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Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 [ο «Νόμος»] που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2011, 
όπου νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αντικαθίσταται από άλλο νόμιμο ελεγκτή ή 
νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, ο προηγούμενος νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο 
(προηγούμενος ελεγκτής) υποχρεούται να παρέχει στο νέο νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό 
γραφείο (διάδοχος ελεγκτής) πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την 
ελεγχόμενη οντότητα. 
 
Σκοπός αυτής της εγκυκλίου είναι να παράσχει πρακτική καθοδήγηση τόσο για τους προηγούμενους 
όσο και για τους διάδοχους ελεγκτές σε σχέση με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες. 
 
Η νέα υποχρέωση ισχύει σε σχέση με διορισμούς για τους υποχρεωτικούς ελέγχους οικονομικών ετών 
που αρχίζουν στις ή μετά τις 8 Απριλίου 2011. 
 
Η καθοδήγηση που παρέχεται με αυτή την εγκύκλιο είναι ξεχωριστή από τους Κανονισμούς του 
ΣΕΛΚ για την αποδοχή ενός επαγγελματικού διορισμού. 
 
Το υλικό αυτής της εγκυκλίου προέρχεται από την έκδοση του Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW) “Access to information by successor auditors – Technical Release AAF 
01/08”.  Ευχαριστούμε το ICAEW, κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για την άδεια 
που μας έδωσε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό. 
 
Σημειώνεται ότι αυτή η εγκύκλιος δεν αποτελεί πρότυπο.  Οι πληροφορίες που περιέχει προορίζονται 
για γενική καθοδήγηση μόνο.  Πρέπει να χρησιμοποιείται επαγγελματική κρίση στην εφαρμογή της 
καθοδήγησης που παρέχεται και, όπου είναι κατάλληλο, θα πρέπει να αναζητείται νομική βοήθεια.  
Τόσο ο ΣΕΛΚ όσο και το ICAEW δεν αποδέχονται ευθύνη για ζημιά που προξενείται σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργήσει ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε υλικού σε αυτήν την 
εγκύκλιο. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
 
Συνημμένα 
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Εισαγωγή 
 
Σκοπός αυτής της τεχνικής εγκυκλίου είναι να παράσχει καθοδήγηση για να βοηθήσει στη διαχείριση 
της διαδικασίας σε σχέση με την υποχρέωση για τους νόμιμους ελεγκτές που παύουν να κατέχουν το 
αξίωμα, να παρέχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες στους νεοδιόριστους νόμιμους ελεγκτές, 
σύμφωνα με το Άρθρο 29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 [o «Νόμος»] που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2011. 
 
Εφαρμογή 
 
Αυτή η νέα υποχρέωση ισχύει για όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους όπως καθορίζονται από το 
Νόμο. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο: 

• «Υποχρεωτικός έλεγχος» σημαίνει τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων 
λογαριασμών που απαιτείται να διενεργείται βάσει του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου ή 
οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας της Κύπρου. 

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

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, οι οικονομικές καταστάσεις της 
οποίας υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο στην Κύπρο. 

 
Δεν απαιτείται από νόμιμους ελεγκτές ή νόμιμα ελεγκτικά γραφεία να επιτρέπουν την πρόσβαση στα 
φύλλα εργασίας τους όσον αφορά άλλους διορισμούς. 
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Όπου υπάρχει συγκρότημα εταιρειών 
 
Αν ο προηγούμενος ελεγκτής ήταν ο κύριος ελεγκτής συγκροτήματος εταιρειών και ένας διάδοχος 
ελεγκτής διορίζεται κύριος ελεγκτής, τότε η απαίτηση ισχύει μόνο για σχετικές πληροφορίες σε σχέση 
με τον έλεγχο των λογαριασμών της μητρικής εταιρείας ως ατομικής οντότητας και των ενοποιημένων 
λογαριασμών.  Ένας διάδοχος ελεγκτής δεν θα έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες που κατέχει 
ένας προηγούμενος ελεγκτής που, ως κύριος ελεγκτής, ήταν επίσης ελεγκτής των ξεχωριστών 
θυγατρικών εταιρειών και κρατά εκείνες τις πληροφορίες υπό εκείνη την ιδιότητα, εκτός αν ο διάδοχος 
ελεγκτής διοριστεί επίσης ως ο νόμιμος ελεγκτής για εκείνες τις θυγατρικές εταιρείες. 
 
Πρόσβαση και κίνδυνοι 
 
Ένα αίτημα για σχετικές πληροφορίες πρέπει να υποβληθεί γραπτώς. 
 
Παραδείγματα κατάλληλων επιστολών που θα ανταλλαγούν μεταξύ του προηγούμενου ελεγκτή και 
του διάδοχου ελεγκτή επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι αυτής της τεχνικής εγκυκλίου ως εξής: 

(α) Παράδειγμα επιστολής 1: Επιστολή από το διάδοχο ελεγκτή που ζητά πρόσβαση. 
(β) Παράδειγμα επιστολής 2: Επιστολή από τον προηγούμενο ελεγκτή (αντίγραφο της 

οποίας πρέπει να σταλεί στον πελάτη) που ανταποκρίνεται στο αίτημα του διάδοχου ελεγκτή 
για πρόσβαση καθορίζοντας τη βάση πάνω στην οποία οι πληροφορίες πρόκειται να 
παρασχεθούν. 

 
Οι πιο πάνω επιστολές δεν προβλέπουν προσυπογραφή.  Όπου ένας προηγούμενος ελεγκτής και ένας 
διάδοχος ελεγκτής προχωρούν σύμφωνα με τη βάση που περιγράφεται σε αυτές, η 
αποτελεσματικότητά τους δεν εξαρτάται από την προσυπογραφή. 
 
Η αίτηση και η παραχώρηση πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους.  
Για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων οι διαδικασίες που υιοθετούνται γενικά περιλαμβάνουν: 

• την ανταλλαγή επιστολών που αναφέρονται πιο πάνω· 
• συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και οποιαδήποτε άλλη 

διαθέσιμη καθοδήγηση επί ελεγκτικής αναφοράς· 
• την πρόσβαση σε πληροφορίες ή εξηγήσεις που αναφέρονται πιο κάτω· και 
• εστίαση σε πληροφορίες που είναι σχετικές. 

 
Σχετικές πληροφορίες 
 
Αν και ο όρος «όλες τις σχετικές πληροφορίες» χρησιμοποιείται στο Άρθρο 29(2) του Νόμου, δεν 
υπάρχει ορισμός ως προς το τι αποτελεί «σχετικές πληροφορίες».  Αίτημα για πληροφορίες μπορεί να 
περιλαμβάνει αίτημα για πρόσβαση σε μερικά ή όλα τα φύλλα εργασίας που κατέχει ο προηγούμενος 
ελεγκτής, αλλά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.  Δεν είναι δυνατό να 
οριστεί τι θα αποτελούσε χαρακτηριστικά σχετικές πληροφορίες και τι όχι.  Ο διάδοχος ελεγκτής 
πρέπει να είναι έτοιμος να εξηγήσει, αν προκληθεί από τον προηγούμενο ελεγκτή, γιατί οι ζητούμενες 
πληροφορίες θεωρούνται σχετικές. 
 
Για παράδειγμα, όπου ο διάδοχος ελεγκτής ζητά σχετικές πληροφορίες, οι πληροφορίες θα είναι 
κανονικά αυτές που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας που ετοιμάστηκαν από τον προηγούμενο 
ελεγκτή, και το κατάλληλο αίτημα μπορεί επομένως να είναι για μερικά ή όλα εκείνα τα φύλλα 
εργασίας. 
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Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) υποδεικνύουν τα φύλλα εργασίας ελέγχου που θα πρέπει να 
ετοιμάζονται.  Το ΔΠΕ 230 «Τεκμηρίωση του ελέγχου» προβλέπει ότι ο ελεγκτής πρέπει να 
τεκμηριώνει τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την εξασφάλιση ελεγκτικών τεκμηρίων προς 
υποστήριξη της γνώμης του ελεγκτή και τεκμηρίων ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ.  «Τεκμηρίωση» σημαίνει το υλικό (φύλλα εργασίας) που ετοιμάζεται ή αποκτάται και κρατείται 
από τον ελεγκτή σχετικά με την εκτέλεση του ελέγχου.  Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν έγγραφα 
που ετοιμάζονται για: 

• να βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου· 
• να βοηθήσουν στην επίβλεψη και την επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας· και 
• να καταγράψουν τα ελεγκτικά τεκμήρια που προκύπτουν από την ελεγκτική εργασία που 

εκτελέστηκε προς υποστήριξη της γνώμης του ελεγκτή. 
 
Οι πληροφορίες στα φύλλα εργασίας μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης ως 
δεδομένα, κείμενο, εικόνα ή ήχο, και μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε τύπο συστήματος 
πληροφοριών ως έγγραφα έντυπων αντιγράφων ή ως ηλεκτρονική επικοινωνία σε οποιαδήποτε 
συσκευή αποθήκευσης στοιχείων.  Όπου η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένο ιδιωτικό λογισμικό, ο προηγούμενος ελεγκτής δυνατόν να χρειάζεται να εξετάσει πως 
παρέχει τα κατάλληλα μέσα για πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση του ελέγχου.  Η παροχή 
πρόσβασης σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του προηγούμενου ελεγκτή ή οποιοδήποτε υλικό 
στο οποίο ο προηγούμενος ελεγκτής έχει πνευματικά δικαιώματα δεν σημαίνει άδεια προς το διάδοχο 
ελεγκτή να χρησιμοποιήσει ή να εκμεταλλευθεί εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία ή εκείνα τα 
πνευματικά δικαιώματα με οποιοδήποτε τρόπο. 
 
Οι φάκελοι μπορεί να περιέχουν έγγραφα σχετικά με τον πελάτη που δεν κρατούνται από τον 
προηγούμενο ελεγκτή σε σχέση με την ελεγκτική του εργασία.  Σε συγκεκριμένη περίπτωση, για 
παράδειγμα, τα φορολογικά έγγραφα που κρατά ο προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με φορολογική 
μάλλον παρά ελεγκτική εργασία μπορεί να είναι στον ίδιο φάκελο με τα φύλλα εργασίας ελέγχου.  Η 
υποχρέωση να παρασχεθεί πρόσβαση σε αυτήν την περίπτωση δεν θα επεκταθεί σε εκείνα τα 
φορολογικά έγγραφα.  Ο διάδοχος ελεγκτής μπορεί να ζητήσει ξεχωριστά την πρόσβαση στα 
φορολογικά έγγραφα όπου αυτά ανήκουν στον πελάτη.  Ωστόσο μπορεί να είναι κατάλληλο να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση σε τέτοια έγγραφα κατευθείαν μέσω του πελάτη.  Παρόμοιοι παράγοντες 
ισχύουν για τα έγγραφα ετοιμασίας λογαριασμών που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής. 
 
