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Υπόδειγμα 1: Μη διαφοροποιημένη γνώμη – Για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Εταιρείες με θυγατρικές που υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις 

 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και 
οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] 1 για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των 
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. 
Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Κύρια θέματα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων κινδύνων 
ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών 
ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη5, 6 
 
Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας 
σημασίας στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. 
Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε 
ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. 
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[Παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή κάθε κύριου θέματος 
ελέγχου σύμφωνα με το ΔΠΕ 701 και τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2)(γ) του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 537/2014. Nα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) περιγραφή των 
σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν, ii) συνοπτική 
παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, iii) όπου αρμόζει, 
βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Στο βαθμό που 
σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου αναφορικά με 
κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου 
περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών 
καταστάσεων]. 
 
Αναφορά σε άλλες πληροφορίες7 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένη Έκθεση 
Διαχείρισης, στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην Χ έκθεση και στην Υ έκθεση 
[προσαρμόστε αναλόγως]}, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 
πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 

Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε να 
αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται 
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει 
σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του 
ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα διακυβέρνησης για 
τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με 
τη συνέχιση της δραστηριότητας του Συγκροτήματος και την υιοθέτηση της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το 
Συγκρότημα σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές 
εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος. 
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Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων9 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η οποία να 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση 
αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα 
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από 
απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που 
λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός 
ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να 
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα 
μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά 
πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και 
γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 
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 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές 
πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του 
Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του 
ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης θέματα 
σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα 
από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε 
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και 
κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας. 
 
Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, 
καθορίζουμε τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα 
ελέγχου. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων2 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι 
οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
 
Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Συγκροτήματος στις [ημερομηνία] από 
[αναφέρεται από ποιο σώμα]. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων 
και αντιπροσωπεύει μια συνολική περίοδο αδιάκοπου διορισμού [Χ] ετών. 
 

[Αυτή η διατύπωση είναι ενδεικτική, και πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλόγως με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα που ισχύουν ούτως ώστε να παρασχεθούν οι απαιτούμενες 
λεπτομέρειες με βάση το Άρθρο 10(2)(α) και (β) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014 με βάση το οποίο οι απαιτήσεις είναι ως ακολούθως (α) να γίνει αναφορά από 
ποιο άτομο ή πιο όργανο διορίσθηκε ο νόμιμος ελεγκτής/οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό 
γραφείο /τα ελεγκτικά γραφεία, και (β) να γίνει αναφορά στην ημερομηνία διορισμού και η 
περίοδος της συνολικής αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων ανανέωσης προηγούμενου διορισμού και επαναδιορισμού των νομίμων ελεγκτών 
ή των ελεγκτικών γραφείων. Σε περίπτωση διάφορων επαναδιορισμών μπορεί να είναι χρήσιμο 
να περιληφθεί ένας πίνακας που να παραθέτει όλες τις περιόδους της συνολικής αδιάλειπτης 
ελεγκτικής εργασίας περιλαμβανομένων προηγούμενων ανανεώσεων και επαναδιορισμών. 
 

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου 
 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων η οποία 
εκφέρεται σε αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου 
της Εταιρίας που έχει εκδοθεί στις [ημερομηνία] σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
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Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του 
περί Ελεγκτών Νόμου του 2017. Επίσης δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν 
παρασχεθεί από εμάς προς το Συγκρότημα, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή στην Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης. 
 
Άλλα Νομικά Θέματα 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, 
η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.10 

 

 Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του 
περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. Δεν 
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.10 

 

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, 
τα πληροφοριακά στοιχεία της έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης, που παρουσιάζονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του 
Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 [και η οποία 
περιλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης], έχουν 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 και συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.3 

 

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, 
έχουν παρασχεθεί στην δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii), (vi) και (vii) της 
παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.3 

 

 Με βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του 
περιβάλλοντος του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όσον 
αφορά τα στοιχεία που αφορούν τις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) 
του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα επί αυτού.3 

 

Άλλο Θέμα4 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014 και το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. 
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση 
δυνατόν να περιέλθει. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι …8 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατόμου επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Οι τίτλοι των οικονομικών καταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω έκθεση είναι εκείνοι που 

χρησιμοποιούνται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ 1) «Παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων». Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει σε οντότητες να χρησιμοποιούν 
τίτλους διαφορετικούς από αυτούς που χρησιμοποιούνται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Δημιουργία γνώμης και υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις», εάν ο ελεγκτής ασχολείται με άλλες υποχρεώσεις αναφοράς στην 
έκθεση του ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι επιπρόσθετες της ευθύνης του ελεγκτή κατά 
τα ΔΠΕ να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές οι άλλες αρμοδιότητες θα αντιμετωπίζονται 
σε χωριστό τμήμα με τίτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή άλλως ανάλογα με το 
περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Αυτή η απεικόνιση περιλαμβάνει την παραπομπή που απαιτείται από το άρθρο 151 παράγραφος (2) στοιχείο (δ) του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 σε σχέση με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που αποτελεί ειδικό 
τμήμα της Έκθεσης Διαχείρισης ή ξεχωριστή δήλωση η οποία δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση της Διοίκησης ή 
περιλαμβάνεται σε έγγραφο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της οντότητας του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

 
4. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της προαναφερόμενης έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Σημεία 

έμφασης και άλλες παραγράφους ουσίας στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία εάν ο ελεγκτής 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει ένα θέμα άλλο από αυτά τα οποία παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται 
στις οικονομικές καταστάσεις και τα οποία, κατά την κρίση του ελεγκτή, σχετίζονται με την κατανόηση των ευθυνών του 
ελεγκτή ή της έκθεσης του ελεγκτή και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής το πράττει σε μια 
παράγραφο στην η έκθεση του ελεγκτή, με τον τίτλο "Άλλο θέμα" ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα Δεδομένου ότι το θέμα 
αφορά ολόκληρη την έκθεση, έχει τοποθετηθεί μετά την έκθεση σχετικά με άλλες νομικές απαιτήσεις. 
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5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ700.30-31, ο ελεγκτής υποχρεούται να κοινοποιεί τα βασικά θέματα ελέγχου μιας εισηγμένης 

οντότητας στην έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΕ 701. Για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις δεν 
υπάρχει τέτοια απαίτηση εκτός εάν ο ελεγκτής αποφασίσει να κοινοποιήσει τα βασικά θέματα ελέγχου της έκθεσης του 
ελεγκτή. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.29, όταν ο ελεγκτής αποποιείται γνώμη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η 
έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή δεν περιλαμβάνει τμήμα βασικών ελέγχων σύμφωνα με το ΔΠΕ 701. 

 
Ορισμός βασικών θέματα ελέγχου 

 
- Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου: 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ701.8, βασικά θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική κρίση του 
ελεγκτή, είχαν εξέχουσα σημασία στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Βασικά θέματα 
ελέγχου επιλέγονται από θέματα που έχουν κοινοποιηθεί με τα αρμόδια για τη διακυβέρνηση. 

 
Ο ελεγκτής καθορίζει, από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, εκείνα τα 
θέματα που απαιτούσαν εξέχουσα προσοχή από τον ελεγκτή κατά την εκτέλεση του ελέγχου. Κατά τον προσδιορισμό 
αυτό, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 
α) Περιοχές με υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας ή σημαντικούς κινδύνους που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το ΔΠΕ 315 (Αναθεωρημένο). 

 
β) Σημαντικές κρίσεις του ελεγκτή που σχετίζονται με τομείς στις οικονομικές καταστάσεις που περιλάμβαναν 
σημαντική κρίση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών εκτιμήσεων που έχουν προσδιοριστεί 
ότι έχουν υψηλή αβεβαιότητα εκτίμησης. 

 
γ) Η επίδραση στον έλεγχο των σημαντικών γεγονότων ή συναλλαγών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 

 
- Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Αριθ. 537/2014 

 

Σύμφωνα με το άρθρου 10(2)(γ) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 537/2014 ο νόμιμος 
ελεγκτής/οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο/τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην 
έκθεση ελεγκτή προς υποστήριξη της γνώμης των ελεγκτών τα ακόλουθα: 

 
i) περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν, 
ii) συνοπτική παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, 
iii) όπου αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. 

 

Στον βαθμό που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου αναφορικά 
με κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει σαφή 
αναφορά στις σχετικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων. 

 
6. Ένα θέμα που δημιουργεί τροποποιημένη γνώμη σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 (Αναθεωρημένο) ή μια σημαντική 

αβεβαιότητα που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα της 
οικονομικής οντότητας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το ΔΠΕ 570 (αναθεωρημένο) είναι από 
τη φύση τους βασικά θέματα ελέγχου. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, τα θέματα αυτά δεν περιγράφονται στην ενότητα 
Βασικά θέματα ελέγχου της έκθεσης του ελεγκτή. Αντίθετα, ο ελεγκτής αναφέρει τα θέματα αυτά σύμφωνα με τα ισχύοντα 
ΔΠΕ και συμπεριλαμβάνει αναφορά στη γνωμοδότηση για τις βάσεις για τα προσόντα ή τις ενότητες σχετικά με την 
αβεβαιότητα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
7. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, οι Άλλες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν: έκθεση διαχείρισης, σχόλια 

διαχείρισης ή επιχειρησιακή και οικονομική επανεξέταση ή παρόμοιες εκθέσεις από τους υπεύθυνους για θέματα 
διακυβέρνησης (για παράδειγμα, έκθεση διευθυντών), δήλωση του προέδρου, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
αξιολόγησης κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), οι λοιπές πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές ή μη 
οικονομικές πληροφορίες (πλην των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του ελεγκτή τους) που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση μιας οικονομικής οντότητας και συνεπώς περιλαμβάνουν επίσης τον (τους) πρόσθετες πληροφορίες 
στην ετήσια έκθεση), λεπτομερή ανάλυση των δαπανών ή άλλων στοιχείων της κατάστασης συνολικών εσόδων και 
οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις / δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. 

 

7Α Σύμφωνα με τα άρθρα 151Α και 151Β του περί Εταιρειών Νόμου εταιρείες μεγάλου μεγέθους που είναι 
οντότητες δημόσιου συμφέροντος, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το 
μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στην έκθεση διαχείρισης 
συμπεριλαμβάνουν κατάσταση αναφορικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες (μη-χρηματοοικονομική κατάσταση), 
που ετοιμάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των προαναφερθέντων άρθρων. Η μη-χρηματοοικονομική κατάσταση εμπίπτει 
στις ‘Άλλες πληροφορίες’ βάση του ΔΠΕ 720. Σύμφωνα με το άρθρο 152 Α (4) οι υποχρεώσεις του ελεγκτή σε σχέση 
με την έκθεση διαχείρισης δεν επεκτείνονται στη μη-χρηματοοικονομική κατάσταση. 

