
 
Προς όλα τα µέλη του Συνδέσµου     Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 29 
 
Από τις Επιτροπές Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων  
 
22 Οκτωβρίου 2007  
 
Θέµα: 1. ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως  αυτά 
                υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  
            2.Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών (γνώµη χωρίς επιφύλαξη) και σηµείωση     
                βάσης ετοιµασίας για οικονοµικές καταστάσεις µητρικής εταιρείας όταν η    
                µητρική επιλέγει να µην ετοιµάσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε  
                βάση τις εξαιρέσεις στο Άρθρο 142(1)(δ), (ε), (στ) του περί Εταιρειών Νόµου  
                της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Ο σκοπός αυτής της Τεχνικής Εγκυκλίου είναι να παράσχει καθοδήγηση ως προς τις 
επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και επί της έκθεσης των ανεξάρτητων 
ελεγκτών των πιο κάτω τροποποιήσεων στον περί Εταιρειών Νόµο της Κύπρου, Κεφ.113, 
που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 14 Αυγούστου 2007 µε το Νόµο 
αρ.131(Ι)/2007. 
 
Τροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόµο 
 
1. Εισαγωγή της υποχρέωσης ετοιµασίας οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µε την προσθήκη του πιο κάτω στον όρο «∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα» στο Άρθρο 2(1):  
«… και όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται» 
  
2.  Εισαγωγή των συγκροτηµάτων µικρού µεγέθους που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
να ετοιµάζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την προσθήκη των πιο κάτω στο 
Άρθρο 142(1): 
«(δ) Τα συγκροτήµατα µικρού µεγέθους εξαιρούνται από την υποχρέωση ετοιµασίας   
        ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο  
        (β) του παρόντος εδαφίου. 
  (ε)  Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «συγκρότηµα µικρού µεγέθους»  
        σηµαίνει συγκρότηµα εταιρειών του οποίου οι υποκείµενες σε ενοποίηση εταιρείες: 

(i) ∆εν είναι δηµόσιες 
(ii) η ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών τους καταστάσεων δεν διέπεται από  
 άλλη νοµοθεσία, και 
(iii) πληρούν, στο σύνολό τους, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού  
 της µητρικής εταιρείας, τα δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

(αα)  Το σύνολο των εµφανιζόµενων στον ισολογισµό στοιχείων του ενεργητικού  
         (και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού) δεν υπερβαίνει το  
         ισόποσο σε κυπριακές λίρες των 14.600.000 Ευρώ, 
(ββ)  το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο σε      
         κυπριακές λίρες των 29.200.000 Ευρώ, και 
(γγ)  οι απασχολούµενοι, κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια της χρήσεως, δεν  
         υπερβαίνουν τους 250». 
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Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της 7ης Οδηγίας της ΕΕ, ,τα κριτήρια µεγέθους που 
αναφέρονται πιο πάνω καθορίζονται µετά τις αναπροσαρµογές ενοποίησης (δηλαδή 
συµψηφισµούς και εξαλείψεις). 
 
3.  Εισαγωγή εξαίρεσης από την ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων από 
συγκροτήµατα των οποίων οι µητρικές ή τελικές µητρικές δηµοσιεύουν οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση Γενικά Παραδεχτών Λογιστικών Αρχών (ΓΠΛΑ) µε την προσθήκη 
του πιο κάτω στο Άρθρο 142(1): 
«(στ) Συγκροτήµατα εταιρειών των οποίων οι τελικές ιθύνουσες ή µητρικές εταιρείες 
δηµοσιεύουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές 
Αρχές εξαιρούνται από την υποχρέωση ετοιµασίας ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων». 
 
Επιπρόσθετα προστέθηκε ο πιο κάτω όρος στο Άρθρο 2(1) Ορισµοί: 
«Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές» θεωρούνται τα λογιστικά πρότυπα τα οποία γίνονται 
αποδεκτά από αναγνωρισµένες Χρηµατιστηριακές Αρχές, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο 
κατάλογο µελών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Χρηµατιστηριακών Αρχών – International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO). 
 