Χαρακτηριστικά πληροφορίες που δεν θα αποτελέσουν σχετικές πληροφορίες και που δεν θα είναι 
γνωστοποιήσιμες είναι: 

• τα εσωτερικά έγγραφα οικονομικού προγραμματισμού και τιμολόγησης για την ανάθεση 
ελέγχου· 

• πληροφορίες σχετικά με τη στελέχωση της ανάθεσης και οποιαδήποτε παρεμπίπτοντα αρχεία 
προσωπικού ή πληροφορίες για την ομάδα ανάθεσης· και 

• ορισμένες πληροφορίες που υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό προνόμιο (δείτε 
περισσότερα πιο κάτω). 

 
Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για οποιαδήποτε έγγραφα που αποτελούν μέρος αποκάλυψης στη 
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).  Για αυτό το θέμα γίνεται περαιτέρω 
αναφορά πιο κάτω. 
 
Οι «σχετικές πληροφορίες» περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση ή στην 
κατοχή του προηγούμενου ελεγκτή μεταξύ της ολοκλήρωσης του πιο πρόσφατου ελέγχου ή 
ενδιάμεσης επισκόπησης και της ημερομηνίας κατά την οποία παύει ο διορισμός του ως ελεγκτής.  Αν 
και ο διάδοχος ελεγκτής μπορεί να ρωτήσει για αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να αναγνωρίσει ότι ο 
προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να μην είχε ενημερωθεί για όλα τα θέματα που μπορούσαν να ήταν 
σχετικά με τον πρώτο έλεγχο του διάδοχου ελεγκτή. 
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Πληροφορίες ή εξηγήσεις πρόσθετες των φύλλων εργασίας 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να είναι έτοιμος να βοηθήσει το διάδοχο ελεγκτή παρέχοντάς του 
προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις εγκαίρως για να βοηθήσει τον τελευταίο στην κατανόηση των 
φύλλων εργασίας ελέγχου. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να δώσει εξηγήσεις προφορικά ή γραπτώς και μπορεί να ζητήσει να 
τεθούν γραπτώς οποιεσδήποτε ερωτήσεις από το διάδοχο ελεγκτή, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την 
ανάγκη για μια όσο το δυνατόν ομαλότερη διαδικασία.  Οι ερωτήσεις πρέπει να στοχεύουν σε 
διευκρίνιση ή εξήγηση για τα φύλλα εργασίας ελέγχου στα οποία έχει δοθεί πρόσβαση. 
 
Κατά την παροχή εξηγήσεων σε σχέση με τον έλεγχο των φύλλων εργασίας στα οποία δόθηκε 
πρόσβαση από το διάδοχο ελεγκτή, ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να έχει υπόψη του: 

• ότι η υποχρέωσή του δεν επεκτείνεται πέρα από τις σχετικές πληροφορίες· 
• ότι στις εξηγήσεις πρέπει να δίνεται τεκμηριωμένο ή αποδεικτικό σημείο αναφοράς· και 
• το επιθυμητό ενός εσωτερικού γραπτού σημειώματος ή αρχείου του αιτήματος που έγινε και 

της εξήγησης που δόθηκε. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής μπορεί να τονίσει ξανά στην αρχή οποιασδήποτε τέτοιας συζήτησης με το 
διάδοχο ελεγκτή ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις που γίνονται από τον προηγούμενο ελεγκτή γίνονται 
σύμφωνα με τους όρους της επιστολής από τον προηγούμενο ελεγκτή που ανταποκρίνεται στο αίτημα 
του διάδοχου ελεγκτή για πρόσβαση, καθορίζοντας τη βάση στην οποία οι πληροφορίες μπορούν να 
παρασχεθούν (δείτε το Παράδειγμα επιστολής 2 στο Παράρτημα Ι). 
 
Διαδικασία 
 
Το γραπτό αίτημα για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες πρέπει να σταλεί στον αμέσως 
προηγούμενο νόμιμο ελεγκτή.  Το αίτημα θα υποβληθεί στην εταιρία ως ο νόμιμος ελεγκτής, για την 
προσοχή του συνεταίρου ελέγχου που είναι καθορισμένος ως ο συνέταιρος ανάθεσης για εκείνον τον 
έλεγχο.  Τόσο το αίτημα για πρόσβαση όσο και η παραχώρηση πρόσβασης πρέπει να γίνονται έγκαιρα 
με σκοπό την ελαχιστοποίηση των δαπανών/του φόρτου στον προηγούμενο ελεγκτή, το διάδοχο 
ελεγκτή ή τον πελάτη.  Πρέπει να υπάρχει μια σαφής κατανόηση ως προς το ποια έγγραφα θα 
παρασχεθούν, με ποια μέθοδο και πότε. 
 
Πριν υποβάλει αίτημα για σχετικές πληροφορίες ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει, ως μέρος του 
σχεδιασμού του, να εξετάσει την ανάγκη να υποβάλει αίτημα στον προηγούμενο ελεγκτή και την 
έκταση εκείνου του αιτήματος.  Αυτό προϋποθέτει την κρίση του διάδοχου ελεγκτή σε κάθε 
περίπτωση, ώστε να εξασφαλίσει ότι υποβάλλεται ένα αναγκαίο αίτημα και όχι ένα περιττό αίτημα.  
Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί ποιες πληροφορίες θα είναι σχετικές σε κάθε περίπτωση και 
ποιες όχι. 
 
Δεν έπεται ότι από διάδοχο ελεγκτή απαιτείται ή αναμένεται να ζητά πληροφορίες σε κάθε περίπτωση, 
ή να ζητά εκτενείς πληροφορίες σε περίπτωση στην οποία μόνο περιορισμένες πληροφορίες είναι 
απαραίτητες.  Η εξέταση του διάδοχου ελεγκτή θα περιλάβει τον παράγοντα του ποια εργασία θα 
έκανε με οποιαδήποτε πληροφορία του παρασχεθεί σύμφωνα με ένα αίτημα.  Υπάρχουν 
συγκεκριμένες αναφορές στην επισκόπηση της εργασίας του προηγούμενου ελεγκτή στο ΔΠΕ 510 επί 
των υπολοίπων έναρξης, στο ΔΠΕ 710 επί των συγκριτικών πληροφοριών και στο ΔΠΕ 300 επί του 
σχεδιασμού του ελέγχου – δείτε το Παράρτημα ΙΙ.  Συνεπώς, πληροφορίες είναι ενδεχόμενο να είναι 
απαραίτητες ειδικά για τέτοιους σκοπούς. 
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Η παροχή πληροφοριών θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα όπου ο διάδοχος ελεγκτής είναι όσο το 
δυνατόν πιο συγκεκριμένος ως προς τη φύση των πληροφοριών που αναζητούνται.  Ο διάδοχος 
ελεγκτής πρέπει επομένως, οπουδήποτε είναι δυνατόν, να αποφύγει αίτημα που να πλαισιώνεται απλά 
ως αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής και σχετίζονται με 
την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής σε 
σχέση με το αξίωμα του ελεγκτή».  Κατά συνέπεια, ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να προσπαθεί να 
προσδιορίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται, όσο το 
δυνατόν ακριβέστερα. 
 
Όπου οι πληροφορίες που σχετίζονται με την ελεγκτική εργασία ζητούνται από το διάδοχο ελεγκτή 
αλλά δεν βρίσκονται αρχειοθετημένες στον τρέχοντα φάκελο ελέγχου αλλά, για παράδειγμα, σε ένα 
«μόνιμο» φάκελο ή φάκελο «συστημάτων», ή υπάρχει αναφορά σε προγενέστερο φάκελο ελέγχου, 
πρέπει να παρασχεθεί πρόσβαση από τον προηγούμενο ελεγκτή σε αυτές τις πληροφορίες. 
 
Μορφή 
 
Στην περίπτωση πρόσβασης σε φύλλα εργασίας ελέγχου, εναπόκειται στον προηγούμενο ελεγκτή να 
καθορίσει τη μορφή με την οποία είναι πρόθυμος να παράσχει πρόσβαση.  Αυτό μπορεί να είναι είτε 
σε έντυπο αντίγραφο είτε σε ηλεκτρονική μορφή.  Ωστόσο, θα θέλει να το κάνει με έναν τρόπο που 
δεν βάζει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των ελεγκτικών μεθοδολογιών της εταιρίας του ή των 
εμπιστευτικών πληροφοριών άλλων πελατών. 
 
Είναι λογικό για το διάδοχο ελεγκτή να κρατήσει σημειώσεις της επισκόπησής του προς υποστήριξη 
των δικών του υποχρεώσεων για τεκμηρίωση σύμφωνα με το ΔΠΕ 230. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής δεν υποχρεούται να επιτρέψει την αντιγραφή των φύλλων εργασίας ελέγχου 
του, αλλά θα ήταν λογικό να επιτραπεί, ως ελάχιστο, η αντιγραφή αποσπασμάτων των βιβλίων και των 
αρχείων του πελάτη που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας ελέγχου.  Θα ήταν επίσης λογικό και 
χρήσιμο να επιτραπεί η αντιγραφή εγγράφων όπως οι αναλύσεις των ποσών των οικονομικών 
καταστάσεων και η τεκμηρίωση των συστημάτων και των διαδικασιών του πελάτη. 
 
Ενώ δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να επιτραπεί η αντιγραφή των εγγράφων που παρουσιάζουν τις 
κρίσεις ή τη φύση, το πεδίο και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών που διενεργήθηκαν για τη 
διαμόρφωση μιας ελεγκτικής γνώμης, εναπόκειται στον προηγούμενο ελεγκτή και το διάδοχο ελεγκτή 
να συζητήσουν και να φθάσουν σε συμφωνία μεταξύ τους ως προς το τι είναι λογικό να αντιγραφεί. 
 
Βασικά, ο προηγούμενος ελεγκτής θα διατηρήσει τον έλεγχο ως προς το ποια φύλλα εργασίας ελέγχου 
μπορούν να αντιγραφούν και αντιγράφονται.  Θα ήταν λογικό να ελεγχθούν τα οποιαδήποτε έγγραφα 
ζητά να αντιγράψει ο διάδοχος ελεγκτής και να τηρηθεί αρχείο όλων των αντιγραμμένων στοιχείων. 
 
Οι πρακτικές ρυθμίσεις για να επιτραπεί η παραχώρηση πρόσβασης με έναν αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν μεταξύ του διάδοχου ελεγκτή και του 
προηγούμενου ελεγκτή. 
 