 
7Β Σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 151Α (9) και 151Β (9) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113, 
οι οντότητες μπορούν να επιλέξουν να καταρτίζουν τη μη-χρηματοοικονομική κατάσταση ως χωριστή έκθεση (εντός 6 
μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, στον ιστότοπο της εταιρείας, και να αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης). 
Σε τέτοιες περιπτώσεις η μη-χρηματοοικονομική κατάσταση εξακολουθεί να εμπίπτει στις ‘Άλλες πληροφορίες’ και 
εφαρμόζονται οι υποδείξεις του ΔΠΕ 720, Παράρτημα 2, Υπόδειγμα 2 (που αναφέρεται στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής 
παραλαμβάνει μέρος των ‘Άλλων πληροφοριών’ πριν την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου ενώ αναμένει να παραλάβει 
μέρος των ‘’Αλλων πληροφοριών’ μετά την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου). 
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8. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.49 (κ), το όνομα του εταίρου αφοσίωσης υποχρεούται να γνωστοποιείται για έλεγχο ολόκληρου 

του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών. 
 
9. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αποποιείται γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται μια πιο 

περιορισμένη περιγραφή του τμήματος ευθύνης του ελεγκτή. 
 
10. Οι αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν μια τέτοια έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις (υπάρχουν εξαιρέσεις για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 151 (1) του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου Κεφ.113). 
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Υπόδειγμα 2:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 
 

Εταιρείες χωρίς θυγατρικές – Μη ΟΔΣ στην ΕΕ 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες4 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις 
άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς 
με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 
το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο 
να αξιολογήσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να 
παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων6 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι 
θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου 5. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και 
εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους 
αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους 
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε 
λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με 
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις 
είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται 
στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που 
να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον 
έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.7 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης.7 

 
Άλλο Θέμα3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα 
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
 
 
 
 

14 



Τεχνική Εγκύκλιος 7/2018, Ημερομηνία 11/6/2018 

Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή 
 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

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

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, 
οι οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων 
νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο 
στην έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται 
με ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων. 

 
4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ήλειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης ελέγχου). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) 
περιλαμβανομένου της ετήσιας έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου την κατάσταση υπολογισμού φορολογίας (εάν 
παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα στοιχεία της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση. 

 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.40(β), το κείμενο μπορεί εναλλακτικά να περιληφθεί σε ένα παράρτημα της έκθεσης ελεγκτή. 
 
6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται 

μια πιο περιορισμένη περιγραφή της παραγράφου της ευθύνη του ελεγκτή. 
 
7. Οι αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγο έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις (υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά την σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113). 
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Υπόδειγμα 3:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Εταιρείες που υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Μη 
ΟΔΣ στην ΕΕ 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και 
οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των 
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, 
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 
(Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες 
ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες 4 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 
πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν 
συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 
βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με 
τη συνέχιση της δραστηριότητας του Συγκροτήματος και την υιοθέτηση της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το 
Συγκρότημα σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές 
εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Συγκροτήματος. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 6 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, 
αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα 
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε 
από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου 5. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. 

 
 Αξιολογούμε για τη καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν 

και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων 
που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Συμπεραίνουμε, για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με 
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη 
γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα 
ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά 
πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και 
γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές 

πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του 
Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του 
ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον 
έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που 
δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 7 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη 
έκθεση διαχείρισης.7 
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Άλλο Θέμα 3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα 
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

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

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, 
οι οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων 
νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο 
στην έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται 
με ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 
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4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ‘ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα, έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές 
και μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν και την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέον πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή 
άλλα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση. 

 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.40(β), το κείμενο μπορεί εναλλακτικά να περιληφθεί σε ένα παράρτημα της έκθεσης ελεγκτή. 
 
6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται 

μια πιο περιορισμένη περιγραφή της παραγράφου της ευθύνη του ελεγκτή (βλέπε Υποδείγματα 18 & 19). 
 
7. Αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγο έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 

(υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά τη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113). 
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Υπόδειγμα 4:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Εταιρείες που υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – 
Εισηγμένες αλλά Μη – ΟΔΣ στην ΕΕ (π.χ. εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη 
αγορά) 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και 
οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των 
ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, 
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 
(Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες 
ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Κύρια θέματα ελέγχου 5, 6 
 
Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας 
σημασίας στον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. 
Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε 
ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. 
 
[Παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή κάθε κύριου θέματος 
ελέγχου σύμφωνα με το ΔΠΕ 701]. 
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Άλλες πληροφορίες 4 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 
πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν 
συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 
βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων για θέματα διακυβέρνησης για 
τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με 
τη συνέχιση της δραστηριότητας του Συγκροτήματος και την υιοθέτηση της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το 
Συγκρότημα σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές 
εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Συγκροτήματος. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 8 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, 
αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα 
εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε 
από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λήφθηκαν με βάση αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου 7. Επίσης: 
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 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους 
κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, 
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. 

 
 Αξιολογούμε για τη καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν 

και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων 
που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Συμπεραίνουμε, για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με 
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συγκροτήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη 
γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα 
ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά 
πόσο οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και 
γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές 

πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του 
Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του 
ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης σχετικά 
με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον 
έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε 
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και 
κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας. 
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Από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, 
καθορίζουμε τα θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία στον έλεγχο των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα 
ελέγχου. Περιγράφουμε αυτά τα θέματα στην έκθεση ελεγκτή, εκτός εάν νομοθεσίες ή 
κανονισμοί αποκλείουν δημοσιοποίηση σχετικά με το θέμα ή, όταν σε εξαιρετικά σπάνιες 
περιπτώσεις, διαπιστώνουμε ότι ένα θέμα δεν θα έπρεπε να κοινοποιηθεί με την έκθεσή μας 
διότι οι αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας δημοσιοποίησης εύλογα αναμένεται ότι θα 
υπερτερούν τα οφέλη δημοσίου συμφέροντος από μια τέτοια δημοσιοποίηση. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που 
δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 9 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη 
έκθεση διαχείρισης.9 

 
Άλλο θέμα 3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα 
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι …10 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων». Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, 
οι οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων 
νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο 
στην έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται 
με ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 

 
4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ‘ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα, έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές 
και μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν και την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέον πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή 
άλλα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση. 

 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ700.30-31, ο ελεγκτής υποχρεούται να κοινοποιεί τα βασικά θέματα ελέγχου μιας εισηγμένης 

οντότητας στην έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΕ 701. Για τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις δεν 
υπάρχει τέτοια απαίτηση εκτός εάν ο ελεγκτής αποφασίσει να κοινοποιήσει τα βασικά θέματα ελέγχου της έκθεσης του 
ελεγκτή. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.29, όταν ο ελεγκτής αποποιείται γνώμη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή δεν περιλαμβάνει τμήμα βασικών ελέγχων σύμφωνα με το ΔΠΕ 701. 

 
Ορισμός βασικών θέματα ελέγχου 

 
- Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου: 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ701.08, βασικά θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική κρίση του 
ελεγκτή, είχαν εξέχουσα σημασία στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Βασικά θέματα 
ελέγχου επιλέγονται από θέματα που έχουν κοινοποιηθεί με τα αρμόδια για τη διακυβέρνηση. 

 
Ο ελεγκτής καθορίζει, από τα θέματα που κοινοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης, εκείνα τα 
θέματα που απαιτούσαν εξέχουσα προσοχή από τον ελεγκτή κατά την εκτέλεση του ελέγχου. Κατά τον προσδιορισμό 
αυτό, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 
α) Περιοχές με υψηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας ή σημαντικούς κινδύνους που 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το ΔΠΕ 315 (Αναθεωρημένο). 

 
β) Σημαντικές κρίσεις του ελεγκτή που σχετίζονται με τομείς στις οικονομικές καταστάσεις που περιλάμβαναν 
σημαντική κρίση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών εκτιμήσεων που έχουν προσδιοριστεί 
ότι έχουν υψηλή αβεβαιότητα εκτίμησης. 
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γ) Η επίδραση στον έλεγχο των σημαντικών γεγονότων ή συναλλαγών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 

 
6. Ένα θέμα που δημιουργεί τροποποιημένη γνώμη σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 (Αναθεωρημένο) ή μια σημαντική 

αβεβαιότητα που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα της 
οικονομικής οντότητας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το ΔΠΕ 570 (αναθεωρημένο) είναι από 
τη φύση τους βασικά θέματα ελέγχου. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, τα θέματα αυτά δεν περιγράφονται στην ενότητα 
Βασικά θέματα ελέγχου της έκθεσης του ελεγκτή. Αντίθετα, ο ελεγκτής αναφέρει τα θέματα αυτά σύμφωνα με τα ισχύοντα 
ΔΠΕ και συμπεριλαμβάνει αναφορά στη γνωμοδότηση για τις βάσεις για τα προσόντα ή τις ενότητες σχετικά με την 
αβεβαιότητα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη ανησυχία. 

 
7. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.40(β), το κείμενο μπορεί εναλλακτικά να περιληφθεί σε ένα παράρτημα της έκθεσης ελεγκτή. 
 
8. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται 

μια πιο περιορισμένη περιγραφή της παραγράφου της ευθύνη του ελεγκτή (βλέπε Υποδείγματα 18 & 19). 
 
9. Αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγο έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις (υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά τη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113). 

