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Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 9 Αυγούστου 2022 

Θέμα: Εισαγωγή της επισκόπησης οικονομικών 
καταστάσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 
 
Ο ΣΕΛΚ με ευχαρίστηση πληροφορεί τα μέλη του για την ψήφιση των 
τροποποιήσεων της νομοθεσίας (περί Εταιρειών Νόμος, περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών, περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων), εισάγοντας το το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 
(ΔΠΑΕ) 2400 Αναθέσεις επισκόπησης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Αναθεωρημένο) όπως εκδόθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και 
Διασφάλισης (IAASB), ως εναλλακτικό πλαίσιο διαβεβαίωσης για τις οικονομικές 
καταστάσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η νομοθεσία ψηφίστηκε στις 9/6/2022 και 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/6/2022. 
(Νομοθετικά Νέα 6/2022) 
 
Πρόκειται για μια πολύ καλή εξέλιξη, προϊόν πρωτοβουλίας του ΣΕΛΚ, εργασίας και 
διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, πέραν των 4 ετών, με σκοπό 
αφενός την εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και, αφετέρου, την 
απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σκοπός επίσης είναι η απλούστευση των διαδικασιών 
που ακολουθούνται από τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία για έλεγχο εταιρειών του 
μεγέθους που καθορίζεται στη νέα νομοθεσία, εφαρμόζοντας έτσι τις αρχές της 
αναλογικότητας και σχετικότητας. Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη αυτή, οι νόμιμοι 
ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν άλλες υποστηρικτές / 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, που θα τους βοηθήσει να 
λειτουργήσουν πιο αποδοτικά. 
 

Λεπτομέρειες της νέας νομοθεσίας 

 

(α) Κριτήρια 

 

Για τον καθορισμό εάν μια εταιρεία/συνεταιρισμός μπορεί να επιλέξει την ανάθεση 

επισκόπησης αντί για έλεγχο: 

- η εταιρεία/συνεταιρισμός πρέπει να είναι ιδιωτική εταιρεία (δηλαδή δεν 

είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος και επίσης δεν υπόκειται σε ρύθμιση 

https://www.icpac.org.cy/selk/UserForms/common/PreviewDocument.ashx?itemId=Kyt6akF2aDBZdmFhdFp3bDlmdnVLdz09&refItemId=VkRhbE0vOGx6dGJWd1FZczVsQ1czdz09&refTableId=VG02SHJYekJmTlMxeFhlRkNyNDRYQT09&language=Tll1bHFPOHZNb0xtbHhSUkNrUTlidz09
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και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τον Έφορο 

Ασφαλίσεων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου). 

- τόσο το Καθαρό ύψος Κύκλου Εργασιών όσο και τα Συνολικά 

στοιχεία Ενεργητικού της δεν πρέπει να υπερβαίνουν ή να παύουν 

να υπερβαίνουν τα κριτήρια των 200.000 και 500.000, αντίστοιχα, 

για τουλάχιστον δύο συνεχείς χρήσεις. 

 

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του εάν μια οικονομική οντότητα εμπίπτει στα 

κριτήρια που θα της επέτρεπαν να επιλέξει την ανάθεση επισκόπησης, το «Καθαρό 

ύψος Κύκλου Εργασιών» περιλαμβάνει το Καθαρό ύψος Κύκλου Εργασιών όπως 

ορίζεται στις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθώς και τα 

εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

 

Στην περίπτωση συγκροτήματος, εάν αυτό εξαιρείται από την υποχρέωση ετοιμασίας 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τότε μπορεί να επιλέξει μια ανάθεση 

επισκόπησης περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 εάν μαζί με τις θυγατρικές του 

εταιρείες δεν υπερβαίνουν ή παύουν να υπερβαίνουν τα σχετικά κριτήρια για 

τουλάχιστον δύο συνεχείς χρήσεις. 

 

Όσον αφορά φυσικό πρόσωπο (αυτοεργοδοτούμενος), αν αυτό που ασκεί επιχείρηση 

και του οποίου το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών και οποιουδήποτε άλλου 

μεικτού εισοδήματος υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ, αλλά δεν 

υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ χιλιάδων ευρώ και το 

σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 

χιλιάδων ευρώ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 

χρήσεις, δύναται να υποβάλλει τους λογαριασμούς του σε επισκόπηση. 

 

 
(β) Ημερομηνία έναρξης ισχύος 

 

Οι νόμοι τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουάριου 2023 και οι διατάξεις τους εφαρμόζονται 

για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 

2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 
 
(γ) Ποιος μπορεί να εκτελέσει μια ανάθεση επισκόπησης; 

Σύμφωνα με το ΔΠΑΕ 2400 (Αναθεωρημένο), μια ανάθεση επισκόπησης εκτελείται 

από έναν επαγγελματία, που ορίζεται ως επαγγελματίας λογιστής στη δημόσια 

πρακτική. Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 (Άρθρο 152Α (1)(δ)) διευκρινίζει ότι, 

μια ανάθεση επισκόπησης μπορεί να εκτελεστεί μόνο από νόμιμο ελεγκτή 

ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που έχει προηγουμένως λάβει άδεια σύμφωνα 

με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Ως εκ τούτου, για το σκοπό 
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αυτό, όπου υπάρχει αναφορά σε έναν «επαγγελματία» στο πρότυπο αυτό, θα 

σημαίνει νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο (εφεξής «ελεγκτής»). 

 
(δ) Άλλες υποχρεώσεις 

Οι οντότητες που επιλέγουν ανάθεση επισκόπησης αντί για έλεγχο θα συνεχίσουν να 

υπόκεινται σε: 

• Θα ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IFRS), όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Ε σύμφωνα με 
τον περί Εταιρειών Νόμο. Κεφ. 113.  

• Υποχρεώσεις βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. 

• Απαιτήσεις κατάθεσης στον Έφορο Εταιρειών όπως ισχύει για τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, 
Κεφ. 113. 

• Σχετικές φορολογικές απαιτήσεις του Τμήματος Φορολογίας για τις 
δηλώσεις εισοδήματος Τ.Φ.4 και Τ.Φ.1. (Αυτοεργοδοτούμενοι) 

 
 

Τεχνική Ενημέρωση και Εκπαίδευση Μελών 
 
Ο ΣΕΛΚ ετοίμασε την Τεχνική Εγκύκλιος (TE 5_2022), με την οποία στοχεύεται η 

παροχή καθοδήγησης σε σχέση με τη διενέργεια εργασιών επισκόπησης των 

οικονομικών καταστάσεων μετά τις πρόσφατες αλλαγές στον τροποποιημένο περί 

Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, τον περί Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών 

και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο και τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμο. 

Εντός των προσεχών μηνών, αναμένεται ότι ο ΣΕΛΚ θα εκδώσει πρόσθετες οδηγίες 
για το εν λόγω θέμα, συμπεριλαμβανομένων της παροχής υποδειγμάτων σχετικά με 
τις επιστολές ανάθεσης επισκόπησης, των εκθέσεων επισκόπησης ελεγκτή και τις 
επιστολές διαβεβαιώσεων της διοίκησης για εταιρείες, συνεταιρισμούς και 
αυτοεργοδοτούμενους. Επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο 
Εγχειρίδιο Μελών του ΣΕΛΚ και στον τρόπο δόμησης και εφαρμογής της εποπτείας, 
ενώ προγραμματίζονται σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσίας για το εν λόγω θέμα. 
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