Επιλογή του κατάλληλου χρόνου 
 
Η πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες μπορεί να ζητηθεί μόνο αφότου ολοκληρωθεί ο διορισμός του 
διάδοχου ελεγκτή στην οντότητα.  Υπό κανονικές συνθήκες, τα αιτήματα για πρόσβαση θα 
υποβληθούν λίγο μετά από το διορισμό του διάδοχου ελεγκτή στο στάδιο σχεδιασμού του πρώτου του 
ελέγχου. 
 
Για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου πρόσβασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

• το σημείο στο οποίο θα συμπληρωθεί ο φάκελος ελέγχου (το ΔΠΕ 230 επιτρέπει στον 
προηγούμενο ελεγκτή 60 ημέρες μετά από την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου για να 
ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του τελικού του φακέλου ελέγχου)· και 

• το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων του διάδοχου ελεγκτή. 
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Τα αιτήματα για πρόσβαση πρέπει να είναι λογικά χωρίς να προκαλούν είτε στον προηγούμενο 
ελεγκτή είτε στο διάδοχο ελεγκτή αδικαιολόγητες δυσκολίες για προσωπικό ή σε επιλογή του 
κατάλληλου χρόνου. 
 
Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του προηγούμενου ελεγκτή και του διάδοχου ελεγκτή όσον 
αφορά τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο διάδοχος ελεγκτής μπορεί να έχει πρόσβαση 
στα φύλλα εργασίας ελέγχου.  Η περίοδος πρέπει να είναι λογική. 
 
Περίοδος που καλύπτεται 
 
Κανονικά η περίοδος για την οποία ζητούνται σχετικές πληροφορίες θα ήταν για οποιαδήποτε έκθεση 
ελεγκτή σχετικά με περίοδο που εμπίπτει μεταξύ της αρχής των τελευταίων οικονομικών 
καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος ελεγκτής υπέβαλε έκθεση και την ημερομηνία του 
τερματισμού του ελεγκτικού διορισμού του προηγούμενου ελεγκτή.  Το αίτημα μπορεί επίσης να 
περιλάβει οποιαδήποτε μεταγενέστερη επισκόπηση που διενεργείται από τον προηγούμενο ελεγκτή. 
 
Ένας διάδοχος ελεγκτής μπορεί να κρίνει ότι χρειάζεται πληροφορίες πέραν αυτών που εμπίπτουν 
εντός της προαναφερθείσας περιόδου.  Κανονικά, για χάρη του κόστους και της αποτελεσματικότητας, 
ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει πρώτα να εξετάσει τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν ήδη.  Αν μετά από 
εκείνη την εξέταση κρίνει ότι χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες, οι πρόσθετες πληροφορίες που θα 
ζητήσει πρέπει να περιγραφούν γραπτώς, όσο το δυνατόν ακριβέστερα.  Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει 
να είναι έτοιμος να παράσχει τους λόγους που αποδεικνύουν ότι οι πρόσθετες πληροφορίες είναι 
σχετικές πληροφορίες.  Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει επίσης να είναι έτοιμος να επιβεβαιώσει ότι οι 
πληροφορίες χρειάζονται για να βοηθήσουν την ελεγκτική του εργασία για τον πελάτη ελέγχου και όχι 
για κάποιο άλλο σκοπό. 
 
Μέρος πρόσβασης 
 
Εναπόκειται στον προηγούμενο ελεγκτή να καθορίσει το μέρος όπου πρόκειται να παρασχεθεί η 
πρόσβαση.  Η πρόσβαση θα είναι συνήθως στα γραφεία του προηγούμενου ελεγκτή. 
 
Οποιοδήποτε μέρος και αν έχει επιλεγεί, τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να είναι προσεκτικά σε 
σχέση με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών άλλων πελατών. 
 
Κόστος 
 
Η ανάκτηση των πληροφοριών, η συγκέντρωσή τους, η αφαίρεση αυτών που δεν είναι σχετικές, και το 
να γίνουν έπειτα διαθέσιμες στο διάδοχο ελεγκτή, μπορεί να επιφέρουν πραγματικές δαπάνες.  
Πληρωμή για αυτές τις πραγματικές δαπάνες μπορεί να δικαιολογηθεί στη βάση ότι χωρίς πληρωμή, η 
κοινοποίηση θα μπορούσε να επιβάλει περιττή και αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον προηγούμενο 
ελεγκτή, ο οποίος διαφορετικά θα υφίστατο οικονομική ζημιά λόγω της συμμόρφωσής του με τις 
νομικές του υποχρεώσεις.  Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι λογικό να χρεώσει για το κόστος της: 

• αντιγραφής εγγράφων· 
• πληρωμής ατόμου για να κάνει τα αντίγραφα· 
• ανάκτησης εγγράφων από αρχεία προέλευσης· και 
• πληρωμής ατόμου για να επιληφθεί τέτοιας ανάκτησης και για να παράσχει έγγραφα για 

επισκόπηση από το διάδοχο ελεγκτή. 
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Ωστόσο είναι απίθανο να είναι λογικό να περιληφθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη οποιοδήποτε στοιχείο 
κέρδους ή να γίνει χρέωση με οποιαδήποτε ερείσματα ότι παρεσχέθη υπηρεσία.  Αν γίνει μια δαπάνη 
που υπερβαίνει τις «πραγματικές δαπάνες» του τύπου που περιγράφεται πιο πάνω, υπάρχει κίνδυνος η 
πληρωμή για τέτοιες ευρύτερες δαπάνες να έχει επιπτώσεις στη λογικότητα της άρνησης 
οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την παροχή πληροφοριών και τη χρήση τους.  Οποιαδήποτε 
πληρωμή για τέτοιες ευρύτερες δαπάνες θα μπορούσε επομένως να αυξήσει την πιθανότητα ο 
προηγούμενος ελεγκτής να εκληφθεί ότι έχει αναλάβει υποχρέωση για οφειλόμενη επιμέλεια προς το 
συμβαλλόμενο μέρος που πληρώνει σε σχέση με την παροχή εκείνων των πληροφοριών και τη χρήση 
τους. 
 
Στην πράξη, είναι απίθανο ο διάδοχος ελεγκτής να είναι πρόθυμος να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 
πληρωμή, έστω και αν περιοριστεί στις πραγματικές δαπάνες που αναλαμβάνονται από τον 
προηγούμενο ελεγκτή.  Συνεπώς, ο προηγούμενος ελεγκτής είναι πιθανό να είναι σε θέση να βασιστεί 
μόνο στον πελάτη για οποιαδήποτε πληρωμή.  Ο πελάτης μπορεί να αναγνωρίσει ότι, για να 
αποφευχθεί να γίνει η διαδικασία μεταφοράς περιττή και παράλογη επιβάρυνση για τον προηγούμενο 
ελεγκτή, θα μπορούσε να γίνει πληρωμή περιορισμένη σε πραγματικές δαπάνες που έγιναν χωρίς 
στοιχείο για κέρδος ή υπηρεσίες.  Μπορεί να θεωρηθεί σωστό ως θέμα πολιτικής να γίνει πρόνοια για 
την κάλυψη του κόστους παραχώρησης πρόσβασης σε έναν ενδεχόμενο διάδοχο ελεγκτή στην 
επιστολή ανάθεσης ελέγχου, κάνοντάς το με αυτόν τον τρόπο συμβατική υποχρέωση του πελάτη. 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής δεν μπορεί να επικαλεστεί αποτυχία του να αποζημιωθεί για δαπάνες ως 
λόγο για να παραβλέψει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να επιτρέψει πρόσβαση. 
 
Υποχρέωση για εμπιστευτικότητα 
 
Ο προηγούμενος ελεγκτής που παρέχει στο διάδοχο ελεγκτή πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες 
συμμορφώνεται με υποχρεωτική απαίτηση και επομένως η πρόσβαση δεν θα παραβιάσει  
επαγγελματική εμπιστευτικότητα.  Παρ’ όλα αυτά, πριν την παροχή πρόσβασης στις σχετικές 
πληροφορίες, ως θέμα ευγένειας πρέπει να κοινοποιείται στον πελάτη επιστολή από τον προηγούμενο 
ελεγκτή στο διάδοχο ελεγκτή (υπό τη μορφή του Παραδείγματος επιστολής 2 στο Παράρτημα Ι). 
 
Οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από το διάδοχο ελεγκτή είναι για τους σκοπούς του ελέγχου 
του και δεν πρέπει να αποκαλυφθούν σε τρίτο μέρος, περιλαμβανομένου του πελάτη ελέγχου, εκτός αν 
ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να το κάνει από νομική ή επαγγελματική υποχρέωση.  Αυτό δεν αποτρέπει 
το διάδοχο ελεγκτή να συζητήσει τις πληροφορίες με τον πελάτη όπου αυτό είναι απαραίτητο μέρος 
της εργασίας ελέγχου του. 
 
Αίτημα για πληροφορίες δεν πρέπει να υποβάλλεται εκτός όπου σχετίζεται με τον έλεγχο που 
διεξάγεται από το διάδοχο ελεγκτή.  Ο διάδοχος ελεγκτής πρέπει να αρνηθεί να δεχτεί πρόσθετη 
δέσμευση, όπως να ενεργήσει ως ειδικός μάρτυρας ή να επισκοπήσει την ποιότητα της εργασίας 
ελέγχου του προηγούμενου ελεγκτή, όπου η ανάθεση θα περιελάμβανε τη χρήση των πληροφοριών 
που λαμβάνονται από αυτόν σύμφωνα με το Άρθρο 29(2) του Νόμου.  Εν πάση περιπτώσει, ο 
διάδοχος ελεγκτής δεν πρέπει να σχολιάσει την ποιότητα της εργασίας ελέγχου του προηγούμενου 
ελεγκτή εκτός αν είναι απαραίτητο να το πράξει από νομική ή επαγγελματική υποχρέωση. 
 
Προστασία δεδομένων 
 
Οι νόμοι προστασίας δεδομένων ισχύουν για τα προσωπικά στοιχεία ατόμων.  Οι σχετικές 
πληροφορίες μπορεί να περιέχουν προσωπικά στοιχεία (για παράδειγμα σχετικά με υπαλλήλους ή 
σχετικά με ανεξάρτητους επιχειρηματίες με τους οποίους ο πελάτης έχει εμπορικές συναλλαγές).  
Ωστόσο, ο προηγούμενος ελεγκτής υποχρεώνεται να παρέχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες 
από τη νομοθεσία.  Επομένως, όπου γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα της 
παροχής πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες, εφόσον οι πληροφορίες που παρέχονται είναι 
απαραίτητες για να εκπληρώσουν εκείνη τη νομική υποχρέωση, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος 
προστασίας δεδομένων για τον προηγούμενο ελεγκτή στη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση. 
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Νομικό επαγγελματικό προνόμιο 
 
Οι «σχετικές πληροφορίες» μπορεί να υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό προνόμιο.  Αν νόμιμα 
προνομιούχες πληροφορίες αποκαλυφθούν ή όχι στο διάδοχο ελεγκτή θα εξαρτηθεί από τις 
περιστάσεις στις οποίες προκύπτει νομικό προνόμιο για εκείνες τις πληροφορίες. 
 