 
10. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.49 (λ), το όνομα του εταίρου αφοσίωσης υποχρεούται να γνωστοποιείται για έλεγχο ολόκληρου 

του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών. 
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Υπόδειγμα 5:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις μητρικής εταιρείας η οποία επίσης 
ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) 
… [οι υπόλοιπες λέξεις είναι οι ίδιες όπως αυτές που παρουσιάζονται στην εισαγωγική 
παράγραφο του Υποδείγματος 2 με εξαίρεση τα πιο κάτω]. 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας ΑΒΓ Λίμιτεδ … [οι υπόλοιπες λέξεις είναι 
οι ίδιες όπως αυτές που παρουσιάζονται στην εισαγωγική παράγραφο του Υποδείγματος 2] 
 
Βάση γνώμης 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλα Θέματα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας και των θυγατρικών της για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ. [Εκείνη η 
έκθεση τροποποιήθηκε με τη συμπερίληψη έμφασης θέματος] [Η γνώμη σε εκείνη την έκθεση 
είναι (με επιφύλαξη) / (με αρνητική γνώμη) / (με αδυναμία έκφρασης γνώμης)]. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



Τεχνική Εγκύκλιος 7/2018, Ημερομηνία 11/6/2018 

Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου δεν προβλέπουν οποιαδήποτε καθοδήγηση για έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων μητρικής 

εταιρείας που παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.     Αν όμως μας ζητηθεί να 
εκφράσουμε γνώμη ξεχωριστά επί των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι 
συνάδουν με όλες τις απαιτήσεις του κάθε εφαρμόσιμου προτύπου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Μια γνώμη χωρίς επιφύλαξη επί των 
ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας μπορεί να εκδοθεί νοουμένου ότι πρόσθετες γνωστοποιήσεις ως 
προς τη βάση ετοιμασίας στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων αναφέρουν ότι: 

 

 οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ετοιμάστηκαν πρόσθετα από τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις· 
 

 οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι δημόσια διαθέσιμες, μαζί με αρκετές πληροφορίες που να επιτρέπουν 

στον αναγνώστη να προμηθευτεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις· και 
 

 οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για να ληφθεί ορθή κατανόηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής 
επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

 
Ένα παράδειγμα της σημείωσης γνωστοποίησης της βάσης ετοιμασίας των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής 
εταιρείας παρουσιάζεται πιο κάτω: 

 
«Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από [διεύθυνση]. 

 
Οι χρήστες αυτών των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ ώστε 
να λάβουν ορθή κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών 
της Εταιρείας και των θυγατρικών της.» 
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2. Μία εταιρεία μπορεί να επιλέξει να παρουσιάσει τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας μέσα στο ίδιο 

σύνολο με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να εκδίδεται μια έκθεση ελέγχου η οποία 
να αναφέρεται τόσο στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις όπως παρουσιάζεται στο Υπόδειγμα 6. 
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Υπόδειγμα 6:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 
Εταιρείες που υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
ατομικές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας μέσα σε ένα 
ενιαίο σύνολο οικονομικών καταστάσεων 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των 
Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ και των θυγατρικών 
της (το “Συγκρότημα”), και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την 
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών 
και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης 
και ταμειακών ροών της Εταιρείας]1 του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες και ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης 
χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών τους, για το έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ατομικών 
Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα και την 
Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί 
με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα 
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες4 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
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Η γνώμη μας επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών οικονομικών 

καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε 
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε 
να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε 
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν 
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και 
τις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την 
ικανότητα του Συγκροτήματος και της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το Συγκρότημα και την Εταιρεία σε 
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές 
από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και 
των Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων6 
 
 

Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις στο σύνολο 
τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος και 
η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφάλιση 
συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσαν εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου 5. Επίσης: 
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 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ελεγκτικές 
διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε 
ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση 
της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται 
σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη 
μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
δηλώσεις ή την παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Συμπεραίνουμε, ως προς την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με 
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν 
συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 
έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις, ή εάν 
τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται 
να έχουν ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα και η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι      ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και ατομικές οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις 
συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
 Λαμβάνουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με τις οικονομικές 

πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του 
Συγκροτήματος για να εκφράσουμε γνώμη επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του 
ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον 
έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η ενοποιημένη και ατομική έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι 
πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και ατομικές οικονομικές καταστάσεις7. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Συγκροτήματος και της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων και των ατομικών οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε 
οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη και ατομική έκθεση διαχείρισης7. 

 
Άλλο Θέμα 3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα 
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Σημειώσεις: 
 
1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, 
οι οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων 
νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο 
στην έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται 
με ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 

 
4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές 
και μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν και την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέον πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή 
άλλα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση. 

 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.40(β), το κείμενο μπορεί εναλλακτικά να περιληφθεί σε ένα παράρτημα της έκθεσης ελεγκτή. 
 
6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται μια 

πιο περιορισμένη περιγραφή της παραγράφου της ευθύνη του ελεγκτή (βλέπε Υποδείγματα 18 & 19). 
 
7. Αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγο έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 

(υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά τη σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113). 
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Υπόδειγμα 7: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις μητρικής εταιρείας η οποία επιλέγει να 
μην ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του ΔΠΧΑ 10 ή με βάση τις εξαιρέσεις του Περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 – Μη ΟΔΣ στην ΕΕ 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), 
…….. [οι υπόλοιπες λέξεις είναι οι ίδιες με βάση την πρώτη παράγραφο της παραγράφου 
Γνώμης όπως παρουσιάζεται στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας ΑΒΓ Λίμιτεδ στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ 
………... [οι υπόλοιπες λέξεις είναι οι ίδιες με βάση τη δεύτερη παράγραφο των παραγράφων 
Γνώμης στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Βάση γνώμης 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 2 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 8:Μη διαφοροποιημένη γνώμη - Έμφαση θέματος 

Σημαντική αβεβαιότητα σε σχέση με εκκρεμούσα αγωγή 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Βάση γνώμης 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έμφαση θέματος 
 
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση Χ επί των οικονομικών καταστάσεων η οποία 
περιγράφει την αβεβαιότητα που σχετίζεται με την έκβαση αγωγής ισχυριζόμενης παράβασης 
ορισμένων προνομιακών δικαιωμάτων και απαίτηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και 
τιμωρητικών αποζημιώσεων που κατατέθηκε κατά της Εταιρείας. Η Εταιρεία υπέβαλε αγωγή 
ανταπαίτησης, και προκαταρτικές ακροάσεις και διερευνητικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη 
επί των δύο αγωγών. Η τελική έκβαση του θέματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο παρόν 
στάδιο, και δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για οποιαδήποτε τυχόν 
υποχρέωση που μπορεί να προκύψει. Η γνώμη μας δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτό 
το θέμα. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



Τεχνική Εγκύκλιος 7/2018, Ημερομηνία 11/6/2018 

Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 9:Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Η προηγούμενη περίοδος ελέγχθηκε από άλλο ελεγκτή -
Εταιρείες χωρίς θυγατρικές 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Βάση Γνώμης 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλα Θέματα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 

Συγκριτικοί αριθμοί1 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ0 
ελέγχθηκαν από άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη2 γνώμη επί εκείνων 
των οικονομικών καταστάσεων στις 31 Μαρτίου 20Χ1. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
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[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Το πιο πάνω υπόδειγμα βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (ΔΠΕ) 710 “ Συγκριτικές πληροφορίες – αντίστοιχοι 

αριθμοί και συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις”, για περιπτώσεις όπου τα αντίστοιχα ποσά και άλλες πληροφορίες για 
την προηγούμενη περίοδο που περιλαμβάνονται ως μέρος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου, και 
τα οποία προορίζονται για ανάγνωση σε σχέση με τα ποσά και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα 
περίοδο, ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή. 

 
Σημειώνεται ότι όπου οι οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου ελέγχθηκαν από άλλο ελεγκτή, ο 
εισερχόμενος ελεγκτής κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΔΠΕ 710, 
καθώς και με τις απαιτήσεις του ΔΠΕ 510 “Αρχικές αναθέσεις ελέγχου – υπόλοιπα έναρξης”. 

 
2. Σε περίπτωση όπου η έκθεση ελεγκτή της προηγούμενης περιόδου περιείχε διαφοροποιημένη γνώμη, και το ζήτημα το 

οποίο προκάλεσε τη διαφοροποίηση εκείνης της έκθεσης δεν έχει επιλυθεί, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το Υπόδειγμα 
15. 
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Υπόδειγμα 10: Διαφοροποιημένη γνώμη – Γνώμη με επιφύλαξη 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες λόγω 
ακατάλληλης λογιστικής μεθόδου 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για 
αποσβέσεις στις οικονομικές καταστάσεις, μια πρακτική που κατά τη γνώμη μας δεν συνάδει 
με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματα πάγια». Η χρέωση 
απόσβεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ θα έπρεπε να ήταν €….. με βάση 
τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης χρησιμοποιώντας ετήσια ποσοστά 5% για το κτίριο και 20 
% για τον εξοπλισμό. Επομένως, τα ενσώματα πάγια θα έπρεπε να μειωθούν με 
συσσωρευμένες αποσβέσεις ύψους € …. και η ζημιά για το έτος όπως και το συσσωρευμένο 
έλλειμμα θα έπρεπε να αυξηθούν κατά € …. και € …. αντίστοιχα. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
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Άλλες πληροφορίες1
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές] 

[…] Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει 

ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 

γεγονός αυτό. Όπως περιγράφεται στην ενότητα Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη παραπάνω, 

δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αποσβέσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα ότι οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς εσφαλμένες όσον αφορά το θέμα 

αυτό. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες, όπως κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.A54-56, σε περιπτώσεις έκφρασης γνώμης του ελεγκτή με επιφύλαξη, ενδέχεται να 

εξεταστεί εάν και κατά πόσο οι άλλες πληροφορίες είναι επίσης ουσιωδώς εσφαλμένες για το ίδιο θέμα ή αναφορικά 

με αυτό το θέμα που εγείρει γνώμη με επιφύλαξη επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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Υπόδειγμα 11: Διαφοροποιημένη γνώμη – Γνώμη με επιφύλαξη – διαφωνία: 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες λόγω 
ανεπαρκούς γνωστοποίησης 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίδραση του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Στις 15 Ιανουαρίου 20ΧΧ, η Εταιρεία εξέδωσε χρεόγραφα ύψους €………. για να 
χρηματοδοτήσει την επέκταση των εγκαταστάσεων της. Η συμφωνία για τα χρεόγραφα 
περιορίζει την πληρωμή μελλοντικών μερισμάτων σε μετρητά από κέρδη μετά τις 
31.Δεκεμβρίου 20ΧΧ. Κατά τη γνώμη μας, η γνωστοποίηση αυτής της πληροφόρησης 
απαιτείται από [να αναφερθεί το σχετικό νομοθέτημα ή νόμος]. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
 
 
 

Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 10]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
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Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες, όπως κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 
 
Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 12: Διαφοροποιημένη γνώμη – Γνώμη με Επιφύλαξη – διαφωνία: 

Oυσιώδες σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις (π.χ. ουσιώδης σφάλμα 
στα αποθέματα) 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Τα αποθέματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο 
ποσό των xxx. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αναγνωρίσει τα αποθέματα στο χαμηλότερο 
μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, αλλά τα έχει αναγνωρίσει αποκλειστικά 
σε κόστος, το οποίο συνιστά απόκλιση από τα ΔΠΧΑ. Τα βιβλία της Εταιρείας δείχνουν ότι, αν 
το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αναγνωρίσει τα αποθέματα στο χαμηλότερο μεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, ποσό ύψους xxx θα έπρεπε να μειώσει τα αποθέματα στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Επομένως, το κόστος πωλήσεων θα έπρεπε να αυξηθεί 
κατά xxx, και το καθαρό κέρδος και τα ίδια κεφάλαια θα έπρεπε να μειωθούν κατά xxx. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 10]. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες, όπως κρίνεται αναγκαίος]. 

