.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των δικλίδων διασφάλισης σχετικά με 

τη συντήρηση και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού είναι εκτός του 

πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  Ως εκ τούτου, δεν 

αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες δυνατόν να έχουν γίνει στις 

οικονομικές καταστάσεις από την αρχική παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα.  Ωστόσο, αν 

περιέλθουν στην αντίληψή μας οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα 

ειδοποιήσουμε τα μέλη του Συνεταιρισμού ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντιστοιχούν 

πλέον στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν υπογραφεί με το χέρι. 

 

Αμοιβή 

 

60 Η αμοιβή μας θα βασίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας από τα άτομα τα οποία επιφορτίστηκαν με την ανάθεση και επιπλέον περιστασιακά 

έξοδα και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  Οι τιμές χρέωσης μας ανά ώρα διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα της εργασίας και την ευθύνη που αναλαμβάνεται, καθώς και με τις 

δεξιότητες και εμπειρία του προσωπικού το οποίο θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσει την 

εργασία.  Η αμοιβή μας θα τιμολογείται καθώς η εργασία εξελίσσεται. 

 

61 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες για ……………, όπως συμφωνήθηκε μαζί 

σας, είναι €…………………… και θα τιμολογηθεί ως ακολούθως: 

 

…………… 

 

62 Επιπρόσθετα θα χρεωθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αμοιβής και 

των εξόδων. 

 

63 Η πληρωμή της αμοιβή μας είναι οφειλόμενη με την παρουσίαση του τιμολογίου. 
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64 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν περιλαμβάνει την αξία οποιουδήποτε επιπλέον χρόνου σε σχέση με λάθη στα 

λογιστικά σας βιβλία, ανεπάρκειες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης σας ή 

οποιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας, και για τα οποία, αν είμασταν ενήμεροι για την ύπαρξη τους, θα απαιτείτο 

ψηλότερη  προσφορά.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οποιαδήποτε επιπρόσθετη ελεγκτική αμοιβή 

θα συμφωνηθεί μαζί σας. 

 

65 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κανονικά προς το Συνεταιρισμό και θα εξοφλούνται από 

αυτόν.  Ο Συνεταιρισμός όμως και [κάθε ένας από τους Συνεταίρους] είναι από κοινού και 

χωριστά υπεύθυνοι για όλες τις απλήρωτες αμοιβές και οποιαδήποτε απαίτηση για απλήρωτες 

αμοιβές θα γίνεται κατά του Συνεταιρισμού και των δικαιούχων ιδιοκτητών. 

 

Εμπιστευτικότητα 

 

66 Όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά την επιχείρηση σας και που λαμβάνονται από 

εσάς για σκοπούς παροχής ή λήψης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

επιστολής ανάθεσης, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»).  Θα χρησιμοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και δεν θα αποκαλύψουμε τέτοιες Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η 

γραπτή συγκατάθεση σας, εκτός όπως προνοείται στις παραγράφους [67] μέχρι [71] πιο 

κάτω. 

 

67 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριστούμε σαν εμπιστευτική οποιαδήποτε 

πληροφορία μας αποκαλύψετε η οποία: (i) είναι δικαιωματικά σε γνώση μας πριν 

αποκαλυφθεί από εσάς· (ii) έχει δοθεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

χωρίς περιορισμό· (iii) έχει αναπτυχθεί από εμάς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνει χρήση ή να 

βασιστούμε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες· (iv) είναι ή θα γίνει κοινώς γνωστή χωρίς να 

παραβιάζει τις παρούσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας· ή (v) δύναται να ληφθεί νόμιμα 

από εμάς από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

 

68 Μπορούμε να δώσουμε και/ή να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 

άλλους οργανισμούς-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] ή σε 

σχετικούς εργολάβους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην 

παροχή των υπηρεσιών εφόσον υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και 

στους επαγγελματικούς σας συμβούλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. 

 

69 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από 

νόμο ή κανονισμό, ή όταν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ζητείται από επαγγελματικό σώμα 

του οποίου είμαστε μέλος.  Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] για σκοπούς 

ανεξαρτησίας, διαχείρισης κινδύνων και ποιοτικού ελέγχου. 

 

70 Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν, για διάφορους 

επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της διαχείρισης σχέσεων, της διαχείρισης 

λογαριασμών, των εσωτερικών οικονομικών εκθέσεων, της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, 

συντήρησης, υποστήριξης) και της αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, τόσο σε οργανισμούς-

μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] όσο και σε προμηθευτές 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 
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71 Στην έκταση που η εργασιακή σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εμπλέκει 

επίσης τον πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχουν θυγατρικές του εταιρείες ή 

περιλαμβάνει την γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιες θυγατρικές, άμεσα σε εμάς ή 

οποιοδήποτε οργανισμό μέλος του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου], 

εγκρίνετε τη γνωστοποίηση πληροφοριών όπως προβλέπεται στις παραγράφους [68], [69] 

και [70] πιο πάνω και επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως 

αντιπρόσωπος των θυγατρικών σας. 

 

72 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστές σας ή σε 

άλλα μέρη των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με τα δικά σας, νοουμένου 

ότι δεν αποκαλύπτουμε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας και συμμορφωνόμαστε με τις 

ηθικές μας υποχρεώσεις. 

 

Προστασία δεδομένων 

 

73 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, αποκαλύψουμε και 

μεταβιβάσουμε διεθνώς, προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, σχετικά με εσάς και/ή τους εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους, πελάτες και άλλα 

άτομα, για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις παραγράφους [67] μέχρι [70] πιο πάνω, και για σκοπούς 

παροχής σε εσάς πληροφοριών αναφορικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 

 

74 Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους εργοδοτούμενούς σας, 

εργολάβους, πελάτες και άλλα άτομα, επιβεβαιώνετε ότι το κάνετε νοουμένου ότι έχετε 

εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως ο αντιπρόσωπος τους και ότι έχετε εξασφαλίσει 

οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση.  Θα διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από εμάς και τους υπεργολάβους και/ή αντιπροσώπους μας δεν θα οδηγήσει σε 

παραβίαση είτε από εμάς είτε από οποιοδήποτε υπεργολάβο ή αντιπρόσωπο μας, της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

75 Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς 

διασφάλισης συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές μας πολιτικές. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

76 Εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν την ανάθεση, κάθε μέρος 

θα συνεργαστεί με καλή πίστη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.  Όπου κάθε μέρος 

συμφωνεί, τα μέρη θα επιζητήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση.  Το κάθε 

μέρος συμφωνεί ότι αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, 

τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να απευθυνθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

 

77 Η επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε μαζί μας πως μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας προς εσάς ή εάν δεν είστε 

ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως θέσετε το 

θέμα αμέσως στον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου για εκείνη την πτυχή των υπηρεσιών μας 

προς εσάς.  Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε κάθε παράπονο προσεκτικά και χωρίς 

χρονοτριβή, και να κάνουμε ότι μπορούμε για να σας εξηγήσουμε τη θέση μας. 
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Εφαρμόσιμη νομοθεσία 
 

78 Το συμβόλαιο που διαμορφώνεται με αυτή την επιστολή ανάθεσης, όταν γίνει 

αποδεκτό από εσάς, θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τον Κυπριακό νόμο, 

και δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό αμετάκλητα ότι τα Δικαστήρια της 

Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε απαίτηση, 

διαφορά ή διαφωνία (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απαιτήσεων για συμψηφισμό ή 

ανταπαιτήσεων) που μπορεί να προκύψουν μέσα από ή σε σχέση με το συμβόλαιο.  Το κάθε 

μέρος παραιτείται αμετάκλητα του δικαιώματος οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η αγωγή έχει 

τεθεί σε ακατάλληλο τόπο συζητήσεως ή να ισχυριστεί ότι τέτοια Δικαστήρια δεν έχουν 

δικαιοδοσία. 

 

Δήλωση πληρότητας της συμφωνίας και πρόνοιες για τροποποιήσεις στο συμφωνητικό 
 

79 Αυτή η επιστολή αποτελεί την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σε σχέση 

με το περιεχόμενο του παρόντος. Αυτή η επιστολή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

διευθετήσεις και ερμηνείες μεταξύ των δύο μερών όσων αφορά το αντικείμενο αυτής της 

επιστολής, οι οποίες παύουν να έχουν περαιτέρω ισχύ ή επίδραση.  Οποιαδήποτε απόκλιση 

από τους όρους αυτής της επιστολής θα πρέπει να γίνει γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ 

εκτός εάν είναι υπογεγραμμένη από ένα [Συνέταιρο/Διοικητικό Σύμβουλο] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) της [όνομα ελεγκτικού οίκου] και από ένα δεόντως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της [όνομα της Εταιρείας]. 

 

80 Οι διακανονισμοί οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το γράμμα θα συνεχίσουν να είναι 

σε ισχύ από έτος σε έτος εκτός εάν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση. 

 

81 Εάν τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με την αντίληψή σας σε σχέση με τις 

διευθετήσεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού [και των 

θυγατρικών του] και την παροχή άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω, σας 

παρακαλούμε να υπογράψετε και να επιστρέψετε σε εμάς το συνημμένο αντίγραφο της 

παρούσας επιστολής. 

 

82 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ ………………. για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή εξήγηση χρειάζεστε σε σχέση με τα πιο πάνω. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Έχω διαβάσει την πιο πάνω επιστολή και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτίθενται σε αυτήν, και επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράφω δια και εκ 

μέρους της [όνομα Συνεταιρισμού] [και των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής]. 

 

Υπεγράφη: 

 

 

…………………………………………..  ……………………………… 

(Όνομα και θέση)     (Ημερομηνία) 

 

δια και εκ μέρους της [όνομα Συνεταιρισμού] [και των θυγατρικών εταιρειών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας επιστολής]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

 

Υπόδειγμα επιστολής ανάθεσης ελέγχου – Ταμείο Προνοίας/ Ταμείο Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών 

 

 

Κύριο ………. 

[Όνομα Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών] 

[Διεύθυνση Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών] 

 

 

[Ημερομηνία] 

 

Αναφορά: ……………… 

 

Θέμα: [Όνομα Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών] 

 

Αγαπητοί κύριοι 

 

1 [Σε συνέχεια του διορισμού μας ως ελεγκτή του Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών σας, παραθέτουμε πιο κάτω / Η πολιτική μας είναι 

να γράφουμε στους πελάτες μας από καιρό σε καιρό για να παραθέτουμε] τη βάση με την οποία 

[ενεργούμε/θα ενεργήσουμε] ως ελεγκτής του [όνομα Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που θα ελεγχθεί] (το «Ταμείο»), και την 

αντίστοιχη έκταση της ευθύνης των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής και της δικής μας. 

 

Ευθύνες Διαχειριστικής Επιτροπής και ελεγκτή 

 

2 Ως Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, έχετε ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι το Ταμείο 

τηρεί λογιστικά βιβλία που να αποκαλύπτουν με λογική ακρίβεια την οικονομική κατάσταση 

του Ταμείου, και να ετοιμάζετε οικονομικές καταστάσεις που να δίνουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Κανονισμούς του Ταμείου και τον περί της 

Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 [ή άλλη σχετική νομοθεσία].  Έχετε επίσης ευθύνη 

να θέτετε στη διάθεσή μας, όταν και όποτε απαιτείται, όλα τα λογιστικά βιβλία και άλλα 

σχετικά στοιχεία του Ταμείου, περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, και των γενικών συνελεύσεων των μελών του 

Ταμείου, και τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρούμε αναγκαίες για την εκτέλεση 

των καθηκόντων μας ως ελεγκτής.  Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε αντίγραφο αυτής της 

επιστολής ανάθεσης στα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση. 

 

3 Καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε την ευθύνη σας για την δημιουργία ενός 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, όπως εσείς κρίνετε αναγκαίο, που να 

καθιστά δυνατή την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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4 Έχουμε θεσμική υποχρέωση να υποβάλλουμε έκθεση προς τα μέλη του Ταμείου κατά 

πόσο κατά τη γνώμη μας οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα [της 

χρηματοοικονομικής θέσης του Ταμείου, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης του για το 

έτος] και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τους Κανονισμούς του Ταμείου και τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και 

της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 [ή 

άλλης σχετικής νομοθεσίας].  Για να καταλήξουμε στη γνώμη μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων 

Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε κατά πόσο: 

 

(α) Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες 

για σκοπούς του ελέγχου μας. 

(β) Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο κατάλληλα λογιστικά 

βιβλία. 

(γ) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 

(δ) Κατά την 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 της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων 

και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 

Νόμο του 2012 πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

(ε) Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της 

Διαχειριστικής Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

5 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έκθεσή μας αυτή θα γίνεται αποκλειστικά προς τα μέλη 

του Ταμείου, ως σώμα, σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013.  Η 

ελεγκτική μας εργασία θα αναληφθεί ώστε να μπορέσουμε να αναφέρουμε στα μέλη του 

Ταμείου εκείνα τα θέματα που απαιτούνται από εμάς να αναφέρουμε σε αυτούς σε μια 

έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις περιστάσεις, στο μέγιστο βαθμό 

που επιτρέπεται από το νόμο, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη προς 

οποιονδήποτε εκτός από το Ταμείο και τα μέλη του Ταμείου ως σώμα, για την έκθεσή μας, ή 

για τις γνώμες που θα σχηματίσουμε. 

 

6 Οι επαγγελματικές μας υποχρεώσεις επίσης περιλαμβάνουν: 

 

(α) την περίληψη στην έκθεσή μας περιγραφής των υποχρεώσεων των μελών της 

Διαχειριστικής Επιτροπής σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις όταν οι 

οικονομικές καταστάσεις ή συνοδευτικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν 

τέτοια περιγραφή, και 

(β) την εξέταση κατά πόσο άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που περιέχουν 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με εκείνες τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Μορφή και περιεχόμενο της έκθεσης ελεγκτή 

 

7 Σας παραπέμπουμε στις  πιο  πρόσφατες τεχνικές εγκύκλιους που εκδίδονται από τον 

Σύνδεσμο Εγκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σχετικά με τις εκθέσεις ελεγκτή επί των 

οικονομικών καταστάσεων για την αναμενόμενη μορφή και περιεχόμενο της ελεγκτικής μας 

έκθεσης. Η μορφή και το περιεχόμενο της ελεγκτικής μας έκθεσης  μπορεί να χρειαστεί να 

τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα  των ευρημάτων του ελέγχου μας. 
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Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου 

 

8 Ο έλεγχός μας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 

αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διαβεβαιώσεων 

(ΣΔΠΕΔ), και θα περιλαμβάνει τέτοιες δοκιμασίες επί των συναλλαγών και της ύπαρξης, 

ιδιοκτησίας και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θεωρούμε 

αναγκαίες.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και 

να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό μας για να αποκτήσουμε λελογισμένη 

διασφάλιση κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 

σφάλμα.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 

ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών 

καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε  λάθος.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, 

καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

9 Θα αποκομίσουμε επαρκή κατανόηση του λογιστικού συστήματος και του 

συστήματος εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, για να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας και να 

καθορίσουμε τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

αναγκαίες για να αξιολογήσουμε την επάρκεια των συστημάτων αυτών ως βάση για την 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και για να εξακριβώσουμε κατά πόσο έχουν 

τηρηθεί από το Ταμείο κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 

 

10 Αναμένουμε ότι θα αποκτούμε τα κατάλληλα τεκμήρια που θεωρούμε επαρκή για να 

μας επιτρέπουν να εξάγουμε λογικά συμπεράσματα από αυτά.  Η φύση και η έκταση των 

διαδικασιών μας θα ποικίλλει ανάλογα με την αξιολόγηση από εμάς του λογιστικού 

συστήματος του Ταμείου και, όπου επιθυμούμε να βασιστούμε σε αυτό, του συστήματος 

εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης, και μπορεί να καλύψει κάθε πτυχή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 

11 Η εργασία μας μπορεί να διαφοροποιείται με βάση τα ευρήματά μας κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου και από έτος σε έτος.  Επομένως, είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε 

την έκταση του ελέγχου μας, να εναλλάσσουμε την έμφαση που δίνουμε στον έλεγχό μας και 

να προτείνουμε θέματα που χρήζουν ειδικής έμφασης κατά τον έλεγχο, όπως επιβάλλουν οι 

περιστάσεις. 

 

12 Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των σημαντικών υπολογισμών και 

αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, 

και κατά πόσο οι λογιστικές πολιτικές είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις του Ταμείου, 

εφαρμόζονται με συνέπεια και έχουν γνωστοποιηθεί επαρκώς. 

 

13 Ο σχεδιασμός του ελέγχου μας και η εξέταση από εμάς των θεμάτων που προκύπτουν 

από τον έλεγχό μας επηρεάζονται από την έννοια της σημαντικότητας.  Κατά την αξιολόγηση 

του ουσιώδους μεγέθους λαμβάνουμε υπόψη τόσο ποιοτικούς όσο και ποσοτικούς 

παράγοντες. 

 

14 Στη διαμόρφωση της γνώμης μας θα αξιολογήσουμε επίσης τη γενική παρουσίαση 

των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις.  
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Διαβεβαιώσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής 

 

15 Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τη Διαχειριστική Επιτροπή στην 

ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων θα περιέχουν κατά κανόνα γεγονότα ή αποφάσεις, 

που δεν  καταχωρούνται σε λογιστικά βιβλία.  Ως μέρος των κανονικών μας ελεγκτικών 

διαδικασιών, δυνατόν να ζητήσουμε από τα αρμόδια μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ή τη 

διεύθυνση να μας παράσχουν γραπτή βεβαίωση για τέτοια γεγονότα ή αποφάσεις και 

οποιεσδήποτε άλλες προφορικές διαβεβαιώσεις λάβαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε 

θέματα που έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Θα τους ζητήσουμε 

επίσης να επιβεβαιώσουν στην εν λόγω επιστολή ότι όλες οι σημαντικές και σχετικές 

πληροφορίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας. 

 

16 Θα παρέχουμε σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση κατάσταση 

με οποιαδήποτε αδιόρθωτα λάθη ή ανακρίβειες που ήρθαν στην αντίληψή μας κατά τη 

διάρκεια της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην 

προσαρμόσουν τις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με αυτές τις ανακρίβειες, θα 

ζητήσουμε γραπτές διαβεβαιώσεις από τη διεύθυνση και, εκεί όπου χρειάζεται, εκείνους που 

είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, που να δηλώνουν τους λόγους για τους οποίους 

δεν διορθώθηκαν οι ανακρίβειες και τη θέση τους ότι η επίδραση αυτών των αδιόρθωτων 

λαθών, μεμονωμένα ή συνολικά, κρίνεται ασήμαντη επί των οικονομικών καταστάσεων ως 

σύνολο.  

 

Εντοπισμός απάτης, λάθους και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 

 

17 Η ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και για την 

πρόληψη και εντοπισμό απάτης, λάθους και μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς 

ανήκει σε εσάς.  Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον έλεγχό μας ώστε να 

έχουμε εύλογη προσδοκία να εντοπίσουμε ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις 

ή στα λογιστικά βιβλία (περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από απάτη, λάθος ή μη 

συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς), όμως η εξέτασή μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ως 

βάση για αποκάλυψη όλων αυτών των ουσιωδών λαθών ή απάτης ή περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης που τυχόν υπάρχουν. 

 

18 Σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου απαιτούν όπως διασφαλίζουμε ότι ορισμένα θέματα γνωστοποιούνται στη 

Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου.  Θα υποβάλλουμε έκθεση κατευθείαν προς τη 

Διαχειριστική Επιτροπή για οποιαδήποτε απάτη η οποία περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται ανώτεροι διευθυντές, και οποιαδήποτε απάτη (στην οποία εμπλέκονται 

είτε ανώτεροι διευθυντές είτε άλλοι υπάλληλοι) η οποία περιέλθει στην προσοχή μας και 

προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις.  Θα υποβάλλουμε έκθεση προς 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη για οποιαδήποτε απάτη περιέλθει στην προσοχή μας στην 

οποία εμπλέκονται κατώτεροι υπάλληλοι και η οποία δεν προκαλεί ουσιώδες σφάλμα στις 

οικονομικές καταστάσεις· ωστόσο δεν θα υποβάλλουμε έκθεση για τέτοια θέματα κατευθείαν 

προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, εκτός αν η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίσει 

διαφορετικά. 

 

19 Θα πληροφορούμε την κατάλληλη βαθμίδα της διοίκησης του Ταμείου και θα 

διασφαλίζουμε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή είναι επαρκώς ενημερωμένη σε σχέση με 

παράνομες δραστηριότητες οι οποίες εντοπίζονται ή με κάποιο άλλο τρόπο περιέρχονται στην 

προσοχή μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, εκτός αν η παράνομη δραστηριότητα είναι 

σαφώς ασήμαντη. 
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Πρόσβαση σε φύλλα εργασίας 
 

20 Τα φύλλα εργασίας μας και άλλα εσωτερικά έγγραφα που δημιουργούνται με σκοπό 

την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ελεγκτής ανήκουν αποκλειστικά στην [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] και δεν θα δοθούν σε σας. 

 

21 Μπορεί [επίσης] να μας ζητηθεί να δώσουμε πρόσβαση στα φύλλα εργασίας του 

ελέγχου μας για ρυθμιστικούς σκοπούς ή εξαιτίας άλλων θεσμικών υποχρεώσεων. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

22 Για να μας βοηθήσετε στην εξέταση των οικονομικών σας καταστάσεων, θα 

ζητήσουμε να δούμε έγκαιρα όλα τα έγγραφα ή καταστάσεις [περιλαμβανομένης της δήλωσης 

του Προέδρου (όπου ισχύει) και της Έκθεσης της Διαχειριστικής Επιτροπής] που πρόκειται να 

εκδοθούν μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις.  Δικαιούμαστε επίσης να παρευρισκόμαστε 

σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του Ταμείου και να λαμβάνουμε ειδοποίηση για όλες αυτές 

τις συνελεύσεις. 

 

23 Από τη στιγμή που έχουμε εκδώσει την έκθεσή μας, δεν έχουμε οποιαδήποτε 

περαιτέρω άμεση ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις εκείνου του οικονομικού 

έτους.  Ωστόσο, αναμένουμε ότι θα μας πληροφορήσετε για οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός 

συμβεί μεταξύ της ημερομηνίας της έκθεσής μας και της ημερομηνίας της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης του Ταμείου, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων 

 

24 Η παροχή βοήθειας στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί 

μέρος του ελεγκτικού καθήκοντος, αλλά θα συζητήσουμε τις λογιστικές πολιτικές του 

Ταμείου [του συγκροτήματος] μαζί σας, ειδικά όπου παρουσιάζονται προβλήματα, και μπορεί 

να εισηγηθούμε αναπροσαρμογές για να τις μελετήσετε. 

 

Φορολογία 

 

25 Φορολογικές υπηρεσίες εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

φορολογικών υποχρεώσεων θα αποτελέσουν θέμα ξεχωριστής επιστολής ανάθεσης. 

 

Άλλες υπηρεσίες 

 

[Σημείωση:  Οποιεσδήποτε ειδικές εισηγήσεις γίνουν σε μία πρόταση, είτε γραπτώς είτε αλλιώς, 

όπως για παράδειγμα συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να τύχουν ξεχωριστού χειρισμού στην 

επιστολή ανάθεσης, και χρηματικού περιορισμού ευθύνης (capped), έτσι ώστε ο πελάτης να 

είναι ενήμερος ότι αυτές δεν αποτελούν μέρος του ελέγχου.] 

 

26 Δεν θα πρέπει να μας θεωρήσετε ότι έχουμε ειδοποίηση, για τους σκοπούς των 

ελεγκτικών μας ευθυνών, των πληροφοριών που παρέχονται σε μέλη της [όνομα ελεγκτικού 

οίκου] εκτός από εκείνους που ασχολούνται με τον έλεγχο (για παράδειγμα πληροφορίες που 

παρέχονται σε σχέση με λογιστικές, φορολογικές και άλλες υπηρεσίες). 
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Ευθύνες θεματοφύλακα  

 

27 Λόγω του ότι ο έλεγχός μας γίνεται με σκοπό να διαμορφώσουμε γνώμη πάνω στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, οι ελεγκτικές μας διαδικασίες δεν επεκτείνονται 

συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία ή τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με περιουσιακά στοιχεία 

που βρίσκονται στην κατοχή του Ταμείου αλλά ανήκουν σε άλλους. 

 

Αναφορά ξεπλύματος παράνομου χρήματος 

 

28 Η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ρυθμίζεται από τους περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 

2007 μέχρι 2013, και συνεπώς, οι [Συνέταιροι/Διοικητικοί Σύμβουλοι] (διάγραψε ανάλογα με 

την περίπτωση) και το προσωπικό των ελεγκτικών οίκων υποχρεούνται όπως αναφέρουν κάθε 

γνώση ή υποψία, ή βάσιμο λόγο να γνωρίζουν ή να υποψιάζονται, ότι έχει διαπραχθεί ποινικό 

αδίκημα που δημιουργεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο όφελος από αξιόποινη πράξη, 

ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα διεπράχθει από πελάτη τους ή από τρίτο μέρος.  Εάν ως 

μέρος της κανονικής ελεγκτικής μας εργασίας έχουμε γνώση ή υποψία, ή έχουμε βάσιμο λόγο 

να γνωρίζουμε ή να υποψιαζόμαστε, ότι έχουν διαπραχθεί τέτοια αδικήματα, είμαστε 

υποχρεωμένοι να υποβάλουμε έκθεση στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Σε αυτές τις περιστάσεις δεν είναι πρακτική μας να συζητούμε 

τέτοιες εκθέσεις μαζί σας λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τις διατάξεις περί 

αποκάλυψης πληροφοριών της νομοθεσίας ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος. 