Οι πληροφορίες μπορεί να έχουν νόμιμα προνομιούχα υπόσταση επειδή ο πελάτης έχει ισχυριστεί, 
όταν παρείχε τις πληροφορίες αρχικά στον προηγούμενο ελεγκτή, ότι τέτοιες «πληροφορίες του 
πελάτη» ήταν νόμιμα προνομιούχες και ότι το προνόμιο δεν παραμερίστηκε με την αποκάλυψη στον 
προηγούμενο ελεγκτή.  Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να περιλάβει νομική συμβουλή σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα προσφυγής στο δικαστήριο εναντίον του πελάτη από τρίτο μέρος.  Σε οποιαδήποτε 
τέτοια περίπτωση, ή όπου ο προηγούμενος ελεγκτής δεν είναι βέβαιος για τη νόμιμα προνομιούχα 
υπόσταση πληροφοριών του πελάτη, ο προηγούμενος ελεγκτής θα αναζητήσει πληροφορίες από τον 
πελάτη για να εξακριβώσει αν αντιτίθεται στη γνωστοποίηση εκείνων των πληροφοριών στο διάδοχο 
ελεγκτή, ή αν ο πελάτης επιθυμεί να επιβάλει οποιουσδήποτε όρους που να ρυθμίζουν τη 
γνωστοποίηση στο διάδοχο ελεγκτή. 
 
Αν ο πελάτης δεν εγκρίνει τη γνωστοποίηση στο διάδοχο ελεγκτή των πληροφοριών του πελάτη που 
κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής στη βάση ότι είναι νόμιμα προνομιούχες, ο προηγούμενος ελεγκτής 
πρέπει να ενημερώσει το διάδοχο ελεγκτή ότι ορισμένες πληροφορίες παρακρατούνται (χωρίς 
αποκάλυψη οποιωνδήποτε λεπτομερειών σχετικά με εκείνες τις πληροφορίες) επειδή ο πελάτης 
διεκδικεί νομικό προνόμιο.  Το θέμα πρέπει τότε να εξεταστεί μεταξύ του πελάτη και του διάδοχου 
ελεγκτή.  Αν ο πελάτης δεν αντιτίθεται στη γνωστοποίηση των προνομιούχων πληροφοριών του 
πελάτη στο διάδοχο ελεγκτή, ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να τις αποκαλύψει. 
 
Οι πληροφορίες μπορεί επίσης να είναι σχετικές αλλά να υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό 
προνόμιο επειδή το νομικό προνόμιο διεκδικείται από τον προηγούμενο ελεγκτή.  Αυτό μπορεί να 
προκύψει όπου οι πληροφορίες έχουν παραχθεί από τον προηγούμενο ελεγκτή που, για παράδειγμα, 
έχει αναζητήσει νομική συμβουλή επί θεμάτων σχετικών με τον πελάτη και τον έλεγχο.  Το αν τέτοιες 
πληροφορίες πρέπει ή όχι να γνωστοποιηθούν στο διάδοχο ελεγκτή θα εξαρτηθεί από τη νομική θέση 
που είναι εφαρμόσιμη στις συγκεκριμένες περιστάσεις και ο προηγούμενος ελεγκτής πρέπει να 
σκεφτεί να εξασφαλίσει νομική συμβουλή για τις υποχρεώσεις του για γνωστοποίηση. 
 
Ξέπλυμα παράνομου χρήματος 
 
Όλοι οι ελεγκτές υπόκεινται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 όπως τροποποιήθηκε το 2010 και τη σχετική 
Οδηγία «Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» 
που εκδόθηκε στα Μέλη του ΣΕΛΚ δυνάμει της παραγράφου 59(4) αυτής της νομοθεσίας.  Οι 
απαιτήσεις της νομοθεσίας ξεπλύματος παράνομου χρήματος για την υποβολή εκθέσεων, και 
λεπτομέρειες των διαφόρων αδικημάτων αποκάλυψης πληροφοριών που μπορεί να διαπραχθούν αν 
υπάρχει κοινοποίηση της γνώσης ή υποψίας ότι έχει υποβληθεί έκθεση στη ΜΟΚΑΣ ή σε 
οποιονδήποτε έχει έγκριση να λαμβάνει γνωστοποίηση, είναι εκτός του αντικειμένου αυτής της 
τεχνικής εγκυκλίου. 
 
Εντούτοις, εφιστάται προσοχή στα εξής: 

• Οποιαδήποτε έκθεση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και έγγραφα που καταγράφουν τη 
σχετική εκτίμηση του προηγούμενου ελεγκτή των φαινομενικά ύποπτων δραστηριοτήτων δεν 
πρέπει να παρασχεθούν από τον προηγούμενο ελεγκτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
(περιλαμβανομένου του διάδοχου ελεγκτή) εκτός αν ο προηγούμενος ελεγκτής έχει σαφείς 
συμβουλές ότι το να το πράξει θα ήταν νόμιμο. 

• Όσον αφορά το διάδοχο ελεγκτή, αν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες που παρασχεθούν 
στο διάδοχο ελεγκτή προκαλούν το διάδοχο ελεγκτή να συμπεράνει ότι υπάρχουν περιστάσεις 
που απαιτούν αναφορά προς τις αρχές ξεπλύματος παράνομου χρήματος, ο διάδοχος ελεγκτής 
θα πρέπει να κάνει εκείνη την αναφορά ανεξαρτήτως του αν πιστεύει ότι μπορεί να έχει ήδη 
γίνει μια αναφορά από τον προηγούμενο ελεγκτή. 
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Παράρτημα I 
 
 
Παραδείγματα επιστολών 
 
 
Παράδειγμα επιστολής 1: Επιστολή από το διάδοχο ελεγκτή που αιτείται πρόσβασης 
 
 
[Όνομα προηγούμενου ελεγκτή] 
[Διεύθυνση προηγούμενου ελεγκτή] 
 
Για την προσοχή του:  [Όνομα προηγούμενου συνέταιρου ανάθεσης] 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της ΑΒΓ Λίμιτεδ σύμφωνα με το Άρθρο 

29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 

 
Έχουμε διοριστεί δεόντως ως νόμιμος ελεγκτής της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») [και των θυγατρικών 
της ως απαριθμούνται στον κατάλογο που επισυνάπτεται σε αυτήν την επιστολή (μαζί οι «Εταιρείες»)], 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των 
Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 (ο «Νόμος»), στις [ημερομηνία]. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 29(2) του Νόμου, και σύμφωνα με την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 «Πρόσβαση 
σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, ζητούμε για τους σκοπούς της ελεγκτικής μας εργασίας, 
πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
[Να εκθέστε τις αναγκαίες σε αυτό το στάδιο πληροφορίες, σημειώνοντας την καθοδήγηση στην Τεχνική 
Εγκύκλιο Αρ.49 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, ότι οπουδήποτε είναι δυνατόν 
πρέπει να αποφεύγεται αίτημα που να διατυπώνεται απλά ως αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής και σχετίζονται με την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με τη θέση του ελεγκτή».  Ο διάδοχος 
ελεγκτής πρέπει να προσπαθήσει να προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή το είδος των 
πληροφοριών που απαιτείται, όσο το δυνατόν ακριβέστερα.] 
 
{Όπου το αίτημα είναι για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου και τα φύλλα εργασίας μεταγενέστερης 
ενδιάμεσης επισκόπησης, εισάγετε όπου είναι εφαρμόσιμο: 
 

[Τα φύλλα εργασίας σε σχέση με την έκθεσή σας ως ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων [της Εταιρείας/των Εταιρειών] αναφορικά με [δώστε την περίοδο μεταξύ της 
αρχής των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος ελεγκτής 
υπέβαλε έκθεση και την ημερομηνία παύσης του διορισμού του προηγούμενου ελεγκτή]. 

 
Όπου με την ιδιότητά σας ως ελεγκτής διεξαγάγατε επισκόπηση επί ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων μεταγενέστερα της έκθεσης ελεγκτή που αναφέρεται πιο πάνω, αυτό το αίτημα 
περιλαμβάνει επίσης αίτημα για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας που σχετίζονται και με εκείνη 
την επισκόπηση.] } 

 
Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε εξηγήσεις σχετικά με τη μελέτη των πιο πάνω πληροφοριών από 
εμάς, και στην ίδια βάση. 
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Αν δεν μπορείτε να παράσχετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που ζητούνται πιο πάνω, παρακαλώ 
ενημερώστε μας ανάλογα και, αν είναι δυνατόν, υποδείξτε που μπορεί να κρατούνται οι ζητούμενες 
πληροφορίες. 
 
[Θα ικανοποιήσουμε/Η Εταιρεία θα ικανοποιήσει λογικές δαπάνες που θα υποστείτε για να μας δώσετε 
πρόσβαση/παράσχετε αντίγραφα, νοουμένου ότι θα συμφωνηθεί πρώτα ένα μέγιστο ποσό.] (διαγράψτε ή 
προσαρμόστε ανάλογα με την περίπτωση) 
 
Αναμένουμε να λάβουμε την επιστολή επιβεβαίωσής σας σε απάντηση στο παρόν αίτημα, η οποία 
πρέπει να απευθυνθεί στην προσοχή του [όνομα του διάδοχου συνέταιρου ανάθεσης]. 
 
Με εκτίμηση 
[Διάδοχος ελεγκτής] 
 
[Κατάλογος των θυγατρικών για τις οποίες ισχύει αυτή η επιστολή επιπροσθέτως της Εταιρείας] 
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Παράδειγμα επιστολής 2: Επιστολή από τον προηγούμενο ελεγκτή που απαντά στο αίτημα 

του διάδοχου ελεγκτή για πρόσβαση 
 
 
[Όνομα διάδοχου ελεγκτή] 
[Διεύθυνση διάδοχου ελεγκτή] 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της ΑΒΓ Λίμιτεδ σύμφωνα με το Άρθρο 

29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 

 
Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας ............... σε συνέχεια του διορισμού σας ως νόμιμος 
ελεγκτής της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») [και των θυγατρικών της ως απαριθμούνται στον κατάλογο 
που επισυνάπτεται στην επιστολή σας (μαζί οι «Εταιρείες»)]. 
 