 

Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 13: Διαφοροποιημένη γνώμη – Γνώμη με Επιφύλαξη - Διαφωνία 

Αδυναμία απόκτησης επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με 
επένδυση σε αλλοδαπή οντότητα 

 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το ‘‘Συγκρότημα’’), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και 
οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην 
παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης του 
Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής του 
επίδοσης και των ενοποιημένων ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Η επένδυση του Συγκροτήματος στην εταιρεία XYZ, μια αλλοδαπή συνδεδεμένη εταιρεία που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 
αναγνωρίζεται σε ποσό ύψους xxx στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1, και το μερίδιο της ΑΒΓ στα καθαρά κέρδη της XYZ ύψους ΧΧΧ 
περιλαμβάνεται στα έσοδα της AΒΓ για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή. Δεν ήμασταν 
σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τη λογιστική 
αξία της επένδυσης της ABΓ στην XYZ στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και το μερίδιο της ABΓ στα 
καθαρά κέρδη της XYZ για το έτος, επειδή μας αρνήθηκε πρόσβαση στις οικονομικές 
πληροφορίες, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους ελεγκτές της XYZ. Ως εκ τούτου, δεν ήμασταν 
σε θέση να προσδιορίσουμε αν χρειάζονται οποιεσδήποτε προσαρμογές σε αυτά τα ποσά. 
 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από το Συγκρότημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, 
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 
(Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες 
ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. 
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη. 
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Άλλες πληροφορίες1 

[Όπως στο Υπόδειγμα 3, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές] 
 
[…] Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 
γεγονός αυτό. Όπως περιγράφεται στην ενότητα Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη παραπάνω, 
δεν ήμασταν σε θέση να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με τη 
λογιστική αξία της επένδυσης της ABΓ στην XYZ στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και το μερίδιο της 
ABΓ στα καθαρά κέρδη της XYZ για το έτος. Συνεπώς, δεν ήμαστε σε θέση να συμπεράνουμε 
αν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς εσφαλμένες ή όχι, όσον αφορά το θέμα αυτό. 
  
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που 
δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Συγκροτήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη 
έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με 
Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες 
ανακρίβειες, όπως κρίνεται αναγκαίο]. 

 

Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.A54-56, σε περιπτώσεις έκφρασης γνώμης του ελεγκτή με επιφύλαξη, ενδέχεται να 

εξεταστεί εάν και κατά πόσο οι άλλες πληροφορίες είναι επίσης ουσιωδώς εσφαλμένες για το ίδιο θέμα ή αναφορικά 

με αυτό το θέμα που εγείρει γνώμη με επιφύλαξη επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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Υπόδειγμα 14: Διαφοροποιημένη γνώμη 

Γνώμη με επιφύλαξη – Διαφωνία και Έμφαση Θέματος: 
Διαφοροποιημένη Γνώμη με Έμφαση Θέματος 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με Eπιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Οι βραχυπρόθεσμοι εμπορεύσιμοι τίτλοι της Εταιρείας παρουσιάζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης σε ποσό ύψους των ΧΧΧ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιμέτρησε 
αυτούς τους τίτλους στην αγοραία αξία, αλλά αντίθετα τους παρουσίασε σε τιμή κόστους, 
γεγονός που αποτελεί απόκλιση από τις πρόνοιες των Διεθνών Πρότυπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα αρχεία της Εταιρείας δείχνουν ότι εάν το Διοικητικό 
Συμβούλιο είχε επιμετρήσει αυτούς τους τίτλους στην αγοραία αξία τους, η Εταιρεία θα 
αναγνώριζε ζημιές δίκαιης αξίας ύψους ΧΧΧ στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εσόδων για το έτος. Η λογιστική αξία των τίτλων στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης θα είχε μειωθεί κατά το ίδιο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και το 
καθαρό κέρδος και τα ίδια κεφάλαια θα είχαν μειωθεί κατά ΧΧΧ και ΧΧΧ, αντίστοιχα. 
 
 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
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Έμφαση θέματος – Επιπτώσεις Φωτιάς 
 
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων στην οποία 
περιγράφονται οι επιπτώσεις της φωτιάς στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Εταιρείας. Η 
γνώμη μας δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτό το θέμα. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 10]. 
 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμης Με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπως κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 15: Διαφοροποιημένη γνώμη - Διαφωνία 

Όταν η έκθεση ελεγκτή της προηγούμενης περιόδου, όπως έχει εκδοθεί 
προηγουμένως, περιλάμβανε γνώμη με επιφύλαξη και το θέμα που 
προκάλεσε την επιφύλαξη δεν έχει επιλυθεί. 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και 
20Χ0 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχει γίνει πρόβλεψη για 
αποσβέσεις στις οικονομικές καταστάσεις, μια τακτική που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αυτό ήταν αποτέλεσμα απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή του προηγούμενου χρηματοοικονομικού έτους, κάτι το 
οποίο μας ανάγκασε να εκφράσουμε γνώμη με επιφύλαξη στις οικονομικές καταστάσεις εκείνου 
του έτους. Με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης και χρησιμοποιώντας ετήσια ποσοστά 
5% για το κτίριο και 20% για τον εξοπλισμό, η ζημιά για το έτος θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 
ΧΧΧ το 20X1 και ΧΧΧ το 20Χ0, τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός θα έπρεπε να 
μειωθούν με συσσωρευμένες αποσβέσεις ύψους ΧΧΧ το 20X1 και ΧΧΧ το 20Χ0 και οι 
συσσωρευμένες ζημιές θα έπρεπε να αυξηθούν κατά ΧΧΧ το 20X1 και ΧΧΧ το 20Χ0. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
 
Άλλες πληροφορίες 
[Όπως στο Υπόδειγμα 10]. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 16: Διαφοροποιημένη γνώμη - Διαφωνία 

Όταν η έκθεση ελεγκτή της προηγούμενης περιόδου, όπως έχει εκδοθεί 
προηγουμένως, περιλάμβανε γνώμη με επιφύλαξη και το θέμα που 
προκάλεσε την διαφοροποίηση δεν έχει επιλυθεί. Αυτό απαιτεί 
διαφοροποιημένη γνώμη του ελεγκτή λόγω της επίδρασης στη 
συγκρισιμότητα των αριθμών της τρέχουσας και συγκριτικής περιόδου. 

 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Oικονομικών Kαταστάσεων 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και 20Χ0, και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 
ροών] των ετών που έληξαν τις ημερομηνίες αυτές, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και 20Χ0 
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για τα έτη που έληξαν 
τις ημερομηνίες αυτές, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 

Επειδή είχαμε διοριστεί ελεγκτές της Εταιρείας ΑΒΓ κατά τη διάρκεια του 20X0, δεν ήμασταν 
σε θέση να παρακολουθήσουμε τη φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων στην αρχή της 
περιόδου ή να ικανοποιηθούμε σχετικά με τις ποσότητες των αποθεμάτων με εναλλακτικές 
μεθόδους. Εφόσον τα αρχικά αποθέματα επηρεάζουν τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων 
από εργασίες, δεν ήμασταν σε θέση να προσδιορίσουμε αν ήταν απαραίτητο να γίνουν 
αναπροσαρμογές στα αποτελέσματα από εργασίες και στα αρχικά συσσωρευμένα κέρδη για 
το 20X0. Η ελεγκτική μας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ0 διαφοροποιήθηκε αναλόγως. Η γνώμη μας επί των οικονομικών 
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου είναι επίσης διαφοροποιημένη, λόγω της πιθανής 
επίδρασης του θέματος, στη συγκρισιμότητα των αριθμών της τρέχουσας και συγκριτικής 
περιόδου. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Άλλες πληροφορίες 
[Όπως στο Υπόδειγμα 10]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί για 
να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 17: Διαφοροποιημένη γνώμη – Γνώμη με Επιφύλαξη – Διαφωνία: 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες: Παράλειψη 
ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως απαιτείται 
από το ΔΠΧΑ 10 και τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου Κεφ. 113 στην 
περίπτωση όπου η επίπτωση είναι ουσιώδης αλλά όχι τόσο ουσιώδης 
και διάχυτη ώστε να απαιτείται αρνητική γνώμη 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο 
της Βάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και 
της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία δεν έχει 
ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο 
της Κύπρου, Κεφ. 113 και από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 
“Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις”. Κατά τη γνώμη μας, η παρουσίαση ενοποιημένης 
πληροφόρησης είναι αναγκαία για την κατάλληλη κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης, 
της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη 
με επιφύλαξη. 
 
 
 
 
 

58 



Τεχνική Εγκύκλιος 7/2018, Ημερομηνία 11/6/2018 

Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή 
 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης [εκτός του ότι η 
Εταιρεία δεν έχει ετοιμάσει ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, αφού όπως εξηγείται στην 
παράγραφο της Bάσης για Γνώμη με Επιφύλαξη, η Εταιρεία δεν έχει ετοιμάσει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις]. 

