
 
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου                 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ.24 
 
Από τις Επιτροπές Λογιστικών Προτύπων, Ελεγκτικών Προτύπων και 
Χρηµατιστηρίου  
 
10 Απριλίου 2006 
 
Θέµα: ∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της  
            εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Αναφερόµαστε στο άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου Νόµο όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 115(Ι)/2005 που δηµοσιεύθηκε στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα στις 9 Σεπτεµβρίου 2005.  Το άρθρο αυτό απαιτεί από τις 
εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο να δηµοσιεύουν, το 
αργότερο εντός τεσσάρων µηνών µετά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους, τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 
 

«(α) Τις ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, συνοδευόµενες από την 
έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών, 
(β)  την έκθεση συµβούλων, και  
(γ)  δήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της 
εταιρείας για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, των οποίων 
υπευθύνων το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα αναγράφονται σαφώς, ότι, µε βάση 
τη γνώση τους, που είναι προϊόν επιµελούς και ευσυνείδητης εργασίας, τα 
στοιχεία που αναγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και 
πλήρη». 

 
Σχετικά µε την απαίτηση (γ), ως καθοδήγηση για σκοπούς επίτευξης οµοιοµορφίας, 
οι  Επιτροπές Λογιστικών Προτύπων, Ελεγκτικών Προτύπων και Χρηµατιστηρίου 
του Συνδέσµου ετοίµασαν το συνηµµένο υπόδειγµα δήλωσης το οποίο συµφωνήθηκε 
µε το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Εισηγούµαστε όπως η δήλωση αυτή παρουσιάζεται πριν από την έκθεση των 
συµβούλων. 
 
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις χρειαστείτε. 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής  
 
Συνηµµένη 



 
 

Υπόδειγµα ∆ήλωσης  
 
ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων 

ύµφωνα µε το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 

έλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

νοµατεπώνυµο  Υπογραφή 

∆
της  εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Σ
Νόµο, εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων της (όνοµα εταιρείας) για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 200Χ, µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς και 
ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις 
[ενοποιηµένες] οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
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Υπεύθυνοι σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

νοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 
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Πόλη 

µηνία (η ίδια όπως και αυτή της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) Ηµερο