Επιβεβαιώνουμε ότι θα παράσχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που ζητήσατε, δηλαδή: 
 
[Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις πληροφορίες που εκτίθενται στην επιστολή αιτήματος του 
διάδοχου ελεγκτή που είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, σημειώνοντας την καθοδήγηση στην Τεχνική 
Εγκύκλιο Αρ. 49 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, ότι οπουδήποτε είναι δυνατόν 
πρέπει να αποφεύγεται αίτημα που να διατυπώνεται απλά ως αίτημα για «όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής και σχετίζονται με την ελεγχόμενη οντότητα» ή «όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που κατέχει ο προηγούμενος ελεγκτής σε σχέση με τη θέση του ελεγκτή».  Ο διάδοχος 
ελεγκτής θα πρέπει να έχει προσδιορίσει τις πληροφορίες που απαιτούνται, ή το είδος πληροφοριών που 
απαιτείται, όσο το δυνατόν ακριβέστερα.] 
 
{Όπου το αίτημα είναι για πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου και τα φύλλα εργασίας μεταγενέστερης 
ενδιάμεσης επισκόπησης αν είναι εφαρμόσιμο, το ακόλουθο λεκτικό αντικατοπτρίζει αυτό που εκτίθεται 
στο Παράδειγμα επιστολής 1 πιο πάνω: 
 

[Τα φύλλα εργασίας σε σχέση με την έκθεσή μας ως ελεγκτή επί των οικονομικών 
καταστάσεων [της Εταιρείας/των Εταιρειών] αναφορικά με [δώστε την περίοδο μεταξύ της 
αρχής των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων επί των οποίων ο προηγούμενος ελεγκτής 
υπέβαλε έκθεση και την ημερομηνία παύσης του διορισμού του προηγούμενου ελεγκτή]. 

 
Τα φύλλα εργασίας μας που σχετίζονται με την επισκόπησή μας επί ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων για την περίοδο που έληξε [καταχωρείστε την περίοδο μεταγενέστερα της έκθεσης 
ελεγκτή που αναφέρεται πιο πάνω, όπως καθορίστηκε από το διάδοχο ελεγκτή].} 

 
Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε εξηγήσεις σχετικά με τη μελέτη των πιο 
πάνω πληροφοριών από εσάς, και στην ίδια βάση. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 «Πρόσβαση σε 
πληροφορίες από διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2011, αυτή η επιστολή καθορίζει τη βάση στην οποία οι 
πληροφορίες και οι εξηγήσεις (αν υπάρξουν) πρόκειται να παρασχεθούν. 
 
Αν ζητήσετε ή εμείς παράσχουμε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες από αυτές που 
εκτίθενται πιο πάνω, τέτοια παροχή θα γίνει στην ίδια βάση. 
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Η πρόσβαση σας παρέχεται: 

(α) αποκλειστικά με την ιδιότητά σας ως δεόντως διορισμένος νόμιμος ελεγκτής [της 
Εταιρείας/των Εταιρειών] σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43 του περί Ελεγκτών και 
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009· 

(β) αποκλειστικά επειδή πρέπει να σας δώσουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το 
Άρθρο 29(2) του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009. 

 
Η παροχή πρόσβασης δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να έχουμε 
δεχτεί ή αναλάβει προς [την Εταιρεία/τις Εταιρείες] ή τα μέλη [της Εταιρείας/των αντίστοιχων 
Εταιρειών] ως σώμα, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για έλεγχο, για την ελεγκτική μας εργασία, 
για την έκθεσή μας ως ελεγκτή ή για τις απόψεις που έχουμε διαμορφώσει κατά τη διάρκεια της 
εργασίας μας ως ελεγκτές. 
 
Κατά το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη 
προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλον: 

(α) ως αποτέλεσμα της πρόσβασης που δίνεται· 
(β) για τις πληροφορίες στις οποίες παρέχουμε πρόσβαση· 
(γ) για οποιαδήποτε εξήγηση σας δοθεί· 
(δ) για οποιαδήποτε ελεγκτική εργασία που μπορεί να αναλάβετε, οποιοδήποτε έλεγχο που μπορεί 

να διεκπεραιώσετε, και έκθεση ελεγκτή που μπορεί να εκδώσετε, ή οποιαδήποτε ελεγκτική 
γνώμη που μπορεί να δώσετε. 

 
Όπου παρέχεται πρόσβαση στα φύλλα εργασίας ελέγχου [και ενδιάμεσης επισκόπησης], εκείνα τα 
φύλλα δεν δημιουργήθηκαν ή ετοιμάστηκαν για, και δεν πρέπει να εκληφθούν ως κατάλληλα για, 
οποιοδήποτε σκοπό εκτός από το νόμιμο έλεγχο που αποτέλεσε το αντικείμενο της έκθεσής μας ως 
ελεγκτής [και αντίστοιχα της ενδιάμεσης επισκόπησης που διενεργήσαμε].  Ο νόμιμος έλεγχος 
σχεδιάστηκε και αναλήφθηκε αποκλειστικά με σκοπό να διαμορφώσουμε και να εκφράσουμε την 
ελεγκτική γνώμη που απαιτείται από τη σχετική νομική πρόνοια προς τα πρόσωπα που προβλέπονται 
από εκείνη τη νομική πρόνοια.  [Η ενδιάμεση επισκόπηση σχεδιάστηκε και αναλήφθηκε αποκλειστικά με 
σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου.]  Ο νόμιμος έλεγχος [και η ενδιάμεση 
επισκόπηση] δεν [σχεδιάστηκε ή αναλήφθηκε/σχεδιάστηκαν ή αναλήφθηκαν], και τα φύλλα εργασίας 
δεν ετοιμάστηκαν, εν αναμονή του διορισμού σας ως νόμιμος ελεγκτής ή με σκοπό να σας 
βοηθήσουμε στην εκτέλεση του διορισμού σας ως νόμιμος ελεγκτής. 
 
Ούτε εσείς ούτε οποιοσδήποτε άλλος πρέπει να βασιστεί στις πληροφορίες στις οποίες παρέχεται 
πρόσβαση, ή οποιεσδήποτε εξηγήσεις δόθηκαν σε σχέση με εκείνες τις πληροφορίες.  Οι πληροφορίες 
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με οποιοδήποτε τρόπο ως υποκατάστατο των ερευνών και των 
διαδικασιών που πρέπει να αναλάβετε και των αποφάσεων που πρέπει να λάβετε για οποιοδήποτε 
σκοπό σχετικά με τον έλεγχο για τον οποίο είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι ως ο ελεγκτής. 
 
Αν παρά την επιστολή αυτή βασιστείτε στις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό και σε οποιοδήποτε 
βαθμό, θα το κάνετε εξολοκλήρου με δική σας ευθύνη. 
 
[Καταχωρείστε όπου είναι εφαρμόσιμο:] 
 

[Θα αφαιρέσουμε/Έχουμε αφαιρέσει από τα φύλλα εργασίας ελέγχου όλο το υλικό για το οποίο 
υπάρχει ισχυρισμός ότι διεκδικείται νομικό επαγγελματικό προνόμιο.] 

 
{Σας ευχαριστούμε για την επιβεβαίωσή σας ότι [θα ικανοποιήσετε/η Εταιρεία θα ικανοποιήσει] 
τις λογικές δαπάνες που θα υποστούμε για να δώσουμε πρόσβαση.  [Όπως συμφωνήθηκε ήδη] 
αυτές δεν θα υπερβούν το ποσό των € ................} 
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Σύμφωνα με την καθοδήγηση στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 49 «Πρόσβαση σε πληροφορίες από 
διάδοχους ελεγκτές» που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με ημερομηνία 
9 Νοεμβρίου 2011: 

(α) πρέπει να αρνηθείτε να δεχτείτε πρόσθετη ανάθεση, όπως να ενεργήσετε ως ειδικός μάρτυρας 
ή να επισκοπήσετε την ποιότητα της ελεγκτικής μας εργασίας, όπου η ανάθεση θα 
περιελάμβανε τη χρήση των πληροφοριών που εξασφαλίσατε  βάσει του νόμου· 

(β) δεν πρέπει να σχολιάσετε την ποιότητα της ελεγκτικής μας εργασίας εκτός αν απαιτείται να το 
πράξετε από νομική ή επαγγελματική υποχρέωση· 

(γ) οι πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν πέρα από πρόσωπα που έχουν ανάγκη να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες όπου το να το πράξετε είναι απαραίτητο μέρος της ελεγκτικής 
σας εργασίας, ούτε πρέπει να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες σε τρίτο μέρος 
[συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας/συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών] (αν και αυτό δεν 
σας εμποδίζει από του να συζητήσετε τις πληροφορίες με [την Εταιρεία/τις Εταιρείες] όπου το 
να το πράξετε είναι απαραίτητο μέρος της ελεγκτικής σας εργασίας, ή η παροχή πληροφοριών 
σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος αν αυτό απαιτείται από εσάς από νομική ή επαγγελματική 
υποχρέωση). 

 
Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε πληροφορίες έχει ως συνέπεια το να έχετε πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε πνευματική μας ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε υλικό στο οποίο έχουμε δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν σας παραχωρούμε άδεια να χρησιμοποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε 
εκείνη την πνευματική ιδιοκτησία ή εκείνα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πρέπει πάντοτε 
να το κατανοείτε αυτό.  
 
Όταν σε αυτήν την επιστολή αναφερόμαστε στους εαυτούς μας, περιλαμβάνουμε [οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή οργανισμό συνδέεται με αυτό το γραφείο μέσω ιδιότητας μέλους του διεθνούς οργανισμού 
γραφείων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον οποίο ανήκει αυτό το γραφείο], τους δικούς μας 
[και τους δικούς τους] συνεταίρους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους.  Αυτή η 
επιστολή είναι προς όφελος όλων εκείνων που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση και κάθε ένας 
από αυτούς μπορεί να βασιστεί και να επιβάλει αυτοδικαίως όλους τους όρους αυτής της επιστολής. 
 