 

Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 18: Διαφοροποιημένη γνώμη - Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης: Αδυναμία του 

Ελεγκτή να αποκτήσει επαρκή κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για 
πολλαπλά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων: 
Η Εταιρεία δεν επέτρεψε στον ελεγκτή να παρακολουθήσει την φυσική 
καταμέτρηση των αποθεμάτων και περιόρισε τις διαδικασίες του που 
σχετίζονται με εισπρακτέα ποσά 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης1 

Μας είχε ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 
ροών] του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Δεν εκφράζουμε γνώμη επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Λόγω 
της σοβαρότητας των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο της έκθεσης μας Βάση 
για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης, δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα 
ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου σε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 
 
Δεν είχαμε διοριστεί ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1 και γι’ αυτό 
δεν παρακολουθήσαμε τις καταμετρήσεις των φυσικών αποθεμάτων στην αρχή και στο τέλος 
του έτους. Δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τους εαυτούς μας με εναλλακτικά μέσα σε ότι 
αφορά τις ποσότητες αποθεμάτων που κρατούνταν στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ0 και 20Χ1, τα 
οποία παρουσιάζονται στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης σε ποσό ύψους xxx και 
xxx, αντίστοιχα. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός νέου μηχανογραφημένου συστήματος 
εισπρακτέων ποσών τον Σεπτέμβριο 20Χ1, είχε ως αποτέλεσμα αριθμό λαθών στα εισπρακτέα 
ποσά. Μέχρι και την ημερομηνία της έκθεσης μας, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ακόμα στη 
διαδικασία της διόρθωσης των ελλείψεων του συστήματος και της διόρθωσης των λαθών. Δεν 
μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε ή να βεβαιώσουμε με εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες τα 
εισπρακτέα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
συνολικού ποσού ύψους xxx στις 31 Δεκεμβρίου 20Χ1. Ως αποτέλεσμα αυτών των θεμάτων, 
δεν μπορέσαμε να προσδιορίσουμε κατά πόσο μπορεί να θεωρούνταν αναγκαίες 
οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές σε σχέση με καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα αποθέματα 
και εισπρακτέα ποσά και τα σχετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης, στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και στην κατάσταση 
ταμειακών ροών. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
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Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Η ευθύνη μας είναι να διενεργήσουμε έλεγχο στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και να εκδώσουμε την έκθεση ελεγκτή. Όμως, λόγω 
των θεμάτων που περιγράφονται στο τμήμα της έκθεσής μας Βάση για Αδυναμία Έκφρασης 
Γνώμης, δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να 
παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σε σχέση με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που είναι 
σχετικές με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε εκπληρώσει τις 
άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με αυτές τις απαιτήσεις. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης, δεν εκφράζουμε γνώμη κατά πόσο η έκθεση διαχείρισης έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 
και κατά πόσο οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις οικονομικές 
καταστάσεις, και κατά πόσον σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του 
περιβάλλοντος της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων, εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
[Ημερομηνία] 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.A58, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, η 

έκθεση του ελεγκτή δεν περιλαμβάνει παράγραφο που να απευθύνεται στις απαιτήσεις αναφοράς για τις άλλες 

πληροφορίες. 
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Υπόδειγμα 19: Αδυναμία έκφρασης γνώμης: Αδυναμία του Ελεγκτή να αποκτήσει 

επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για ένα στοιχείο των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης1 

Μας ανατέθηκε ο έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΒΓ Εταιρείας (η 
“Εταιρεία”) και των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] 
μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Δεν εκφράζουμε γνώμη επί των συνημμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 
Συγκροτήματος. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 
της Βάσης για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης, δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για γνώμη ελέγχου επί αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης 
 
Η επένδυση του Συγκροτήματος στην συμμετοχική εταιρεία ΧΥΖ Εταιρεία παρουσιάζεται σε 
ποσό ύψους xxx στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος, 
η οποία αντιπροσωπεύει πέραν του 90% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 
Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 20X1. Δεν μας επιτράπηκε να επικοινωνήσουμε με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές της Εταιρείας ΧΥΖ, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα ελεγκτικά τεκμήρια των ελεγκτών της Εταιρείας ΧΥΖ. Ως εκ τούτου, δεν 
μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τυχόν αναπροσαρμογές οι οποίες θα μπορούσαν να 
καταστούν αναγκαίες σε σχέση με το αναλογικό μερίδιο που ελέγχει από κοινού το Συγκρότημα 
στο ενεργητικό της Εταιρείας ΧΥΖ, το αναλογικό μερίδιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας ΧΥΖ 
για τις οποίες είναι από κοινού υπεύθυνο, το αναλογικό μερίδιο του εισοδήματος και των 
εξόδων για το έτος, και τα στοιχεία που συνθέτουν την ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών 
καθαρής θέσης και την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε έλεγχο επί των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων του Συγκροτήματος σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και να εκδώσουμε 
την έκθεση του ελεγκτή. Ωστόσο, λόγω των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο της 
Βάσης για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης, δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε επαρκή και 
κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια που να παρέχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη σε σχέση 
με αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο, και έχουμε συμμορφωθεί με 
τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο πάνω: 
 
 Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο της Βάσης για 

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης, δεν εκφράζουμε γνώμη κατά πόσο η ενοποιημένη έκθεση 
Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113 και κατά πόσο οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή 
συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και κατά πόσο σύμφωνα με την 
κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, εντοπίσαμε οποιεσδήποτε 
ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.A58, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, η 

έκθεση του ελεγκτή δεν περιλαμβάνει παράγραφο που να απευθύνεται στις απαιτήσεις αναφοράς για τις άλλες 

πληροφορίες. 
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Υπόδειγμα 20: Διαφοροποιημένη γνώμη - Αρνητική γνώμη 

Ουσιώδες σφάλμα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Μη 
ενοποίηση θυγατρικής όπου η επίπτωση είναι τόσο ουσιώδης και 
διάχυτη) 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Αρνητική Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) και 
των θυγατρικών της (το “Συγκρότημα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και 
οι οποίες αποτελούνται από [την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο της 
Βάσης για Αρνητική Γνώμη, οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για 
το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Αρνητική Γνώμη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Χ, το Συγκρότημα δεν έχει ενοποιήσει τη θυγατρική εταιρεία 
ΧYΖ, την οποία το Συγκρότημα απόκτησε κατά την διάρκεια του 20ΧΧ, επειδή δεν ήταν ακόμη 
σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία συγκεκριμένων ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων της θυγατρικής κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Επομένως, αυτή η 
επένδυση αναγνωρίστηκε με βάση το κόστος. Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η Εταιρεία θα έπρεπε να 
έχει ενοποιήσει αυτή τη θυγατρική και να αναγνωρίσει την απόκτηση βάση προκαταρτικών 
ποσών. Αν η εταιρεία XYZ είχε ενοποιηθεί, πολλά στοιχεία στις συνημμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις θα είχαν επηρεαστεί ουσιωδώς. Οι επιπτώσεις επί των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της παράληψης ενοποίησης δεν έχουν προσδιοριστεί. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας αρνητική 
γνώμη. 
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Άλλες πληροφορίες1 

[Όπως στο Υπόδειγμα 3, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές] 
 
[…] Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 
γεγονός αυτό. Όπως περιγράφεται στην ενότητα Βάση για Αρνητική Γνώμη παραπάνω, το 
Συγκρότημα  θα έπρεπε να είχε  ενοποιήσει την εταιρεία ΧΥΖ και να αναγνωρίσει την 
απόκτησή της βάση προκαταρτικών ποσών. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς εσφαλμένες για τον ίδιο λόγο αναφορικά με τα ποσά ή άλλα 
στοιχεία της έκθεσης X που επηρεάζονται από την μη ενοποίηση της εταιρείας XYZ. 
  
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που 
δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην ενοποιημένη 
έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Αρνητική Γνώμη 
– να αναπροσαρμοσθεί ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου 
κρίνεται αναγκαίο]. 

 

Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 3]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.A57, όταν έχει εκφραστεί αρνητική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής 

μπορεί να χρειαστεί για παράδειγμα, να τροποποιήσει δεόντως τη δήλωση που απαιτείται από την παράγραφο 22(e), 

ώστε να τονίσει ότι τα ποσά ή τα στοιχεία  στις άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς εσφαλμένα για το ίδιο θέμα ή για 

σχετικό θέμα με αυτό που εγείρει έκφραση αρνητικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. 
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Υπόδειγμα 21: Διαφοροποιημένη γνώμη – Αρνητική γνώμη 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες: 
Παράλειψη ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όπως 
απαιτείται από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 
(ΔΠΧA 10) και τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου Κεφ. 113, στην 
περίπτωση όπου η επίπτωση είναι τόσο ουσιώδης και διάχυτη ώστε ο 
ελεγκτής συμπεραίνει ότι μια επιφύλαξη στην έκθεση δεν είναι επαρκής 
για να γνωστοποιήσει την παραπλανητική ή ελλιπή φύση των 
οικονομικών καταστάσεων 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Αρνητική Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αναφέρεται στην παράγραφο της 
Βάσης για Αρνητική Γνώμη της έκθεσης μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για 
το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Βάση για Αρνητική Γνώμη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση Χ των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία δεν έχει 
ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο 
της Κύπρου, Κεφ.113 και από το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 (ΔΠΧΑ 
10) “Ενοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις”. Η παρουσίαση ενοποιημένης πληροφόρησης 
είναι ουσιώδης για την κατάλληλη κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης, της 
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες 
μας, με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι 
από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το 
Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην 
Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Αρνητική Γνώμη – να αναπροσαρμοσθεί ανάλογα 
για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 



Τεχνική Εγκύκλιος 7/2018, Ημερομηνία 11/6/2018 

Υποδείγματα Εκθέσεων Ελεγκτή 
 
Υπόδειγμα 22: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα 
της εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για την οποία 
ουσιώδη αβεβαιότητα έχει γίνει επαρκής γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Βάση γνώμης 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ουσιώδης Αβεβαιότητα σε Σχέση με την Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα 
 
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση ΧΧ επί των οικονομικών καταστάσεων, που δείχνει ότι 
η Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημιά ύψους ΖΖΖ κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της κατά ΥΥΥ. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση ΧΧ, οι 
παράγοντες αυτοί, μαζί με άλλα θέματα που εξηγούνται στη Σημείωση ΧΧ, υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς 
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η γνώμη μας δεν έχει 
επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 23: Διαφοροποιημένη γνώμη - Γνώμη με Επιφύλαξη 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες : Όταν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, για την οποία ουσιώδη αβεβαιότητα δεν 
γίνετε επαρκής γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις 

 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ΑΒΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως παρουσιάζονται 
στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την παράλειψη της πληροφόρησης που περιγράφεται στην 
παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ 
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση ΧΧ, οι χρηματοδοτικές διευθετήσεις της Εταιρείας λήγουν και 
ποσά που εκκρεμούν είναι πληρωτέα στις [μελλοντική ημερομηνία]. Η Εταιρεία δε μπόρεσε να 
επαναδιαπραγματευτεί ή να εξασφαλίσει αντικατάσταση της χρηματοδότησης της. Αυτή η 
κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη μιας ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν γνωστοποιούν αυτό το γεγονός. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης, [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Γνώμης με Επιφύλαξη – να αναπροσαρμοσθεί 
ανάλογα για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου κρίνεται αναγκαίο]. 