 

Ταυτότητα του πελάτη 

 

29 Όπως και άλλοι οίκοι που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, είμαστε αυστηρά 

υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των πελατών μας για σκοπούς της 

νομοθεσίας για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.  Γι’ αυτό το σκοπό 

θα σας ζητήσουμε όπως μας παραχωρήσετε, για να κρατήσουμε στα αρχεία μας, κάποιες 

πληροφορίες και έγγραφα και/ή να ερευνήσουμε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία.  Αν δεν 

έχουμε ικανοποιητικά στοιχεία για την ταυτότητα σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

μπορεί να υπάρξουν συνθήκες που να μας παρεμποδίζουν να προχωρήσουμε με την αποδοχή 

του διορισμού μας ως ελεγκτής. 

 

Εργασία για άλλους πελάτες 

 

30 Δεν θα παρεμποδιστούμε ή περιοριστούμε, συνεπεία της σχέσης μας μαζί σας, 

περιλαμβανομένου και οτιδήποτε που προβλέπεται στην παρούσα επιστολή ανάθεσης, από 

του να παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους πελάτες.  Οι εσωτερικές μας διαδικασίες είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο που να διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες που μας 

κοινοποιείτε κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής παραμένουν εμπιστευτικές.  [Έχουμε 

συζητήσει μαζί σας τέτοιες διαδικασίες, όπως σημειώνεται στο παράρτημα αυτής της επιστολής 

ανάθεσης και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς για τους σκοπούς της 

παρούσας ανάθεσης.] 
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Ο ρόλος του επικεφαλούς της ομάδας ελέγχου 

 

31 [Συναίτερος/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) της [ονομασία ελεγκτικού οίκου], ως επικεφαλής της ομάδας ελέγχου (audit 

engagement leader), θα έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή του ελέγχου και για την 

έκδοση της γνώμης μας επί των οικονομικών καταστάσεων.  Στην πράξη υιοθετούμε 

ορισμένες διαδικασίες, τόσο τυπικές όσο και άτυπες, με την εμπλοκή άλλων 

[Συνεταίρων/Διοικητικών Συμβούλων] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) για σκοπούς 

διαβούλευσης, επισκόπησης και εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης τους, ώστε οι 

συμβουλές που δίνουμε και οι γνώμες που εκφράζουμε να αντιπροσωπεύουν το έυρος της 

γνώσης και της συλλογικής πείρας της [ονομασία ελεγκτικού οίκου].  Είναι επίσης δυνατό να 

ανατεθεί σε άλλους [Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) είτε να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας είτε να 

βοηθήσουν σε θέματα του ελέγχου. 

 

Εκθέσεις προς τρίτους 

 

32 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις, όπως σε σχέση με συμφωνίες δανείων, όπου τρίτο 

μέρος θα επιδιώξει να μας ζητήσει, υπό την ιδιότητά μας ως ελεγκτής, να του υποβάλουμε 

έκθεση.  Οποιεσδήποτε συμφωνημένες διευθετήσεις μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους που 

επιδιώκει να επιβάλει τέτοιες απαιτήσεις σε εμάς δε θα μας δεσμεύουν, ως θέμα νόμου.  

Ωστόσο, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να συμφωνήσουμε να δώσουμε εκθέσεις σε 

τρίτους, αλλά όχι με την ιδιότητά μας ως ελεγκτής.  Οποιεσδήποτε τέτοιες ενδεχόμενες 

απαιτήσεις θα πρέπει να συζητηθούν μαζί μας με την πρώτη ευκαιρία και αρκετά πριν η 

συμφωνία δανείου ή άλλη διευθέτηση οριστικοποιηθεί.  Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, η 

πολιτική μας είναι να μην προεκτείνουμε το καθήκον της επιμέλειάς μας σε σχέση με την 

έκθεση του ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων. 

 

33 Όπως σημειώνεται πιο πάνω, η έκθεσή μας θα ετοιμαστεί αποκλειστικά για τα μέλη 

του Ταμείου ως σώμα σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών 

Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, και για 

κανένα άλλο σκοπό.  Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα αποδεχθούμε ή αναλάβουμε ευθύνη 

(νομική ή άλλη) για την έκθεσή μας, ούτε θα αποδεχθούμε ευθύνη για ή σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο ή έκθεσή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε προς 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο η έκθεσή μας παρουσιαστεί ή στην κατοχή του οποίου 

περιέλθει, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να βασιστεί στην έκθεσή μας εκτός 

εάν έχει λάβει προηγουμένως από εμάς γραπτή συγκατάθεση να το πράξει. 

 

Εκθέσεις προς εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση 

 

34 Ο έλεγχός μας δεν είναι σχεδιασμένος να εντοπίσει όλες τις αδυναμίες στο λογιστικό 

σύστημα και στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης του Ταμείου, όμως θα σας 

υποβάλλουμε γραπτή έκθεση με τις σημαντικές αδυναμίες των συστημάτων εσωτερικών 

δικλίδων διασφάλισης που περιήλθαν στην αντίληψη μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

που θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν στην προσοχή αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση.  Θα φέρουμε επίσης σε γνώση αυτών που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διακυβέρνηση τα σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από τον έλεγχο μας ως ενδείκνυται. 

 

35 Τέτοιες εκθέσεις δεν μπορούν να δοθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη δική μας γραπτή 

συγκατάθεση.  Τέτοια συγκατάθεση θα δοθεί μόνο στη βάση ότι οι εκθέσεις αυτές δεν 

ετοιμάζονται έχοντας υπόψη τα συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου εκτός του Ταμείου και ότι 

δεν αποδεχόμαστε ότι έχουμε οποιοδήποτε καθήκον ή φέρουμε ευθύνη προς οποιοδήποτε 

άλλο μέρος. 

 



 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 59, 31 Ιουλίου 2014 

 

73 

 

36 Η επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης διεξάγεται μόνο 

στο βαθμό που απαιτείται για να εκφράσουμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων του 

Ταμείου και συνεπώς τα σχόλια μας για τα συστήματα αυτά δεν θα περιλαμβάνουν κατ’ 

ανάγκη όλες τις πιθανές βελτιώσεις που θα ήταν δυνατόν να προταθούν ως αποτέλεσμα μιας 

πιο εκτεταμένης εξειδικευμένης αξιολόγησης. 

 

Πρόνοιες για αποζημιώσεις 

 

37 Εφόσον είναι σημαντικό για την ορθή άσκηση των θεσμικών μας καθηκόντων ως 

ελεγκτής να έχουμε ορθή και ακριβή εικόνα των λογαριασμών και οικονομικών υποθέσεων 

του Ταμείου και εφόσον είναι προφανές ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα 

χρειαζόμαστε τη συνεργασία της Διαχειριστικής Επιτροπής και άλλων αντιπροσώπων του 

Ταμείου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε πληροφορία που έχει 

παρουσιαστεί σε εμάς από το Ταμείο ή τους αντιπροσώπους του η οποία είναι ανακριβής ή 

παραπλανητική ή για την παράληψη παρουσίασης όλων των ουσιωδών πληροφοριών και οι 

οποίες έχουν δοθεί εσκεμμένα, ως αποτέλεσμα αμέλειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

38 Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μας ως ελεγκτής, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε 

και να απαλλάξετε την [όνομα ελεγκτικού οίκου] από όλες τις ζημίες, απώλειες και έξοδα 

ανεξαρτήτως του τρόπου που προέκυψαν, που δυνατόν να επωμιστούμε ως αποτέλεσμα της 

παρουσίασης από το Ταμείο ή τους αντιπροσώπους του λανθασμένων, παραπλανητικών ή 

ανακριβών στοιχείων ή την παράλειψη παροχής ουσιωδών πληροφοριών ή άλλων σχετικών 

εγγράφων, εκτός από εκείνα που έχουν προκληθεί από δική μας βαριά αμέλεια, κακή πίστη, 

αθέτηση εμπιστοσύνης ή δόλου. 

 

39 Παρόλο που ο ελεγκτής αναλαμβάνει και αναγνωρίζει ευθύνη για τις δηλώσεις του 

μόνο προς το Ταμείο το ίδιο και όχι προς οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος, το Ταμείο θα 

συμφωνήσει να αποζημιώσει και να απαλλάξει την [όνομα ελεγκτικού οίκου], τους 

[Συνεταίρους/Διοικητικούς Συμβούλους] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση), τους 

αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους της από, και ενάντια σε, οποιοδήποτε και όλα τα έξοδα, 

δαπάνες, απώλειες, απαιτήσεις, αξιώσεις, πράξεις, αγωγές ή νομικές διαδικασίες που 

κατέβαλε, επωμίστηκε, υπέστη, προκάλεσε ή ξεκίνησε εναντίον της οποιοδήποτε τρίτο μέρος, 

που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, αυτήν την ανάθεση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η 

απώλεια ή ζημιά προκαλείται κατά τρόπο άλλο παρά από δική μας απάτη ή δόλο. 

 

Ευθύνη 

 

40 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και μόνο θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 

συμβολαίου ανάθεσης που διαμορφώνεται με βάση την παρούσα επιστολή.  Ως εκ τούτου, 

συμφωνείτε ότι δεν θα προβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με ή σε σχέση με την 

παρούσα ανάθεση βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας), παραβίασης 

θεσμικού καθήκοντος ή άλλως πως έναντι οποιουδήποτε μέλους, διοικητικού συμβούλου ή 

υπαλλήλου της [όνομα ελεγκτικού οίκου]. 
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Προστασία εμπορικού ονόματος 

 

41 Εάν το Ταμείο σκοπεύει να δημοσιεύσει ή αλλιώς να αναπαραγάγει σε οποιοδήποτε 

έγγραφο την έκθεσή μας επί των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, ή αλλιώς να 

αναφερθεί στην [όνομα ελεγκτικού οίκου] σε έγγραφο που περιέχει άλλες πληροφορίες 

επιπρόσθετες αυτών των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (π.χ. σε εγκύκλιο προσφοράς 

δανείων ή κεφαλαίων ή σε μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης), με τρόπο που να συνδέεται η 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] με αυτό το έγγραφο, το Ταμείο συμφωνεί ότι η Διαχειριστική 

Επιτροπή του θα μας παράσχει προσχέδιο του εγγράφου για να το διαβάσουμε, και θα πάρουν 

την έγκρισή μας για τη συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της έκθεσής μας μέσω παραπομπής, ή 

την αναφορά στην [όνομα ελεγκτικού οίκου], σε ένα τέτοιο έγγραφο πριν το έγγραφο 

δημοσιευθεί, εκτυπωθεί και διανεμηθεί.  Η συμπερίληψη ή ενσωμάτωση της έκθεσής μας 

μέσω παραπομπής σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο θα αποτελούσε επανέκδοση της έκθεσής 

μας. 

 

42 Η ανάθεση σε εμάς να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω δεν 

συνιστά συμφωνία μας να συνδεθούμε με οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα που δημοσιεύονται ή 

αναπαράγονται από ή εκ μέρους του Ταμείου.  Οποιοδήποτε αίτημα από το Ταμείο για να 

επανεκδώσει την έκθεσή μας ή για να συγκατατεθούμε στη συμπερίληψή της ή ενσωμάτωσή 

της μέσω παραπομπής σε έγγραφο προσφοράς ή άλλο έγγραφο, θα εξεταστεί με βάση τα 

γεγονότα και τις συνθήκες που ίσχυαν κατά το χρόνο του εν λόγω αιτήματος.  [Η εκτιμώμενη 

αμοιβή που περιγράφεται στο παρών έγγραφο / η αμοιβή μας ως ελεγκτής] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες χρειαστεί να εκτελεστούν σε 

σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.  Αμοιβές για τέτοιες υπηρεσίες (και το πεδίο 

εφαρμογής τους) θα υπόκεινται σε αμοιβαία συμφωνία μας τη δεδομένη στιγμή και θα 

περιγράφονται σε ξεχωριστή επιστολή ανάθεσης. 

 

Ανεξαρτησία 

 

43 Αν αρχίσουμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και ακολούθως εντοπίσουμε περιστάσεις 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανεξαρτησία μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ή άλλη 

εργασία που εκτελούμε για εσάς ή οποιαδήποτε συγγενική εταιρεία, μπορεί να χρειαστεί να 

διακόψουμε την εργασία για την οποία έχουμε δεσμευτεί.  Όταν συμβεί αυτό, θα 

επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα όσο πιο σύντομα γίνεται και θα επιδιώξουμε μια 

λύση η οποία να μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την ανάθεση.  Σε περίπτωση που θεωρήσουμε 

ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, μπορεί να χρειαστεί να τερματίσουμε τις υπηρεσίες 

μας και θα έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε δίδοντας σας ειδοποίηση που θα τίθεται σε 

ισχύ αμέσως με την παράδοσή της, αφού προηγουμένως σας συμβουλευτούμε. 

 

44 Η [όνομα ελεγκτικού οίκου] και οι άνθρωποί της διατηρούν ανεξαρτησία 

συμφερόντων και διανοητικής στάσης στις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Τα ελεγκτικά 

γραφεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς σε σχέση 

με την ανεξαρτησία των ελεγκτών και τη σύγκρουση συμφερόντων.  Εσείς επιβεβαιώνετε ότι, 

για να μας βοηθήσετε στον εντοπισμό πιθανών θεμάτων ανεξαρτησίας, μας έχετε ενημερώσει 

(και στο μέλλον θα μας ενημερώνετε) για οποιαδήποτε ελεγκτική σχέση ή πιθανή ελεγκτική 

σχέση μεταξύ εσάς ή των συνδεδεμένων με εσάς εταιρειών αφενός, και την [όνομα 

ελεγκτικού οίκου] ή συνδεδεμένη εταιρεία της [όνομα ελεγκτικού οίκου] αφετέρου.  

Περαιτέρω, δεσμεύεστε να ενημερώνετε αμέσως τον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου 

[Συναίτερο/Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την περίπτωση) της 

[όνομα ελεγκτικού οίκου] εάν μέλος της ομάδας ελέγχου αποταθεί για εργοδότηση στο 

Ταμείο σας.  Επιπρόσθετα, δεν θα προσεγγίσετε μέλος της ομάδας ελέγχου για εργοδότηση 

σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου. 
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45 Αντιλαμβάνεστε ότι μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζονται στην πιο πάνω 

παράγραφο, μπορεί να οδηγήσει την [όνομα ελεγκτικού οίκου] να ενεργεί κατά παράβαση των 

κανονισμών ανεξαρτησίας των ελεγκτών, και συνεπώς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι 

για τυχόν ζημιές, διεκδικήσεις ή απαιτήσεις από οποιοδήποτε μέρος, ή για οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα (περιλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και αμοιβών αντιπροσώπευσης) και εξόδων 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τέτοιας παράβασης. 

 

Σύγκρουση συμφερόντων 

 

46 Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για μεγάλο αριθμό πελατών και μπορεί να 

βρεθούμε στη θέση να παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρείες και οργανισμούς που μπορεί να 

θεωρήσετε ότι δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων.  Αν και έχουμε καθιερώσει 

διαδικασίες για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

θα εντοπίσουμε όλες απ’ αυτές που υπάρχουν ή που μπορεί να δημιουργηθούν εν μέρη επειδή 

είναι δύσκολο για μας να προβλέψουμε  τι εσείς μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι σύγκρουση 

συμφερόντων.  Ζητούμε να μας γνωστοποιείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που 

επηρεάζουν αυτή την ανάθεση και τις οποίες γνωρίζετε ή έρχονται στην αντίληψή σας.  Όπου 

οι πιο πάνω συνθήκες εντοπιστούν και πιστεύουμε ότι τα συμφέροντά σας μπορούν να 

διασφαλιστούν δεόντως με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, θα συζητήσουμε και 

συμφωνήσουμε μαζί σας τις διευθετήσεις που θα εφαρμόσουμε για να διατηρήσουμε την 

εμπιστευτικότητα και να βεβαιωθούμε ότι οι συμβουλές και γνώμες που λαμβάνετε από εμάς 

είναι πλήρως ανεξάρτητες.  Ακριβώς όπως εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που 

είναι εμπιστευτικές για σας προς όφελος τρίτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε εμπιστευτικές 

πληροφορίες που αποκτούμε από τρίτους  για το δικό σας όφελος. 

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 

47 Κατά τη διάρκεια της εργασίας, από καιρό σε καιρό θα επικοινωνούμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση ότι η ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων 

θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από ιούς ή λάθος, και τέτοιες πληροφορίες είναι δυνατόν να 

υποκλαπούν, να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν να παραληφθούν με καθυστέρηση 

ή σε ελλιπή μορφή ή να επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο ή να μην είναι ασφαλείς προς 

χρήση. 

 

48 [Οι Συνεταίροι/Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου] (διάγραψε ανάλογα με την 

περίπτωση) και το προσωπικό της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μπορεί επίσης κατά τη διάρκεια 

της ανάθεσης να χρειαστούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες και βοηθήματα.  

Συμφωνείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές από τη δυνατότητά τους να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της [όνομα ελεγκτικού οίκου] μέσω της διαδικτυακής σας 

σύνδεσης και ότι θα μπορούν να το επιτυγχάνουν συνδέοντας το φορητό τους υπολογιστή στο 

δίκτυό σας.  Ο καθένας μας κατανοεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τον καθένα από εμάς που 

σχετίζονται με αυτή την πρόσβαση, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ασφάλεια και τη 

μετάδοση ιών. 
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49 Ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες δεν μπορούν να 

προσφέρουν εγγύηση ότι οι αποστολές δεδομένων, τα ηλεκτρονικά δίκτυα του καθενός μας 

και οι συσκευές που συνδέονται σε αυτά τα δίκτυα δεν θα επηρεαστούν από τους κινδύνους 

που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες δύο παραγράφους.  Επιβεβαιώνουμε ότι το κάθε μέρος 

αποδέχεται τους κινδύνους και εξουσιοδοτούμε (α) την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας, 

και (β) τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω.  Συμφωνούμε όπως το κάθε μέρος χρησιμοποιεί εμπορικά λογικές διαδικασίες για (i) 

να ελέγξει για τους πιο ευρέως γνωστούς ιούς πριν από την αποστολή πληροφοριών 

ηλεκτρονικά ή πριν ενωθούμε στο δίκτυό σας, και (ii) να εμποδίσει μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα συστήματα του κάθε μέρους.  Το κάθε μέρος θα έχει ευθύνη για την 

προστασία των δικών του συστημάτων και συμφερόντων σε σχέση με τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες και εσείς και η [όνομα ελεγκτικού οίκου] (περιλαμβανομένων σε κάθε 

περίπτωση των αντίστοιχων μελών, διοικητικών συμβούλων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή 

υπηρετών μας) δεν θα έχουν ευθύνη έναντι του άλλου μέρους επί οποιασδήποτε βάσης, είτε 

βάσει συμβολαίου, αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο αναφορικά με 

λάθος, ζημιά, απώλεια ή παράλειψη η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική 

επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ μας και την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουμε προς τέτοιες 

πληροφορίες ή από τη χρήση του δικτύου σας και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. 

 

50 Η εξαίρεση ευθύνης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν θα ισχύει 

στο βαθμό που οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από πράξεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες οι 

οποίες είναι εν πάση περιπτώσει εγκληματικές, ανέντιμες ή δόλιες εκ μέρους των αντίστοιχων 

μελών, διοικητικών συμβούλων, εργαζομένων, αντιπροσώπων ή υπηρετών μας και γενικά 

στο βαθμό που τέτοια υποχρέωση δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νόμο. 

 

51 Αν η επικοινωνία σχετίζεται με θέμα που είναι σημαντικό και επί του οποίου θέλετε 

να βασιστείτε και ανησυχείτε για τις πιθανές επιπτώσεις από μια ηλεκτρονική αποστολή 

δεδομένων, πρέπει να ζητήσετε ένα αντίγραφο του εγγράφου σε έντυπη μορφή από εμάς. Αν 

επιθυμείτε την προστασία με κωδικό όλων ή συγκεκριμένων εγγράφων που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να το συζητήσετε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να το 

διευθετήσουμε κατάλληλα. 

 

Ηλεκτρονική δημοσίευση εκθέσεων του ελεγκτή 

 

52 [Η έκθεσή/Oι εκθέσεις] μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν [μπορεί/ούν] να 

[δημοσιευτεί/ούν] ή να [διανεμηθεί/ούν] εκτός αν [συνοδεύεται/ονται] από το σύνολο των 

οικονομικών καταστάσεων με τις οποίες [σχετίζεται/ονται]. 

 

53 Αναγνωρίζουμε ότι ως Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ίσως να επιθυμείτε τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και της έκθεσης του ελεγκτή στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου, ή τη διανομή τους στα μέλη με ηλεκτρονικά μέσα όπως 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Οι υποχρεώσεις σας αναφορικά με την ετοιμασία, διανομή και 

υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων δεν αλλάζουν απλώς και μόνο λόγω της 

ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ή διανομής των οικονομικών καταστάσεων.  Έχετε υποχρέωση 

να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε τέτοια δημοσίευση θα παρουσιάζει ορθά τις οικονομικές 

πληροφορίες και οποιαδήποτε έκθεση του ελεγκτή.  Σας ζητούμε όπως μας ενημερώσετε 

αναφορικά με οποιαδήποτε προτιθέμενη ηλεκτρονική δημοσίευση πριν αυτή λάβει χώρα. 
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54 Με το να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη δημοσίευση της γνώμης μας μαζί με 

τις οικονομικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα του Ταμείου δεν αποδεχόμαστε οποιοδήποτε 

καθήκον επιμέλειας και αρνούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση πέραν των θεσμικών 

καθηκόντων μας ως ελεγκτής.  Ως ελεγκτής, θα εξετάσουμε τη διαδικασία βάσει της οποίας 

οι οικονομικές πληροφορίες που θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά προέρχονται από τις 

οικονομικές πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το 

χέρι, θα ελέγξουμε ότι η προτεινόμενη ηλεκτρονική έκδοση είναι πανομοιότυπη σε 

περιεχόμενο με τους λογαριασμούς που έχουν υπογραφεί με το χέρι και θα ελέγξουμε ότι η 

μετατροπή των λογαριασμών που έχουν υπογραφεί με το χέρι σε ηλεκτρονική μορφή δεν έχει 

οδηγήσει σε διαστρέβλωση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών, π.χ. 

με την υπογράμμιση ορισμένων πληροφοριών ώστε να τους δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. 

 

55 Έχετε ευθύνη για τις δικλίδες διασφάλισης της ιστοσελίδας και την ασφάλειά της και, 

όπου ισχύει, για τον καθορισμό και έλεγχο της διαδικασίας ηλεκτρονικής διανομής Ετήσιων 

Εκθέσεων και άλλων οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του Ταμείου και στον Έφορο 

Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η εξέταση των 

δικλίδων διασφάλισης σχετικά με τη συντήρηση και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας του 

Ταμείου είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  Ως 

εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές οι οποίες δυνατόν να έχουν 

γίνει στις οικονομικές καταστάσεις από την αρχική παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα.  

Ωστόσο, αν περιέλθουν στην αντίληψή μας οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα 

ειδοποιήσουμε τη Διαχειριστική Επιτροπή ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντιστοιχούν 

πλέον στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν υπογραφεί με το χέρι. 

 

Αμοιβή 

 

56 Η αμοιβή μας θα βασίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της 

εργασίας από τα άτομα τα οποία επιφορτίστηκαν με την ανάθεση και επιπλέον περιστασιακά 

έξοδα και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.  Οι τιμές χρέωσης μας ανά ώρα διαφέρουν ανάλογα 

με την πολυπλοκότητα της εργασίας και την ευθύνη που αναλαμβάνεται, καθώς και με τις 

δεξιότητες και εμπειρία του προσωπικού το οποίο θα χρειαστεί για να διεκπεραιώσει την 

εργασία.  Η αμοιβή μας θα τιμολογείται καθώς η εργασία εξελίσσεται. 

 

57 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες για ……………, όπως συμφωνήθηκε μαζί 

σας, είναι €…………………… και θα τιμολογηθεί ως ακολούθως: 

 

…………… 

 

58 Επιπρόσθετα θα χρεωθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αμοιβής και 

των εξόδων. 

 

59 Η πληρωμή της αμοιβή μας είναι οφειλόμενη με την παρουσίαση του τιμολογίου. 

 

60 Η αμοιβή μας για ελεγκτικές υπηρεσίες που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, δεν περιλαμβάνει την αξία οποιουδήποτε επιπλέον χρόνου σε σχέση με λάθη στα 

λογιστικά σας βιβλία, ανεπάρκειες στα συστήματα εσωτερικών δικλίδων διασφάλισης σας ή 

οποιαδήποτε άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας, και για τα οποία, αν είμασταν ενήμεροι για την ύπαρξη τους, θα απαιτείτο 

ψηλότερη  προσφορά.  Σε τέτοιες περιπτώσεις οποιαδήποτε επιπρόσθετη ελεγκτική αμοιβή 

θα συμφωνηθεί μαζί σας. 

 

61 Τα τιμολόγια θα εκδίδονται κανονικά προς το Ταμείο και θα εξοφλούνται από αυτό, 

όμως το Ταμείο και τα μέλη του Ταμείου είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για όλες 

τις απλήρωτες αμοιβές και οποιαδήποτε απαίτηση για απλήρωτες αμοιβές θα γίνεται κατά 

του Ταμείου και των μελών του Ταμείου. 
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Εμπιστευτικότητα 

 

62 Όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά την επιχείρηση σας και που λαμβάνονται από 

εσάς για σκοπούς παροχής ή λήψης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

επιστολής ανάθεσης, θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες («Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες»).  Θα χρησιμοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο σε σχέση με την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και δεν θα αποκαλύψουμε τέτοιες Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η 

γραπτή συγκατάθεση σας, εκτός όπως προνοείται στις παραγράφους [63] μέχρι [66] πιο 

κάτω. 

 

63 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χειριστούμε σαν εμπιστευτική οποιαδήποτε 

πληροφορία μας αποκαλύψετε η οποία: (i) είναι δικαιωματικά σε γνώση μας πριν 

αποκαλυφθεί από εσάς· (ii) έχει δοθεί από εσάς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα 

χωρίς περιορισμό· (iii) έχει αναπτυχθεί από εμάς ανεξάρτητα, χωρίς να γίνει χρήση ή να 

βασιστούμε σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες· (iv) είναι ή θα γίνει κοινώς γνωστή χωρίς να 

παραβιάζει τις παρούσες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας· ή (v) δύναται να ληφθεί νόμιμα 

από εμάς από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. 

