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Αγαπητοί Συνάδελφοι 

Αναφερόµαστε στον Κανονισµό (ΕΕ) Αρ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
ηµεροµηνίας 19 Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.  Αυτός ο Κανονισµός  
απαιτεί από τις εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες να ετοιµάζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους 
για κάθε οικονοµικό έτος που αρχίζει την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ο Κανονισµός δίνει επίσης την επιλογή στα Κράτη 
Μέλη να επεκτείνουν αυτή την απαίτηση σε µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο εταιρείες.  Η Κύπρος είναι ένα 
από αυτά τα κράτη µέλη εφόσον ο περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ.113, απαιτεί από όλες τις εταιρείες να 
ετοιµάζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ).  

Σηµειώνεται ότι τα ∆ΠΧΠ, όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ), 
δυνατόν να µην είναι πάντοτε τα ίδια µε εκείνα τα ∆ΠΧΠ που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
λόγω: 

- ενδεχόµενης καθυστέρησης µεταξύ της ηµεροµηνίας ισχύος ενός ∆ΠΧΠ ή µιας ερµηνείας της 
∆ιεθνούς Επιτροπής Χρηµατοοικονοµικών ∆ιερµηνειών και της υιοθέτησής του/της, και 

- περιπτώσεις όπου τα ∆ΠΧΑ υιοθετούνται µερικώς/µε εξαιρέσεις. 
 
Αυτή η κατάσταση ήταν το θέµα ενός Εγγράφου για Συζήτηση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Λογιστών 
(ΕΟΛ) επί Θεµάτων Πληροφόρησης σε Σχέση µε τα ∆ΠΧΠ που Υιοθετήθηκαν  και Ενδεχόµενων Επιπτώσεων 
για την Έκθεση Ελέγχου.    Μετά από µελέτη της Ανάλυσης που έκαµε η ΕΟΛ των απαντήσεων που λήφθηκαν 
επί του Εγγράφου για Συζήτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την καθιέρωση της πιο κάτω αναφοράς 
για το πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στην ΕΕ στις λογιστικές αρχές και στην έκθεση 
ελέγχου: 

• “in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU”, or the 
abbreviated version 

• “in accordance with IFRSs as adopted by the EU”. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή την απόφαση µπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της 
ΕΟΛ http://www.fee.be κάτω από τις «∆ηµοσιεύσεις» το Μήνυµα προς τα Μέλη της ΕΟΛ (Communication to 
FEE Member Bodies) ηµεροµηνίας ∆εκέµβριος 2005 µε την επικεφαλίδα “Reference to the Financial 
Reporting Framework in the EU in Accounting Policies and in the Audit Report and Applicability of EU 
Endorsed IFRS”.  Το Μήνυµα περιέχει την πιο πάνω καθιερωµένη αναφορά σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ  και 
σας επισύρουµε την προσοχή στην ελληνική µετάφραση που διαβάζει ως εξής: 

• «σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ» ή σε συντοµογραφία 

• «σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ» 
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Θα προσέξετε ότι η λέξη “Reporting” έχει µεταφραστεί ως «Πληροφόρησης» και όχι «Αναφοράς» που 
χρησιµοποιούσαµε µέχρι σήµερα.  Συνεπώς από τώρα και στο εξής θα πρέπει να χρησιµοποιείτε τη λέξη 
«Πληροφόρησης» που είναι η επίσηµη µετάφραση της ΕΕ. 
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Περισσότερες πληροφορίες επί της διαδικασίας υιοθέτησης µπορείτε να βρείτε στη σελίδα “Financial 
Reporting”  της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting. 
 
Οι Επιτροπές των Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσµου µας έχουν µελετήσει το ερώτηµα 
κατά πόσο η πιο πάνω καθιερωµένη αναφορά πρέπει να περιοριστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των εισηγµένων σε χρηµατιστήριο εταιρειών ή κατά πόσο θα εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες 
που είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο.  Μετά που πήραµε κατάλληλη νοµική συµβουλή και µετά από συζήτηση 
του θέµατος µε την εκπρόσωπό της Κύπρου στο Accounting Regulatory Committee της EE και µε 
αξιωµατούχους της ΕΟΛ, αποφασίστηκε ότι πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις εταιρείες που είναι 
εγγεγραµµένες στην Κύπρο.  Αυτό θα εξασφαλίσει συνέπεια στο πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης.   
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ που είναι σε ισχύ για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 
Ιανουαρίου 2005 έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την εξαίρεση ορισµένων από τις διατάξεις για τη λογιστική της αντιστάθµισης (τα 
ούτω καλούµενα “IAS 39 carved-out hedge accounting provisions”). Αυτή η εξαίρεση αναµένεται να 
επηρεάσει πολύ λίγες, αν επηρεάσει, εταιρείες στην Κύπρο. Σας παραπέµπουµε στην Τεχνική Εγκύκλιο Αρ.21 
ηµεροµηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006 σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, από την ηµεροµηνία  αυτής της Τεχνικής Εγκυκλίου, και για κάθε οικονοµικό έτος που 
αρχίζει την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2005 υποχρεούστε να θεωρήσετε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά  υιοθετήθηκαν από 
την ΕΕ ως το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων 
όλων των εταιρειών στην Κύπρο και να δηλώνετε επίσης εξολοκλήρου συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά 
εκδόθηκαν από Σ∆ΛΠ, αν τέτοια συµµόρφωση έχει επιτευχθεί.  Σε τέτοια περίπτωση δίνουµε πιο κάτω την 
καθιερωµένη αναφορά στην έκθεση ελέγχου και ένα παράδειγµα  γνωστοποίησης µε σηµείωση:   
Στην έκθεση ελέγχου: 

• «σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου» ή σε συντοµία  

• «σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου»  

Παράδειγµα γνωστοποίησης µε σηµείωση: 
 «Βάση ετοιµασίας 

Οι [ενοποιηµένες] οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  Οι [ενοποιηµένες] οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια 
πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ 
έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Επιπρόσθετα, οι [ενοποιηµένες] οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου» 

 
Τονίζουµε ότι τα πιο πάνω είναι παραδείγµατα και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 
διαφορές µεταξύ των ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ.  
Ενόψει συνεχών εξελίξεων σε αυτό το ζήτηµα στην ΕΕ, θα παρακολουθούµε την κατάσταση και θα σας 
δίνουµε νέα καθοδήγηση όταν και όποτε χρειαστεί. 
 
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής 