 

Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 24: Διαφοροποιημένη γνώμη – Αρνητική γνώμη 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς εσφαλμένες: 
Όταν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της εταιρείας 
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, και δεν γνωστοποιείται στις 
οικονομικές καταστάσεις και η επίδραση είναι ουσιώδης και διάχυτη 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Αρνητική Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως παρουσιάζονται 
στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών] του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, λόγω της παράλειψης γνωστοποίησης της πληροφόρησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο Βάση για Αρνητική Γνώμη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ 
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση για Αρνητική Γνώμη 
 
Οι χρηματοδοτικές διευθετήσεις της Εταιρείας έληξαν και το ποσό που εκκρεμεί ήταν πληρωτέο 
στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ. Η Εταιρεία δεν μπόρεσε να επαναδιαπραγματευθεί τις χρηματοδοτικές 
διευθετήσεις ή να εξασφαλίσει αντικατάσταση της χρηματοδότησης της και μελετά την υποβολή 
αίτησης για πτώχευση. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν γνωστοποιούν αυτό το γεγονός. 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την αρνητική ελεγκτική μας γνώμη. 
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Άλλες πληροφορίες 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης [εκτός όπως 
εξηγείται στην παράγραφο της Βάσης για Αρνητική Γνώμη – να αναπροσαρμοσθεί ανάλογα 
για να περιγράφει τις συγκεκριμένες ανακρίβειες όπου κρίνεται αναγκαίο]. 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Υπόδειγμα 25: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Κυπριακό υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Κυπριακού υποκαταστήματος (το 
“Υποκατάστημα”) της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι 
[…] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων και 
ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 
20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το 
Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που 
εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές 
(Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών 
καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που 
απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την 
ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες3 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να 
αξιολογήσει την ικανότητα του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που 
σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας 
και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό 
Συμβούλιο προτίθεται είτε να θέσει το Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας σε εκκαθάριση ή 
να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 

ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 

λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να 

αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους 

σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε 
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λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Υποκαταστήματος. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων 2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.4 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
της Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν 
εντοπίσαμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης.4 

 
Άλλο Θέμα 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που αναφέρονται 

στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων». Να σημειωθεί 
όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από 
εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, οι 
οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών 
απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν και την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα 
στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση. 

 
4. Αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 

(υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά την σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113). 
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Υπόδειγμα 26: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Συνεταιρισμός 1 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τους Συνεταίρους του Συνεταιρισμού ABΓ 1 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη 
 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού ΑΒΓ (ο “Συνεταιρισμός”), όπως 
παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]2 του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Συνεταιρισμού στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και τις απαιτήσεις του περί Ομορρύθμων 

και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου]1. 
 
 

Βάση γνώμης 
 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον 
Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 

Άλλες πληροφορίες5 
 

Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
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Ευθύνες των Συνεταίρων για τις Οικονομικές Καταστάσεις4 
 
Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, [και τις απαιτήσεις του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου], και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που οι Συνεταίροι καθορίζουν ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι να 
αξιολογήσουν την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Συνεταιρισμού και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός εάν οι Συνεταίροι προτίθενται είτε να θέσουν το Συνεταιρισμό σε 
εκκαθάριση ή να παύσουν τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές 
επιλογές από το να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. 
 

Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 
του Συνεταιρισμού. 
 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισμού. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 
του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από του Συνεταίρους. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους Συνεταίρους της αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους Συνεταίρους θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο 
πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα3 
 
[Όπως στο Υπόδειγμα 2]. 
 
 
Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
Σημειώσεις: 
 
1. Η απαίτηση για ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικό έλεγχο ισχύει για τους συνεταιρισμούς που ορίζονται 

στο άρθρο 64Α(1) του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Η απαίτηση 
δεν ισχύει για συνεταιρισμούς όπου όλοι οι συνεταίροι είναι φυσικά πρόσωπα ή όπου τουλάχιστον ένας από τους γενικούς 
συνεταίρους είναι φυσικό πρόσωπο. Για αυτούς τους συνεταιρισμούς δεν πρέπει να γίνεται αναφορά στον περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο. 

 
2. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί, όμως, ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην 
έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. 

 
4. Η ευθύνη για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να καθορίζεται με βάση την συμφωνία των συνεταίρων 

(αν είναι διαφορετική) 
 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή 
άλλα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση. 
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Υπόδειγμα 27: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Ταμείο Προνοίας/Ταμείο Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τα Μέλη του [Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών] (απαλείψατε ότι δεν ισχύει) Υπαλλήλων ΑΒΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του [Ταμείου Προνοίας/ Ταμείου Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών] (απαλείψατε ότι δεν ισχύει) Υπαλλήλων ΑΒΓ Λίμιτεδ (το “Ταμείο”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και την κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα] για το έτος που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του 
ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31 
Δεκεμβρίου 20ΧΧ και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του 
Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 20181. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχος μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσης μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο, και 
έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα εκλεκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες4 
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες 
πληροφορίες αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις 
άλλες πληροφορίες έτσι ώστε να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι άλλες πληροφορίες δεν συνάδουν 
ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν με βάση τις διαδικασίες που 
έχουμε πραγματοποιήσει συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες 
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2012, και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να 
αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να παύσει 
τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε 
αυτές τις ενέργειες. 
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Ταμείου. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα 
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται 
να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα 3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου ως σώμα 
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο 
σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν 
να περιέλθει. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 εκδόθηκε «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2012», Ν.208(I)/2012 όπως τροποποιήθηκε από καιρό εις καιρό. Ο Νόμος αυτός αφορά 
όλα τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, και καταργεί τους περί Ταμείων Προνοίας Νόμους του 1981 μέχρι 
2005, και τους περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμους του 2006 και 2007. 

 
2. Για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων των Ταμείων Προνοίας ή των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, 

θα πρέπει να εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 «Λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση των προγραμμάτων 
παροχών λόγω αφυπηρέτησης». 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης θέματος 

και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής θεωρήσει 
απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, το 
οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση ελεγκτή, και αυτό 
δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην έκθεση του ελεγκτή, με 
επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. 

 
4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
(πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσης της 
οντότητας. 
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Υπόδειγμα 28: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Ιδιώτης επιχειρηματίας 
 
 

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 

Προς τον ιδιώτη επιχειρηματία κ. Ανδρέα Γεωργίου για τη λειτουργία του καταστήματός 

του παιδικών ειδών «ΕΞΤΡΑ» 
 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του ιδιώτη επιχειρηματία κ Ανδρέα Γεωργίου (ο 
“Ιδιώτης Επιχειρηματίας”) για τη λειτουργία του καταστήματός του παιδικών ειδών “ΕΞΤΡΑ”, 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του ιδιώτη επιχειρηματία κ Ανδρέα Γεωργίου για τη λειτουργία του 
καταστήματός του παιδικών ειδών «ΕΞΤΡΑ» στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον ιδιώτη 
επιχειρηματία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες2 
 
Ο ιδιώτης επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
 
Ευθύνες του Ιδιώτη Επιχειρηματία για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Ο Ιδιώτης Επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ο Ιδιώτης Επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος να 
αξιολογήσει την ικανότητα της επιχείρησης να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας της επιχείρησης και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν ο Ιδιώτης Επιχειρηματίας προτίθεται, είτε να θέσει την επιχείρηση σε εκκαθάριση ή να 
παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Ο Ιδιώτης Επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της επιχείρησης. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων6 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου5. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ιδιώτη Επιχειρηματία. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από τον Ιδιώτη Επιχειρηματία. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τον Ιδιώτη Επιχειρηματία της 

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα 
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται 
να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ιδιώτη Επιχειρηματία να 
συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις 
είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται 
στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Ιδιώτης 
Επιχειρηματίας να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στον Ιδιώτη Επιχειρηματία θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που αναφέρονται 

στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων». Να σημειωθεί 

όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από 

εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 
 

2. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 
διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης ελέγχου). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και μη-
χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) 
περιλαμβανομένου της ετήσιας έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου την κατάσταση υπολογισμού φορολογίας (εάν 
παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα στοιχεία της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. 
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Υπόδειγμα 29: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Καταπίστευμα 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
Προς τους Καταπιστευματοδόχους του Καταπιστεύματος ΑΒΓ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Καταπιστεύματος ΑΒΓ Λίμιτεδ (το 
“Καταπίστευμα”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται 
από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 

του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Καταπιστεύματος στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και το Έγγραφο Διαχείρισης 
Καταπιστεύματος [ημερομηνίας] … και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων επ’αυτού (αν ισχύει)]. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων” της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το 
Καταπίστευμα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες 3 
 
Οι Καταπιστευματοδόχοι είναι υπεύθυνοι για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
 
Ευθύνες των Καταπιστευματοδόχων για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Οι Καταπιστευματοδόχοι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και το Έγγραφο Διαχείρισης 
Καταπιστεύματος ημερομηνίας … και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων επ’αυτού (αν ισχύει)], και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που οι Καταπιστευματοδόχοι καθορίζουν ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι Καταπιστευματοδόχοι είναι υπεύθυνοι να 
αξιολογήσουν την ικανότητα του Καταπιστεύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Καταπιστεύματος και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός εάν οι Καταπιστευματοδόχοι προτίθενται, είτε να θέσουν το Καταπίστευμα 
σε εκκαθάριση ή να παύσουν τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές 
επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι Καταπιστευματοδόχοι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς του Καταπιστεύματος. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσαν εύλογα να αναμενόταν, ότι 
θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Καταπιστεύματος. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από τους Καταπιστευματοδόχους. 

 
 Συμπεραίνουμε, ως προς την καταλληλότητα της χρήσης από τους 

Καταπιστευματοδόχους της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που 
να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα 
του Καταπιστεύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, 
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να 
επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή 
εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να 
έχουν ως αποτέλεσμα το Καταπίστευμα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στους Καταπιστευματοδόχους θέματα σχετικά με, το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές δικλίδες, που εντοπίσαμε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα 2 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τους Καταπιστευματοδόχους 
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 των περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα 
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που αναφέρονται 

στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων». Να σημειωθεί 
όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από 
εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση 
ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην έκθεση 
του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται με ολόκληρη 
την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 

 
3. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης ελέγχου). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και μη-
χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) 
περιλαμβανομένου της ετήσιας έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου την κατάσταση υπολογισμού φορολογίας (εάν 
παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα στοιχεία της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. 
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Υπόδειγμα 30: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Σωματείο/Ίδρυμα 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 
 

Προς τα Μέλη του Σωματείου / Ιδρύματος (απαλείψατε ότι δεν ισχύει) ΑΒΓ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου/Ιδρύματος (το “Σωματείο/Ίδρυμα”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Σωματείου/Ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, και του Καταστατικού του 
Σωματείου/Ιδρύματος. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το 
Σωματείο/Ίδρυμα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες 3 
 
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
 
Ευθύνες του Διαχειριστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και τις απαιτήσεις του περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017, και του Καταστατικού του 
Σωματείου/Ιδρύματος], και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που οι Διαχειριστές καθορίζουν ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να 
αξιολογήσει την ικανότητα του Σωματείου/Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη 
συνέχιση της δραστηριότητας και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν ο Διαχειριστής προτίθεται, είτε να θέσει το Σωματείο/Ίδρυμα σε εκκαθάριση ή να παύσει 
τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε 
αυτές τις ενέργειες. 
 