 

64 Μπορούμε να δώσουμε και/ή να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε 

άλλους οργανισμούς-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] ή σε 

σχετικούς εργολάβους, υπεργολάβους και αντιπροσώπους οι οποίοι εμπλέκονται στην 

παροχή των υπηρεσιών εφόσον υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και 

στους επαγγελματικούς σας συμβούλους που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. 

 

65 Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε Εμπιστευτικές Πληροφορίες όταν απαιτείται από 

νόμο ή κανονισμό, ή όταν υπάρχει δικαστική απόφαση ή ζητείται από επαγγελματικό σώμα 

του οποίου είμαστε μέλος.  Μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

με άλλους οργανισμούς μέλη του δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] για σκοπούς 

ανεξαρτησίας, διαχείρισης κινδύνων και ποιοτικού ελέγχου. 

 

66 Εμπιστευτικές Πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν, για διάφορους 

επιχειρηματικούς σκοπούς περιλαμβανομένων της διαχείρισης σχέσεων, της διαχείρισης 

λογαριασμών, των εσωτερικών οικονομικών εκθέσεων, της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αποθήκευσης, εξυπηρέτησης, 

συντήρησης, υποστήριξης) και της αγοράς υπηρεσιών από τρίτους, τόσο σε οργανισμούς-

μέλη του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου] όσο και σε προμηθευτές 

υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 

 

67 Στην έκταση που η εργασιακή σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών εμπλέκει 

επίσης τον πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχουν θυγατρικές του εταιρείες ή 

περιλαμβάνει την γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιες θυγατρικές, άμεσα σε εμάς ή 

οποιοδήποτε οργανισμό μέλος του παγκόσμιου δικτύου της [όνομα ελεγκτικού οίκου], 

εγκρίνετε τη γνωστοποίηση πληροφοριών όπως προβλέπεται στις παραγράφους [64], [65] 

και [66] πιο πάνω και επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως 

αντιπρόσωπος των θυγατρικών σας. 

 

68 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε ανταγωνιστές σας ή σε 

άλλα μέρη των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται με τα δικά σας, νοουμένου 

ότι δεν αποκαλύπτουμε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σας και συμμορφωνόμαστε με τις 

ηθικές μας υποχρεώσεις. 
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Προστασία δεδομένων 

 

69 Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε, αποκαλύψουμε και 

μεταβιβάσουμε διεθνώς, προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, σχετικά με εσάς και/ή τους εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους, πελάτες και άλλα 

άτομα, για τους ίδιους σκοπούς που περιγράφονται σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις παραγράφους [63] μέχρι [66] πιο πάνω, και για σκοπούς 

παροχής σε εσάς πληροφοριών αναφορικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε. 

 

70 Όταν μας δίνετε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα μέλη του Ταμείου, τους 

εργοδοτούμενούς σας, εργολάβους και άλλα άτομα, επιβεβαιώνετε ότι το κάνετε νοουμένου 

ότι έχετε εξουσιοδότηση να ενεργήσετε ως ο αντιπρόσωπος τους και ότι έχετε εξασφαλίσει 

οποιαδήποτε απαραίτητη συγκατάθεση.  Θα διασφαλίσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων από εμάς και τους υπεργολάβους και/ή αντιπροσώπους μας δεν θα οδηγήσει σε 

παραβίαση είτε από εμάς είτε από οποιοδήποτε υπεργολάβο ή αντιπρόσωπο μας, της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 

71 Στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, 

συμφωνείτε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς 

διασφάλισης συμμόρφωσης με τις νομικές και ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις 

εσωτερικές μας πολιτικές. 

 

Επίλυση διαφορών 

 

72 Εάν δημιουργηθεί οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με αυτήν την ανάθεση, κάθε μέρος 

θα συνεργαστεί με καλή πίστη με σκοπό την επίλυση της διαφοράς.  Όπου κάθε μέρος 

συμφωνεί, τα μέρη θα επιζητήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση.  Το κάθε 

μέρος συμφωνεί ότι αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων ή διαμεσολάβησης, 

τα μέρη συμφωνούν αμετάκλητα να απευθυνθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

Κυπριακών Δικαστηρίων. 

 

Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών 

 

73 Η επιθυμία μας είναι να σας παρέχουμε ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.  Εάν οποιαδήποτε στιγμή θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε μαζί μας πως μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες μας προς εσάς ή εάν δεν είστε 

ικανοποιημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε όπως θέσετε το 

θέμα αμέσως στον επικεφαλής της ομάδας ελέγχου για εκείνη την πτυχή των υπηρεσιών μας 

προς εσάς.  Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε κάθε παράπονο προσεκτικά και χωρίς 

χρονοτριβή, και να κάνουμε ότι μπορούμε για να σας εξηγήσουμε τη θέση μας. 

 

Εφαρμόσιμη νομοθεσία 

 

74 Το συμβόλαιο που διαμορφώνεται με αυτή την επιστολή ανάθεσης, όταν γίνει 

αποδεκτό από εσάς, θα διέπεται από, και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με, τον Κυπριακό νόμο, 

και δια του παρόντος συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό αμετάκλητα ότι τα Δικαστήρια της 

Κύπρου θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύσουν οποιαδήποτε απαίτηση, 

διαφορά ή διαφωνία (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απαιτήσεων για συμψηφισμό ή 

ανταπαιτήσεων) που μπορεί να προκύψουν μέσα από ή σε σχέση με το συμβόλαιο.  Το κάθε 

μέρος παραιτείται αμετάκλητα του δικαιώματος οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η αγωγή έχει 

τεθεί σε ακατάλληλο τόπο συζητήσεως ή να ισχυριστεί ότι τέτοια Δικαστήρια δεν έχουν 

δικαιοδοσία. 
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Δήλωση πληρότητας της συμφωνίας και πρόνοιες για τροποποιήσεις στο συμφωνητικό 
 

75 Αυτή η επιστολή αποτελεί την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας σε σχέση 

με το περιεχόμενο του παρόντος. Αυτή η επιστολή αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες 

διευθετήσεις και ερμηνείες μεταξύ των δύο μερών όσων αφορά το αντικείμενο αυτής της 

επιστολής, οι οποίες παύουν να έχουν περαιτέρω ισχύ ή επίδραση.  Οποιαδήποτε απόκλιση 

από τους όρους αυτής της επιστολής θα πρέπει να γίνει γραπτώς και δεν θα τίθεται σε ισχύ 

εκτός εάν είναι υπογεγραμμένη από ένα [Συνέταιρο/Διοικητικό Σύμβουλο] (διάγραψε ανάλογα 

με την περίπτωση) της [όνομα ελεγκτικού οίκου] και από ένα δεόντως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της [όνομα του Ταμείου]. 

 

76 Οι διακανονισμοί οι οποίοι περιγράφονται σε αυτό το γράμμα θα συνεχίσουν να είναι 

σε ισχύ από έτος σε έτος εκτός εάν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή ή αντικατάσταση. 

 

77 Εάν τα προαναφερθέντα είναι σύμφωνα με την αντίληψή σας σε σχέση με τις 

διευθετήσεις για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και την παροχή 

άλλων υπηρεσιών όπως περιγράφονται πιο πάνω, σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να 

επιστρέψετε σε εμάς το συνημμένο αντίγραφο της παρούσας επιστολής. 

 

78 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κ ………………. για οποιαδήποτε περαιτέρω 

πληροφορία ή εξήγηση χρειάζεστε σε σχέση με τα πιο πάνω. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Έχω διαβάσει την πιο πάνω επιστολή και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

εκτίθενται σε αυτήν, και επιβεβαιώνω ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράφω δια και εκ 

μέρους του [όνομα Ταμείου]. 

 

Υπεγράφη: 

 

 

…………………………………………..  ……………………………… 

(Όνομα και θέση)     (Ημερομηνία) 

 

δια και εκ μέρους του [όνομα Ταμείου]. 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 59 

 

From the Auditing Standards Committee 

 

31 July 2014 

 

Subject:  Illustrations of audit engagement letters 

 

Attached are illustrations of audit engagement letters, which were prepared by the Auditing 

Standards Committee of the Institute, as follows: 

Appendix A: Company 

Appendix B: Branch 

Appendix C: Sole trader/ Business 

Appendix D: Incorporated Partnership/ Joint venture 

Appendix E: Occupational Retirement Benefits Fund 

 

All illustrations comply with the provisions of the International Standards on Auditing effective 

for audits of financial statements for periods beginning on or after 15 December 2009, as well as 

the provisions of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws of 

2009 and 2013. 

 

They include the main paragraphs than an audit engagement letter should include, in accordance 

with the provisions of International Standard on Auditing 210 “Agreeing the terms of audit 

engagements”.  They also include additional paragraphs that could be used in the letter if they are 

relevant to each case – these additional paragraphs are presented inside borders and slightly shaded 

for identification purposes. 

 

The illustration attached as Appendix A replaces the one circulated with Technical Circular No. 50 

dated 30 December 2011 with the subject “Illustration of audit engagement letter”, and includes 

additional special paragraphs that should be included in audit engagement letters of insurance 

companies. 

 

It is noted that all the illustrations exclusively address audit engagements and do not cover any 

other work that may be undertaken, like tax services for example, for which separate engagement 

letters should be prepared. 

 

Attachments 
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APPENDIX A 

 

 

Illustration of audit engagement letter – Company 

 

 

Mr ………. 

[Company name] 

[Company address] 

 

 

[Date] 

 

Reference: ……………… 

 

Subject: [Company name] 

 

Dear Sirs 

 

1 [Following our appointment as auditor of your Company, we set out below/ It is our 

policy to write to clients from time to time to set out]  the basis on which we [are to] act as auditor 

of [name of Company to be audited] (the “Company”) {and its subsidiary undertakings in [name 

of country] as shown in the appendix to this letter [with the exception of (name exceptions) 

(together the “subsidiaries” and each one individually a “subsidiary”)}, and the respective areas 

of responsibility of the Board of Directors and of ourselves.  [The terms of this letter shall govern 

our engagement as auditor to each of the subsidiaries, as though references to the obligations of 

the Company were to the obligations of each subsidiary and references to the obligations of the 

Board of Directors of the Company or “you”, were to the obligations of the board of directors of 

each subsidiary.] 

 

[Note: The appendix states the subsidiaries audited by the Company’s auditor and the 

subsidiaries audited by other auditors.  The subsidiaries audited by other auditors are exempt 

from the provisions of this letter as far as their individual financial statements are concerned.  

This letter will be effective for the statutory audits of the individual financial statements, as well, of 

those subsidiaries for which the signatories are the same with those of the parent company who 

are signing this letter, or if they have been authorised by the board of directors of those 

subsidiaries to do so.  If none of these apply for specific subsidiaries, a separate audit engagement 

letter should be signed for each of these subsidiaries.] 
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Responsibilities of the Board of Directors and the auditor 

 

2 As the Board of Directors of the Company, you are responsible for ensuring that the 

Company maintains accounting records which disclose with reasonable accuracy the financial 

position of the Company, and for preparing financial statements which give a true and fair view in 

accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union 

and the Cyprus Companies Law, Cap. 113 [or other relevant legislation].  You are also 

responsible for making available to us, as and when required, all of the Company's accounting and 

other relevant records, including minutes of all meetings of the Company’s Board of Directors, 

management and shareholders, and such information and explanations which we consider 

necessary for the performance of our duties as auditor.  It is your responsibility to provide a copy 

of this engagement letter to those charged with governance, including all non-executive members 

of the Board of Directors [and other members of the Audit Committee]. 

 

3 You understand and acknowledge your responsibility for setting up an internal control 

system as you may determine necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement whether due to fraud or error. 

 

4 We have a statutory responsibility to report to the Company’s members whether in our 

opinion the financial statements give a true and fair view [of the financial position of the 

Company, and of its financial performance and its cash flows for the year] and whether the 

financial statements have been properly prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards as adopted by the European Union and the requirements of the Cyprus 

Companies Law, Cap. 113 [or other relevant legislation].  In arriving at our opinion, pursuant to 

the requirements of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws 

of 2009 and 2013, we are required to report as to whether: 

 

 (a) We have obtained all the information and explanations we considered necessary 

for the purposes of our audit. 

 (b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Company. 

 (c) The Company’s financial statements are in agreement with the books of account. 

 (d) 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. 

 (e) In our opinion, the information given in the report of the Board of Directors is 

consistent with the financial statements. 

 

5 As noted above, our report will be made solely to the Company’s members, as a body, in 

accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 

Accounts Laws of 2009 and 2013.  Our audit work will be undertaken so that we might state to the 

Company’s members those matters we are required to state to them in an auditor’s report and for 

no other purpose.  In these circumstances, to the fullest extent permitted by law, we will not accept 

or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company’s members as a 

body, for our audit report, or for the opinions we will form. 

 

6 Our professional responsibilities also include: 

 

 (a) providing in our report a description of the responsibilities of the Board of 

Directors for the financial statements where the financial statements or 

accompanying information do not include such a description; and 

 (b) considering whether other information in documents containing audited financial 

statements is consistent with those financial statements. 
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Form and content of the auditor’s report 

 

7 We refer you to the most recent Technical Circulars issued by the Institute of Certified 

Public Accountants of Cyprus (ICPAC) concerning auditor’s reports on financial statements for 

the expected form and content of our auditor’s report. The form and content of our auditor’s report 

may need to be amended in the light of our audit findings. 

 

Scope of audit 

 

8 Our audit will be conducted in accordance with International Standards on Auditing 

(ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), and will 

include such tests of transactions and of the existence, ownership and valuation of assets and 

liabilities as we consider necessary. Those standards require that we comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 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.  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. 

 

9 We shall obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control systems, 

to plan our audit and to determine the nature, timing and extent of the audit procedures necessary 

in order to assess the adequacy of those systems as a basis for the preparation of the financial 

statements and to establish whether proper accounting records have been kept by the Company. 

 

10 We shall expect to obtain such appropriate evidence as we consider sufficient to enable us 

to draw reasonable conclusions there from.  The nature and extent of our procedures will vary 

according to our assessment of the Company's accounting system and, where we wish to place 

reliance on it, the internal control system, and may cover any aspect of the business operations. 

 

11 Our work may be varied on the basis of our findings during the course of an audit and 

from year to year.  Accordingly, we may [not necessarily visit the same or every location each 

year and we may] modify our audit scope, rotate our audit emphasis and propose matters of 

special audit emphasis, as the circumstances dictate. 

 

12 Our audit includes assessing the significant estimates and judgments made by the Board of 

Directors in the preparation of the financial statements, and whether the accounting policies are 

appropriate to the Company's [and its subsidiaries’] circumstances, consistently applied and 

adequately disclosed. 

 

13 The concept of materiality affects our audit planning and our consideration of matters 

arising from our audit.  We take into account both qualitative and quantitative factors when 

assessing materiality. 

 

14 In forming our opinion we will also evaluate the overall presentation of information in the 

financial statements. 
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Other auditors 

 

[The following paragraph should be included where the client has subsidiaries audited by other 

auditors]. 

 

15 As the primary auditor, to fulfil our responsibility for the company’s consolidated 

financial statements, we may need to perform certain procedures on the work performed by other 

auditors. However, the responsibility to the Company, as shareholder, for the audits of such 

subsidiaries, remains with the auditors of the subsidiaries concerned.  

 

[The following paragraph is applicable when the engagement includes reporting to other group 

auditors] 

 

16 We may be required to report to the group auditor(s) [name of auditor(s), territory], in 

accordance with instructions issued to us by them, in connection with their audit opinion on the 

consolidated worldwide results of the group.  The management of the Company is responsible for 

preparing the special purpose standard forms which may be required for this purpose, in 

accordance with [IFRS/ the group accounting manual].  We will conduct our work in accordance 

with [relevant auditing standards]. 

 

Internal audit 

 

17 In developing our audit plan, we will liaise with your internal auditors to ensure that our 

work is properly co-ordinated with theirs.  We may decide to rely upon internal audit work 

whenever possible.  In assessing the extent to which use can be made of internal audit work, we 

will perform an evaluation of its adequacy for the external audit process in accordance with ISA 

610 “Using the Work of Internal Auditors”.  This will include an assessment of the procedures 

performed and documentation for compliance with ISA issued by the IAASB, and may involve the 

re-performance of selected procedures.  We have sole responsibility for the audit opinion to be 

expressed as a result of this engagement, and that responsibility is not reduced by any use made of 

the work of internal audit. 

 

Management representations 

 

18 The information used by the Board of Directors in preparing the financial statements will 

invariably include facts or judgements, which are not themselves recorded in the accounting 

records.  As part of our normal audit procedures, we shall request appropriate members of the 

Board of Directors/those charged with governance or senior officials/ management to provide 

written confirmation of such facts or judgements and any other oral representations, which we 

have received during the course of the audit on matters having a material effect on the financial 

statements.  We will also ask them to confirm in that letter that all important and relevant 

information has been brought to our attention.   

 

19 We shall provide those charged with governance a schedule of any uncorrected 

misstatements that have come to our attention during our audit. If they decide not to adjust the 

financial statements for these misstatements, we shall request a written representation from both 

management and, where appropriate, those charged with governance, stating their reasons for not 

correcting the misstatements and that they believe the effects of these uncorrected misstatements 

are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole. 
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Detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations 

 

20 The responsibility for safeguarding the assets of the Company and for the prevention and 

detection of fraud, error and non-compliance with law or regulations rests with yourselves.  

However, we shall endeavour to plan our audit so that we have a reasonable expectation of 

detecting material misstatements in the financial statements or accounting records (including those 

resulting from fraud, error or non-compliance with laws and regulations), but our examination 

should not be relied upon to disclose all such material misstatements or frauds, errors or instances 

of non-compliance as may exist. 

 

21 In connection with the planning and the performance of our audit, International Standards 

on Auditing require that we ensure that certain matters are communicated to the Company’s Board 

of Directors.  We will report directly to the Board of Directors any fraud of which we become 

aware that involves senior management, and any fraud (whether caused by senior management or 

other employees) of which we become aware that causes a material misstatement of the financial 

statements.  We will report to senior management any fraud perpetrated by lower level employees 

of which we become aware that does not cause a material misstatement of the financial statements; 

however, we will not report such matters directly to the Board of Directors, unless otherwise 

directed by the Board of Directors. 

 

22 We will inform the appropriate level of management of the Company and ensure that the 

Board of Directors is adequately informed with respect to illegal acts that have been detected or 

have otherwise come to our attention in the course of our audit, unless the illegal act is clearly 

inconsequential. 

 

Access to working papers 

 

23 Our working papers and other internal documentation created for the purpose of carrying 

out our duties as auditor belong solely to [name of audit firm] and will not be provided to you. 

 

[The following paragraph should be included where the parent company of the client is audited by 

another auditor] 

 

24 We may be required as auditor of the subsidiary undertaking to give the auditor of the 

parent company such information and explanations as that auditor may reasonably require for their 

audit.  This could include our giving them access to our working papers and copies of our working 

paper, as well as discussing relevant matters with them. 

 

25 We may [also] be required to give access to our audit working papers for regulatory 

purposes or because of other statutory obligations. 

 

Other requirements 

 

26 In order to assist us with the examination of your financial statements, we shall request 

early sight of all documents or statements [including the Chairman's statement (where applicable) 

and the Report of the Board of Directors] which are due to be issued with the financial statements.  

We are also entitled to attend all general meetings of the Company and to receive notice of all such 

meetings. 

 

27 Once we have issued our report we have no further direct responsibility in relation to the 

financial statements for that financial year. However, we expect that you will inform us of any 

material event occurring between the date of our report and the date of the Annual General 

Meeting of the Company, which may affect the financial statements. 
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Preparation of financial statements 

 

28 Assistance with the preparation of financial statements does not form a part of the audit 

function, but we shall discuss the Company's [group's] accounting principles with you, particularly 

in any problem areas, and we may propose adjusting entries for your consideration. 

 

Taxation 

 

29 Taxation services other than in relation to the audit of tax, will be the subject of a separate 

engagement letter. 

 

Other services 

 

[Note: Any specific suggestions made in a proposal, whether written or otherwise, for example 

consultancy services should be dealt with separately in the engagement letter and capped, so that 

the client is aware that these are not part of the audit.] 

 

30 We shall not be treated as having notice, for the purposes of our audit responsibilities, of 

information provided to members of [name of audit firm] other than those engaged on the audit 

(for example information provided in connection with accounting, taxation and other services). 

 

Fiduciary responsibilities 

 

31 Because our audit is directed at forming an opinion on the Company’s financial statements 

our audit procedures will not normally extend to assets or documents of title in respect of assets 

that are in the Company’s possession but owned by others. 

 

Money laundering reporting 

 

32 The provision of audit services is regulated by the Prevention and Suppression of Money 

Laundering Activities Laws of 2007 to 2013 and as such, [Partners/Directors] (delete as 

appropriate) and staff in audit firms are required to report all knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds to know or suspect, that a criminal offence giving rise to any direct or indirect 

benefit from criminal conduct has been committed, regardless of whether that offence has been 

committed by their client or by a third party.  If as part of our normal audit work we have 

knowledge or suspicion, or have reasonable grounds to know or suspect, that such offences have 

been committed we are required to make a report to the Unit for Combating Money Laundering 

(MOKAS).  In such circumstances it is not our practice to discuss such reports with you because of 

the restrictions imposed by the tipping off provisions of the anti-money laundering legislation. 

 

Client identification 

 

33 As with other professional services firms, we are under stringent requirements to identify 

our clients for the purposes of the anti-money laundering legislation.  We will request from you, 

and retain, some information and documentation for these purposes, and/or make searches in 

appropriate databases.  If satisfactory evidence of your identity is not provided within a reasonable 

time, there may be circumstances in which we will not be able to proceed with the audit 

appointment. 
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Working for other clients 

 

34 We will not be prevented or restricted by virtue of our relationship with you, including 

anything in this engagement letter, from providing services to other clients.  Our standard internal 

procedures are designed to ensure that confidential information communicated to us during the 

course of this assignment will be maintained confidentially.  [We have discussed with you such 

procedures, as noted in the appendix to this engagement letter, and you agree the adequacy of 

such procedures for the purpose of this engagement]. 

 

Role of the audit engagement leader 

 

35 A [Partner/member of the Board of Directors] (delete as appropriate) of [name of audit 

firm], the audit engagement leader, will have overall responsibility for the conduct of the audit and 

for the issue of our opinion on the financial statements.  In practice we adopt certain procedures, 

both formal and informal, involving other [Partners/Directors] (delete as appropriate) for 

consultation and concurring review, in order that the advice we give and the opinions we express 

represent the breadth of knowledge and collective experience of [name of audit firm].  Other 

[Partners/Directors] (delete as appropriate) may also be assigned either to help ensure the quality 

of our service or to assist with aspects of the audit. 

 

Reporting to third parties 

 

36 There may be situations such as in relation to loan agreements, where a third party will 

seek to request us, in our capacity as auditor, to report to them.  Any contractual arrangements 

between you and a third party which seeks to impose such requirements upon us will not, as a 

matter of law, be binding on us.  However, depending on the circumstances we may agree to 

provide reports to third parties, but not in our capacity as auditor.  Any such possible requirements 

must be discussed with us at the earliest opportunity and well before the loan agreement or other 

arrangement is finalised.  In this regard, however, it is our policy not to extend our duty of care in 

respect of our audit report on the financial statements. 

 

37 As noted above, our opinion will be 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 Laws of 2009 and 2013, and for no other purpose.  In these circumstances, 

we will not, in giving our opinion, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept 

liability for or in connection with any other purpose for which our report or opinion may be used, 

or to any other person to whom our report is shown or into whose hands it may come, and no other 

persons shall be entitled to rely on our opinion save where they have obtained our prior written 

consent that they may do so. 

 

Reports to those charged with governance 

 

38 Our audit is not designed to identify all deficiencies in the Company's accounting and 

internal control systems, but we shall report to you in writing significant deficiencies in internal 

control identified during the audit which we consider should be brought to the attention of those 

charged with governance. We shall also communicate to those charged with governance 

significant findings arising from our audit as appropriate. 

 

39 No such report may be provided to a third party without our prior written consent.  Such 

consent will be granted only on the basis that such reports are not prepared with the interests of 

anyone other than the Company in mind and that we accept no duty or responsibility to any other 

party. 

 



 Technical Circular No. 59, 31 July 2014 

 

 

89 

40 Our review of internal financial control systems is only performed to the extent required to 

express an opinion on the Company's financial statements and therefore our comments on these 

systems will not necessarily address all possible improvements, which might be suggested as a 

result of a more extensive special examination. 

 

Indemnity provisions 

 

41 Since it is material for the correct exercise of our statutory duties as auditor to have a 

correct and exact view of the Company’s financial statements and financial affairs and since it is 

evident that in order to achieve this goal we will require the cooperation of the Board of Directors 

and other agents of the Company, we disclaim any responsibility arising out of any information 

that has been presented to us by the Company or its agents which is inaccurate or misleading, or 

for the failure to produce all the material information and has been so provided wilfully, as a result 

of negligence or for any other reason. 

 

42 As a consideration for our services as auditor, you agree to indemnify us and hold [name 

of audit firm] harmless against all damages, losses and costs however caused, which we may 

suffer as a result of presentation by the Company or its agents of erroneous, misleading or 

inaccurate information or the failure to provide material information or any other relevant 

document, save as to those that have been caused from our gross negligence, bad faith, breach of 

trust or wilful default. 

 

43 Though the auditor assumes and recognises liability for their statements only to the 

Company itself and not to any other third party, the Company shall agree to indemnify and hold 

harmless [name of audit firm], its [Partners/Directors] (delete as appropriate), agents and 

employees from, and against, any and all costs, expenses, losses, claims, demands, action, suits or 

proceedings paid, incurred, suffered, made or initiated against it by any third party, arising out of, 

or in connection with, this engagement, regardless of whether the loss or damage is caused other 

than through our fraud or wilful default. 