Με εκτίμηση 
 
[Προηγούμενος ελεγκτής] 
 
Κοιν. Εταιρεία/ Εταιρείες 
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Παράρτημα II 
 
 
Σχετικά αποσπάσματα από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 
 
ΔΠΕ 300: Σχεδιασμός ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 
 
A20. Ο σκοπός και ο αντικειμενικός στόχος του σχεδιασμού του ελέγχου είναι οι ίδιοι είτε ο 

έλεγχος είναι αρχική είτε επαναλαμβανόμενη ανάθεση.  Ωστόσο, για τον αρχικό έλεγχο, ο 
ελεγκτής μπορεί να χρειάζεται να διευρύνει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, επειδή ο 
ελεγκτής συνήθως δεν έχει την προηγούμενη εμπειρία της οντότητας που λαμβάνεται υπόψη 
κατά το σχεδιασμό επαναλαμβανόμενης ανάθεσης.  Για μια αρχική ανάθεση ελέγχου, 
επιπλέον θέματα που ο ελεγκτής μπορεί να εξετάσει κατά τον καθορισμό της συνολικής 
στρατηγικής ελέγχου και του σχεδίου ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Εάν αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, τις ρυθμίσεις που θα γίνουν με τον 
προηγούμενο ελεγκτή, για παράδειγμα, ώστε να επισκοπηθούν τα φύλλα εργασίας του 
προηγούμενου ελεγκτή. 

• Όλα τα μείζονα θέματα (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
ή των προτύπων ελέγχου και αναφοράς) που συζητήθηκαν με τη διοίκηση σε σχέση 
με την αρχική επιλογή ως ελεγκτή, η κοινοποίηση των θεμάτων αυτών σε εκείνους 
που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο τα θέματα 
αυτά επηρεάζουν τη συνολική στρατηγική ελέγχου και το σχέδιο ελέγχου. 

• Οι ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων 
ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα υπόλοιπα έναρξης. 

• Άλλες διαδικασίες που απαιτούνται από το σύστημα δικλίδων ποιότητας της 
επιχείρησης για τις αρχικές αναθέσεις ελέγχου (για παράδειγμα, το σύστημα δικλίδων 
ποιότητας της επιχείρησης μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή και άλλου εταίρου ή 
έμπειρου ατόμου για να επισκοπήσει τη συνολική στρατηγική ελέγχου πριν από την 
έναρξη των σημαντικών διαδικασιών ελέγχου ή για να επισκοπήσει τις εκθέσεις πριν 
από την έκδοσή τους). 

 
ΔΠΕ 510: Αρχικές αναθέσεις ελέγχου – υπόλοιπα έναρξης 
 
3. Κατά τη διενέργεια μιας αρχικής ανάθεσης ελέγχου, στόχος του ελεγκτή, αναφορικά με τα 

υπόλοιπα έναρξης, είναι να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν: 

(α) Τα υπόλοιπα έναρξης περιλαμβάνουν σφάλματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τις 
οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου· και 

(β) Οι κατάλληλες λογιστικές πολιτικές που αντικατοπτρίζονται στα υπόλοιπα έναρξης 
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, 
ή οι μεταβολές αυτών λογιστικοποιούνται κατάλληλα και παρουσιάζονται επαρκώς 
και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής 
αναφοράς. 

 
ΔΠΕ 710: Συγκριτικές πληροφορίες – αντίστοιχα ποσά και συγκριτικές οικονομικές 

καταστάσεις» 
 
5. Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: 

(α) Να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν οι συγκριτικές 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν παρουσιαστεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου 
χρηματοοικονομικής αναφοράς για συγκριτικές πληροφορίες· και 

(β) Να εκδώσει έκθεση σύμφωνα με της ευθύνες για την έκθεση του ελεγκτή. 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 49 
 
From the Ethics and Institutions Committee 
 
9 November 2011 
 
Subject: Access to information by successor auditors 
 
Dear Colleagues 
 
In accordance with Section 29(2) of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 
Accounts Law of 2009 [the “Law”] which entered into force on 8 April 2011, where a statutory auditor 
or statutory audit firm is replaced by another statutory auditor or statutory audit firm, the former 
statutory auditor or statutory audit firm (predecessor auditor) is required to provide the incoming 
statutory auditor or statutory audit firm (successor auditor) with access to all relevant information 
concerning the audited entity. 
 
The purpose of this circular is to provide practical guidance for both predecessor and successor 
auditors on the provision of access to information. 
 
The new requirement applies in respect of appointments for the statutory audits of financial years 
starting on or after 8 April 2011. 
 
The guidance provided by this circular is separate from the Regulations of ICPAC for accepting a 
professional appointment. 
 
The material in this circular is derived from the Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW) publication “Access to information by successor auditors – Technical Release AAF 
01/08”.  We acknowledge the permission given to us for the use of the material by the copyright 
holder, ICAEW. 
 
It is noted that this circular does not constitute a standard.  The information it contains is intended to be 
for general guidance only.  Professional judgement should be used in the application of the guidance 
provided and, where appropriate, legal assistance should be sought.  No responsibility for loss 
occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this technical 
circular can be accepted by ICPAC or ICAEW. 
 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
 
Attachments
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Introduction 
 
The purpose of this technical circular is to provide guidance to assist in managing the process in 
relation to the obligation for statutory auditors ceasing to hold office, to provide access to relevant 
information to newly appointed statutory auditors, pursuant to Section 29(2) of the Auditors and 
Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Law of 2009 [the “Law”] which entered into 
force on 8 April 2011. 
 
Application 
 
This new requirement applies to all statutory audits as defined by the Law. 
 
In accordance with the Law: 

• “Statutory audit” means the audit of annual and consolidated accounts required to be carried 
out by the Cyprus Companies Law or any other law of the Republic of Cyprus. 

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

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

 
Statutory auditors or statutory audit firms are not required to allow access to their working papers in 
respect of other appointments. 
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Where there is a group of companies 
 
If the predecessor auditor was the principal auditor of a group of companies and a successor auditor is 
appointed principal auditor, then the requirement applies only to relevant information in respect of the 
audit of the parent company’s single entity accounts and the consolidated accounts.  A successor 
auditor will not have access to relevant information held by a predecessor auditor who, as principal 
auditor, was also auditor to individual subsidiary companies and holds that information in that capacity, 
unless the successor auditor is also appointed as the statutory auditor to those subsidiary companies. 
 
Access and risk 
 
A request for relevant information should be made in writing. 
 
Examples of suitable letters to be exchanged between the predecessor auditor and the successor auditor 
are attached in Appendix I to this technical circular as follows: 

(a) Specimen letter 1: Letter from the successor auditor requesting access. 
(b) Specimen letter 2: Letter from the predecessor auditor (which should be copied to the 

client) responding to the successor auditor’s request for access setting out the basis on which 
the information is to be provided. 

 
The above letters do not contemplate countersignature.  Where a predecessor auditor and a successor 
auditor proceed in accordance with the basis described in them, their effectiveness is not dependent on 
countersignature. 
 
The requesting and granting of access to relevant information can carry risk.  For risk management 
purposes the procedures adopted will generally include: 

• the exchange of letters referred to above; 
• compliance with the requirements of International Standards on Auditing and any other 

available guidance on audit reporting; 
• the approach to information or explanations referred to below; and 
• focusing on information that is relevant. 

 
Relevant information 
 
Although the term “all relevant information” is used in Section 29(2) of the Law, there is no definition 
of what constitutes “relevant information”.  A request for information may include a request to access 
to some or all of the working papers held by the predecessor auditor, but should also include specific 
details.  It is not possible to prescribe what would typically constitute relevant information and what 
would not.  The successor auditor should be prepared to explain, if challenged by the predecessor 
auditor, why the information requested is considered relevant. 
 
For example, where relevant information is requested by the successor auditor, the information will 
normally be that contained in the working papers produced by the predecessor auditor, and the 
appropriate request may therefore be for some or all of those working papers. 
 
International Standards on Auditing (ISAs) will indicate the audit working papers to be prepared.  ISA 
230 “Audit documentation” states that the auditor should document matters which are important to 
providing audit evidence to support the auditor's opinion and evidence that the audit was carried out in 
accordance with ISAs.  “Documentation” means the material (working papers) prepared or obtained 
and retained by the auditor in connection with the performance of the audit.  Working papers include 
papers prepared to: 

• assist in the planning and performance of the audit; 
• assist in the supervision and review of the audit work; and 
• record the audit evidence resulting from the audit work performed to support the auditor’s 

opinion. 
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Information in the audit working papers can be in any form, including as data, text, image or sound, 
and may be stored in any type of information system as hard copy documents or as electronic 
communication in any data storage device.  Where access may involve access to integrated proprietary 
software, the predecessor auditor may need to consider how it provides appropriate means of access to 
relevant audit documentation.  The provision of access to any intellectual property of the predecessor 
auditor or any material in which the predecessor auditor has copyright does not amount to permission 
to the successor auditor to use or exploit that intellectual property or copyright in any way. 
 
Files may contain papers relating to the client that are not held by the predecessor auditor in respect of 
their audit work.  In a particular case, for example, tax papers held by the predecessor auditor in 
respect of tax rather than audit work may be on the same file as the audit working papers.  The 
obligation to provide access in this situation will not extend to those tax papers.  The successor auditor 
may separately request access to the tax papers where they belong to the client.  It may, however, be 
appropriate to facilitate access to such papers directly via the client.  Similar considerations apply to 
accounts preparation papers held by the predecessor auditor. 
 
Typically information that will not constitute relevant information and that will not be disclosable is: 

• the internal budgeting documents and billing for the audit assignment; 
• information relating to staffing for the engagement and any incidental personnel records or 

information about the engagement team; and 
• certain information that is subject to legal professional privilege (see further below). 

 
Special considerations apply to any documents that form part of a disclosure to the Unit for Combating 
Money Laundering (MOKAS).  This matter is referred to further below. 
 
“Relevant information” includes information that comes to the knowledge of, or into the possession of 
the predecessor auditor between the completion of the latest audit or interim review and the date on 
which their appointment as auditor ceases.  Although a successor auditor may enquire about this 
information, they should recognise that the predecessor auditor may not have been made aware of all 
matters that might be relevant to the successor auditor’s first audit. 
 
Information or explanations additional to the working papers 
 
The predecessor auditor should be prepared to assist the successor auditor by providing oral or written 
explanations on a timely basis to assist the latter's understanding of the audit working papers. 
 
The predecessor auditor can provide explanations orally or in writing and can request that any 
questions be put in writing by the successor auditor, whilst recognising the need for as smooth a 
process as possible.  Questions should be directed to clarification or explanation about the audit 
working papers that have been accessed. 
 
In providing explanations in relation to the audit of working papers accessed by the successor auditor, 
the predecessor auditor should keep in mind: 

• that their obligation does not extend beyond relevant information; 
• that explanations should be given a factual or evidential reference point; and 
• the desirability of an internal written note or record of the request made and explanation given. 