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 
του Σωματείου/Ιδρύματος. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσαν εύλογα να αναμενόταν, ότι 
θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Σωματείου/Ιδρύματος. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 

του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από τον Διαχειριστή. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τον Διαχειριστή της αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Σωματείου/Ιδρύματος να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Σωματείο/Ίδρυμα 
να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στον Διαχειριστή θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο 
πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα 2 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Σωματείου / 
Ιδρύματος ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 των περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και 
για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε 
ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 
 

Σημειώσεις: 
 

1. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 
αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 

2. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 
θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην 
έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται με 
ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 

 

3. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 
διοίκησης, ‘η λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης ελέγχου). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) 
περιλαμβανομένου της ετήσιας έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου την κατάσταση υπολογισμού φορολογίας (εάν 
παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα στοιχεία της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση. 
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Υπόδειγμα 31: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Επενδυτικό ταμείο που είναι Εταιρεία8 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Επενδυτικό Ταμείο Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΓ Επενδυτικό Ταμείο Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”), 
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]1 του έτους που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής 
της επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Άλλες πληροφορίες4 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
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Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το 
Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να 
αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να παύσει 
τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε 
αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων6 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου 5. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 
του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το 
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων2 
 
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 
 Κατά τη γνώμη μας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση 
αυτή συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.7 

 Κατά τη γνώμη μας, και σύμφωνα με την κατανόηση της Εταιρείας και του περιβάλλοντος της 
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, δεν εντοπίσαμε 
οποιεσδήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης.7 

 
Άλλο Θέμα3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο 
σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η 
έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
 

Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

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

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων». Να σημειωθεί όμως ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί 

οικονομικών καταστάσεων», αν ο ελεγκτής αναφέρει άλλες ευθύνες στην έκθεσή του επί των οικονομικών καταστάσεων, οι 
οποίες είναι επιπλέον των ευθυνών του βάσει των ΔΠΕ για αναφορά επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι άλλες 
ευθύνες αναφοράς πρέπει να αναφέρονται σε ένα τμήμα της έκθεσης του ελεγκτή με τον υπότιτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών 
και κανονιστικών απαιτήσεων» ή διαφορετικά όπως ενδείκνυται για το περιεχόμενο του τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την έκθεση 
ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην έκθεση 
του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται με ολόκληρη 
την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων. 

 
4. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης ελέγχου). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και μη-
χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) 
περιλαμβανομένου της ετήσιας έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου την κατάσταση υπολογισμού φορολογίας (εάν 
παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή άλλα στοιχεία της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. 

 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 700.40(β), το κείμενο μπορεί εναλλακτικά να περιληφθεί σε ένα παράρτημα της έκθεσης ελεγκτή. 
 
6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αρνείται να εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται μια 

πιο περιορισμένη περιγραφή της παραγράφου της ευθύνη του ελεγκτή. 
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7. Αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν η εν λόγο έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις 

(υπάρχουν εξαιρέσεις όσον αφορά την σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 151(1) του περί Εταιρειών 
νόμου). 

 
8. Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικών Επενδύσεων του 2014, άρθρο 76 (1) του Μέρους VI του Νόμου περί Εναλλακτικών 

Επενδύσεων του 2014, "Η ετήσια έκθεση ενός Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) πρέπει να καταρτίζεται, να 
υποβάλλεται σε έλεγχο, να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
νόμου περί διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων". Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικών Επενδυτικών 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων του 2014, άρθρο 116 (2) του Μέρους VI του Νόμου περί Εναλλακτικών Επενδύσεων του 2014 "Ένα 
εναλλακτικό επενδυτικό ταμείο με περιορισμένο αριθμό προσώπων καταρτίζει ετήσια έκθεση η οποία ελέγχεται από 
ανεξάρτητο ελεγκτή και η οποία εξασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, ο οργανισμός αυτός 
πληροί τους όρους του άρθρου 114, ενώ υποβάλλει την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ενός μηνός από 
το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρεται. " 
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Υπόδειγμα 32: Μη διαφοροποιημένη γνώμη 

Επενδυτικό ταμείο που είναι Συνεταιρισμός6 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τους Συνεταίρους του Συνεταιρισμού ABΓ Επενδυτικό Ταμείο 
 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Γνώμη 
 

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού ABΓ Επενδυτικό Ταμείο (ο 
“Συνεταιρισμός”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] και οι οποίες αποτελούνται 
από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ, και τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών]2 

του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών 
πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Συνεταιρισμού στις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ και της 
χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [και τις απαιτήσεις του περί Ομορρύθμων 

και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου]1. 
 
 

Βάση γνώμης 
 

Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περεταίρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον 
Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο 
και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις 
αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 

Άλλες πληροφορίες5 
 

Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται 
από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Χ έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.} 
 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή 
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε 
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί 
αυτού. 
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Ευθύνες των Συνεταίρων για τις Οικονομικές Καταστάσεις4 
 
Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, [και τις απαιτήσεις του περί Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου], και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που οι Συνεταίροι καθορίζουν ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι να 
αξιολογήσουν την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, 
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της 
δραστηριότητας του Συνεταιρισμού και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός εάν οι Συνεταίροι προτίθενται είτε να θέσουν το Συνεταιρισμό σε 
εκκαθάριση ή να παύσουν τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές 
επιλογές από το να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. 
 

Οι Συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς 
του Συνεταιρισμού. 
 

Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν 
τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που 
οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η 
απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισμού. 
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 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και 
του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
έγιναν από τους Συνεταίρους. 

 
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους Συνεταίρους της αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες 
που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει 
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, 
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους Συνεταίρους θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο 
πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που 
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τους Συνέταιρους του 
Επενδυτικού Συνεταιρισμού ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών 
Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη 
γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατομικού επαγγελματία] 
 

Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Η απαίτηση για ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικό έλεγχο ισχύει για τους συνεταιρισμούς που ορίζονται 

στο άρθρο 64Α(1) του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Η απαίτηση 
δεν ισχύει για συνεταιρισμούς όπου όλοι οι συνεταίροι είναι φυσικά πρόσωπα ή όπου τουλάχιστον ένας από τους γενικούς 
συνεταίρους είναι φυσικό πρόσωπο. Για αυτούς τους συνεταιρισμούς δεν πρέπει να γίνεται αναφορά στον περί 
Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο. 

 
2. Οι ονομασίες των οικονομικών καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πιο πάνω έκθεση είναι αυτές που 

αναφέρονται στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων».     Να σημειωθεί, όμως, ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να 
χρησιμοποιούν ονομασίες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ΔΛΠ 1. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της πιο πάνω έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Παράγραφοι έμφασης 

θέματος και παράγραφοι άλλων θεμάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία αν ο ελεγκτής 
θεωρήσει απαραίτητο να γνωστοποιήσει θέμα άλλο από εκείνα που παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις, το οποίο, κατά την κρίση του, είναι σχετικό για να κατανοήσουν οι χρήστες τις ευθύνες του ελεγκτή ή την 
έκθεση ελεγκτή, και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής πρέπει να το πράξει σε μια παράγραφο στην 
έκθεση του ελεγκτή, με επικεφαλίδα «Άλλο θέμα», ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Επειδή το εν λόγω θέμα σχετίζεται με 
ολόκληρη την έκθεση τοποθετήθηκε μετά την έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων. 

 
4. Η ευθύνη για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να καθορίζεται με βάση την συμφωνία των συνεταίρων 

(αν είναι διαφορετική) 
 
5. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, Άλλες πληροφορίες μπορεί να αποτελέσουν: την έκθεση διαχείρισης, αναφορές της 

διοίκησης, ή λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση ή σχετικές εκθέσεις από όσους είναι υπεύθυνοι για τη 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα έκθεση του προέδρου, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων). Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), Άλλες πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες (πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επ’ αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεσης της οντότητας, και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν την κατάσταση υπολογισμού 
φορολογίας (εάν παρουσιάζεται ως επιπλέων πληροφόρηση στην ετήσια έκθεση), λεπτομερείς αναλύσεις των εξόδων ή 
άλλα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις/εκθέσεις που περιλαμβάνονται 
στην ετήσια έκθεση. 

 
6. Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικών Επενδύσεων του 2014, άρθρο 76 (1) του Μέρους VI του Νόμου περί Εναλλακτικών 

Επενδύσεων του 2014, "Η ετήσια έκθεση ενός ΟΕΕ πρέπει να καταρτίζεται, να υποβάλλεται σε έλεγχο, να υποβάλλεται 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου περί διαχειριστών οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων. " Σύμφωνα με το Νόμο περί Εναλλακτικών Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων του 2014, 
άρθρο 116 (2) του Μέρους VI του Νόμου περί Εναλλακτικών Επενδύσεων του 2014 "Ένα εναλλακτικό επενδυτικό ταμείο 
με περιορισμένο αριθμό προσώπων καταρτίζει ετήσια έκθεση η οποία ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτή και η οποία 
εξασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, ο οργανισμός αυτός πληροί τους όρους του άρθρου 
114, ενώ υποβάλλει την έκθεση αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός ενός μηνός από το τέλος της περιόδου στην 
οποία αναφέρεται. " 
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Υπόδειγμα 33: Μη διαφοροποιημένη γνώμη – Για Κυπριακό Υποκατάστημα που είναι το 

ίδιο Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της ABΓ Λίμιτεδ 
 
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Κυπριακού υποκαταστήματος («το 
Υποκατάστημα) της ΑΒΓ Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες […] μέχρι […] 
και οι οποίες αποτελούνται από [την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 
20ΧΧ, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής 

θέσης και ταμειακών ροών] 1 για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 
20ΧΧ και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του, για το έτος που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, 
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για 
τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Παραμείναμε ανεξάρτητοι από το 
Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, 
που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί 
με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα 
ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 
Σημαντικότεροι κίνδυνοι ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους 
κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη 4 
 
 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους 
ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη είναι εκείνοι που, κατά την επαγγελματική μας 
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 
περιόδου. Τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε 
ξεχωριστή γνώμη σχετικά με αυτά τα θέματα. 
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[Παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή κάθε σημαντικότερου 
κινδύνου ουσιωδών ανακριβειών, που περιλαμβάνει εκτιμώμενους κινδύνους ουσιωδών 
ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2)(γ) του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 537/2014. Nα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) 
περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν, 
ii) συνοπτική παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, iii) όπου 
αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Στο βαθμό 
που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου αναφορικά 
με κάθε σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου 
περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών 
καταστάσεων]. 
 