 

Liability [The following paragraph should be deleted for US SEC clients where work will be 

relied on in connection with a US SEC filing] 

 

44 [Name of audit firm] alone will be responsible for the performance of the engagement 

contract formed by this letter.  You therefore agree that you will not bring any claim in respect of 

or in connection with this engagement whether in contract, tort (including negligence), breach of 

statutory duty or otherwise against any member, director or employee of [name of audit firm]. 

 

Brand name protection 

 

45 If the Company intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on 

the Company’s financial statements, or otherwise make reference to [name of audit firm] in a 

document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g. in a 

debt or equity offering circular or in a private placement memorandum), thereby associating [name 

of audit firm] with such document, the Company agrees that its Board of Directors will provide us 

with a draft of the document to read, and will obtain our approval for the inclusion or 

incorporation of our report by way of reference, or the reference to [name of audit firm], in such 

document before the document is published, printed and distributed.  The inclusion or 

incorporation by reference of our report in any such document would constitute the re-issuance of 

our report. 
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46 Our engagement to perform the services described above does not constitute our 

agreement to be associated with any such documents published or reproduced by or on behalf of 

the Company.  Any request by the Company to reissue our report or to consent to its inclusion or 

incorporation by reference in an offering or other document will be considered based on the facts 

and circumstances existing at the time of such request.  [The estimated fees outlined herein / our 

audit fees] (delete as appropriate) do not include any services that would need to be performed in 

connection with any such request; fees for such services (and their scope) would be subject to our 

mutual agreement at such time and would be described in a separate engagement letter. 

 

Independence 

 

47 If we begin performing services for you and subsequently identify circumstances which 

may prejudice our independence in relation to that or other work we perform for you, your parent 

company or any affiliate within your company structure, we may need to cease work on the 

engagement.  Where this occurs, we will seek to resolve the situation as quickly as possible and 

will seek a solution that allows us to continue with the engagement.  In the event that we consider 

the situation cannot be resolved, we may have to terminate the services and we shall be entitled to 

do so on notice taking effect immediately on delivery, but we shall consult you before we take that 

step. 

 

48 [Name of audit firm] and its people maintain independence of interest and mental attitude 

in relationships with clients.  Audit firms are required to comply with certain laws and regulations 

with regards to auditors’ independence and conflict of interest.  You confirm that in order to assist 

us in identifying potential independence issues you have notified (and in future, will notify) us of 

any audit relationship or potential audit relationship between you or your affiliates on the one hand 

and [name of audit firm] or an affiliate of [name of audit firm] on the other hand.  Furthermore, 

you commit yourselves to immediately inform the engagement responsible [Partner/Director] 

(delete as appropriate) of [name of audit firm] should a member of the engagement team apply for 

employment within your Company.  Furthermore, you shall not approach a member of the 

engagement team for employment at any point during the audit engagement. 

 

49 You understand that failure to comply with the provisions set forth in the above paragraph 

may cause [name of audit firm] to act in breach of auditors’ independence rules, thus you may be 

held liable for any losses, claims or demands by any party, or any other costs (including judicial 

costs and representation fees) and expenses that arise as a result of such a breach. 

 

Conflicts of interest 

 

50 We provide a wide range of services for a large number of clients and may be in a position 

where we are providing services to companies and organisations which you might regard as giving 

rise to a conflict of interest.  Whilst we have established procedures to identify such situations we 

cannot be certain that we will identify all of those which exist or may develop in part because it is 

difficult for us to anticipate what you might perceive to be a conflict.  We request that you notify 

us of any conflicts affecting this assignment of which you are or become aware.  Where the above 

circumstances are identified and we believe that your interests can be properly safeguarded by the 

implementation of appropriate procedures, we will discuss and agree with you the arrangements 

which we will put in place to preserve confidentiality and to ensure that the advice and opinions 

which you receive from us are wholly independent.  Just as we will not use information 

confidential to you for the advantage of a third party, we will not use confidential information 

obtained from any other party for your advantage. 

 



 Technical Circular No. 59, 31 July 2014 

 

 

91 

Electronic communications 

 

51 During the engagement, we shall from time to time communicate electronically with each 

other. However, the electronic transmission of information cannot be guaranteed to be secure or 

virus or error free and such information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete or otherwise be adversely affected or unsafe to use. 

 

52 The [Partners/Directors] (delete as appropriate) and staff of [name of audit firm] may 

also need to access electronic information and resources during the engagement.  You agree that 

there are benefits to each of us in their being able to access the [name of audit firm] network via 

your internet connection and that they may do this by connecting their laptop computers to your 

network.  We each understand that there are risks to each of us associated with such access, 

including in relation to security and the transmission of viruses. 

 

53 We each recognise that systems and procedures cannot be a guarantee that transmissions, 

our respective networks and the devices connected to these networks will be unaffected by risks 

such as those identified in the previous two paragraphs.  We confirm that we each accept the risks 

of and authorise (a) electronic communications between us, and (b) the use of your network and 

internet connection as set out above. We each agree to use commercially reasonable procedures (i) 

to check for the most commonly known viruses before sending information electronically or we 

connect to your network, and (ii) to prevent unauthorized access to each other’s systems. We shall 

each be responsible for protecting our own systems and interests in relation to electronic 

communications and you and [name of audit firm] (in each case including our respective 

members, directors, employees, agents or servants) shall have no liability to each other on any 

basis, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any error, 

damage, loss or omission arising from or in connection with the electronic communication of 

information between us and our reliance on such information or use of your network and internet 

connection. 

 

54 The exclusion of liability in the previous paragraph shall not apply to the extent that any 

liability arises out of acts, omissions or misrepresentations which are in any case criminal, 

dishonest or fraudulent on the part of our respective members, directors, employees, agents or 

servants and generally to the extent that such liability cannot by law be excluded. 

 

55 If the communication relates to a matter of significance on which you wish to rely and you 

are concerned about the possible effects of electronic transmission you should request a hard copy 

of such transmission from us.  If you wish us to password protect all or certain documents 

transmitted you should discuss this with us and we will try to make appropriate arrangements. 

 

Electronic publication of auditor’s reports 

 

56 Our report on the Company’s financial statements may not be published or distributed 

unless it is accompanied by the full financial statements to which it relates. 

 

57 We acknowledge that as Directors of the Company you may wish to publish the 

Company's financial statements and the auditor’s report on the Company's website, or distribute 

them to shareholders by electronic means such as e-mail.  Your responsibilities concerning the 

preparation, dissemination and signing of the financial statements do not change simply because 

the financial statements are reproduced or distributed electronically; it is your responsibility to 

ensure that any such publication properly presents the financial information and any auditor’s 

report.  We request that you advise us of any intended electronic publication before it occurs. 
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58 By giving our consent to the issue of our opinion with the financial statements on the web 

site of the Company we do not accept any duty of care and deny any liability beyond our statutory 

duties as auditor.  As auditor, we will review the process by which the financial statements to be 

published electronically are derived from the financial information contained in the manually 

signed accounts, check that the proposed electronic version is identical in content with the 

manually signed accounts and check that the conversion of the manually signed accounts into an 

electronic format has not distorted the overall presentation of the financial information, for 

example by highlighting certain information so as to give it greater prominence. 

 

59 You are responsible for the controls over, and the security of the web site and, where 

applicable, for establishing and controlling the process for electronically distributing Annual 

Reports and other financial information to shareholders and to the Registrar of Companies.  We 

remind you that the examination of controls over the maintenance and integrity of the Company's 

web site is beyond the scope of the audit of the financial statements. Accordingly, we accept no 

responsibility for any changes that may have occurred to the financial statements since they were 

initially presented on the web site.  However, if we do become aware of any subsequent 

amendments, we will notify the Board of Directors that the financial statements no longer 

correspond with the manually signed financial statements. 

 

Fees 

 

60 Our fees will be based on the time that is required for the completion of the work by the 

individuals assigned on the engagement plus out of pocket expenses and value added tax.  Our hourly 

charging rates vary depending on the complexity of the assignment and the responsibility which is 

assumed, as well as the skills and expertise of the members of our staff who will be required to carry 

out the assignment.  Our fees will be billed as the assignment progresses and our invoices will be due 

and payable upon receipt. 

 

61 Our audit fees for ….…., as agreed with you, are €…….. and will be billed as follows: 

 

…………… 

 

62 In addition Value Added Tax (VAT) will be charged on fees and expenses. 

 

63 Payment of our fees is due on presentation of the bill. 

 

64 Our audit fees referred to in the preceding paragraph do not include the value of any 

additional time dealing with errors in your accounting records, deficiencies in your internal 

controls systems or with any other major issues that may come up during our audit, and which, had 

we been aware of their existence, would have necessitated the quotation of a higher audit fee. In 

such circumstances any additional audit fees will be agreed with you. 

 

65 Our bills will normally be made out to and settled by the Company, however the Company 

and [each of the owners (beneficial shareholders) / each member of the Board of Directors 

(applicable if client is listed on the Stock Exchange)] are jointly and severally responsible for all 

unpaid fees and any claim regarding the unsettled fees will be made against the Company and the 

beneficial owners. 
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Confidentiality 

 

66 All data relating specifically to your business which is received from you for the purpose 

of providing or receiving the services which are the subject matter of this engagement letter, is 

regarded as Confidential Information (“Confidential Information”).  We will use Confidential 

Information only in relation to the provision of the said services and will not disclose such 

Confidential Information to any third party without your prior written consent, save as provided in 

paragraphs [67] to [71] below. 

 

67 We will not be obligated to treat as confidential any information disclosed by you which: 

(i) is rightfully known to us prior to its disclosure by you; (ii) is released by you to any other 

person or entity without restriction; (iii) is independently developed by us without any use of or 

reliance on Confidential Information; (iv) is in or enters the public domain without breach of this 

confidentiality obligation; or (v) may be lawfully obtained by us from any third party. 

 

68 We may give and/or disclose Confidential Information to other member firms of the 

international network of [name of audit firm] or relevant contractors, subcontractors and agents 

involved in the provision of services as long as they are bound by confidentiality obligations, and 

to your advisers who are involved in this matter. 

 

69 We may disclose Confidential Information where required by law or regulation or where 

ordered by court or where requested by a professional body of which we are a member.  We may 

also share Confidential Information with other member firms of the international network of 

[name of audit firm] for independence, risk management and quality review purposes. 

 

70 Confidential Information may be transferred for various business purposes including 

relationship management, account management, internal financial reporting, provision of IT 

services (including among others storage, hosting, maintenance, support) and outsourcing services, 

both to member firms of the international network of [name of audit firm] and to service providers 

we use. 

 

71 To the extent that the working relationship between the parties also involves the client 

disclosing information held by its affiliates or involves disclosures by such affiliates of 

information directly to us or any member firm of the international network of [name of audit firm], 

you authorise the information sharing and disclosures as provided in paragraphs [68], [69] and 

[70] above and confirm that you have authority to act as agent for your affiliates. 

 

72 You agree that we may provide services to your competitors or other parties whose 

interests may conflict with yours, as long as we do not disclose your confidential information and 

we comply with our ethical obligations. 

 

Data protection 

 

73 You agree that we may collect, store, disclose and transfer internationally personal data, 

including sensitive personal data, relating to you and/or your employees, contractors, clients and 

other individuals, for the same purposes as described in relation to disclosures of Confidential 

Information in paragraphs [67] to [70], above and for the purpose of providing you with 

information about us and our range of services. 

 

74 When you provide personal data to us about your employees, contractors, clients and other 

individuals, you confirm that you only do so provided that you have authority to act as their agent 

and that you have obtained any required consents.  You will ensure that processing of personal 

data by us and our subcontractors and/or agents will not place us or any such subcontractor or 

agent in breach of applicable legislation in relation to the protection of personal data. 
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75 To the extent permitted by applicable law and rules, you agree that we may monitor 

electronic communications for the purposes of ensuring compliance with our legal and regulatory 

obligations and internal policies. 

 

Resolving disputes 

 

76 Should any dispute arise in connection with this engagement each party will work together 

in good faith with a view to resolving the dispute.  Where each party agrees, the parties will seek 

to resolve the dispute through mediation.  Each party agrees that if the dispute is not resolved 

through negotiation or mediation, the parties irrevocably agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the Cyprus Courts. 

 

Safeguarding service 

 

77 It is our desire to provide you at all times with a high quality service to meet your needs. If 

at any time you would like to discuss with us how our service to you could be improved or if you 

are dissatisfied with any aspect of our services, please raise the matter immediately with the 

engagement leader responsible for that aspect of our services to you. We undertake to look into 

any complaint carefully and promptly and to do all we can to explain the position to you. 

 

Applicable law 

 

78 The contract formed by this engagement letter when accepted by you shall be governed 

by, and construed in accordance with, Cyprus law, and it is hereby irrevocably agreed and 

accepted that the Courts of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to settle any claim, difference 

or dispute (including without limitation claims for set-off or counterclaims) which may arise out of 

or in connection with such contract.  Each party irrevocably waives any claim that the action has 

been brought in an inconvenient forum or to claim that such Courts do not have jurisdiction. 

 

1Statement of entire agreement and provision for modifications to contract 

 

79 This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the 

subject matter hereof.  This letter supersedes all previous arrangements and understandings between 

the parties with respect to the subject of this letter, which shall cease to have any further force or 

effect.  Any variation to the terms of this letter shall be made in writing and will not be effective 

unless signed by a [Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] and by a duly 

authorised representative of [name of Company]. 

 

80 The arrangements outlined in this letter will continue in effect from year to year unless 

amended or superseded. 

 

81 If the foregoing are in accordance with your understanding of the arrangements for the 

audit of the financial statements of the Company [and its subsidiaries] and the provision of the 

other services described above, please sign and return to us the enclosed copy of this letter. 

 

Formatted: Bullets and Numbering
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82 Please refer to Mr ………………. for any further information or explanations you may 

require in connection with the above. 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

I have read the above letter and accept the terms and conditions set out therein, and I confirm that I 

am an authorized person to sign on behalf of [name of the Company] [and its subsidiary 

companies stated in paragraph 1 of this letter]. 

 

Signed: 

 

 

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

(Name and position)      (Date) 

 

for and on behalf of [name of the Company] [and its subsidiary companies stated in paragraph 1 

of this letter]. 
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Paragraphs only applicable for audits of insurance companies 

 

Additional responsibilities and duties resulting from the Insurance Services and other 

Related Issues Laws and Regulations, and the Directives of the Superintendent of Insurance 

 

1 The Board of Directors of the Company are also responsible for ensuring compliance with the 

relevant provisions of the Insurance Services and other Related Issues Laws and Regulations (the 

“base Law”) in relation to the preparation and submission of quarterly returns of the Investments 

Register and the annual Insurance Accounts to the Superintendent of Insurance. 

 

12 The six monthly Investments Register and the annual Insurance Accounts need to be 

accompanied by a Board of Directors’ certificate and an auditor’s report. 

 

13 As Board of Directors you are required in these certificates to guarantee the correctness of 

the information contained in the Investments Register and to certify that the annual Insurance 

Accounts have been prepared in accordance with the Orders, that proper accounting records have 

been maintained and that an appropriate system of control has been established and maintained by 

the Company.  You also need to certify that the relevant requirements have been met at all times 

and that the minimum solvency margins have been maintained throughout the year. 

 

14 Section 91 of the base Law requires Cypriot insurance companies which write life 

business to submit with the annual Insurance Accounts, a statement confirming that it has 

complied wholly with the requirements of the Orders of the Superintendent, issued under the 

provision of section 60(3) of the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Laws 

of 2007 to 2013 [only applicable to life insurance companies – delete as appropriate]. 

 

15 As auditor we are required to carry out an audit and issue our report to the Board of 

Directors on both the June and December Investments Register and the annual Insurance 

Accounts. 

 

16 As auditor, we are also required to report on whether the Board of Directors’ certificate 

[and the certificate issued under Section 91 of the base Law] [have/has] been properly prepared in 

accordance with the Orders and whether it was reasonable for the persons signing the certificate to 

have made the statements contained therein. 

 

17 Our fees in respect of these services are additional to our statutory audit and will be 

separately charged. 
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APPENDIX B 

 

 

Illustration of audit engagement letter – Branch 

 

 

Mr ………. 

[Branch name] 

[Branch address] 

 

 

[Date] 

 

Reference: ……………… 

 

Subject: [Branch name] 

 

Dear Sirs 

 

1 [Following our appointment as auditor of your Branch, we set out below/ It is our policy 

to write to clients from time to time to set out]  the basis on which we [are to] act as auditor of 

[name of Branch to be audited] (the “Branch”), and the respective areas of responsibility of the 

Board of Directors of [name of Company owning the Branch] “the Company”, owner of the 

Branch, and of ourselves. 

 

Responsibilities of the Board of Directors and the auditor 

 

2 As Board of Directors of the Company, you are responsible for ensuring that the Branch 

maintains accounting records which disclose with reasonable accuracy the financial position of the 

Branch, and for preparing financial statements which give a true and fair view in accordance with 

International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and the Cyprus 

Companies Law, Cap. 113 [or other relevant legislation].  You are also responsible for making 

available to us, as and when required, all of the Branch's accounting and other relevant records, 

including minutes of all meetings of the Board of Directors of the Company relating to the Branch  

and the management of the Branch, and such information and explanations which we consider 

necessary for the performance of our duties as auditor.  It is your responsibility to provide a copy 

of this engagement letter to those charged with governance, including all non-executive members 

of the Board of Directors [and other members of the Audit Committee]. 

 

3 You understand and acknowledge your responsibility for setting up an internal control 

system as you may determine necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement whether due to fraud or error. 
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4 We have a statutory responsibility to report to the Company’s members whether in our 

opinion the financial statements give a true and fair view [of the financial position of the Branch, 

and of its financial performance and its cash flows for the year] and whether the financial 

statements have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting 

Standards as adopted by the European Union and the requirements of the Cyprus Companies Law, 

Cap. 113 [or other relevant legislation].  In arriving at our opinion, pursuant to the requirements 

of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009 and 

2013, we are required to report as to whether: 

 

 (a) We have obtained all the information and explanations we considered necessary 

for the purposes of our audit. 

 (b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Branch. 

 (c) The financial statements of the Branch are in agreement with the books of account. 

 (d) 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. 

 (e) In our opinion, the information given in the report of the Board of Directors is 

consistent with the financial statements. 

 

5 As noted above, our report will be made solely to the Company’s members, as a body, in 

accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 

Accounts Laws of 2009 and 2013.  Our audit work will be undertaken so that we might state to the 

Company’s members those matters we are required to state to them in an auditor’s report and for 

no other purpose.  In these circumstances, to the fullest extent permitted by law, we will not accept 

or assume responsibility to anyone other than the Branch and the Company’s members as a body, 

for our audit report, or for the opinions we will form. 

 

6 Our professional responsibilities also include: 

 

 (a) providing in our report a description of the responsibilities of the Board of 

Directors for the financial statements where the financial statements or 

accompanying information do not include such a description; and 

 (b) considering whether other information in documents containing audited financial 

statements is consistent with those financial statements. 

 

Form and content of the auditor’s report 

 

7 We refer you to the most recent Technical Circulars issued by the Institute of Certified 

Public Accountants of Cyprus (ICPAC) concerning auditor’s reports on financial statements for 

the expected form and content of our auditor’s report. The form and content of our auditor’s report 

may need to be amended in the light of our audit findings. 
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Scope of audit 

 

8 Our audit will be conducted in accordance with International Standards on Auditing 

(ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), and will 

include such tests of transactions and of the existence, ownership and valuation of assets and 

liabilities as we consider necessary. Those standards require that we comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 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.  An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by the Board of Directors of the Company and the management of the 

Branch, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

 

9 We shall obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control systems, 

to plan our audit and to determine the nature, timing and extent of the audit procedures necessary 

in order to assess the adequacy of those systems as a basis for the preparation of the financial 

statements and to establish whether proper accounting records have been kept by the Branch. 

 

10 We shall expect to obtain such appropriate evidence as we consider sufficient to enable us 

to draw reasonable conclusions there from.  The nature and extent of our procedures will vary 

according to our assessment of the accounting system of the Branch and, where we wish to place 

reliance on it, the internal control system, and may cover any aspect of the business operations. 

 

11 Our work may be varied on the basis of our findings during the course of an audit and 

from year to year.  Accordingly, we may [not necessarily visit the same or every location each 

year and we may] modify our audit scope, rotate our audit emphasis and propose matters of 

special audit emphasis, as the circumstances dictate. 

 

12 Our audit includes assessing the significant estimates and judgments made by the Board of 

Directors in the preparation of the financial statements, and whether the accounting policies are 

appropriate to the circumstances of the Branch, consistently applied and adequately disclosed. 

 

13 The concept of materiality affects our audit planning and our consideration of matters 

arising from our audit.  We take into account both qualitative and quantitative factors when 

assessing materiality. 

 

14 In forming our opinion we will also evaluate the overall presentation of information in the 

financial statements. 

 

Other auditors 

 

[The following paragraph is applicable when the engagement includes reporting to the owner 

Company’s auditor] 

 

15 We may be required to report to the Company’s auditor [name of auditor, territory], in 

accordance with instructions issued to us by them, in connection with their audit opinion on the 

results of the Company.  The management of the Branch is responsible for preparing the special 

purpose standard forms which may be required for this purpose, in accordance with [IFRS/ the 

accounting manual of the Company].  We will conduct our work in accordance with [relevant 

auditing standards]. 
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Internal audit 

 

16 In developing our audit plan, we will liaise with your internal auditors to ensure that our 

work is properly co-ordinated with theirs.  We may decide to rely upon internal audit work 

whenever possible.  In assessing the extent to which use can be made of internal audit work, we 

will perform an evaluation of its adequacy for the external audit process in accordance with ISA 

610 “Using the Work of Internal Auditors”.  This will include an assessment of the procedures 

performed and documentation for compliance with ISA issued by the IAASB, and may involve the 

re-performance of selected procedures.  We have sole responsibility for the audit opinion to be 

expressed as a result of this engagement, and that responsibility is not reduced by any use made of 

the work of internal audit. 

 

Management representations 

 

17 The information used by the Board of Directors in preparing the financial statements will 

invariably include facts or judgements, which are not themselves recorded in the accounting 

records.  As part of our normal audit procedures, we shall request appropriate members of the 

Board of Directors/those charged with governance or senior officials/ management to provide 

written confirmation of such facts or judgements and any other oral representations, which we 

have received during the course of the audit on matters having a material effect on the financial 

statements.  We will also ask them to confirm in that letter that all important and relevant 

information has been brought to our attention. 

 

18 We shall provide those charged with governance a schedule of any uncorrected 

misstatements that have come to our attention during our audit. If they decide not to adjust the 

financial statements for these misstatements, we shall request a written representation from both 

management and, where appropriate, those charged with governance, stating their reasons for not 

correcting the misstatements and that they believe the effects of these uncorrected misstatements 

are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole. 

 

Detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations 

 

19 The responsibility for safeguarding the assets of the Branch and for the prevention and 

detection of fraud, error and non-compliance with law or regulations rests with yourselves.  

However, we shall endeavour to plan our audit so that we have a reasonable expectation of 

detecting material misstatements in the financial statements or accounting records (including those 

resulting from fraud, error or non-compliance with laws and regulations), but our examination 

should not be relied upon to disclose all such material misstatements or frauds, errors or instances 

of non-compliance as may exist. 

 

20 In connection with the planning and the performance of our audit, International Standards 

on Auditing require that we ensure that certain matters are communicated to the Company’s Board 

of Directors.  We will report directly to the Board of Directors any fraud of which we become 

aware that involves senior management, and any fraud (whether caused by senior management or 

other employees) of which we become aware that causes a material misstatement of the financial 

statements.  We will report to senior management any fraud perpetrated by lower level employees 

of which we become aware that does not cause a material misstatement of the financial statements; 

however, we will not report such matters directly to the Board of Directors, unless otherwise 

directed by the Board of Directors. 

 

21 We will inform the appropriate level of management of the Branch and ensure that the 

Board of Directors of the Company is adequately informed with respect to illegal acts that have 

been detected or have otherwise come to our attention in the course of our audit, unless the illegal 

act is clearly inconsequential. 
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Access to working papers 

 

22 Our working papers and other internal documentation created for the purpose of carrying 

out our duties as auditor belong solely to [name of audit firm] and will not be provided to you. 

 

[The following paragraph should be included where the owner Company of the Branch is audited 

by another auditor] 

 

23 We may be required as auditor of the Branch undertaking to give the auditor of the 

Company such information and explanations as that auditor may reasonably require for their audit.  

This could include our giving them access to our working papers and copies of our working paper, 

as well as discussing relevant matters with them. 

 

24 We may [also] be required to give access to our audit working papers for regulatory 

purposes or because of other statutory obligations. 

 

Other requirements 

 

25 In order to assist us with the examination of your financial statements, we shall request 

early sight of all documents or statements [including the Report of the Board of Directors] which 

are due to be issued with the financial statements. 

 

26 Once we have issued our report we have no further direct responsibility in relation to the 

financial statements for that financial year. 

 

Preparation of financial statements 

 

27 Assistance with the preparation of financial statements does not form a part of the audit 

function, but we shall discuss the accounting principles of the Branch with you, particularly in any 

problem areas, and we may propose adjusting entries for your consideration. 

 

Taxation 

 

28 Taxation services other than in relation to the audit of tax, will be the subject of a separate 

engagement letter. 

 

Other services 

 

[Note: Any specific suggestions made in a proposal, whether written or otherwise, for example 

consultancy services should be dealt with separately in the engagement letter and capped, so that 

the client is aware that these are not part of the audit.] 

 

29 We shall not be treated as having notice, for the purposes of our audit responsibilities, of 

information provided to members of [name of audit firm] other than those engaged on the audit 

(for example information provided in connection with accounting, taxation and other services). 

 

Fiduciary responsibilities 

 

30 Because our audit is directed at forming an opinion on the financial statements of the 

Branch our audit procedures will not normally extend to assets or documents of title in respect of 

assets that are in the possession of the Branch but owned by others. 