 
The predecessor auditor may re-emphasise at the beginning of any such discussion with the successor 
auditor that any statements made by the predecessor auditor are made in accordance with the terms of 
the letter from the predecessor auditor responding to the successor auditor’s request for access, setting 
out the basis on which the information may be provided (see Specimen letter 2 in Appendix I). 
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Procedure 
 
The written request for access to relevant information needs to be sent to the immediate predecessor 
statutory auditor.  The request will be made to the firm as the statutory auditor, marked for the 
attention of the audit partner designated as the engagement partner for that audit.  Both the request for 
access and the granting of access need to be timely with a view to minimising the costs/burden on the 
predecessor auditor, the successor auditor or the client.  There needs to be a clear understanding about 
which papers will be provided, by what method and when. 
 
Before making a request for relevant information the successor auditor should, as part of their planning, 
consider the need to make a request to the predecessor auditor and the extent of that request.  This will 
involve judgement by the successor auditor in each case, so as to ensure that a necessary request is 
made and an unnecessary request is not.  It is also important to assess what information will be 
relevant in each case and what will not. 
 
It does not follow that a successor auditor is required or expected to request information in every case, 
or to request extensive information in a case in which only limited information is necessary.  The 
successor auditor's consideration will include consideration of what work they would do with any 
information provided to them pursuant to a request.  There are specific references to reviewing the 
predecessor auditor’s work in International Standard on Auditing (ISA) 510 on opening balances, ISA 
710 on comparatives and ISA 300 on planning – see Appendix II.  Accordingly, information is likely 
to be necessary in particular for such purposes. 
 
The provision of information will be achieved more efficiently where the successor auditor is as 
specific as possible as to the nature of the information being sought.  The successor auditor should 
therefore, wherever possible, avoid a request framed simply as a request for “all relevant information 
held by the predecessor auditor and concerning the audited entity” or “all relevant information held 
by the predecessor auditor in relation to the office of auditor”.  Thus, the successor auditor should 
strive to identify the information required, or the type of information required, as precisely as possible. 
 
Where the information related to audit work is requested by the successor auditor but is not filed on the 
current audit file but, for example, on a “permanent” or “systems” file, or there is a reference to a prior 
audit file, access should be provided by the predecessor auditor to this information. 
 
Format 
 
In the case of access to audit working papers, it will be for the predecessor auditor to determine the 
format in which they are willing to provide access.  This may either be in hard copy or in electronic 
form.  However, they will wish to do so in a manner that does not put at risk the confidentiality of their 
firm’s audit methodologies or of the confidential information of other clients. 
 
It is reasonable for the successor auditor to make notes of their review in support of their own 
documentation requirements under ISA 230. 
 
The predecessor auditor is under no obligation to allow copying of their audit working papers, but it 
would be reasonable to allow, as a minimum, the copying of extracts of books and records of the client 
that are contained in the audit working papers.  It would also be reasonable and helpful to allow 
copying of papers such as break down of analyses of financial statement figures and documentation of 
the client’s systems and processes. 
 
Whilst there is no obligation to allow copying of papers that show judgements or the nature, scope and 
results of tests conducted to form an audit opinion, it would be for the predecessor auditor and the 
successor auditor to discuss and arrive at an agreement between them of what it is reasonable to copy. 
 
Ultimately, the predecessor auditor will maintain control of which audit working papers can be and are 
copied.  It would be sensible to check through any documents that the successor auditor asks to copy 
and keep a record of all the copied items. 
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The practical arrangements to allow that access to be provided in an effective and efficient way should 
be discussed and agreed between the successor auditor and the predecessor auditor. 
 
Timing 
 
Access to relevant information can only be requested after the appointment of the successor auditor to 
the entity has been completed.  In the normal course, requests for access will be made soon after the 
appointment of the successor auditor at the planning stage of their first audit. 
 
The timing of access should have regard to the following: 

• the point at which the audit file will be complete (ISA 230 allows the predecessor auditor 60 
days after the date of the audit report to complete the assembly of their final audit file); and 

• the successor auditor's reporting timetable. 
 
Requests for access need to be reasonable without causing either the predecessor auditor or the 
successor auditor undue resourcing or timing difficulties. 
 
There will need to be cooperation between the predecessor auditor and the successor auditor regarding 
the period of time during which the successor auditor can have access to the audit working papers.  
The period needs to be reasonable. 
 
Period covered 
 
Normally the period for which relevant information is requested would be in respect of any audit report 
relating to a period falling between the beginning of the last financial statements on which the 
predecessor auditor reported and the date of cessation of the predecessor auditor's audit appointment.  
The request may also include any subsequent review conducted by the predecessor auditor. 
 
A successor auditor may consider that they need to have information in addition to that within the 
period mentioned above.  Normally, in the interests of cost and efficiency, the successor auditor should 
first review the information already provided.  If after that review a judgment is made that additional 
information is needed, the additional information sought should be described in writing, as precisely as 
possible.  The successor auditor should be prepared to provide reasons which demonstrate that the 
additional information is relevant information.  The successor auditor should also be prepared to 
confirm that the information is needed to aid their audit work for the audit client and not for some 
other purpose. 
 
Access location 
 
The location where access is to be provided will be for the predecessor auditor to determine.  Access 
will normally be at the predecessor auditor’s premises. 
 
Whatever location is chosen, audit firms will need to be mindful of the confidentiality of other clients’ 
information. 
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Cost 
 
Actual costs may be incurred in retrieving the information, gathering it together, extracting what is not 
relevant, and then making it available to the successor auditor.  Payment for these actual costs can be 
justified on the basis that without payment, disclosure could impose an unnecessary and unreasonable 
burden on the predecessor auditor, who would otherwise incur a financial loss through their 
compliance with their statutory obligations.  Thus, it may be reasonable to charge for the cost of: 

• copying documents; 
• paying someone to make the copies; 
• retrieving documents from archive sources; and 
• paying someone to attend to such retrieval and to provide documents for inspection by the 

successor auditor. 
 
It is, however, unlikely to be reasonable to include in any charge any element for profit or to charge on 
any footing that a service was being provided.  If a charge is made that goes beyond “actual costs” of 
the type described above, there is a risk that payment for such wider costs may affect the 
reasonableness of the denial of any responsibility in connection with the provision of information and 
its use.  Any payment for such wider costs could therefore increase the prospect of the predecessor 
auditor being taken to have assumed a duty of care to the paying party in relation to the provision of 
that information and its use. 
 
In practice, it is unlikely that the successor auditor will be willing to bear responsibility for any 
payment, whether or not limited to the actual costs incurred by the predecessor auditor.  Accordingly, 
the predecessor auditor is likely to be able to look only to the client for any payment.  The client may 
recognise that, to avoid the transfer process becoming an unnecessary and unreasonable burden on the 
predecessor auditor, a payment limited to actual costs incurred with no element for profit or services 
might be made.  It may be considered appropriate as a matter of policy to provide for the recovery of 
costs of providing access to an eventual successor auditor in the audit engagement letter, thereby 
making it a contractual obligation with the client. 
 
The predecessor auditor cannot use a failure to be reimbursed for costs as a reason for failing to meet 
their obligation to allow access. 
 
Duty of confidentiality 
 
The predecessor auditor providing the successor auditor with access to relevant information is 
complying with a mandatory requirement and therefore access will not breach professional 
confidentiality.  Nonetheless, before providing access to relevant information, a letter from the 
predecessor auditor to the successor auditor (in the form of Specimen letter 2 in Appendix I) must be 
copied to the client as a matter of courtesy. 
 
Any information obtained by the successor auditor is for the purposes of their audit and must not be 
disclosed to a third party, including the audit client, unless the successor auditor is required to do so by 
a legal or professional obligation.  This does not prevent the successor auditor discussing the 
information with the client where to do so is a necessary part of their audit work. 
 
A request for information should not be made other than in connection with the audit carried out by the 
successor auditor.  The successor auditor should refuse to accept an additional engagement, such as to 
act as an expert witness or to review the quality of the audit work of the predecessor auditor, where the 
engagement would involve the use of the information obtained by them pursuant to Section 29(2) of 
the Law.  In any event, the successor auditor should not comment on the quality of the audit work of 
the predecessor auditor unless required to do so by a legal or professional obligation. 
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Data protection 
 
Data protection laws apply to the personal data of individuals.  Relevant information may contain 
personal data (for example about employees or about sole traders with whom the client does business).  
However, the predecessor auditor is obliged to provide access to relevant information by legislation.  
Therefore, where personal data is disclosed as a result of providing access to the relevant information, 
as long as the information being provided is necessary to discharge that legal obligation, there are no 
data protection risks for the predecessor auditor in complying with this requirement. 
 
Legal professional privilege 
 
“Relevant information” may be subject to legal professional privilege.  Whether or not legally 
privileged information is disclosed to the successor auditor will depend on the circumstances in which 
legal privilege arises in respect of that information. 
 
Information may have legally privileged status because the client has asserted, when providing the 
information originally to the predecessor auditor, that such “client information” was legally privileged 
and that the privilege was not being waived on disclosure to the predecessor auditor.  An example 
might include legal advice concerning the merits of litigation against the client by a third party.  In any 
such case, or where the predecessor auditor is uncertain about the legally privileged status of client 
information, the predecessor auditor will make enquiries of the client to ascertain whether it objects to 
disclosure of that information to the successor auditor, or whether the client wishes to impose any 
terms regulating disclosure to the successor auditor. 
 
If the client does not authorise the disclosure to the successor auditor of client information held by the 
predecessor auditor on the basis that it is legally privileged, the predecessor auditor should inform the 
successor auditor that certain information is being withheld (without disclosing any details regarding 
that information) because the client asserts legal privilege.  The matter should then be addressed 
between the client and the successor auditor.  If the client does not object to client privileged 
information being disclosed to the successor auditor, the predecessor auditor should disclose it. 
 
Information may also be relevant but subject to legal professional privilege because legal privilege is 
asserted by the predecessor auditor.  This may arise where information has been generated by the 
predecessor auditor who has, for example, sought legal advice on matters relating to the client and the 
audit.  Whether or not such information needs to be disclosed to the successor auditor will be 
dependent on the legal position applicable to the particular circumstances and the predecessor auditor 
should consider obtaining legal advice on their disclosure obligations. 
 
Money laundering 
 
All auditors are subject to the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 
2007 as amended in 2010 and the associated Directive “Prevention of Money Laundering and Terrorist 
Financing” issued to the Members of ICPAC by virtue of Section 59(4) of this legislation.  The 
reporting requirements of the money laundering legislation, and details of the various tipping off 
offenses which can be committed if there is disclosure of knowledge or suspicion that a report has been 
made to MOKAS or anyone authorised to receive a disclosure, are beyond the scope of this technical 
circular. 
 