Αναφορά σε άλλες πληροφορίες6 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες 
πληροφορίες αποτελούνται από {τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης, στην Χ έκθεση και στην Υ έκθεση [προσαρμόστε αναλόγως]}, αλλά δεν 
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
 

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες 
πληροφορίες, που αναφέρονται παραπάνω, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν 
συνάδουν ουσιωδώς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 
διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις άλλες πληροφορίες που έχουμε 
παραλάβει πριν την ημερομηνία της έκθεσης του ανεξάρτητου ελεγκτή, συμπεράνουμε ότι 
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των υπεύθυνων για θέματα 
διακυβέρνησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων του Κυπριακού Υποκαταστήματος που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι 
υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη 
συνέχιση της δραστηριότητας του Υποκαταστήματος και την υιοθέτηση της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται, είτε 
να θέσει το Κυπριακό υποκατάστημα της Εταιρείας σε εκκαθάριση ή να παύσει τις 
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε 
αυτές τις ενέργειες. 
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Οι υπεύθυνοι για θέματα διακυβέρνησης είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Κυπριακού υποκαταστήματος της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων7 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση αλλά όχι εγγύηση ότι ο έλεγχος, 
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ, πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη, είτε από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν ότι θα 
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λήφθηκαν με βάση αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε 
ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της 
γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε 
απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί 
να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή 
την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου 

να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου του Υποκαταστήματος. 

 

 Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

 Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με 
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που 
ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Υποκαταστήματος 
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης 
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται 
η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης θέματα 
σχετικά με το προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα 
από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Επίσης, παρέχουμε στους υπεύθυνους για θέματα διακυβέρνησης δήλωση ότι έχουμε 
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία μας και 
κοινοποιούμε σε αυτό όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχετικά μέτρα προστασίας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων2 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10(2) του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω πληροφορίες στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, οι 
οποίες απαιτούνται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. 
 
Διορισμός του Ελεγκτή και Περίοδος Διορισμού 
 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ελεγκτές του Κυπριακού Υποκαταστήματος της Εταιρείας στις 
[ημερομηνία] από [αναφέρεται από ποιο σώμα]. Ο διορισμός μας ανανεώνεται ετησίως με 
ψήφισμα των μετόχων και αντιπροσωπεύει μια συνολική περίοδο αδιάκοπου διορισμού [Χ] ετών. 
 

[Αυτή η διατύπωση είναι ενδεικτική, και πρέπει να αναπροσαρμόζεται αναλόγως με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα που ισχύουν ούτως ώστε να παρασχεθούν οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 
με βάση το Άρθρο 10(2)(α) και (β) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 
με βάση το οποίο οι απαιτήσεις είναι ως ακολούθως (α) να γίνει αναφορά από ποιο άτομο ή πιο 
όργανο διορίσθηκε ο νόμιμος ελεγκτής/οι νόμιμοι ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο /τα ελεγκτικά 
γραφεία, και (β) να γίνει αναφορά στην ημερομηνία διορισμού και η περίοδος της συνολικής 
αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανανέωσης 
προηγούμενου διορισμού και επαναδιορισμού των νομίμων ελεγκτών ή των ελεγκτικών γραφείων. 
Σε περίπτωση διάφορων επαναδιορισμών μπορεί να είναι χρήσιμο να περιληφθεί ένας πίνακας 
που να παραθέτει όλες τις περιόδους της συνολικής αδιάλειπτης ελεγκτικής εργασίας 
περιλαμβανομένων προηγούμενων ανανεώσεων και επαναδιορισμών. 
 

Συνοχή της πρόσθετης Έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας 
 
Επιβεβαιώνουμε ότι η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων η οποία εκφέρεται σε αυτήν 
την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεση μας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας που έχει 
εκδοθεί στις [ημερομηνία] σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
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Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 
 
Δηλώνουμε ότι δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και το άρθρο 72 του περί 
Ελεγκτών Νόμου του 2017. Επίσης δεν υπάρχουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν 
παρασχεθεί από εμάς προς το Υποκατάστημα, οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις 
οικονομικές καταστάσεις ή στην Έκθεση Διαχείρισης. 
 
Άλλα Νομικά Θέματα 
 

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, αναφέρουμε τα 
πιο κάτω: 
 

 Κατά τη γνώμη μας, με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, η 
Έκθεση Διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή 
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 8 

 

 Mε βάση τη γνώση και σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος 
του Κυπριακού Υποκαταστήματος που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 

Διαχείρισης. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί αυτού. 8 
 
 

Άλλο Θέμα3 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως 
σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 10(1) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 
537/2014 και το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. 
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε 
άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν 
να περιέλθει. 
 
Ο συνέταιρος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι 
 
 

Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ελεγκτικό γραφείο 
 
 

[Υπογραφή συνεταίρου ανάθεσης] 
 
[Όνομα συνεταίρου ανάθεσης] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
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Όπου ο νόμιμος ελεγκτής είναι ατομικός επαγγελματίας 
 
 

[Υπογραφή ατομικού επαγγελματία] 
 
[Όνομα ατόμου επαγγελματία] 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
 
[Διεύθυνση] 
 
[Ημερομηνία] 
 
 

Σημειώσεις: 
 
1. Οι τίτλοι των οικονομικών καταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω έκθεση είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται 

στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ 1) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι η παράγραφος 10 του ΔΛΠ 1 επιτρέπει σε οντότητες να χρησιμοποιούν τίτλους διαφορετικούς 
από αυτούς που χρησιμοποιούνται στο ΔΛΠ 1. Σε περίπτωση που το Υποκατάστημα δεν έχει στοιχεία κεφαλαίου και 
επομένως δεν παρουσιάζεται κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια, τότε το λεκτικό της έκθεσης ελεγκτή πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 42 του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου (ΔΠΕ) 700 «Δημιουργία γνώμης και υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις», εάν ο ελεγκτής ασχολείται με άλλες υποχρεώσεις αναφοράς στην έκθεση του 
ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι επιπρόσθετες της ευθύνης του ελεγκτή κατά τα ΔΠΕ να 
υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, αυτές οι άλλες αρμοδιότητες θα αντιμετωπίζονται σε χωριστό 
τμήμα με τίτλο «Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων» ή άλλως ανάλογα με το περιεχόμενο του 
τμήματος. 

 
3. Η παράγραφος «Άλλο θέμα» της προαναφερόμενης έκθεσης βασίζεται στην παράγραφο 8 του ΔΠΕ 706 «Σημεία έμφασης 

και άλλες παραγράφους ουσίας στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή», σύμφωνα με την οποία εάν ο ελεγκτής θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει ένα θέμα άλλο από αυτά τα οποία παρουσιάζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις και τα οποία, κατά την κρίση του ελεγκτή, σχετίζονται με την κατανόηση των ευθυνών του ελεγκτή ή της έκθεσης 
του ελεγκτή και αυτό δεν απαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο ελεγκτής το πράττει σε μια παράγραφο στην η έκθεση του 
ελεγκτή, με τον τίτλο "Άλλο θέμα" ή άλλη κατάλληλη επικεφαλίδα. Δεδομένου ότι το θέμα αφορά ολόκληρη την έκθεση, έχει 
τοποθετηθεί μετά την έκθεση σχετικά με άλλες νομικές απαιτήσεις. 

 
4. Σύμφωνα με το άρθρου 10(2)(γ) του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 537/2014 ο νόμιμος ελεγκτής/οι νόμιμοι 

ελεγκτές ή το ελεγκτικό γραφείο/τα ελεγκτικά γραφεία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην έκθεση ελεγκτή προς υποστήριξη 
της γνώμης των ελεγκτών τα ακόλουθα: 

 
- περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας λόγω απάτης που αξιολογήθηκαν, 
- συνοπτική παρουσίαση της αντίδρασης του ελεγκτή σε αυτούς τους κινδύνους και, 
- όπου αρμόζει, βασικές παρατηρήσεις που ανακύπτουν σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. 

 
 

Στον βαθμό που σχετίζεται με τις παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στην έκθεση ελέγχου αναφορικά με κάθε 
σημαντικό κίνδυνο ουσιώδους ανακρίβειας που αξιολογήθηκε, η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει σαφή αναφορά στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων. 

 
5. Ένα θέμα που δημιουργεί διαφοροποιημένη γνώμη σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 (Αναθεωρημένο) ή μια σημαντική αβεβαιότητα 

που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα της οικονομικής οντότητας 
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση σύμφωνα με το ΔΠΕ 570 (αναθεωρημένο) είναι από τη φύση τους σημαντικοί 
κίνδυνοι ουσιωδών ανακριβειών. Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες, τα θέματα αυτά δεν περιγράφονται στην ενότητα των 
σημαντικότερων κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών της έκθεσης του ελεγκτή. Αντίθετα, ο ελεγκτής αναφέρει τα θέματα αυτά 
σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΠΕ και συμπεριλαμβάνει αναφορά στην ενότητα/στις ενότητες είτε της Βάσης για έκφραση 
διαφοροποιημένης (Αρνητικής) Γνώμης ή της σημαντικής αβεβαιότητας που σχετίζεται με συμβάντα ή συνθήκες που 
ενδέχεται να θέσουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα της οικονομικής οντότητας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη επιχείρηση. 

 
6. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.Α3 και Α4, οι Άλλες πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν: έκθεση διαχείρισης, σχόλια 

διαχείρισης ή επιχειρησιακή και οικονομική επανεξέταση ή παρόμοιες εκθέσεις από τους υπεύθυνους για θέματα 
διακυβέρνησης (για παράδειγμα, έκθεση διευθυντών), δήλωση του προέδρου, εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου και 
αξιολόγησης κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 720.12 (γ), οι λοιπές πληροφορίες ορίζονται ως χρηματοοικονομικές ή μη 
οικονομικές πληροφορίες (πλην των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του ελεγκτή επί αυτών) που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση μιας οικονομικής οντότητας και συνεπώς περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετες 
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πληροφορίες (εάν παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση), λεπτομερή ανάλυση των δαπανών ή άλλων στοιχείων της 
κατάστασης συνολικών εσόδων και οποιεσδήποτε άλλες αναλύσεις / δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. 

 
7. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705.28, όταν ο ελεγκτής αποποιείται την έκφραση γνώμης για τις οικονομικές καταστάσεις, απαιτείται 

μια πιο περιορισμένη περιγραφή του τμήματος ευθύνης του ελεγκτή. 
 
8. Οι αναφορές στην έκθεση διαχείρισης παραμένουν μόνο όταν μια τέτοια έκθεση περιλαμβάνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις (υπάρχουν εξαιρέσεις για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 151 (1) του περί 
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου). 
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