 



 Technical Circular No. 59, 31 July 2014 

 

 

102 

Money laundering reporting 

 

31 The provision of audit services is regulated by the Prevention and Suppression of Money 

Laundering Activities Laws of 2007 to 2013 and as such, [Partners/Directors] (delete as 

appropriate) and staff in audit firms are required to report all knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds to know or suspect, that a criminal offence giving rise to any direct or indirect 

benefit from criminal conduct has been committed, regardless of whether that offence has been 

committed by their client or by a third party.  If as part of our normal audit work we have 

knowledge or suspicion, or have reasonable grounds to know or suspect, that such offences have 

been committed we are required to make a report to the Unit for Combating Money Laundering 

(MOKAS).  In such circumstances it is not our practice to discuss such reports with you because of 

the restrictions imposed by the tipping off provisions of the anti-money laundering legislation. 

 

Client identification 

 

32 As with other professional services firms, we are under stringent requirements to identify 

our clients for the purposes of the anti-money laundering legislation.  We will request from you, 

and retain, some information and documentation for these purposes, and/or make searches in 

appropriate databases.  If satisfactory evidence of your identity is not provided within a reasonable 

time, there may be circumstances in which we will not be able to proceed with the audit 

appointment. 

 

Working for other clients 

 

33 We will not be prevented or restricted by virtue of our relationship with you, including 

anything in this engagement letter, from providing services to other clients.  Our standard internal 

procedures are designed to ensure that confidential information communicated to us during the 

course of this assignment will be maintained confidentially.  [We have discussed with you such 

procedures, as noted in the appendix to this engagement letter, and you agree the adequacy of 

such procedures for the purpose of this engagement]. 

 

Role of the audit engagement leader 

 

34 A [Partner/member of the Board of Directors] (delete as appropriate) of [name of audit 

firm], the audit engagement leader, will have overall responsibility for the conduct of the audit and 

for the issue of our opinion on the financial statements.  In practice we adopt certain procedures, 

both formal and informal, involving other [Partners/Directors] (delete as appropriate) for 

consultation and concurring review, in order that the advice we give and the opinions we express 

represent the breadth of knowledge and collective experience of [name of audit firm].  Other 

[Partners/Directors] (delete as appropriate) may also be assigned either to help ensure the quality 

of our service or to assist with aspects of the audit. 

 

Reporting to third parties 

 

35 There may be situations such as in relation to loan agreements, where a third party will 

seek to request us, in our capacity as auditor, to report to them.  Any contractual arrangements 

between you and a third party which seeks to impose such requirements upon us will not, as a 

matter of law, be binding on us.  However, depending on the circumstances we may agree to 

provide reports to third parties, but not in our capacity as auditor.  Any such possible requirements 

must be discussed with us at the earliest opportunity and well before the loan agreement or other 

arrangement is finalised.  In this regard, however, it is our policy not to extend our duty of care in 

respect of our audit report on the financial statements. 
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36 As noted above, our opinion will be 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 Laws of 2009 and 2013, and for no other purpose.  In these circumstances, 

we will not, in giving our opinion, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept 

liability for or in connection with any other purpose for which our report or opinion may be used, 

or to any other person to whom our report is shown or into whose hands it may come, and no other 

persons shall be entitled to rely on our opinion save where they have obtained our prior written 

consent that they may do so. 

 

Reports to those charged with governance 

 

37 Our audit is not designed to identify all deficiencies in the accounting and internal control 

systems of the Branch, but we shall report to you in writing significant deficiencies in internal 

control identified during the audit which we consider should be brought to the attention of those 

charged with governance. We shall also communicate to those charged with governance 

significant findings arising from our audit as appropriate. 

 

38 No such report may be provided to a third party without our prior written consent.  Such 

consent will be granted only on the basis that such reports are not prepared with the interests of 

anyone other than the Branch in mind and that we accept no duty or responsibility to any other 

party. 

 

39 Our review of internal financial control systems is only performed to the extent required to 

express an opinion on the financial statements of the Branch and therefore our comments on these 

systems will not necessarily address all possible improvements, which might be suggested as a 

result of a more extensive special examination. 

 

Indemnity provisions 

 

40 Since it is material for the correct exercise of our statutory duties as auditor to have a 

correct and exact view of the financial statements of the Branch and financial affairs and since it is 

evident that in order to achieve this goal we will require the cooperation of the Company’s Board 

of Directors and other agents of the Branch, we disclaim any responsibility arising out of any 

information that has been presented to us by the Branch or its agents which is inaccurate or 

misleading, or for the failure to produce all the material information and has been so provided 

wilfully, as a result of negligence or for any other reason. 

 

41 As a consideration for our services as auditor, you agree to indemnify us and hold [name 

of audit firm] harmless against all damages, losses and costs however caused, which we may 

suffer as a result of presentation by the Branch or its agents of erroneous, misleading or inaccurate 

information or the failure to provide material information or any other relevant document, save as 

to those that have been caused from our gross negligence, bad faith, breach of trust or wilful 

default. 

 

42 Though the auditor assumes and recognises liability for their statements only to the 

Company itself and not to any other third party, the Company shall agree to indemnify and hold 

harmless [name of audit firm], its [Partners/Directors] (delete as appropriate), agents and 

employees from, and against, any and all costs, expenses, losses, claims, demands, action, suits or 

proceedings paid, incurred, suffered, made or initiated against it by any third party, arising out of, 

or in connection with, this engagement, regardless of whether the loss or damage is caused other 

than through our fraud or wilful default. 
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Liability [The following paragraph should be deleted for US SEC clients where work will be 

relied on in connection with a US SEC filing] 

 

43 [Name of audit firm] alone will be responsible for the performance of the engagement 

contract formed by this letter.  You therefore agree that you will not bring any claim in respect of 

or in connection with this engagement whether in contract, tort (including negligence), breach of 

statutory duty or otherwise against any member, director or employee of [name of audit firm]. 

 

Brand name protection 

 

44 If the Branch intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on the 

financial statements of the Branch, or otherwise make reference to [name of audit firm] in a 

document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g. in a 

debt or equity offering circular or in a private placement memorandum), thereby associating [name 

of audit firm] with such document, the Branch agrees that its management will provide us with a 

draft of the document to read, and will obtain our approval for the inclusion or incorporation of our 

report by way of reference, or the reference to [name of audit firm], in such document before the 

document is published, printed and distributed.  The inclusion or incorporation by reference of our 

report in any such document would constitute the re-issuance of our report. 

 

45 Our engagement to perform the services described above does not constitute our 

agreement to be associated with any such documents published or reproduced by or on behalf of 

the Branch.  Any request by the Branch to reissue our report or to consent to its inclusion or 

incorporation by reference in an offering or other document will be considered based on the facts 

and circumstances existing at the time of such request.  [The estimated fees outlined herein / our 

audit fees] (delete as appropriate) do not include any services that would need to be performed in 

connection with any such request; fees for such services (and their scope) would be subject to our 

mutual agreement at such time and would be described in a separate engagement letter. 

 

Independence 

 

46 If we begin performing services for you and subsequently identify circumstances which 

may prejudice our independence in relation to that or other work we perform for you, the 

Company or any affiliate within your company structure, we may need to cease work on the 

engagement.  Where this occurs, we will seek to resolve the situation as quickly as possible and 

will seek a solution that allows us to continue with the engagement.  In the event that we consider 

the situation cannot be resolved, we may have to terminate the services and we shall be entitled to 

do so on notice taking effect immediately on delivery, but we shall consult you before we take that 

step. 

 

47 [Name of audit firm] and its people maintain independence of interest and mental attitude 

in relationships with clients.  Audit firms are required to comply with certain laws and regulations 

with regards to auditors’ independence and conflict of interest.  You confirm that in order to assist 

us in identifying potential independence issues you have notified (and in future, will notify) us of 

any audit relationship or potential audit relationship between you or your affiliates on the one hand 

and [name of audit firm] or an affiliate of [name of audit firm] on the other hand.  Furthermore, 

you commit yourselves to immediately inform the engagement responsible [Partner/Director] 

(delete as appropriate) of [name of audit firm] should a member of the engagement team apply for 

employment within your Branch.  Furthermore, you shall not approach a member of the 

engagement team for employment at any point during the audit engagement. 
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48 You understand that failure to comply with the provisions set forth in the above paragraph 

may cause [name of audit firm] to act in breach of auditors’ independence rules, thus you may be 

held liable for any losses, claims or demands by any party, or any other costs (including judicial 

costs and representation fees) and expenses that arise as a result of such a breach. 

 

Conflicts of interest 

 

49 We provide a wide range of services for a large number of clients and may be in a position 

where we are providing services to companies and organisations which you might regard as giving 

rise to a conflict of interest.  Whilst we have established procedures to identify such situations we 

cannot be certain that we will identify all of those which exist or may develop in part because it is 

difficult for us to anticipate what you might perceive to be a conflict.  We request that you notify 

us of any conflicts affecting this assignment of which you are or become aware.  Where the above 

circumstances are identified and we believe that your interests can be properly safeguarded by the 

implementation of appropriate procedures, we will discuss and agree with you the arrangements 

which we will put in place to preserve confidentiality and to ensure that the advice and opinions 

which you receive from us are wholly independent.  Just as we will not use information 

confidential to you for the advantage of a third party, we will not use confidential information 

obtained from any other party for your advantage. 

 

Electronic communications 

 

50 During the engagement, we shall from time to time communicate electronically with each 

other. However, the electronic transmission of information cannot be guaranteed to be secure or 

virus or error free and such information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete or otherwise be adversely affected or unsafe to use. 

 

51 The [Partners/Directors] (delete as appropriate) and staff of [name of audit firm] may 

also need to access electronic information and resources during the engagement.  You agree that 

there are benefits to each of us in their being able to access the [name of audit firm] network via 

your internet connection and that they may do this by connecting their laptop computers to your 

network.  We each understand that there are risks to each of us associated with such access, 

including in relation to security and the transmission of viruses. 

 

52 We each recognise that systems and procedures cannot be a guarantee that transmissions, 

our respective networks and the devices connected to these networks will be unaffected by risks 

such as those identified in the previous two paragraphs.  We confirm that we each accept the risks 

of and authorise (a) electronic communications between us, and (b) the use of your network and 

internet connection as set out above. We each agree to use commercially reasonable procedures (i) 

to check for the most commonly known viruses before sending information electronically or we 

connect to your network, and (ii) to prevent unauthorized access to each other’s systems. We shall 

each be responsible for protecting our own systems and interests in relation to electronic 

communications and you and [name of audit firm] (in each case including our respective 

members, directors, employees, agents or servants) shall have no liability to each other on any 

basis, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any error, 

damage, loss or omission arising from or in connection with the electronic communication of 

information between us and our reliance on such information or use of your network and internet 

connection. 

 

53 The exclusion of liability in the previous paragraph shall not apply to the extent that any 

liability arises out of acts, omissions or misrepresentations which are in any case criminal, 

dishonest or fraudulent on the part of our respective members, directors, employees, agents or 

servants and generally to the extent that such liability cannot by law be excluded. 
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54 If the communication relates to a matter of significance on which you wish to rely and you 

are concerned about the possible effects of electronic transmission you should request a hard copy 

of such transmission from us.  If you wish us to password protect all or certain documents 

transmitted you should discuss this with us and we will try to make appropriate arrangements. 

 

Electronic publication of auditor’s reports 

 

55 Our report on the financial statements of the Branch may not be published or distributed 

unless it is accompanied by the full financial statements to which it relates. 

 

56 We acknowledge that as Board of Directors of the Company you may wish to publish the 

Branch's financial statements and the auditor’s report on the website of the Company or the 

Branch, or distribute them to shareholders by electronic means such as e-mail.  Your 

responsibilities concerning the preparation, dissemination and signing of the financial statements 

do not change simply because the financial statements are reproduced or distributed electronically; 

it is your responsibility to ensure that any such publication properly presents the financial 

information and any auditor’s report.  We request that you advise us of any intended electronic 

publication before it occurs. 

 

57 By giving our consent to the issue of our opinion with the financial statements on the 

website of the Company or the Branch we do not accept any duty of care and deny any liability 

beyond our statutory duties as auditor.  As auditor, we will review the process by which the 

financial statements to be published electronically are derived from the financial information 

contained in the manually signed accounts, check that the proposed electronic version is identical 

in content with the manually signed accounts and check that the conversion of the manually signed 

accounts into an electronic format has not distorted the overall presentation of the financial 

information, for example by highlighting certain information so as to give it greater prominence. 

 

58 You are responsible for the controls over, and the security of the website of the Company 

or the Branch, and, where applicable, for establishing and controlling the process for electronically 

distributing Annual Reports and other financial information to shareholders and to the Registrar of 

Companies.  We remind you that the examination of controls over the maintenance and integrity of 

the website of the Company or the Branch is beyond the scope of the audit of the financial 

statements.  Accordingly, we accept no responsibility for any changes that may have occurred to 

the financial statements since they were initially presented on the web site.  However, if we do 

become aware of any subsequent amendments, we will notify the Board of Directors that the 

financial statements no longer correspond with the manually signed financial statements. 

 

Fees 

 

59 Our fees will be based on the time that is required for the completion of the work by the 

individuals assigned on the engagement plus out of pocket expenses and value added tax.  Our hourly 

charging rates vary depending on the complexity of the assignment and the responsibility which is 

assumed, as well as the skills and expertise of the members of our staff who will be required to carry 

out the assignment.  Our fees will be billed as the assignment progresses and our invoices will be due 

and payable upon receipt. 

 

60 Our audit fees for ….…., as agreed with you, are €…….. and will be billed as follows: 

 

…………… 

 

61 In addition Value Added Tax (VAT) will be charged on fees and expenses. 

 

62 Payment of our fees is due on presentation of the bill. 
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63 Our audit fees referred to in the preceding paragraph do not include the value of any 

additional time dealing with errors in your accounting records, deficiencies in your internal 

controls systems or with any other major issues that may come up during our audit, and which, had 

we been aware of their existence, would have necessitated the quotation of a higher audit fee. In 

such circumstances any additional audit fees will be agreed with you.  

 

64 Our bills will normally be made out to and settled by the Branch, however the Branch and 

[each of the owners (beneficial shareholders) / each member of the Board of Directors (applicable 

if client is listed on the Stock Exchange)] are jointly and severally responsible for all unpaid fees 

and any claim regarding the unsettled fees will be made against the Branch and the beneficial 

owners. 

 

Confidentiality 

 

65 All data relating specifically to your business which is received from you for the purpose 

of providing or receiving the services which are the subject matter of this engagement letter, is 

regarded as Confidential Information (“Confidential Information”).  We will use Confidential 

Information only in relation to the provision of the said services and will not disclose such 

Confidential Information to any third party without your prior written consent, save as provided in 

paragraphs [66] to [70] below. 

 

66 We will not be obligated to treat as confidential any information disclosed by you which: 

(i) is rightfully known to us prior to its disclosure by you; (ii) is released by you to any other 

person or entity without restriction; (iii) is independently developed by us without any use of or 

reliance on Confidential Information; (iv) is in or enters the public domain without breach of this 

confidentiality obligation; or (v) may be lawfully obtained by us from any third party. 

 

67 We may give and/or disclose Confidential Information to other member firms of the 

international network of [name of audit firm] or relevant contractors, subcontractors and agents 

involved in the provision of services as long as they are bound by confidentiality obligations, and 

to your advisers who are involved in this matter. 

 

68 We may disclose Confidential Information where required by law or regulation or where 

ordered by court or where requested by a professional body of which we are a member.  We may 

also share Confidential Information with other member firms of the international network of 

[name of audit firm] for independence, risk management and quality review purposes. 

 

69 Confidential Information may be transferred for various business purposes including 

relationship management, account management, internal financial reporting, provision of IT 

services (including among others storage, hosting, maintenance, support) and outsourcing services, 

both to member firms of the international network of [name of audit firm] and to service providers 

we use. 

 

70 To the extent that the working relationship between the parties also involves the client 

disclosing information held by its affiliates or involves disclosures by such affiliates of 

information directly to us or any member firm of the international network of [name of audit firm], 

you authorise the information sharing and disclosures as provided in paragraphs [67], [68] and 

[69] above and confirm that you have authority to act as agent for your affiliates. 

 

71 You agree that we may provide services to your competitors or other parties whose 

interests may conflict with yours, as long as we do not disclose your confidential information and 

we comply with our ethical obligations. 
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Data protection 

 

72 You agree that we may collect, store, disclose and transfer internationally personal data, 

including sensitive personal data, relating to you and/or your employees, contractors, clients and 

other individuals, for the same purposes as described in relation to disclosures of Confidential 

Information in paragraphs [66] to [69], above and for the purpose of providing you with 

information about us and our range of services. 

 

73 When you provide personal data to us about your employees, contractors, clients and other 

individuals, you confirm that you only do so provided that you have authority to act as their agent 

and that you have obtained any required consents.  You will ensure that processing of personal 

data by us and our subcontractors and/or agents will not place us or any such subcontractor or 

agent in breach of applicable legislation in relation to the protection of personal data. 

 

74 To the extent permitted by applicable law and rules, you agree that we may monitor 

electronic communications for the purposes of ensuring compliance with our legal and regulatory 

obligations and internal policies. 

 

Resolving disputes 

 

75 Should any dispute arise in connection with this engagement each party will work together 

in good faith with a view to resolving the dispute.  Where each party agrees, the parties will seek 

to resolve the dispute through mediation.  Each party agrees that if the dispute is not resolved 

through negotiation or mediation, the parties irrevocably agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the Cyprus Courts. 

 

Safeguarding service 

 

76 It is our desire to provide you at all times with a high quality service to meet your needs. If 

at any time you would like to discuss with us how our service to you could be improved or if you 

are dissatisfied with any aspect of our services, please raise the matter immediately with the 

engagement leader responsible for that aspect of our services to you. We undertake to look into 

any complaint carefully and promptly and to do all we can to explain the position to you. 

 

Applicable law 

 

77 The contract formed by this engagement letter when accepted by you shall be governed 

by, and construed in accordance with, Cyprus law, and it is hereby irrevocably agreed and 

accepted that the Courts of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to settle any claim, difference 

or dispute (including without limitation claims for set-off or counterclaims) which may arise out of 

or in connection with such contract.  Each party irrevocably waives any claim that the action has 

been brought in an inconvenient forum or to claim that such Courts do not have jurisdiction. 

 

1Statement of entire agreement and provision for modifications to contract 

 

78 This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the 

subject matter hereof.  This letter supersedes all previous arrangements and understandings between 

the parties with respect to the subject of this letter, which shall cease to have any further force or 

effect.  Any variation to the terms of this letter shall be made in writing and will not be effective 

unless signed by a [Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] and by a duly 

authorised representative of [name of Branch]. 

 

79 The arrangements outlined in this letter will continue in effect from year to year unless 

amended or superseded. 
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80 If the foregoing are in accordance with your understanding of the arrangements for the 

audit of the financial statements of the Branch and the provision of the other services described 

above, please sign and return to us the enclosed copy of this letter. 

 

81 Please refer to Mr ………………. for any further information or explanations you may 

require in connection with the above. 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

I have read the above letter and accept the terms and conditions set out therein, and I confirm that I 

am an authorized person to sign on behalf of [name of the Branch]. 

 

Signed: 

 

 

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

(Name and position)      (Date) 

 

for and on behalf of [name of the Branch]. 
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APPENDIX C 

 

 

Illustration of audit engagement letter – Individual Businessman/Enterprise 

 

 

Mr ………. 

[Individual Businessman/Enterprise name] 

[Individual Businessman/Enterprise address] 

 

 

[Date] 

 

Reference: ……………… 

 

Subject: [Individual Businessman/Enterprise name] 

 

Dear Sirs 

 

1 [Following our appointment as auditor of your Enterprise, we set out below/ It is our 

policy to write to clients from time to time to set out]  the basis on which we [are to] act as auditor 

of [name of Individual Businessman/Enterprise to be audited] (the “Enterprise”), and the 

respective areas of your responsibility and that of ourselves. 

 

Responsibilities of the Board of Directors and the auditor 

 

2 As owner of the Enterprise, you are responsible for ensuring that the Enterprise maintains 

accounting records which disclose with reasonable accuracy the financial position of the 

Enterprise, and for preparing financial statements which give a true and fair view in accordance 

with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union [and other 

relevant legislation].  You are also responsible for making available to us, as and when required, 

all of the accounting and other relevant records of the Enterprise, and such information and 

explanations which we consider necessary for the performance of our duties as auditor.  It is your 

responsibility to provide a copy of this engagement letter to those charged with governance. 

 

3 You understand and acknowledge your responsibility for setting up an internal control 

system as you may determine necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement whether due to fraud or error. 

 

4 We have a responsibility to report to you whether in our opinion the financial statements 

give a true and fair view [of the financial position of the Enterprise, and of its financial 

performance and its cash flows for the year] and whether the financial statements have been 

properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by 

the European Union [and the requirements of other relevant legislation].  

 

5 As noted above, our report will be made solely to you.  Our audit work will be undertaken 

so that we might state to you those matters we are required to state to you in an auditor’s report 

and for no other purpose.  In these circumstances, to the fullest extent permitted by law, we will 

not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company’s 

members as a body, for our audit report, or for the opinions we will form. 

 



 Technical Circular No. 59, 31 July 2014 

 

 

111 

6 Our professional responsibilities also include: 

 

 (a) providing in our report a description of your responsibilities for the financial 

statements where the financial statements or accompanying information do not 

include such a description; and 

 (b) considering whether other information in documents containing audited financial 

statements is consistent with those financial statements. 

 

Form and content of the auditor’s report 

 

7 We refer you to the most recent Technical Circulars issued by the Institute of Certified 

Public Accountants of Cyprus (ICPAC) concerning auditor’s reports on financial statements for 

the expected form and content of our auditor’s report. The form and content of our auditor’s report 

may need to be amended in the light of our audit findings. 

 

Scope of audit 

 

8 Our audit will be conducted in accordance with International Standards on Auditing 

(ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), and will 

include such tests of transactions and of the existence, ownership and valuation of assets and 

liabilities as we consider necessary. Those standards require that we comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 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.  An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by yourself, as well as evaluating the overall presentation of the 

financial statements. 

 

9 We shall obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control systems, 

to plan our audit and to determine the nature, timing and extent of the audit procedures necessary 

in order to assess the adequacy of those systems as a basis for the preparation of the financial 

statements and to establish whether proper accounting records have been kept by the Enterprise. 

 

10 We shall expect to obtain such appropriate evidence as we consider sufficient to enable us 

to draw reasonable conclusions there from.  The nature and extent of our procedures will vary 

according to our assessment of the accounting system of the Enterprise and, where we wish to 

place reliance on it, the internal control system, and may cover any aspect of the business 

operations. 

 

11 Our work may be varied on the basis of our findings during the course of an audit and 

from year to year.  Accordingly, we may [not necessarily visit the same or every location each 

year and we may] modify our audit scope, rotate our audit emphasis and propose matters of 

special audit emphasis, as the circumstances dictate. 

 

12 Our audit includes assessing the significant estimates and judgments made by yourself in 

the preparation of the financial statements, and whether the accounting policies are appropriate to 

the circumstances of the Enterprise, consistently applied and adequately disclosed. 

 

13 The concept of materiality affects our audit planning and our consideration of matters 

arising from our audit.  We take into account both qualitative and quantitative factors when 

assessing materiality. 
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14 In forming our opinion we will also evaluate the overall presentation of information in the 

financial statements. 

 

Management representations 

 

15 The information used by yourself in preparing the financial statements will invariably 

include facts or judgements, which are not themselves recorded in the accounting records.  As part 

of our normal audit procedures, we shall request you or the management to provide written 

confirmation of such facts or judgements and any other oral representations, which we have 

received during the course of the audit on matters having a material effect on the financial 

statements.  We will also ask you or them to confirm in that letter that all important and relevant 

information has been brought to our attention. 

 

16 We shall provide you or those charged with governance a schedule of any uncorrected 

misstatements that have come to our attention during our audit. If you decide not to adjust the 

financial statements for these misstatements, we shall request a written representation from 

yourself or the management and, where appropriate, those charged with governance, stating the 

reasons for not correcting the misstatements and that you believe the effects of these uncorrected 

misstatements are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole. 

 

Detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations 

 

17 The responsibility for safeguarding the assets of the Enterprise and for the prevention and 

detection of fraud, error and non-compliance with law or regulations rests with yourself.  

However, we shall endeavour to plan our audit so that we have a reasonable expectation of 

detecting material misstatements in the financial statements or accounting records (including those 

resulting from fraud, error or non-compliance with laws and regulations), but our examination 

should not be relied upon to disclose all such material misstatements or frauds, errors or instances 

of non-compliance as may exist. 

 

18 In connection with the planning and the performance of our audit, International Standards 

on Auditing require that we ensure that certain matters are communicated to you.  We will report 

directly to you any fraud of which we become aware that involves senior management, and any 

fraud (whether caused by senior management or other employees) of which we become aware that 

causes a material misstatement of the financial statements.  We will report to senior management 

any fraud perpetrated by lower level employees of which we become aware that does not cause a 

material misstatement of the financial statements; however, we will not report such matters 

directly to you, unless otherwise directed by yourself. 

 

19 We will inform the appropriate level of management of the Enterprise and ensure that you 

are adequately informed with respect to illegal acts that have been detected or have otherwise 

come to our attention in the course of our audit, unless the illegal act is clearly inconsequential. 

 

Access to working papers 

 

20 Our working papers and other internal documentation created for the purpose of carrying 

out our duties as auditor belong solely to [name of audit firm] and will not be provided to you. 

 

21 We may [also] be required to give access to our audit working papers for regulatory 

purposes or because of other statutory obligations. 
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Other requirements 

 

22 In order to assist us with the examination of your financial statements, we shall request 

early sight of all documents or statements which are due to be issued with the financial statements. 

 

23 Once we have issued our report we have no further direct responsibility in relation to the 

financial statements for that financial year. 

 

Preparation of financial statements 

 

24 Assistance with the preparation of financial statements does not form a part of the audit 

function, but we shall discuss the accounting principles of the Enterprise with you, particularly in 

any problem areas, and we may propose adjusting entries for your consideration. 

 

Taxation 

 

25 Taxation services other than in relation to the audit of tax, will be the subject of a separate 

engagement letter. 

 

Other services 

 

[Note: Any specific suggestions made in a proposal, whether written or otherwise, for example 

consultancy services should be dealt with separately in the engagement letter and capped, so that 

the client is aware that these are not part of the audit.] 