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε την 7η Οδηγία της ΕΕ, η πιο πάνω εξαίρεση δεν εφαρµόζεται για 
εταιρείες εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο. 
 
Επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και επί της έκθεσης των ανεξάρτητων 
ελεγκτών  
 
Οι επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και επί της έκθεσης των ανεξάρτητων 
ελεγκτών της κάθε µιας από τις πιο πάνω τροποποιήσεις είναι ως εξής:  
 

• ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ – Μετά την εισαγωγή της 
υποχρέωσης ετοιµασίας οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, δεν είναι πλέον αναγκαίο να γίνεται επίσης αναφορά 
σε ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ.  Ως αποτέλεσµα, η σηµείωση της βάσης ετοιµασίας των 
οικονοµικών καταστάσεων και η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών πρέπει να 
αναφέρεται µόνο σε: 

 «σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση» ή τη συντετµηµένη 
προσαρµογή   

 «σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ». 
 
• Συγκροτήµατα µικρού µεγέθους και Χρήση των ΓΠΛΑ 
 

 Η εξαίρεση των συγκροτηµάτων µικρού µεγέθους από την υποχρέωση της 
ετοιµασίας ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτεται από τα 
κριτήρια της παραγράφου 10 του ∆ΛΠ 27, Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές 
Οικονοµικές Καταστάσεις.  Όµως, το Άρθρο 6 της 7ης Οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στα συγκροτήµατα µικρού µεγέθους να µην 
ετοιµάζουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
 

 Η εξαίρεση από την υποχρέωση της ετοιµασίας ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων όταν η µητρική ή τελική µητρική εταιρία δηµοσιεύει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε ΓΠΛΑ (εκτός των 
∆ΠΧΠ όπως εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ) δεν καλύπτεται από τα κριτήρια της 
παραγράφου 10 του ∆ΛΠ 27.  Όµως, το Άρθρο 7 της 7ης Οδηγίας της ΕΕ 
επιτρέπει οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τέτοιας (ΕΕ) µητρικής να 
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ετοιµάζονται σύµφωνα µε το νόµο του Κράτους Μέλους. Επίσης,  το Άρθρο 
11 της 7ης Οδηγίας της ΕΕ επιτρέπει οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις τέτοιας (µη-ΕΕ) µητρικής να ετοιµάζονται σύµφωνα µε αυτή 
την Οδηγία ή µε ένα τρόπο ισοδύναµο µε αυτή την Οδηγία.   

 
Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η υποχρέωση ετοιµασίας οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ διέπεται από το νόµο (την 4η και 7η περί Εταιρειών 
Νόµου Οδηγία της ΕΕ όπως εφαρµόστηκε στην εθνική νοµοθεσία) και όχι από τα 
∆ΠΧΠ.  Όταν αυτό το θέµα συζητήθηκε την Επιτροπή Λογιστικής Ρύθµισης 
(Accounting Regulatory Committee) (ARC)), το ARC δεν διαφώνησε µε αυτή τη 
θέση. 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι εφόσον οι µητρικές εταιρείες υποχρεώνονται 
από τη 4η Οδηγία να ετοιµάζουν τις ξεχωριστές τους οικονοµικές καταστάσεις και 
τους επιτρέπεται ή υποχρεούνται από την εθνική νοµοθεσία να ετοιµάζουν εκείνες τις 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ, οι πρόνοιες του ∆ΛΠ27 που απαιτούν την ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων δεν εφαρµόζονται.  Με άλλα λόγια, µια µητρική εταιρεία που ετοιµάζει 
και καταχωρεί ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως  
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, το κάνει αυτό ανεξάρτητα και άσχετα από του κατά 
πόσο ετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Συνεπώς, κατά πόσο ή όχι η εταιρεία θα εκδώσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ, δεν είναι αναγκαίο για τις 
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις να προσδιορίσουν τις σχετικές ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις όπως απαιτείται από την παράγραφο 42 του ∆ΛΠ27.  
 