 Technical Circular No. 49, 9 November 2011 
 
 

25 

However, attention is drawn to the following: 

• Any money laundering report and papers recording the predecessor auditor’s related 
consideration of apparently suspicious activities should not be provided by the predecessor 
auditor to any person (including the successor auditor) unless the predecessor auditor has clear 
advice that to do so would be lawful. 

• So far as concerns the successor auditor, if any relevant information provided to the successor 
auditor causes the successor auditor to conclude that there are circumstances that require a 
report to the money laundering authorities, the successor auditor should make that report 
whether or not they believe that a report might already have been made by the predecessor 
auditor. 
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Appendix I 
 
 
Specimen letters 
 
 
Specimen letter 1: Letter from the successor auditor requesting access 
 
 
[Name of predecessor auditor] 
[Address of predecessor auditor] 
 
For the attention of:  [Name of predecessor engagement partner] 
 
Dear Sirs 
 
Subject: Provision of information relating to the audit of ABC Limited pursuant to Section 

29(2) of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts 
Law of 2009 

 
We have been duly appointed statutory auditor to ABC Limited (the “Company”) [and its subsidiaries 
as listed in the schedule attached to this letter (together the “Companies”)], in accordance with the 
provisions of Section 43 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts 
Law of 2009 (the “Law”), on [date]. 
 
Pursuant to Section 29(2) of the Law, and in accordance with Technical Circular No. 49 “Access to 
information by successor auditors” issued by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
dated 9 November 2011, we request for the purposes of our audit work, access to the following 
information: 
 
[Set out information necessary at this stage, noting the guidance in Technical Circular No. 49 “Access 
to information by successor auditors” issued by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
dated 9 November 2011, that wherever possible a request framed simply as a request for “all relevant 
information held by the predecessor auditor and concerning the audited entity” or “all relevant 
information held by the predecessor auditor in relation to the office of auditor” should be avoided.  
The successor auditor should strive to identify the information required, or the type of information 
required, as precisely as possible.] 
 
{Where the request is for access to audit working papers and subsequent interim review working 
papers, insert where applicable: 
 

[The working papers in respect of your audit report on the financial statements of the 
[Company/Companies] relating to [insert period between the beginning of the last financial 
statements on which the predecessor auditor reported and the date of cessation of the 
predecessor auditor's appointment]. 

 
Where in your capacity as auditor you conducted a review of interim financial information 
subsequent to the audit report referred to above, this request includes a request for access to 
the working papers relating to that review also.] } 

 
We may also request explanations from you in connection with our consideration of the above 
information, and on the same basis. 
 
If you are unable to provide any of the information requested above, please advise us accordingly and, 
if possible, indicate where the requested information may be held. 
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[We/The Company will meet reasonable costs that you will incur in giving access/providing copies, 
provided that a maximum amount is agreed first.] (delete or adjust as appropriate) 
 
We look forward to receiving your confirmation letter in response to this request, which should be 
addressed for the attention of [name of successor engagement partner]. 
 
Yours faithfully 
[Successor auditor] 
 
[Schedule of subsidiaries to which this letter applies in addition to the Company] 
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Specimen letter 2: Letter from the predecessor auditor responding to the successor auditor’s 

request for access 
 
 
[Name of successor auditor] 
[Address of successor auditor] 
 
 
Dear Sirs 
 
Subject: Provision of information relating to the audit of ABC Limited pursuant to Section 

29(2) of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts 
Law of 2009 

 
We refer to your letter dated …………… following your appointment as statutory auditor of ABC 
Limited (the “Company”) [and its subsidiaries listed in the schedule to your letter (together the 
“Companies”)]. 
 
We confirm we will provide access to the information requested, namely: 
 
[This should reflect the information set out in the successor auditor’s request letter which is necessary 
at this stage, noting the guidance in Technical Circular No. 49 “Access to information by successor 
auditors” issued by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus dated 9 November 2011, 
that wherever possible a request framed simply as a request for “all relevant information held by the 
predecessor auditor and concerning the audited entity” or “all relevant information held by the 
predecessor auditor in relation to the office of auditor” should be avoided.  The successor auditor 
should have identified the information required, or the type of information required, as precisely as 
possible.] 
 
{Where the request is for access to audit working papers and subsequent interim review working 
papers if applicable, the following language reflects that set out in the Specimen letter 1 above: 
 

[The working papers in respect of our audit report on the financial statements of the 
[Company/Companies] relating to [insert period between the beginning of the last financial 
statements on which the predecessor auditor reported and the date of cessation of the 
predecessor auditor's appointment]. 

 
The working papers relating to our review of interim financial information for the period 
ended [insert period subsequent to the audit report referred to above, as specified by the 
successor auditor].} 

 
We understand that you may also request explanations from us in connection with your consideration 
of the above information, and on the same basis. 
 
In accordance with Section 29(2) of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated 
Accounts Law of 2009 and Technical Circular No. 49 “Access to information by successor auditors” 
issued by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus dated 9 November 2011, this letter 
sets out the basis on which the information and explanations (if any) are to be provided. 
 
Should you request or we provide any supplementary information to that set out above, such provision 
will be made on the same basis. 
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The access is provided to you: 

(a) solely in your capacity as duly appointed statutory auditor of the [Company/Companies] in 
accordance with the provisions of Section 43 of the Auditors and Statutory Audits of Annual 
and Consolidated Accounts Law of 2009; 

(b) solely because we are required to give you access to information pursuant to Section 29(2) of 
the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Law of 2009. 

 
The provision of access does not and will not alter any responsibility that we may have accepted or 
assumed to the [Company/Companies] or the [Company’s/respective Companies’] members as a body, 
in accordance with the statutory requirements for audit, for our audit work, for our audit report or for 
the opinions we have formed in the course of our work as auditors.  
 
To the fullest extent permitted by law we do not accept or assume responsibility to you or to anyone 
else:  

(a) as a result of the access given; 
(b) for the information to which we provide access; 
(c) for any explanation given to you; 
(d) in respect of any audit work you may undertake, any audit you may complete, and audit report 

you may issue, or any audit opinion you may give. 
 
Where access is provided to audit [and interim review] working papers, those papers were not created 
or prepared for, and should not be treated as suitable for, any purpose other than the statutory audit that 
was the subject of our audit report [and respectively the interim review we carried out].  The statutory 
audit was planned and undertaken solely for the purpose of forming and giving the audit opinion 
required by the relevant statutory provision to the persons contemplated by that statutory provision.  
[The interim review was planned and undertaken solely for the purpose of meeting the requirements of 
the relevant standard.]  The statutory audit [and the interim review] [was/were] not planned or 
undertaken, and the working papers were not prepared, in contemplation of your appointment as 
statutory auditor or for the purpose of assisting you in carrying out your appointment as statutory 
auditor. 
 
Neither you nor anyone else should rely on the information to which access is provided, or any 
explanations given in relation to that information.  The information cannot in any way serve as a 
substitute for the enquiries and procedures that you should undertake and the judgments that you must 
make for any purpose in connection with the audit for which you are solely responsible as the auditor. 
 
If notwithstanding this letter you rely on the information for any purpose and to any degree, you will 
do so entirely at your own risk. 
 
[Insert where applicable:] 
 

[We will remove/ have removed from the audit working papers all material in respect of which 
legal professional privilege is asserted.] 

 
{Thank you for your confirmation that [you/the Company] will meet the reasonable costs that 
we will incur in giving access.  [As already agreed] these will not exceed the amount of 
€…………….} 
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In accordance with the guidance in Technical Circular No. 49 “Access to information by successor 
auditors” issued by the Institute of Certified Public Accountants of Cyprus dated 9 November 2011: 

(a) you should refuse to accept an additional engagement, such as to act as an expert witness or to 
review the quality of our audit work, where the engagement would involve the use of the 
information obtained by you under the Law; 

(b) you should not comment on the quality of our audit work unless required to do so by a legal or 
professional obligation; 

(c) the information should not be disclosed beyond persons who have a need to access the 
information where to do so is a necessary part of your audit work, nor should the information 
be disclosed to a third party including the [Company/Companies] (although this does not 
prevent you discussing the information with the [Company/Companies] where to do so is a 
necessary part of your audit work, or providing information to any third party if that is 
required of you by a legal or professional obligation). 

 
In the event that access to information involves your having access to any intellectual property of ours 
or any material in which we have copyright, we do not grant permission to you to use or exploit that 
intellectual property or copyright and you must respect the same at all times. 
 
When in this letter we refer to ourselves, we include [any person or organisation associated with this 
firm through membership of the international association of professional service firms to which this 
firm belongs], our [and their] partners, directors, members, employees and agents.  This letter is for 
the benefit of all those referred to in the previous sentence and each of them may rely on and enforce in 
their own right all of the terms of this letter. 
 
Yours faithfully 
 
[Predecessor auditor] 
 
cc The Company/ Companies 
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Appendix II 
 
 
Relevant extracts from International Standards on Auditing (ISAs) 
 
ISA 300: Planning an audit of financial statements 
 
A20. The purpose and objective of planning the audit are the same whether the audit is an initial or 

recurring engagement.  However, for an initial audit, the auditor may need to expand the 
planning activities because the auditor does not ordinarily have the previous experience with 
the entity that is considered when planning recurring engagements.  For an initial audit 
engagement, additional matters the auditor may consider in establishing the overall audit 
strategy and audit plan include the following: 

• Unless prohibited by law or regulation, arrangements to be made with the predecessor 
auditor, for example, to review the predecessor auditor's working papers. 

• Any major issues (including the application of accounting principles or of auditing and 
reporting standards) discussed with management in connection with the initial 
selection as auditor, the communication of these matters to those charged with 
governance and how these matters affect the overall audit strategy and audit plan. 

• The audit procedures necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence 
regarding opening balances. 

• Other procedures required by the firm's system of quality control for initial audit 
engagements (for example, the firm's system of quality control may require the 
involvement of another partner or senior individual to review the overall audit strategy 
prior to commencing significant audit procedures or to review reports prior to their 
issuance). 

 
ISA 510: Initial audit engagements – opening balances 
 
3. In conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to opening 

balances is to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether: 

(a) Opening balances contain misstatements that materially affect the current period's 
financial statements; and 

(b) Appropriate accounting policies reflected in the opening balances have been 
consistently applied in the current period's financial statements, or changes thereto are 
appropriately accounted for and adequately presented and disclosed in accordance 
with the applicable financial reporting framework. 

 
ISA 710: Comparative information – corresponding figures and comparative financial 

statements 
 
5. The objectives of the auditor are: 

(a) To obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the comparative 
information included in the financial statements has been presented, in all material 
respects, in accordance with the requirements for comparative information in the 
applicable financial reporting framework; and 

(b) To report in accordance with the auditor's reporting responsibilities. 