 

26 We shall not be treated as having notice, for the purposes of our audit responsibilities, of 

information provided to members of [name of audit firm] other than those engaged on the audit 

(for example information provided in connection with accounting, taxation and other services). 

 

Fiduciary responsibilities 

 

27 Because our audit is directed at forming an opinion on the financial statements of the 

Enterprise our audit procedures will not normally extend to assets or documents of title in respect 

of assets that are in the possession of the Enterprise but owned by others. 

 

Money laundering reporting 

 

28 The provision of audit services is regulated by the Prevention and Suppression of Money 

Laundering Activities Laws of 2007 to 2013 and as such, [Partners/Directors] (delete as 

appropriate) and staff in audit firms are required to report all knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds to know or suspect, that a criminal offence giving rise to any direct or indirect 

benefit from criminal conduct has been committed, regardless of whether that offence has been 

committed by their client or by a third party.  If as part of our normal audit work we have 

knowledge or suspicion, or have reasonable grounds to know or suspect, that such offences have 

been committed we are required to make a report to the Unit for Combating Money Laundering 

(MOKAS).  In such circumstances it is not our practice to discuss such reports with you because of 

the restrictions imposed by the tipping off provisions of the anti-money laundering legislation. 
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Client identification 

 

29 As with other professional services firms, we are under stringent requirements to identify 

our clients for the purposes of the anti-money laundering legislation.  We will request from you, 

and retain, some information and documentation for these purposes, and/or make searches in 

appropriate databases.  If satisfactory evidence of your identity is not provided within a reasonable 

time, there may be circumstances in which we will not be able to proceed with the audit 

appointment. 

 

Working for other clients 

 

30 We will not be prevented or restricted by virtue of our relationship with you, including 

anything in this engagement letter, from providing services to other clients.  Our standard internal 

procedures are designed to ensure that confidential information communicated to us during the 

course of this assignment will be maintained confidentially.  [We have discussed with you such 

procedures, as noted in the appendix to this engagement letter, and you agree the adequacy of 

such procedures for the purpose of this engagement]. 

 

Role of the audit engagement leader 

 

31 A [Partner/member of the Board of Directors] (delete as appropriate) of [name of audit 

firm], the audit engagement leader, will have overall responsibility for the conduct of the audit and 

for the issue of our opinion on the financial statements.  In practice we adopt certain procedures, 

both formal and informal, involving other [Partners/Directors] (delete as appropriate) for 

consultation and concurring review, in order that the advice we give and the opinions we express 

represent the breadth of knowledge and collective experience of [name of audit firm].  Other 

[Partners/Directors] (delete as appropriate) may also be assigned either to help ensure the quality 

of our service or to assist with aspects of the audit. 

 

Reporting to third parties 

 

32 There may be situations such as in relation to loan agreements, where a third party will 

seek to request us, in our capacity as auditor, to report to them.  Any contractual arrangements 

between you and a third party which seeks to impose such requirements upon us will not, as a 

matter of law, be binding on us.  However, depending on the circumstances we may agree to 

provide reports to third parties, but not in our capacity as auditor.  Any such possible requirements 

must be discussed with us at the earliest opportunity and well before the loan agreement or other 

arrangement is finalised.  In this regard, however, it is our policy not to extend our duty of care in 

respect of our audit report on the financial statements. 

 

33 As noted above, our opinion will be prepared for and only for yourself, and for no other 

purpose.  In these circumstances, we will not, in giving our opinion, accept or assume 

responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose 

for which our report or opinion may be used, or to any other person to whom our report is shown 

or into whose hands it may come, and no other persons shall be entitled to rely on our opinion save 

where they have obtained our prior written consent that they may do so. 

 

Reports to those charged with governance 

 

34 Our audit is not designed to identify all deficiencies in the accounting and internal control 

systems of the Enterprise, but we shall report to you in writing significant deficiencies in internal 

control identified during the audit which we consider should be brought to the attention of those 

charged with governance. We shall also communicate to those charged with governance 

significant findings arising from our audit as appropriate. 
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35 No such report may be provided to a third party without our prior written consent.  Such 

consent will be granted only on the basis that such reports are not prepared with the interests of 

anyone other than the Enterprise in mind and that we accept no duty or responsibility to any other 

party. 

 

36 Our review of internal financial control systems is only performed to the extent required to 

express an opinion on the financial statements of the Enterprise and therefore our comments on 

these systems will not necessarily address all possible improvements, which might be suggested as 

a result of a more extensive special examination. 

 

Indemnity provisions 

 

37 Since it is material for the correct exercise of our statutory duties as auditor to have a 

correct and exact view of the financial statements of the Enterprise and financial affairs and since 

it is evident that in order to achieve this goal we will require the cooperation of yourself and other 

agents of the Enterprise, we disclaim any responsibility arising out of any information that has 

been presented to us by the Enterprise or its agents which is inaccurate or misleading, or for the 

failure to produce all the material information and has been so provided wilfully, as a result of 

negligence or for any other reason. 

 

38 As a consideration for our services as auditor, you agree to indemnify us and hold [name 

of audit firm] harmless against all damages, losses and costs however caused, which we may 

suffer as a result of presentation by the Enterprise or its agents of erroneous, misleading or 

inaccurate information or the failure to provide material information or any other relevant 

document, save as to those that have been caused from our gross negligence, bad faith, breach of 

trust or wilful default. 

 

39 Though the auditor assumes and recognises liability for their statements only to the 

Enterprise itself and not to any other third party, the Enterprise shall agree to indemnify and hold 

harmless [name of audit firm], its [Partners/Directors] (delete as appropriate), agents and 

employees from, and against, any and all costs, expenses, losses, claims, demands, action, suits or 

proceedings paid, incurred, suffered, made or initiated against it by any third party, arising out of, 

or in connection with, this engagement, regardless of whether the loss or damage is caused other 

than through our fraud or wilful default. 

 

Liability 

 

40 [Name of audit firm] alone will be responsible for the performance of the engagement 

contract formed by this letter.  You therefore agree that you will not bring any claim in respect of 

or in connection with this engagement whether in contract, tort (including negligence), breach of 

statutory duty or otherwise against any member, director or employee of [name of audit firm]. 
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Brand name protection 

 

41 If the Enterprise intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on 

the financial statements of the Enterprise, or otherwise make reference to [name of audit firm] in a 

document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g. in a 

debt or equity offering circular or in a private placement memorandum), thereby associating [name 

of audit firm] with such document, the Enterprise agrees that its management will provide us with 

a draft of the document to read, and will obtain our approval for the inclusion or incorporation of 

our report by way of reference, or the reference to [name of audit firm], in such document before 

the document is published, printed and distributed.  The inclusion or incorporation by reference of 

our report in any such document would constitute the re-issuance of our report. 

 

42 Our engagement to perform the services described above does not constitute our 

agreement to be associated with any such documents published or reproduced by or on behalf of 

the Enterprise.  Any request by the Enterprise to reissue our report or to consent to its inclusion or 

incorporation by reference in an offering or other document will be considered based on the facts 

and circumstances existing at the time of such request.  [The estimated fees outlined herein / our 

audit fees] (delete as appropriate) do not include any services that would need to be performed in 

connection with any such request; fees for such services (and their scope) would be subject to our 

mutual agreement at such time and would be described in a separate engagement letter. 

 

Independence 

 

43 If we begin performing services for you and subsequently identify circumstances which 

may prejudice our independence in relation to that or other work we perform for you, we may need 

to cease work on the engagement.  Where this occurs, we will seek to resolve the situation as 

quickly as possible and will seek a solution that allows us to continue with the engagement.  In the 

event that we consider the situation cannot be resolved, we may have to terminate the services and 

we shall be entitled to do so on notice taking effect immediately on delivery, but we shall consult 

you before we take that step. 

 

44 [Name of audit firm] and its people maintain independence of interest and mental attitude 

in relationships with clients.  Audit firms are required to comply with certain laws and regulations 

with regards to auditors’ independence and conflict of interest.  You confirm that in order to assist 

us in identifying potential independence issues you have notified (and in future, will notify) us of 

any audit relationship or potential audit relationship between you or your affiliate enterprises on 

the one hand and [name of audit firm] or an affiliate of [name of audit firm] on the other hand.  

Furthermore, you commit yourselves to immediately inform the engagement responsible 

[Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] should a member of the 

engagement team apply for employment within your Enterprise.  Furthermore, you shall not 

approach a member of the engagement team for employment at any point during the audit 

engagement. 

 

45 You understand that failure to comply with the provisions set forth in the above paragraph 

may cause [name of audit firm] to act in breach of auditors’ independence rules, thus you may be 

held liable for any losses, claims or demands by any party, or any other costs (including judicial 

costs and representation fees) and expenses that arise as a result of such a breach. 
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Conflicts of interest 

 

46 We provide a wide range of services for a large number of clients and may be in a position 

where we are providing services to companies and organisations which you might regard as giving 

rise to a conflict of interest.  Whilst we have established procedures to identify such situations we 

cannot be certain that we will identify all of those which exist or may develop in part because it is 

difficult for us to anticipate what you might perceive to be a conflict.  We request that you notify 

us of any conflicts affecting this assignment of which you are or become aware.  Where the above 

circumstances are identified and we believe that your interests can be properly safeguarded by the 

implementation of appropriate procedures, we will discuss and agree with you the arrangements 

which we will put in place to preserve confidentiality and to ensure that the advice and opinions 

which you receive from us are wholly independent.  Just as we will not use information 

confidential to you for the advantage of a third party, we will not use confidential information 

obtained from any other party for your advantage. 

 

Electronic communications 

 

47 During the engagement, we shall from time to time communicate electronically with each 

other. However, the electronic transmission of information cannot be guaranteed to be secure or 

virus or error free and such information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete or otherwise be adversely affected or unsafe to use. 

 

48 The [Partners/Directors] (delete as appropriate) and staff of [name of audit firm] may 

also need to access electronic information and resources during the engagement.  You agree that 

there are benefits to each of us in their being able to access the [name of audit firm] network via 

your internet connection and that they may do this by connecting their laptop computers to your 

network.  We each understand that there are risks to each of us associated with such access, 

including in relation to security and the transmission of viruses. 

 

49 We each recognise that systems and procedures cannot be a guarantee that transmissions, 

our respective networks and the devices connected to these networks will be unaffected by risks 

such as those identified in the previous two paragraphs.  We confirm that we each accept the risks 

of and authorise (a) electronic communications between us, and (b) the use of your network and 

internet connection as set out above. We each agree to use commercially reasonable procedures (i) 

to check for the most commonly known viruses before sending information electronically or we 

connect to your network, and (ii) to prevent unauthorized access to each other’s systems. We shall 

each be responsible for protecting our own systems and interests in relation to electronic 

communications and you and [name of audit firm] (in each case including our respective 

members, directors, employees, agents or servants) shall have no liability to each other on any 

basis, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any error, 

damage, loss or omission arising from or in connection with the electronic communication of 

information between us and our reliance on such information or use of your network and internet 

connection. 

 

50 The exclusion of liability in the previous paragraph shall not apply to the extent that any 

liability arises out of acts, omissions or misrepresentations which are in any case criminal, 

dishonest or fraudulent on the part of our respective members, directors, employees, agents or 

servants and generally to the extent that such liability cannot by law be excluded. 

 

51 If the communication relates to a matter of significance on which you wish to rely and you 

are concerned about the possible effects of electronic transmission you should request a hard copy 

of such transmission from us.  If you wish us to password protect all or certain documents 

transmitted you should discuss this with us and we will try to make appropriate arrangements. 
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Electronic publication of auditor’s reports 

 

52 Our report on the financial statements of the Enterprise may not be published or 

distributed unless it is accompanied by the full financial statements to which it relates. 

 

53 We acknowledge that you may wish to publish the financial statements of the Enterprise 

and the auditor’s report on the website of the Enterprise.  Your responsibilities concerning the 

preparation, dissemination and signing of the financial statements do not change simply because 

the financial statements are reproduced.  It is your responsibility to ensure that any such 

publication properly presents the financial information and any auditor’s report.  We request that 

you advise us of any intended electronic publication before it occurs. 

 

54 By giving our consent to the issue of our opinion with the financial statements on the web 

site of the Enterprise we do not accept any duty of care and deny any liability beyond our statutory 

duties as auditor.  As auditor, we will review the process by which the financial statements to be 

published electronically are derived from the financial information contained in the manually 

signed accounts, check that the proposed electronic version is identical in content with the 

manually signed accounts and check that the conversion of the manually signed accounts into an 

electronic format has not distorted the overall presentation of the financial information, for 

example by highlighting certain information so as to give it greater prominence. 

 

55 You are responsible for the controls over, and the security of the web site and, where 

applicable, for establishing and controlling the process for electronically distributing Annual 

Reports and other financial information.  We remind you that the examination of controls over the 

maintenance and integrity of the website of the Enterprise is beyond the scope of the audit of the 

financial statements. Accordingly, we accept no responsibility for any changes that may have 

occurred to the financial statements since they were initially presented on the website. However, if 

we do become aware of any subsequent amendments, we will notify you that the financial 

statements no longer correspond with the manually signed financial statements. 

 

Fees 

 

56 Our fees will be based on the time that is required for the completion of the work by the 

individuals assigned on the engagement plus out of pocket expenses and value added tax.  Our hourly 

charging rates vary depending on the complexity of the assignment and the responsibility which is 

assumed, as well as the skills and expertise of the members of our staff who will be required to carry 

out the assignment.  Our fees will be billed as the assignment progresses and our invoices will be due 

and payable upon receipt. 

 

57 Our audit fees for ….…., as agreed with you, are €…….. and will be billed as follows: 

 

…………… 

 

58 In addition Value Added Tax (VAT) will be charged on fees and expenses. 

 

59 Payment of our fees is due on presentation of the bill. 

 

60 Our audit fees referred to in the preceding paragraph do not include the value of any 

additional time dealing with errors in your accounting records, deficiencies in your internal controls 

systems or with any other major issues that may come up during our audit, and which, had we been 

aware of their existence, would have necessitated the quotation of a higher audit fee. In such 

circumstances any additional audit fees will be agreed with you.  
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Confidentiality 

 

61 All data relating specifically to your business which is received from you for the purpose 

of providing or receiving the services which are the subject matter of this engagement letter, is 

regarded as Confidential Information (“Confidential Information”).  We will use Confidential 

Information only in relation to the provision of the said services and will not disclose such 

Confidential Information to any third party without your prior written consent, save as provided in 

paragraphs [62] to [66] below. 

 

62 We will not be obligated to treat as confidential any information disclosed by you which: 

(i) is rightfully known to us prior to its disclosure by you; (ii) is released by you to any other 

person or entity without restriction; (iii) is independently developed by us without any use of or 

reliance on Confidential Information; (iv) is in or enters the public domain without breach of this 

confidentiality obligation; or (v) may be lawfully obtained by us from any third party. 

 

63 We may give and/or disclose Confidential Information to other member firms of the 

international network of [name of audit firm] or relevant contractors, subcontractors and agents 

involved in the provision of services as long as they are bound by confidentiality obligations, and 

to your advisers who are involved in this matter. 

 

64 We may disclose Confidential Information where required by law or regulation or where 

ordered by court or where requested by a professional body of which we are a member.  We may 

also share Confidential Information with other member firms of the international network of 

[name of audit firm] for independence, risk management and quality review purposes. 

 

65 Confidential Information may be transferred for various business purposes including 

relationship management, account management, internal financial reporting, provision of IT 

services (including among others storage, hosting, maintenance, support) and outsourcing services, 

both to member firms of the international network of [name of audit firm] and to service providers 

we use. 

 

66 To the extent that the working relationship between the parties also involves the client 

disclosing information held by its affiliates or involves disclosures by such affiliates of 

information directly to us or any member firm of the international network of [name of audit firm], 

you authorise the information sharing and disclosures as provided in paragraphs [63], [64] and 

[65] above and confirm that you have authority to act as agent for your affiliates. 

 

67 You agree that we may provide services to your competitors or other parties whose 

interests may conflict with yours, as long as we do not disclose your confidential information and 

we comply with our ethical obligations. 

 

Data protection 

 

68 You agree that we may collect, store, disclose and transfer internationally personal data, 

including sensitive personal data, relating to you and/or your employees, contractors, clients and 

other individuals, for the same purposes as described in relation to disclosures of Confidential 

Information in paragraphs [62] to [65], above and for the purpose of providing you with 

information about us and our range of services. 

 

69 When you provide personal data to us about your employees, contractors, clients and other 

individuals, you confirm that you only do so provided that you have authority to act as their agent 

and that you have obtained any required consents.  You will ensure that processing of personal 

data by us and our subcontractors and/or agents will not place us or any such subcontractor or 

agent in breach of applicable legislation in relation to the protection of personal data. 
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70 To the extent permitted by applicable law and rules, you agree that we may monitor 

electronic communications for the purposes of ensuring compliance with our legal and regulatory 

obligations and internal policies. 

 

Resolving disputes 

 

71 Should any dispute arise in connection with this engagement each party will work together 

in good faith with a view to resolving the dispute.  Where each party agrees, the parties will seek 

to resolve the dispute through mediation.  Each party agrees that if the dispute is not resolved 

through negotiation or mediation, the parties irrevocably agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the Cyprus Courts. 

 

Safeguarding service 

 

72 It is our desire to provide you at all times with a high quality service to meet your needs. If 

at any time you would like to discuss with us how our service to you could be improved or if you 

are dissatisfied with any aspect of our services, please raise the matter immediately with the 

engagement leader responsible for that aspect of our services to you. We undertake to look into 

any complaint carefully and promptly and to do all we can to explain the position to you. 

 

Applicable law 

 

73 The contract formed by this engagement letter when accepted by you shall be governed 

by, and construed in accordance with, Cyprus law, and it is hereby irrevocably agreed and 

accepted that the Courts of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to settle any claim, difference 

or dispute (including without limitation claims for set-off or counterclaims) which may arise out of 

or in connection with such contract.  Each party irrevocably waives any claim that the action has 

been brought in an inconvenient forum or to claim that such Courts do not have jurisdiction. 

 

1Statement of entire agreement and provision for modifications to contract 

 

74 This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the 

subject matter hereof.  This letter supersedes all previous arrangements and understandings between 

the parties with respect to the subject of this letter, which shall cease to have any further force or 

effect.  Any variation to the terms of this letter shall be made in writing and will not be effective 

unless signed by a [Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] and by a duly 

authorised representative of [name of Enterprise]. 

 

75 The arrangements outlined in this letter will continue in effect from year to year unless 

amended or superseded. 

 

76 If the foregoing are in accordance with your understanding of the arrangements for the 

audit of the financial statements of the Enterprise and the provision of the other services described 

above, please sign and return to us the enclosed copy of this letter. 

 

Formatted: Bullets and Numbering
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77 Please refer to Mr ………………. for any further information or explanations you may 

require in connection with the above. 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

I have read the above letter and accept the terms and conditions set out therein [name of Individual 

Businessman]. 

 

Signed: 

 

 

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

(Individual Businessman Name)      (Date) 
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APPENDIX D 

 

 

Illustration of audit engagement letter – Partnership 

 

 

Mr ………. 

[Partnership name] 

[Partnership address] 

 

 

[Date] 

 

Reference: ……………… 

 

Subject: [Partnership name] 

 

Dear Sirs 

 

1 [Following our appointment as auditor of your Partnership, we set out below/ It is our 

policy to write to clients from time to time to set out]  the basis on which we [are to] act as auditor 

of [name of Partnership to be audited] (the “Partnership”) {and its subsidiary undertakings in 

[name of country] as shown in the appendix to this letter [with the exception of (name exceptions) 

(together the “subsidiaries” and each one individually a “subsidiary”)}, and the respective areas 

of responsibility of the members of the Partnership and of ourselves.  [The terms of this letter shall 

govern our engagement as auditor to each of the subsidiaries, as though references to the 

obligations of the Partnership were to the obligations of each subsidiary and references to the 

obligations of the members of the Partnership or “you”, were to the obligations of the board of 

directors of each subsidiary.] 

 

[Note: The appendix states the subsidiaries audited by the Partnership’s auditor and the 

subsidiaries audited by other auditors.  The subsidiaries audited by other auditors are exempt 

from the provisions of this letter as far as their individual financial statements are concerned.  

This letter will be effective for the statutory audits of the individual financial statements, as well, of 

those subsidiaries for which the signatories are the same with those of the Partnership who are 

signing this letter, or if they have been authorised by the board of directors of those subsidiaries to 

do so.  If none of these apply for specific subsidiaries, a separate audit engagement letter should 

be signed for each of these subsidiaries.] 
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Responsibilities of members of the Partnership and the auditor 

 

2 As members of the Partnership, you are responsible for ensuring that the Partnership 

maintains accounting records which disclose with reasonable accuracy the financial position of the 

Partnership, and for preparing financial statements which give a true and fair view in accordance 

with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and the 

General and Limited Partnership and Business Names Law [or other relevant legislation].  You 

are also responsible for making available to us, as and when required, all of the Partnership's 

accounting and other relevant records, including minutes of all meetings of the management and 

Partners, and such information and explanations which we consider necessary for the performance 

of our duties as auditor.  It is your responsibility to provide a copy of this engagement letter to 

those charged with governance, including all non-executive Partners [and other members of the 

Audit Committee]. 

 

3 You understand and acknowledge your responsibility for setting up an internal control 

system as you may determine necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement whether due to fraud or error. 

 

4 We have a statutory responsibility to report to the members of the Partnership whether in 

our opinion the financial statements give a true and fair view [of the financial position of the 

Partnership, and of its financial performance and its cash flows for the year] and whether the 

financial statements have been properly prepared in accordance with International Financial 

Reporting Standards as adopted by the European Union and the requirements of the General and 

Limited Partnership and Business Names Law [or other relevant legislation].  In arriving at our 

opinion, pursuant to the requirements of the Auditors and Statutory Audits of Annual and 

Consolidated Accounts Laws of 2009 and 2013, we are required to report as to whether: 

 

 (a) We have obtained all the information and explanations we considered necessary 

for the purposes of our audit. 

 (b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Partnership. 

 (c) The financial statements of the Partnership are in agreement with the books of 

account. 

 (d) 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 General 

and Limited Partnership and Business Names Law, in the manner so required. 

 (e) In our opinion, the information given in the report of the Partners is consistent 

with the financial statements. 

 

5 As noted above, our report will be made solely to the members of the Partnership, as a 

body, in accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and 

Consolidated Accounts Laws of 2009 and 2013.  Our audit work will be undertaken so that we 

might state to the members of the Partnership those matters we are required to state to them in an 

auditor’s report and for no other purpose.  In these circumstances, to the fullest extent permitted by 

law, we will not accept or assume responsibility to anyone other than the Partnership and the 

members of the Partnership as a body, for our audit report, or for the opinions we will form. 

 

6 Our professional responsibilities also include: 

 

 (a) providing in our report a description of the responsibilities of the members of the 

Partnership for the financial statements where the financial statements or 

accompanying information do not include such a description; and 

 (b) considering whether other information in documents containing audited financial 

statements is consistent with those financial statements. 
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Form and content of the auditor’s report 

 

7 We refer you to the most recent Technical Circulars issued by the Institute of Certified 

Public Accountants of Cyprus (ICPAC) concerning auditor’s reports on financial statements for 

the expected form and content of our auditor’s report. The form and content of our auditor’s report 

may need to be amended in the light of our audit findings. 

 

Scope of audit 

 

8 Our audit will be conducted in accordance with International Standards on Auditing 

(ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), and will 

include such tests of transactions and of the existence, ownership and valuation of assets and 

liabilities as we consider necessary. Those standards require that we comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 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.  An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by the Partners, as well as evaluating the overall presentation of the 

financial statements. 

 

9 We shall obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control systems, 

to plan our audit and to determine the nature, timing and extent of the audit procedures necessary 

in order to assess the adequacy of those systems as a basis for the preparation of the financial 

statements and to establish whether proper accounting records have been kept by the Partnership. 

 

10 We shall expect to obtain such appropriate evidence as we consider sufficient to enable us 

to draw reasonable conclusions there from.  The nature and extent of our procedures will vary 

according to our assessment of the accounting system of the Partnership and, where we wish to 

place reliance on it, the internal control system, and may cover any aspect of the business 

operations. 

 

11 Our work may be varied on the basis of our findings during the course of an audit and 

from year to year.  Accordingly, we may [not necessarily visit the same or every location each 

year and we may] modify our audit scope, rotate our audit emphasis and propose matters of 

special audit emphasis, as the circumstances dictate. 

 

12 Our audit includes assessing the significant estimates and judgments made by the 

members of the Partnership in the preparation of the financial statements, and whether the 

accounting policies are appropriate to the Partnership's [and its subsidiaries’] circumstances, 

consistently applied and adequately disclosed. 

 

13 The concept of materiality affects our audit planning and our consideration of matters 

arising from our audit.  We take into account both qualitative and quantitative factors when 

assessing materiality. 

 

14 In forming our opinion we will also evaluate the overall presentation of information in the 

financial statements. 
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Other auditors 

 

[The following paragraph should be included where the client has subsidiaries audited by other 

auditors]. 

 

15 As the primary auditor, to fulfil our responsibility for the Partnership’s consolidated 

financial statements, we may need to perform certain procedures on the work performed by other 

auditors. However, the responsibility to the Partnership, as shareholder, for the audits of such 

subsidiaries, remains with the auditors of the subsidiaries concerned.  

 

[The following paragraph is applicable when the engagement includes reporting to other group 

auditors] 

 

16 We may be required to report to the group auditor(s) [name of auditor(s), territory], in 

accordance with instructions issued to us by them, in connection with their audit opinion on the 

consolidated worldwide results of the group.  The management of the Partnership is responsible 

for preparing the special purpose standard forms which may be required for this purpose, in 

accordance with [IFRS/ the group accounting manual].  We will conduct our work in accordance 

with [relevant auditing standards]. 