Η ερµηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτίθεται στο έγγραφο ARC/08/2007 και στο 
“Summary Record – meeting of the Accounting Regulatory Committee and Contact 
Committee of 2 February 2007”, που µπορείτε και τα δύο να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.ec.europa.eu). 
 
Με βάση τα πιο πάνω, όταν µια µητρική εταιρεία που ετοιµάζει τις ξεχωριστές της 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
ΕΕ δεν υποχρεούται από τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόµο να ετοιµάσει, και δεν 
ετοιµάζει, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η µητρική εταιρεία εξαιρείται από 
την υποχρέωση να προσδιορίσει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τις 
οποίες σχετίζονται.  
 
Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις αυτής της 
µητρικής δεν συνάδουν µε το ∆ΛΠ27, είναι εντούτοις σύµφωνες µε τα ∆ΠΧΠ όπως 
αυτά  υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και, εποµένως, η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών 
πρέπει να είναι χωρίς επιφύλαξη. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν ξεκάθαρα τις πιο κάτω 
πληροφορίες στη σηµείωση για τη βάση της ετοιµασίας: 
(α) Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αυτές της µητρικής εταιρείας, 
(β) Την εξαίρεση από την υποχρέωση ετοιµασίας ενοποιηµένων οικονοµικών  
      καταστάσεων, και  
(γ) Το γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας ικανοποιούν     
      τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ µε συγκεκριµένη     
      αναφορά στην ερµηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε την ετοιµασία  
      των ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής και το γεγονός ότι αυτό  
      αποτελεί εξαίρεση από τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ27.    
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Για συγκρότηµα µικρού µεγέθους – Βλέπε το συνηµµένο υπόδειγµα έκθεσης 
ανεξάρτητων ελεγκτών µε παράδειγµα 1 σηµείωσης γνωστοποίησης.  
 
Για Χρήση των ΓΠΛΑ  -  Βλέπε το συνηµµένο υπόδειγµα της έκθεσης ανεξάρτητων 
ελεγκτών µε παράδειγµα 2 σηµείωσης γνωστοποίησης. 
 
Επιπρόσθετα, οι σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει επίσης να 
γνωστοποιούν: 
• Κατάλογο των σηµαντικών επενδύσεων σε θυγατρικές, περιλαµβανοµένου του 

ονόµατος, της χώρας συστάσεως ή κατοικίας, το ποσοστό συµφέροντος 
ιδιοκτησίας και, αν διαφέρει, το ποσοστό κατεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου.  

• Περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιείται στη λογιστικοποίηση των 
επενδύσεων που αναγράφονται πιο πάνω. 

• (Για Χρήση των ΓΠΛΑ µόνο): Το όνοµα και το εγγεγραµµένο γραφείο της 
µητρικής ή της τελικής µητρικής που κάνει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που είναι διαθέσιµες για δηµόσια χρήση. 

 
Ηµεροµηνία  έναρξης ισχύος 
 
Αυτή η Τεχνική Εγκύκλιος ισχύει για εκθέσεις ανεξάρτητων ελεγκτών µε ηµεροµηνία στις ή 
µετά τις 14 Αυγούστου 2007.   
 
Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίµηση 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός ∆ιευθυντής 
 
Συνηµµένη 
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Υπόδειγµα 3Α: Γνώµη χωρίς Επιφύλαξη 
        

Οικονοµικές καταστάσεις µητρικής εταιρείας που επιλέγει να µην 
ετοιµάσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις εξαιρέσεις 
στο Άρθρο 142(1)(δ), (ε), (στ) του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 
Κεφ.113 (δηλαδή συγκροτήµατα µικρού µεγέθους και Χρήση των ΓΠΛΑ) 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.29 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 
 

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 
Προς τα Μέλη της ABΓ Λίµιτεδ 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας* ΑΒΓ Λίµιτεδ (η 
«Εταιρεία») στις σελίδες … µέχρι …, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 
∆εκεµβρίου 200Χ, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αλλαγών 
στα ίδια κεφάλαια  (ή [την κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων]) και την 
κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη 
παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την 
ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών αρχών˙ και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό 
τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των  Ελεγκτών 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις 
και όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές 
διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις. 
   
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας  για 
ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που 
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε 
οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την ετοιµασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να σχεδιάσει 
ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής 
οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων 
που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων.   
 



Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να 
παράσχει µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης της µητρικής εταιρείας* ΑΒΓ Λίµιτεδ στις 31 ∆εκεµβρίου 200Χ, και 
της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 
Κεφ. 113.  
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για    
       σκοπούς του ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις  
 εξηγήσεις που µας δόθηκαν, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από  
       τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 
• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού  
 Συµβουλίου στις σελίδες … µέχρι … συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Άλλο Θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως 
σώµα και µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και για 
κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας 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.  
 

[Υπογραφή των ελεγκτών] 

[Ηµεροµηνία της έκθεσης των ελεγκτών] 

[∆ιεύθυνση των ελεγκτών] 

 
Υπόδειγµα 1 -  Σηµείωση στις οικονοµικές καταστάσεις µητρικής εταιρείας  
συγκροτήµατος µικρού µεγέθους 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, να ετοιµάσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επειδή η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αποτελούν 
συγκρότηµα µικρού µεγέθους και η Εταιρεία δεν σκοπεύει να εκδώσει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 200Χ. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµπεράνει ότι εφόσον η 4η Οδηγία απαιτεί από τις µητρικές 
εταιρείες να ετοιµάζουν ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις και εφόσον ο περί Εταιρειών 
Νόµος, Κεφ. 113, απαιτεί την ετοιµασία τέτοιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ, οι πρόνοιες του ∆ΛΠ27 «Ενοποιηµένες και 
Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις» που απαιτούν την ετοιµασία ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ δεν εφαρµόζονται. 



 
Υπόδειγµα 2 - Σηµείωση στις οικονοµικές καταστάσεις µητρικής εταιρείας της 
οποίας η µητρική ή τελική µητρική εταιρεία δηµοσιεύει ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε Γενικά Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές** 
 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, να ετοιµάσει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις επειδή η τελική ιθύνουσα εταιρεία [µητρική της εταιρεία 
ανάλογα µε την περίπτωση]*** δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τις 
Γενικά Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές στη………………….[καθόρισε τη χώρα] και η Εταιρεία 
δεν σκοπεύει να εκδώσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 200Χ. 
 
Εφόσον η 7η Οδηγία της ΕΕ επιτρέπει την ετοιµασία τέτοιων ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε την Οδηγία ή κατά τρόπο ισοδύναµο προς την Οδηγία και εφόσον 
ο περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ. 113, παρέχει την προαναφερόµενη εξαίρεση, οι πρόνοιες του 
∆ΛΠ27 «Ενοποιηµένες και Ξεχωριστές Οικονοµικές Καταστάσεις» που απαιτούν την 
ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ δεν εφαρµόζονται. 
 
 
* παρουσιάζεται µε έντονους χαρακτήρες για σκοπούς έµφασης µόνο και δεν πρέπει να 
εµφανίζονται ως τέτοια σε πραγµατικές εκθέσεις. 
 
** εκτός από τα πλήρη ∆ΠΧΠ όπως αυτά εκδόθηκαν από Σ∆ΛΠ που σε τέτοια περίπτωση οι 
γνωστοποιήσεις εκτίθενται στην παράγραφο 41 του ∆ΛΠ27. 
 
** να τροποποιηθεί κατάλληλα. 