 

Internal audit 

 

17 In developing our audit plan, we will liaise with your internal auditors to ensure that our 

work is properly co-ordinated with theirs.  We may decide to rely upon internal audit work 

whenever possible.  In assessing the extent to which use can be made of internal audit work, we 

will perform an evaluation of its adequacy for the external audit process in accordance with ISA 

610 “Using the Work of Internal Auditors”.  This will include an assessment of the procedures 

performed and documentation for compliance with ISA issued by the IAASB, and may involve the 

re-performance of selected procedures.  We have sole responsibility for the audit opinion to be 

expressed as a result of this engagement, and that responsibility is not reduced by any use made of 

the work of internal audit. 

 

Management representations 

 

18 The information used by the members of the Partnership in preparing the financial 

statements will invariably include facts or judgements, which are not themselves recorded in the 

accounting records.  As part of our normal audit procedures, we shall request appropriate Partners 

or senior officials/management to provide written confirmation of such facts or judgements and 

any other oral representations, which we have received during the course of the audit on matters 

having a material effect on the financial statements.  We will also ask them to confirm in that letter 

that all important and relevant information has been brought to our attention.   

 

19 We shall provide those charged with governance a schedule of any uncorrected 

misstatements that have come to our attention during our audit. If they decide not to adjust the 

financial statements for these misstatements, we shall request a written representation from both 

management and, where appropriate, those charged with governance, stating their reasons for not 

correcting the misstatements and that they believe the effects of these uncorrected misstatements 

are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole. 
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Detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations 

 

20 The responsibility for safeguarding the assets of the Partnership and for the prevention and 

detection of fraud, error and non-compliance with law or regulations rests with yourselves.  

However, we shall endeavour to plan our audit so that we have a reasonable expectation of 

detecting material misstatements in the financial statements or accounting records (including those 

resulting from fraud, error or non-compliance with laws and regulations), but our examination 

should not be relied upon to disclose all such material misstatements or frauds, errors or instances 

of non-compliance as may exist. 

 

21 In connection with the planning and the performance of our audit, International Standards 

on Auditing require that we ensure that certain matters are communicated to the members of the 

Partnership.  We will report directly to you any fraud of which we become aware that involves 

senior management, and any fraud (whether caused by senior management or other employees) of 

which we become aware that causes a material misstatement of the financial statements.  We will 

report to senior management any fraud perpetrated by lower level employees of which we become 

aware that does not cause a material misstatement of the financial statements; however, we will 

not report such matters directly to you, unless otherwise directed by yourselves. 

 

22 We will inform the appropriate level of management of the Partnership and ensure that the 

members of the Partnership are adequately informed with respect to illegal acts that have been 

detected or have otherwise come to our attention in the course of our audit, unless the illegal act is 

clearly inconsequential. 

 

Access to working papers 

 

23 Our working papers and other internal documentation created for the purpose of carrying 

out our duties as auditor belong solely to [name of audit firm] and will not be provided to you. 

 

[The following paragraph should be included where the members of the Partnership are audited 

by another auditor] 

 

24 We may be required as auditor of the Partnership to give the auditor of the members of the 

Partnership such information and explanations as that auditor may reasonably require for their 

audit.  This could include our giving them access to our working papers and copies of our working 

paper, as well as discussing relevant matters with them. 

 

25 We may [also] be required to give access to our audit working papers for regulatory 

purposes or because of other statutory obligations. 

 

Other requirements 

 

26 In order to assist us with the examination of your financial statements, we shall request 

early sight of all documents or statements [including the Chairman's statement (where applicable) 

and the Report of the Partners which are due to be issued with the financial statements. 

 

27 Once we have issued our report we have no further direct responsibility in relation to the 

financial statements for that financial year. 
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Preparation of financial statements 

 

28 Assistance with the preparation of financial statements does not form a part of the audit 

function, but we shall discuss the accounting principles of the Partnership with you, particularly in 

any problem areas, and we may propose adjusting entries for your consideration. 

 

Taxation 

 

29 Taxation services other than in relation to the audit of tax, will be the subject of a separate 

engagement letter. 

 

Other services 

 

[Note: Any specific suggestions made in a proposal, whether written or otherwise, for example 

consultancy services should be dealt with separately in the engagement letter and capped, so that 

the client is aware that these are not part of the audit.] 

 

30 We shall not be treated as having notice, for the purposes of our audit responsibilities, of 

information provided to members of [name of audit firm] other than those engaged on the audit 

(for example information provided in connection with accounting, taxation and other services). 

 

Fiduciary responsibilities 

 

31 Because our audit is directed at forming an opinion on the financial statements of the 

Partnership our audit procedures will not normally extend to assets or documents of title in respect 

of assets that are in the possession of the Partnership but owned by others. 

 

Money laundering reporting 

 

32 The provision of audit services is regulated by the Prevention and Suppression of Money 

Laundering Activities Laws of 2007 to 2013 and as such, [Partners/Directors] (delete as 

appropriate) and staff in audit firms are required to report all knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds to know or suspect, that a criminal offence giving rise to any direct or indirect 

benefit from criminal conduct has been committed, regardless of whether that offence has been 

committed by their client or by a third party.  If as part of our normal audit work we have 

knowledge or suspicion, or have reasonable grounds to know or suspect, that such offences have 

been committed we are required to make a report to the Unit for Combating Money Laundering 

(MOKAS).  In such circumstances it is not our practice to discuss such reports with you because of 

the restrictions imposed by the tipping off provisions of the anti-money laundering legislation. 

 

Client identification 

 

33 As with other professional services firms, we are under stringent requirements to identify 

our clients for the purposes of the anti-money laundering legislation.  We will request from you, 

and retain, some information and documentation for these purposes, and/or make searches in 

appropriate databases.  If satisfactory evidence of your identity is not provided within a reasonable 

time, there may be circumstances in which we will not be able to proceed with the audit 

appointment. 
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Working for other clients 

 

34 We will not be prevented or restricted by virtue of our relationship with you, including 

anything in this engagement letter, from providing services to other clients.  Our standard internal 

procedures are designed to ensure that confidential information communicated to us during the 

course of this assignment will be maintained confidentially.  [We have discussed with you such 

procedures, as noted in the appendix to this engagement letter, and you agree the adequacy of 

such procedures for the purpose of this engagement]. 

 

Role of the audit engagement leader 

 

35 A [Partner/member of the Board of Directors] (delete as appropriate) of [name of audit 

firm], the audit engagement leader, will have overall responsibility for the conduct of the audit and 

for the issue of our opinion on the financial statements.  In practice we adopt certain procedures, 

both formal and informal, involving other [Partners/Directors] (delete as appropriate) for 

consultation and concurring review, in order that the advice we give and the opinions we express 

represent the breadth of knowledge and collective experience of [name of audit firm].  Other 

[Partners/Directors] (delete as appropriate) may also be assigned either to help ensure the quality 

of our service or to assist with aspects of the audit. 

 

Reporting to third parties 

 

36 There may be situations such as in relation to loan agreements, where a third party will 

seek to request us, in our capacity as auditor, to report to them.  Any contractual arrangements 

between you and a third party which seeks to impose such requirements upon us will not, as a 

matter of law, be binding on us.  However, depending on the circumstances we may agree to 

provide reports to third parties, but not in our capacity as auditor.  Any such possible requirements 

must be discussed with us at the earliest opportunity and well before the loan agreement or other 

arrangement is finalised.  In this regard, however, it is our policy not to extend our duty of care in 

respect of our audit report on the financial statements. 

 

37 As noted above, our opinion will be prepared for and only for the members of the 

Partnership as a body in accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of 

Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009 and 2013, and for no other purpose.  In these 

circumstances, we will not, in giving our opinion, accept or assume responsibility (legal or 

otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which our report or 

opinion may be used, or to any other person to whom our report is shown or into whose hands it 

may come, and no other persons shall be entitled to rely on our opinion save where they have 

obtained our prior written consent that they may do so. 

 

Reports to those charged with governance 

 

38 Our audit is not designed to identify all deficiencies in the accounting and internal control 

systems of the Partnership, but we shall report to you in writing significant deficiencies in internal 

control identified during the audit which we consider should be brought to the attention of those 

charged with governance. We shall also communicate to those charged with governance 

significant findings arising from our audit as appropriate. 

 

39 No such report may be provided to a third party without our prior written consent.  Such 

consent will be granted only on the basis that such reports are not prepared with the interests of 

anyone other than the Partnership in mind and that we accept no duty or responsibility to any other 

party. 
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40 Our review of internal financial control systems is only performed to the extent required to 

express an opinion on the financial statements of the Partnership and therefore our comments on 

these systems will not necessarily address all possible improvements, which might be suggested as 

a result of a more extensive special examination. 

 

Indemnity provisions 

 

41 Since it is material for the correct exercise of our statutory duties as auditor to have a 

correct and exact view of the financial statements of the Partnership and financial affairs and since 

it is evident that in order to achieve this goal we will require the cooperation of the members of the 

Partnership and other agents of the Partnership, we disclaim any responsibility arising out of any 

information that has been presented to us by the Partnership or its agents which is inaccurate or 

misleading, or for the failure to produce all the material information and has been so provided 

wilfully, as a result of negligence or for any other reason. 

 

42 As a consideration for our services as auditor, you agree to indemnify us and hold [name 

of audit firm] harmless against all damages, losses and costs however caused, which we may 

suffer as a result of presentation by the Partnership or its agents of erroneous, misleading or 

inaccurate information or the failure to provide material information or any other relevant 

document, save as to those that have been caused from our gross negligence, bad faith, breach of 

trust or wilful default. 

 

43 Though the auditor assumes and recognises liability for their statements only to the 

Partnership itself and not to any other third party, the Partnership shall agree to indemnify and 

hold harmless [name of audit firm], its [Partners/Directors] (delete as appropriate), agents and 

employees from, and against, any and all costs, expenses, losses, claims, demands, action, suits or 

proceedings paid, incurred, suffered, made or initiated against it by any third party, arising out of, 

or in connection with, this engagement, regardless of whether the loss or damage is caused other 

than through our fraud or wilful default. 

 

Liability [The following paragraph should be deleted for US SEC clients where work will be 

relied on in connection with a US SEC filing] 

 

44 [Name of audit firm] alone will be responsible for the performance of the engagement 

contract formed by this letter.  You therefore agree that you will not bring any claim in respect of 

or in connection with this engagement whether in contract, tort (including negligence), breach of 

statutory duty or otherwise against any member, director or employee of [name of audit firm]. 

 

Brand name protection 

 

45 If the Partnership intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on 

the financial statements of the Partnership, or otherwise make reference to [name of audit firm] in 

a document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g. in a 

debt or equity offering circular or in a private placement memorandum), thereby associating [name 

of audit firm] with such document, the Partnership agrees that its members will provide us with a 

draft of the document to read, and will obtain our approval for the inclusion or incorporation of our 

report by way of reference, or the reference to [name of audit firm], in such document before the 

document is published, printed and distributed.  The inclusion or incorporation by reference of our 

report in any such document would constitute the re-issuance of our report. 
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46 Our engagement to perform the services described above does not constitute our 

agreement to be associated with any such documents published or reproduced by or on behalf of 

the Partnership.  Any request by the Partnership to reissue our report or to consent to its inclusion 

or incorporation by reference in an offering or other document will be considered based on the 

facts and circumstances existing at the time of such request.  [The estimated fees outlined herein / 

our audit fees] (delete as appropriate) do not include any services that would need to be 

performed in connection with any such request; fees for such services (and their scope) would be 

subject to our mutual agreement at such time and would be described in a separate engagement 

letter. 

 

Independence 

 

47 If we begin performing services for you and subsequently identify circumstances which 

may prejudice our independence in relation to that or other work we perform for you, your 

members or any affiliate within your Partnership structure, we may need to cease work on the 

engagement.  Where this occurs, we will seek to resolve the situation as quickly as possible and 

will seek a solution that allows us to continue with the engagement.  In the event that we consider 

the situation cannot be resolved, we may have to terminate the services and we shall be entitled to 

do so on notice taking effect immediately on delivery, but we shall consult you before we take that 

step. 

 

48 [Name of audit firm] and its people maintain independence of interest and mental attitude 

in relationships with clients.  Audit firms are required to comply with certain laws and regulations 

with regards to auditors’ independence and conflict of interest.  You confirm that in order to assist 

us in identifying potential independence issues you have notified (and in future, will notify) us of 

any audit relationship or potential audit relationship between you or your affiliates on the one hand 

and [name of audit firm] or an affiliate of [name of audit firm] on the other hand.  Furthermore, 

you commit yourselves to immediately inform the engagement responsible [Partner/Director] 

(delete as appropriate) of [name of audit firm] should a member of the engagement team apply for 

employment within your Partnership.  Furthermore, you shall not approach a member of the 

engagement team for employment at any point during the audit engagement. 

 

49 You understand that failure to comply with the provisions set forth in the above paragraph 

may cause [name of audit firm] to act in breach of auditors’ independence rules, thus you may be 

held liable for any losses, claims or demands by any party, or any other costs (including judicial 

costs and representation fees) and expenses that arise as a result of such a breach. 

 

Conflicts of interest 

 

50 We provide a wide range of services for a large number of clients and may be in a position 

where we are providing services to companies and organisations which you might regard as giving 

rise to a conflict of interest.  Whilst we have established procedures to identify such situations we 

cannot be certain that we will identify all of those which exist or may develop in part because it is 

difficult for us to anticipate what you might perceive to be a conflict.  We request that you notify 

us of any conflicts affecting this assignment of which you are or become aware.  Where the above 

circumstances are identified and we believe that your interests can be properly safeguarded by the 

implementation of appropriate procedures, we will discuss and agree with you the arrangements 

which we will put in place to preserve confidentiality and to ensure that the advice and opinions 

which you receive from us are wholly independent.  Just as we will not use information 

confidential to you for the advantage of a third party, we will not use confidential information 

obtained from any other party for your advantage. 

 



 Technical Circular No. 59, 31 July 2014 

 

 

131 

Electronic communications 

 

51 During the engagement, we shall from time to time communicate electronically with each 

other. However, the electronic transmission of information cannot be guaranteed to be secure or 

virus or error free and such information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete or otherwise be adversely affected or unsafe to use. 

 

52 The [Partners/Directors] (delete as appropriate) and staff of [name of audit firm] may 

also need to access electronic information and resources during the engagement.  You agree that 

there are benefits to each of us in their being able to access the [name of audit firm] network via 

your internet connection and that they may do this by connecting their laptop computers to your 

network.  We each understand that there are risks to each of us associated with such access, 

including in relation to security and the transmission of viruses. 

 

53 We each recognise that systems and procedures cannot be a guarantee that transmissions, 

our respective networks and the devices connected to these networks will be unaffected by risks 

such as those identified in the previous two paragraphs.  We confirm that we each accept the risks 

of and authorise (a) electronic communications between us, and (b) the use of your network and 

internet connection as set out above. We each agree to use commercially reasonable procedures (i) 

to check for the most commonly known viruses before sending information electronically or we 

connect to your network, and (ii) to prevent unauthorized access to each other’s systems. We shall 

each be responsible for protecting our own systems and interests in relation to electronic 

communications and you and [name of audit firm] (in each case including our respective 

members, directors, employees, agents or servants) shall have no liability to each other on any 

basis, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any error, 

damage, loss or omission arising from or in connection with the electronic communication of 

information between us and our reliance on such information or use of your network and internet 

connection. 

 

54 The exclusion of liability in the previous paragraph shall not apply to the extent that any 

liability arises out of acts, omissions or misrepresentations which are in any case criminal, 

dishonest or fraudulent on the part of our respective members, directors, employees, agents or 

servants and generally to the extent that such liability cannot by law be excluded. 

 

55 If the communication relates to a matter of significance on which you wish to rely and you 

are concerned about the possible effects of electronic transmission you should request a hard copy 

of such transmission from us.  If you wish us to password protect all or certain documents 

transmitted you should discuss this with us and we will try to make appropriate arrangements. 

 

Electronic publication of auditor’s reports 

 

56 Our reports on the financial statements of the Partnership may not be published or 

distributed unless they are accompanied by the full financial statements to which they relate. 

 

57 We acknowledge that as members of the Partnership you may wish to publish the financial 

statements of the Partnership and the auditor’s report on the website of the Partnership, or 

distribute them to members of the Partnership by electronic means such as e-mail.  Your 

responsibilities concerning the preparation, dissemination and signing of the financial statements 

do not change simply because the financial statements are reproduced or distributed electronically; 

it is your responsibility to ensure that any such publication properly presents the financial 

information and any auditor’s report.  We request that you advise us of any intended electronic 

publication before it occurs. 
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58 By giving our consent to the issue of our opinion with the financial statements on the web 

site of the Partnership we do not accept any duty of care and deny any liability beyond our 

statutory duties as auditor.  As auditor, we will review the process by which the financial 

statements to be published electronically are derived from the financial information contained in 

the manually signed accounts, check that the proposed electronic version is identical in content 

with the manually signed accounts and check that the conversion of the manually signed accounts 

into an electronic format has not distorted the overall presentation of the financial information, for 

example by highlighting certain information so as to give it greater prominence. 

 

59 You are responsible for the controls over, and the security of the web site and, where 

applicable, for establishing and controlling the process for electronically distributing Annual 

Reports and other financial information to the members of the Partnership and to the Registrar of 

Companies.  We remind you that the examination of controls over the maintenance and integrity of 

the website of the Partnership is beyond the scope of the audit of the financial statements. 

Accordingly, we accept no responsibility for any changes that may have occurred to the financial 

statements since they were initially presented on the website.  However, if we do become aware of 

any subsequent amendments, we will notify the members of the Partnership that the financial 

statements no longer correspond with the manually signed financial statements. 

 

Fees 

 

60 Our fees will be based on the time that is required for the completion of the work by the 

individuals assigned on the engagement plus out of pocket expenses and value added tax.  Our hourly 

charging rates vary depending on the complexity of the assignment and the responsibility which is 

assumed, as well as the skills and expertise of the members of our staff who will be required to carry 

out the assignment.  Our fees will be billed as the assignment progresses and our invoices will be due 

and payable upon receipt. 

 

61 Our audit fees for ….…., as agreed with you, are €…….. and will be billed as follows: 

 

…………… 

 

62 In addition Value Added Tax (VAT) will be charged on fees and expenses. 

 

63 Payment of our fees is due on presentation of the bill. 

 

64 Our audit fees referred to in the preceding paragraph do not include the value of any 

additional time dealing with errors in your accounting records, deficiencies in your internal 

controls systems or with any other major issues that may come up during our audit, and which, had 

we been aware of their existence, would have necessitated the quotation of a higher audit fee. In 

such circumstances any additional audit fees will be agreed with you. 

 

65 Our bills will normally be made out to and settled by the Partnership, however the 

Partnership and [each of the Partners] are jointly and severally responsible for all unpaid fees and 

any claim regarding the unsettled fees will be made against the Partnership and the beneficial 

owners. 
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Confidentiality 

 

66 All data relating specifically to your business which is received from you for the purpose 

of providing or receiving the services which are the subject matter of this engagement letter, is 

regarded as Confidential Information (“Confidential Information”).  We will use Confidential 

Information only in relation to the provision of the said services and will not disclose such 

Confidential Information to any third party without your prior written consent, save as provided in 

paragraphs [67] to [71] below. 

 

67 We will not be obligated to treat as confidential any information disclosed by you which: 

(i) is rightfully known to us prior to its disclosure by you; (ii) is released by you to any other 

person or entity without restriction; (iii) is independently developed by us without any use of or 

reliance on Confidential Information; (iv) is in or enters the public domain without breach of this 

confidentiality obligation; or (v) may be lawfully obtained by us from any third party. 

 

68 We may give and/or disclose Confidential Information to other member firms of the 

international network of [name of audit firm] or relevant contractors, subcontractors and agents 

involved in the provision of services as long as they are bound by confidentiality obligations, and 

to your advisers who are involved in this matter. 

 

69 We may disclose Confidential Information where required by law or regulation or where 

ordered by court or where requested by a professional body of which we are a member.  We may 

also share Confidential Information with other member firms of the international network of 

[name of audit firm] for independence, risk management and quality review purposes. 

 

70 Confidential Information may be transferred for various business purposes including 

relationship management, account management, internal financial reporting, provision of IT 

services (including among others storage, hosting, maintenance, support) and outsourcing services, 

both to member firms of the international network of [name of audit firm] and to service providers 

we use. 

 

71 To the extent that the working relationship between the parties also involves the client 

disclosing information held by its affiliates or involves disclosures by such affiliates of 

information directly to us or any member firm of the international network of [name of audit firm], 

you authorise the information sharing and disclosures as provided in paragraphs [68], [69] and 

[70] above and confirm that you have authority to act as agent for your affiliates. 

 

72 You agree that we may provide services to your competitors or other parties whose 

interests may conflict with yours, as long as we do not disclose your confidential information and 

we comply with our ethical obligations. 

 

Data protection 

 

73 You agree that we may collect, store, disclose and transfer internationally personal data, 

including sensitive personal data, relating to you and/or your employees, contractors, clients and 

other individuals, for the same purposes as described in relation to disclosures of Confidential 

Information in paragraphs [67] to [70], above and for the purpose of providing you with 

information about us and our range of services. 

 

74 When you provide personal data to us about your employees, contractors, clients and other 

individuals, you confirm that you only do so provided that you have authority to act as their agent 

and that you have obtained any required consents.  You will ensure that processing of personal 

data by us and our subcontractors and/or agents will not place us or any such subcontractor or 

agent in breach of applicable legislation in relation to the protection of personal data. 
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75 To the extent permitted by applicable law and rules, you agree that we may monitor 

electronic communications for the purposes of ensuring compliance with our legal and regulatory 

obligations and internal policies. 

 

Resolving disputes 

 

76 Should any dispute arise in connection with this engagement each party will work together 

in good faith with a view to resolving the dispute.  Where each party agrees, the parties will seek 

to resolve the dispute through mediation.  Each party agrees that if the dispute is not resolved 

through negotiation or mediation, the parties irrevocably agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the Cyprus Courts. 

 

Safeguarding service 

 

77 It is our desire to provide you at all times with a high quality service to meet your needs. If 

at any time you would like to discuss with us how our service to you could be improved or if you 

are dissatisfied with any aspect of our services, please raise the matter immediately with the 

engagement leader responsible for that aspect of our services to you. We undertake to look into 

any complaint carefully and promptly and to do all we can to explain the position to you. 

 

Applicable law 

 

78 The contract formed by this engagement letter when accepted by you shall be governed 

by, and construed in accordance with, Cyprus law, and it is hereby irrevocably agreed and 

accepted that the Courts of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to settle any claim, difference 

or dispute (including without limitation claims for set-off or counterclaims) which may arise out of 

or in connection with such contract.  Each party irrevocably waives any claim that the action has 

been brought in an inconvenient forum or to claim that such Courts do not have jurisdiction. 

 

1Statement of entire agreement and provision for modifications to contract 

 

79 This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the 

subject matter hereof.  This letter supersedes all previous arrangements and understandings between 

the parties with respect to the subject of this letter, which shall cease to have any further force or 

effect.  Any variation to the terms of this letter shall be made in writing and will not be effective 

unless signed by a [Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] and by a duly 

authorised representative of [name of Company]. 

 

80 The arrangements outlined in this letter will continue in effect from year to year unless 

amended or superseded. 

 

81 If the foregoing are in accordance with your understanding of the arrangements for the 

audit of the financial statements of the Partnership [and its subsidiaries] and the provision of the 

other services described above, please sign and return to us the enclosed copy of this letter. 

 

Formatted: Bullets and Numbering
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82 Please refer to Mr ………………. for any further information or explanations you may 

require in connection with the above. 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

I have read the above letter and accept the terms and conditions set out therein, and I confirm that I 

am an authorized person to sign on behalf of [name of the Partnership] [and its subsidiary 

companies stated in paragraph 1 of this letter]. 

 

Signed: 

 

 

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

(Name and position)      (Date) 

 

for and on behalf of [name of the Partnership] [and its subsidiary companies stated in paragraph 

1 of this letter]. 
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APPENDIX E 

 

 

Illustration of audit engagement letter – Provident Fund/ Occupational Retirement Benefit 

Fund 

 

 

Mr ………. 

[Provident Fund/ Occupational Retirement Benefit Fund name] 

[Provident Fund/ Occupational Retirement Benefit Fund address] 

 

 

[Date] 

 

Reference: ……………… 

 

Subject: [Provident Fund/ Occupational Retirement Benefit Fund name] 

 

Dear Sirs 

 

1 [Following our appointment as auditor of your Provident Fund/ Occupational Retirement 

Benefit Fund, we set out below/ It is our policy to write to clients from time to time to set out] the 

basis on which we [are to] act as auditor of [name of Provident Fund/ Occupational Retirement 

Benefit Fund to be audited] (the “Fund”), and the respective areas of responsibility of the members 

of the Administrative Committee and of ourselves. 

 

Responsibilities of the Administrative Committee and the auditor 

 

2 As Administrative Committee of the Fund, you are responsible for ensuring that the Fund 

maintains accounting records which disclose with reasonable accuracy the financial position of the 

Fund, and for preparing financial statements which give a true and fair view in accordance with 

International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union, the Regulations of 

the Fund and the Establishment, the Activities and the Supervision of Funds for Occupational 

Retirement Benefits Law of 2012 [or other relevant legislation].  You are also responsible for 

making available to us, as and when required, all of the Fund's accounting and other relevant 

records, including minutes of all meetings of the Fund’s Administrative Committee and members, 

and such information and explanations which we consider necessary for the performance of our 

duties as auditor.  It is your responsibility to provide a copy of this engagement letter to those 

charged with governance. 

 

3 You understand and acknowledge your responsibility for setting up an internal control 

system as you may determine necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement whether due to fraud or error. 
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4 We have a statutory responsibility to report to the Fund’s members whether in our opinion 

the financial statements give a true and fair view [of the financial position of the Fund, and of its 

financial performance for the year] and whether the financial statements have been properly 

prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the 

European Union, the Regulations of the Fund and the requirements of the Establishment, the 

Activities and the Supervision of Funds for Occupational Retirement Benefits Law of 2012 [or 

other relevant legislation].  In arriving at our opinion, pursuant to the requirements of the Auditors 

and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009 and 2013, we are 

required to report as to whether: 

 

 (a) We have obtained all the information and explanations we considered necessary 

for the purposes of our audit. 

 (b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Fund. 

 (c) The Fund’s financial statements are in agreement with the books of account. 

 (d) 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 

Establishment, the Activities and the Supervision of Funds for Occupational 

Retirement Benefits Law of 2012, in the manner so required. 

 (e) In our opinion, the information given in the report of the Administrative 

Committee is consistent with the financial statements. 

 

5 As noted above, our report will be made solely to the Fund’s members, as a body, in 

accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 

Accounts Laws of 2009 and 2013.  Our audit work will be undertaken so that we might state to the 

Fund’s members those matters we are required to state to them in an auditor’s report and for no 

other purpose.  In these circumstances, to the fullest extent permitted by law, we will not accept or 

assume responsibility to anyone other than the Fund and the Fund’s members as a body, for our 

audit report, or for the opinions we will form. 

 

6 Our professional responsibilities also include: 

 

 (a) providing in our report a description of the responsibilities of the Administrative 

Committee for the financial statements where the financial statements or 

accompanying information do not include such a description; and 

 (b) considering whether other information in documents containing audited financial 

statements is consistent with those financial statements. 

 

Form and content of the auditor’s report 

 

7 We refer you to the most recent Technical Circulars issued by the Institute of Certified 

Public Accountants of Cyprus (ICPAC) concerning auditor’s reports on financial statements for 

the expected form and content of our auditor’s report. The form and content of our auditor’s report 

may need to be amended in the light of our audit findings. 
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Scope of audit 

 

8 Our audit will be conducted in accordance with International Standards on Auditing 

(ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), and will 

include such tests of transactions and of the existence, ownership and valuation of assets and 

liabilities as we consider necessary. Those standards require that we comply with ethical 

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 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.  An audit also 

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates made by the Administrative Committee, as well as evaluating the overall 

presentation of the financial statements. 

 

9 We shall obtain a sufficient understanding of the accounting and internal control systems, 

to plan our audit and to determine the nature, timing and extent of the audit procedures necessary 

in order to assess the adequacy of those systems as a basis for the preparation of the financial 

statements and to establish whether proper accounting records have been kept by the Fund. 

 

10 We shall expect to obtain such appropriate evidence as we consider sufficient to enable us 

to draw reasonable conclusions there from.  The nature and extent of our procedures will vary 

according to our assessment of the Fund's accounting system and, where we wish to place reliance 

on it, the internal control system, and may cover any aspect of the business operations. 

 

11 Our work may be varied on the basis of our findings during the course of an audit and 

from year to year.  Accordingly, we may modify our audit scope, rotate our audit emphasis and 

propose matters of special audit emphasis, as the circumstances dictate. 

 

12 Our audit includes assessing the significant estimates and judgments made by the 

Administrative Committee in the preparation of the financial statements, and whether the 

accounting policies are appropriate to the Fund's circumstances, consistently applied and 

adequately disclosed. 

 

13 The concept of materiality affects our audit planning and our consideration of matters 

arising from our audit.  We take into account both qualitative and quantitative factors when 

assessing materiality. 

 

14 In forming our opinion we will also evaluate the overall presentation of information in the 

financial statements. 

 

Representations of the Administrative Committee 

 

15 The information used by the Administrative Committee in preparing the financial 

statements will invariably include facts or judgements, which are not themselves recorded in the 

accounting records.  As part of our normal audit procedures, we shall request appropriate members 

of the Administrative Committee/those charged with governance or management to provide 

written confirmation of such facts or judgements and any other oral representations, which we 

have received during the course of the audit on matters having a material effect on the financial 

statements.  We will also ask them to confirm in that letter that all important and relevant 

information has been brought to our attention.   
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16 We shall provide those charged with governance a schedule of any uncorrected 

misstatements that have come to our attention during our audit. If they decide not to adjust the 

financial statements for these misstatements, we shall request a written representation from both 

management and, where appropriate, those charged with governance, stating their reasons for not 

correcting the misstatements and that they believe the effects of these uncorrected misstatements 

are immaterial, individually and in aggregate, to the financial statements as a whole. 

 

Detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations 

 

17 The responsibility for safeguarding the assets of the Fund and for the prevention and 

detection of fraud, error and non-compliance with law or regulations rests with yourselves.  

However, we shall endeavour to plan our audit so that we have a reasonable expectation of 

detecting material misstatements in the financial statements or accounting records (including those 

resulting from fraud, error or non-compliance with laws and regulations), but our examination 

should not be relied upon to disclose all such material misstatements or frauds, errors or instances 

of non-compliance as may exist. 

 

18 In connection with the planning and the performance of our audit, International Standards 

on Auditing require that we ensure that certain matters are communicated to the Fund’s 

Administrative Committee.  We will report directly to the Administrative Committee any fraud of 

which we become aware that involves senior management, and any fraud (whether caused by 

senior management or other employees) of which we become aware that causes a material 

misstatement of the financial statements.  We will report to senior management any fraud 

perpetrated by lower level employees of which we become aware that does not cause a material 

misstatement of the financial statements; however, we will not report such matters directly to the 

Administrative Committee, unless otherwise directed by the Administrative Committee. 

 

19 We will inform the appropriate level of management of the Fund and ensure that the 

Administrative Committee is adequately informed with respect to illegal acts that have been 

detected or have otherwise come to our attention in the course of our audit, unless the illegal act is 

clearly inconsequential. 

 

Access to working papers 

 

20 Our working papers and other internal documentation created for the purpose of carrying 

out our duties as auditor belong solely to [name of audit firm] and will not be provided to you. 

 

21 We may [also] be required to give access to our audit working papers for regulatory 

purposes or because of other statutory obligations. 

 

Other requirements 

 

22 In order to assist us with the examination of your financial statements, we shall request 

early sight of all documents or statements [including the Chairman's statement (where applicable) 

and the Report of the Administrative Committee] which are due to be issued with the financial 

statements.  We are also entitled to attend all general meetings of the Fund and to receive notice of 

all such meetings. 

 

23 Once we have issued our report we have no further direct responsibility in relation to the 

financial statements for that financial year. However, we expect that you will inform us of any 

material event occurring between the date of our report and the date of the Annual General 

Meeting of the Fund, which may affect the financial statements. 
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Preparation of financial statements 

 

24 Assistance with the preparation of financial statements does not form a part of the audit 

function, but we shall discuss the Fund's [group's] accounting principles with you, particularly in 

any problem areas, and we may propose adjusting entries for your consideration. 

 

Taxation 

 

25 Taxation services other than in relation to the audit of tax, will be the subject of a separate 

engagement letter. 

 

Other services 

 

[Note: Any specific suggestions made in a proposal, whether written or otherwise, for example 

consultancy services should be dealt with separately in the engagement letter and capped, so that 

the client is aware that these are not part of the audit.] 

 

26 We shall not be treated as having notice, for the purposes of our audit responsibilities, of 

information provided to members of [name of audit firm] other than those engaged on the audit 

(for example information provided in connection with accounting, taxation and other services). 

 

Fiduciary responsibilities 

 

27 Because our audit is directed at forming an opinion on the financial statements of the Fund 

our audit procedures will not normally extend to assets or documents of title in respect of assets 

that are in the possession of the Fund but owned by others. 

 

Money laundering reporting 

 

28 The provision of audit services is regulated by the Prevention and Suppression of Money 

Laundering Activities Laws of 2007 to 2013 and as such, [Partners/Directors] (delete as 

appropriate) and staff in audit firms are required to report all knowledge or suspicion, or 

reasonable grounds to know or suspect, that a criminal offence giving rise to any direct or indirect 

benefit from criminal conduct has been committed, regardless of whether that offence has been 

committed by their client or by a third party.  If as part of our normal audit work we have 

knowledge or suspicion, or have reasonable grounds to know or suspect, that such offences have 

been committed we are required to make a report to the Unit for Combating Money Laundering 

(MOKAS).  In such circumstances it is not our practice to discuss such reports with you because of 

the restrictions imposed by the tipping off provisions of the anti-money laundering legislation. 

 

Client identification 

 

29 As with other professional services firms, we are under stringent requirements to identify 

our clients for the purposes of the anti-money laundering legislation.  We will request from you, 

and retain, some information and documentation for these purposes, and/or make searches in 

appropriate databases.  If satisfactory evidence of your identity is not provided within a reasonable 

time, there may be circumstances in which we will not be able to proceed with the audit 

appointment. 
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Working for other clients 

 

30 We will not be prevented or restricted by virtue of our relationship with you, including 

anything in this engagement letter, from providing services to other clients.  Our standard internal 

procedures are designed to ensure that confidential information communicated to us during the 

course of this assignment will be maintained confidentially.  [We have discussed with you such 

procedures, as noted in the appendix to this engagement letter, and you agree the adequacy of 

such procedures for the purpose of this engagement]. 

 

Role of the audit engagement leader 

 

31 A [Partner/Member of the Board of Directors] (delete as appropriate) of [name of audit 

firm], the audit engagement leader, will have overall responsibility for the conduct of the audit and 

for the issue of our opinion on the financial statements.  In practice we adopt certain procedures, 

both formal and informal, involving other [Partners/Directors] (delete as appropriate) for 

consultation and concurring review, in order that the advice we give and the opinions we express 

represent the breadth of knowledge and collective experience of [name of audit firm].  Other 

[Partners/Directors] (delete as appropriate) may also be assigned either to help ensure the quality 

of our service or to assist with aspects of the audit. 

 

Reporting to third parties 

 

32 There may be situations such as in relation to loan agreements, where a third party will 

seek to request us, in our capacity as auditor, to report to them.  Any contractual arrangements 

between you and a third party which seeks to impose such requirements upon us will not, as a 

matter of law, be binding on us.  However, depending on the circumstances we may agree to 

provide reports to third parties, but not in our capacity as auditor.  Any such possible requirements 

must be discussed with us at the earliest opportunity and well before the loan agreement or other 

arrangement is finalised.  In this regard, however, it is our policy not to extend our duty of care in 

respect of our audit report on the financial statements. 

 

33 As noted above, our opinion will be prepared for and only for the members of the Fund as 

a body in accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and 

Consolidated Accounts Laws of 2009 and 2013, and for no other purpose.  In these circumstances, 

we will not, in giving our opinion, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept 

liability for or in connection with any other purpose for which our report or opinion may be used, 

or to any other person to whom our report is shown or into whose hands it may come, and no other 

persons shall be entitled to rely on our opinion save where they have obtained our prior written 

consent that they may do so. 

 

Reports to those charged with governance 

 

34 Our audit is not designed to identify all deficiencies in the accounting and internal control 

systems of the Fund, but we shall report to you in writing significant deficiencies in internal 

control identified during the audit which we consider should be brought to the attention of those 

charged with governance. We shall also communicate to those charged with governance 

significant findings arising from our audit as appropriate. 

 

35 No such report may be provided to a third party without our prior written consent.  Such 

consent will be granted only on the basis that such reports are not prepared with the interests of 

anyone other than the Fund in mind and that we accept no duty or responsibility to any other party. 
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36 Our review of internal financial control systems is only performed to the extent required to 

express an opinion on the financial statements of the Fund and therefore our comments on these 

systems will not necessarily address all possible improvements, which might be suggested as a 

result of a more extensive special examination. 

 

Indemnity provisions 

 

37 Since it is material for the correct exercise of our statutory duties as auditor to have a 

correct and exact view of the financial statements and financial affairs of the Fund and since it is 

evident that in order to achieve this goal we will require the cooperation of the Administrative 

Committee and other agents of the Fund, we disclaim any responsibility arising out of any 

information that has been presented to us by the Fund or its agents which is inaccurate or 

misleading, or for the failure to produce all the material information and has been so provided 

wilfully, as a result of negligence or for any other reason. 

 

38 As a consideration for our services as auditor, you agree to indemnify us and hold [name 

of audit firm] harmless against all damages, losses and costs however caused, which we may 

suffer as a result of presentation by the Fund or its agents of erroneous, misleading or inaccurate 

information or the failure to provide material information or any other relevant document, save as 

to those that have been caused from our gross negligence, bad faith, breach of trust or wilful 

default. 

 

39 Though the auditor assumes and recognises liability for their statements only to the Fund 

itself and not to any other third party, the Fund shall agree to indemnify and hold harmless [name 

of audit firm], its [Partners/Directors] (delete as appropriate), agents and employees from, and 

against, any and all costs, expenses, losses, claims, demands, action, suits or proceedings paid, 

incurred, suffered, made or initiated against it by any third party, arising out of, or in connection 

with, this engagement, regardless of whether the loss or damage is caused other than through our 

fraud or wilful default. 

 

Liability  

 

40 [Name of audit firm] alone will be responsible for the performance of the engagement 

contract formed by this letter.  You therefore agree that you will not bring any claim in respect of 

or in connection with this engagement whether in contract, tort (including negligence), breach of 

statutory duty or otherwise against any member, director or employee of [name of audit firm]. 

 

Brand name protection 

 

41 If the Fund intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on the 

financial statements of the Fund, or otherwise make reference to [name of audit firm] in a 

document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g. in a 

debt or equity offering circular or in a private placement memorandum), thereby associating [name 

of audit firm] with such document, the Fund agrees that its Administrative Committee will provide 

us with a draft of the document to read, and will obtain our approval for the inclusion or 

incorporation of our report by way of reference, or the reference to [name of audit firm], in such 

document before the document is published, printed and distributed.  The inclusion or 

incorporation by reference of our report in any such document would constitute the re-issuance of 

our report. 
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42 Our engagement to perform the services described above does not constitute our 

agreement to be associated with any such documents published or reproduced by or on behalf of 

the Fund.  Any request by the Fund to reissue our report or to consent to its inclusion or 

incorporation by reference in an offering or other document will be considered based on the facts 

and circumstances existing at the time of such request.  [The estimated fees outlined herein / our 

audit fees] (delete as appropriate) do not include any services that would need to be performed in 

connection with any such request; fees for such services (and their scope) would be subject to our 

mutual agreement at such time and would be described in a separate engagement letter. 

 

Independence 

 

43 If we begin performing services for you and subsequently identify circumstances which 

may prejudice our independence in relation to that or other work we perform for you or any of 

your affiliate companies, we may need to cease work on the engagement.  Where this occurs, we 

will seek to resolve the situation as quickly as possible and will seek a solution that allows us to 

continue with the engagement.  In the event that we consider the situation cannot be resolved, we 

may have to terminate the services and we shall be entitled to do so on notice taking effect 

immediately on delivery, but we shall consult you before we take that step. 

 

44 [Name of audit firm] and its people maintain independence of interest and mental attitude 

in relationships with clients.  Audit firms are required to comply with certain laws and regulations 

with regards to auditors’ independence and conflict of interest.  You confirm that in order to assist 

us in identifying potential independence issues you have notified (and in future, will notify) us of 

any audit relationship or potential audit relationship between you or your affiliates on the one hand 

and [name of audit firm] or an affiliate of [name of audit firm] on the other hand.  Furthermore, 

you commit yourselves to immediately inform the engagement responsible [Partner/Director] 

(delete as appropriate) of [name of audit firm] should a member of the engagement team apply for 

employment within your Fund.  Furthermore, you shall not approach a member of the engagement 

team for employment at any point during the audit engagement. 

 

45 You understand that failure to comply with the provisions set forth in the above paragraph 

may cause [name of audit firm] to act in breach of auditors’ independence rules, thus you may be 

held liable for any losses, claims or demands by any party, or any other costs (including judicial 

costs and representation fees) and expenses that arise as a result of such a breach. 

 

Conflicts of interest 

 

46 We provide a wide range of services for a large number of clients and may be in a position 

where we are providing services to companies and organisations which you might regard as giving 

rise to a conflict of interest.  Whilst we have established procedures to identify such situations we 

cannot be certain that we will identify all of those which exist or may develop in part because it is 

difficult for us to anticipate what you might perceive to be a conflict.  We request that you notify 

us of any conflicts affecting this assignment of which you are or become aware.  Where the above 

circumstances are identified and we believe that your interests can be properly safeguarded by the 

implementation of appropriate procedures, we will discuss and agree with you the arrangements 

which we will put in place to preserve confidentiality and to ensure that the advice and opinions 

which you receive from us are wholly independent.  Just as we will not use information 

confidential to you for the advantage of a third party, we will not use confidential information 

obtained from any other party for your advantage. 
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Electronic communications 

 

47 During the engagement, we shall from time to time communicate electronically with each 

other. However, the electronic transmission of information cannot be guaranteed to be secure or 

virus or error free and such information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late 

or incomplete or otherwise be adversely affected or unsafe to use. 

 

48 The [Partners/Directors] (delete as appropriate) and staff of [name of audit firm] may 

also need to access electronic information and resources during the engagement.  You agree that 

there are benefits to each of us in their being able to access the [name of audit firm] network via 

your internet connection and that they may do this by connecting their laptop computers to your 

network.  We each understand that there are risks to each of us associated with such access, 

including in relation to security and the transmission of viruses. 

 

49 We each recognise that systems and procedures cannot be a guarantee that transmissions, 

our respective networks and the devices connected to these networks will be unaffected by risks 

such as those identified in the previous two paragraphs.  We confirm that we each accept the risks 

of and authorise (a) electronic communications between us, and (b) the use of your network and 

internet connection as set out above. We each agree to use commercially reasonable procedures (i) 

to check for the most commonly known viruses before sending information electronically or we 

connect to your network, and (ii) to prevent unauthorized access to each other’s systems. We shall 

each be responsible for protecting our own systems and interests in relation to electronic 

communications and you and [name of audit firm] (in each case including our respective 

members, directors, employees, agents or servants) shall have no liability to each other on any 

basis, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise, in respect of any error, 

damage, loss or omission arising from or in connection with the electronic communication of 

information between us and our reliance on such information or use of your network and internet 

connection. 

 

50 The exclusion of liability in the previous paragraph shall not apply to the extent that any 

liability arises out of acts, omissions or misrepresentations which are in any case criminal, 

dishonest or fraudulent on the part of our respective members, directors, employees, agents or 

servants and generally to the extent that such liability cannot by law be excluded. 

 

51 If the communication relates to a matter of significance on which you wish to rely and you 

are concerned about the possible effects of electronic transmission you should request a hard copy 

of such transmission from us.  If you wish us to password protect all or certain documents 

transmitted you should discuss this with us and we will try to make appropriate arrangements. 

 

Electronic publication of auditor’s reports 

 

52 Our report on the financial statements of the Fund may not be published or distributed 

unless it is accompanied by the full financial statements to which it relates. 

 

53 We acknowledge that as Administrative Committee of the Fund you may wish to publish 

the financial statements of the Fund and the auditor’s report on the website of the Fund, or 

distribute them to members by electronic means such as e-mail.  Your responsibilities concerning 

the preparation, dissemination and signing of the financial statements do not change simply 

because the financial statements are reproduced or distributed electronically; it is your 

responsibility to ensure that any such publication properly presents the financial information and 

any auditor’s report.  We request that you advise us of any intended electronic publication before it 

occurs. 
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54 By giving our consent to the issue of our opinion with the financial statements on the 

website of the Fund we do not accept any duty of care and deny any liability beyond our statutory 

duties as auditor.  As auditor, we will review the process by which the financial statements to be 

published electronically are derived from the financial information contained in the manually 

signed accounts, check that the proposed electronic version is identical in content with the 

manually signed accounts and check that the conversion of the manually signed accounts into an 

electronic format has not distorted the overall presentation of the financial information, for 

example by highlighting certain information so as to give it greater prominence. 

 

55 You are responsible for the controls over, and the security of the website and, where 

applicable, for establishing and controlling the process for electronically distributing Annual 

Reports and other financial information to the members of the Fund and to the Registrar of 

Occupational Retirement Benefit Funds.  We remind you that the examination of controls over the 

maintenance and integrity of the website of the Fund is beyond the scope of the audit of the 

financial statements. Accordingly, we accept no responsibility for any changes that may have 

occurred to the financial statements since they were initially presented on the web site.  However, 

if we do become aware of any subsequent amendments, we will notify the Administrative 

Committee that the financial statements no longer correspond with the manually signed financial 

statements. 

 

Fees 

 

56 Our fees will be based on the time that is required for the completion of the work by the 

individuals assigned on the engagement plus out of pocket expenses and value added tax.  Our hourly 

charging rates vary depending on the complexity of the assignment and the responsibility which is 

assumed, as well as the skills and expertise of the members of our staff who will be required to carry 

out the assignment.  Our fees will be billed as the assignment progresses and our invoices will be due 

and payable upon receipt. 

 

57 Our audit fees for ….…., as agreed with you, are €…….. and will be billed as follows: 

 

…………… 

 

58 In addition Value Added Tax (VAT) will be charged on fees and expenses. 

 

59 Payment of our fees is due on presentation of the bill. 

 

60 Our audit fees referred to in the preceding paragraph do not include the value of any 

additional time dealing with errors in your accounting records, deficiencies in your internal 

controls systems or with any other major issues that may come up during our audit, and which, had 

we been aware of their existence, would have necessitated the quotation of a higher audit fee. In 

such circumstances any additional audit fees will be agreed with you. 

 

61 Our bills will normally be made out to and settled by the Fund, however the Fund and its 

members are jointly and severally responsible for all unpaid fees and any claim regarding the 

unsettled fees will be made against the Fund and the members of the Fund. 
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Confidentiality 

 

62 All data relating specifically to your business which is received from you for the purpose 

of providing or receiving the services which are the subject matter of this engagement letter, is 

regarded as Confidential Information (“Confidential Information”).  We will use Confidential 

Information only in relation to the provision of the said services and will not disclose such 

Confidential Information to any third party without your prior written consent, save as provided in 

paragraphs [63] to [67] below. 

 

63 We will not be obligated to treat as confidential any information disclosed by you which: 

(i) is rightfully known to us prior to its disclosure by you; (ii) is released by you to any other 

person or entity without restriction; (iii) is independently developed by us without any use of or 

reliance on Confidential Information; (iv) is in or enters the public domain without breach of this 

confidentiality obligation; or (v) may be lawfully obtained by us from any third party. 

 

64 We may give and/or disclose Confidential Information to other member firms of the 

international network of [name of audit firm] or relevant contractors, subcontractors and agents 

involved in the provision of services as long as they are bound by confidentiality obligations, and 

to your advisers who are involved in this matter. 

 

65 We may disclose Confidential Information where required by law or regulation or where 

ordered by court or where requested by a professional body of which we are a member.  We may 

also share Confidential Information with other member firms of the international network of 

[name of audit firm] for independence, risk management and quality review purposes. 

 

66 Confidential Information may be transferred for various business purposes including 

relationship management, account management, internal financial reporting, provision of IT 

services (including among others storage, hosting, maintenance, support) and outsourcing services, 

both to member firms of the international network of [name of audit firm] and to service providers 

we use. 

 

67 To the extent that the working relationship between the parties also involves the client 

disclosing information held by its affiliates or involves disclosures by such affiliates of 

information directly to us or any member firm of the international network of [name of audit firm], 

you authorise the information sharing and disclosures as provided in paragraphs [64], [65] and 

[66] above and confirm that you have authority to act as agent for your affiliates. 

 

68 You agree that we may provide services to your competitors or other parties whose 

interests may conflict with yours, as long as we do not disclose your confidential information and 

we comply with our ethical obligations. 

 

Data protection 

 

69 You agree that we may collect, store, disclose and transfer internationally personal data, 

including sensitive personal data, relating to you and/or your employees, contractors, clients and 

other individuals, for the same purposes as described in relation to disclosures of Confidential 

Information in paragraphs [63] to [66], above and for the purpose of providing you with 

information about us and our range of services. 
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70 When you provide personal data to us about the members of the Fund, contractors and 

other individuals, you confirm that you only do so provided that you have authority to act as their 

agent and that you have obtained any required consents.  You will ensure that processing of 

personal data by us and our subcontractors and/or agents will not place us or any such 

subcontractor or agent in breach of applicable legislation in relation to the protection of personal 

data. 

 

71 To the extent permitted by applicable law and rules, you agree that we may monitor 

electronic communications for the purposes of ensuring compliance with our legal and regulatory 

obligations and internal policies. 

 

Resolving disputes 

 

72 Should any dispute arise in connection with this engagement each party will work together 

in good faith with a view to resolving the dispute.  Where each party agrees, the parties will seek 

to resolve the dispute through mediation.  Each party agrees that if the dispute is not resolved 

through negotiation or mediation, the parties irrevocably agree to submit to the exclusive 

jurisdiction of the Cyprus Courts. 

 

Safeguarding service 

 

73 It is our desire to provide you at all times with a high quality service to meet your needs. If 

at any time you would like to discuss with us how our service to you could be improved or if you 

are dissatisfied with any aspect of our services, please raise the matter immediately with the 

engagement leader responsible for that aspect of our services to you. We undertake to look into 

any complaint carefully and promptly and to do all we can to explain the position to you. 

 

Applicable law 

 

74 The contract formed by this engagement letter when accepted by you shall be governed 

by, and construed in accordance with, Cyprus law, and it is hereby irrevocably agreed and 

accepted that the Courts of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to settle any claim, difference 

or dispute (including without limitation claims for set-off or counterclaims) which may arise out of 

or in connection with such contract.  Each party irrevocably waives any claim that the action has 

been brought in an inconvenient forum or to claim that such Courts do not have jurisdiction. 

 

1Statement of entire agreement and provision for modifications to contract 

 

75 This letter forms the entire agreement and understanding between us with respect to the 

subject matter hereof.  This letter supersedes all previous arrangements and understandings between 

the parties with respect to the subject of this letter, which shall cease to have any further force or 

effect.  Any variation to the terms of this letter shall be made in writing and will not be effective 

unless signed by a [Partner/Director] (delete as appropriate) of [name of audit firm] and by a duly 

authorised representative of [name of Fund]. 

 

76 The arrangements outlined in this letter will continue in effect from year to year unless 

amended or superseded. 

 

77 If the foregoing are in accordance with your understanding of the arrangements for the 

audit of the financial statements of the Fund and the provision of the other services described 

above, please sign and return to us the enclosed copy of this letter. 
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78 Please refer to Mr ………………. for any further information or explanations you may 

require in connection with the above. 

 

Yours sincerely 

 

 

 

 

I have read the above letter and accept the terms and conditions set out therein, and I confirm that I 

am an authorized person to sign on behalf of [name of the Fund]. 

 

Signed: 

 

 

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

(Name and position)      (Date) 

 

for and on behalf of [name of the Fund]. 


