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Θέμα: Λογιστική αντιμετώπιση της καθιέρωσης του ευρώ 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Στις 10 Ιουλίου 2007 ανακοινώθηκε επίσημα το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας της Κυπριακής 
λίρας (£) με το ευρώ (€), το οποίο και θα υιοθετηθεί ως το επίσημο νόμισμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την 1 Ιανουαρίου 2008.  Η αμετάκλητη τιμή μετατροπής είναι €1 = £0,585274. 
 
Βάσει του Νόμου, ο οποίος ρυθμίζει θέματα συναφή με την υιοθέτηση του ευρώ (Ν.33(Ι)/2007 
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 15 Μαρτίου 2007), το ποσό των Κυπριακών 
λιρών διαιρείται με την τιμή μετατροπής.  Η τιμή του τρίτου δεκαδικού ψηφίου καθορίζει το κατά 
πόσο το δεύτερο δεκαδικό (δηλαδή τα σεντ) θα στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω.  Για 
παράδειγμα, τα €26,354850 στρογγυλοποιούνται σε €26,35, ενώ τα €26,355850 
στρογγυλοποιούνται σε €26,36.  Απαγορεύεται η χρήση της αντίστροφης τιμής μετατροπής, 
δηλαδή £1 = €1,708601. 
 
Μετατροπή σε Ευρώ από την 1 Ιανουαρίου 2008 

Από την 1 Ιανουαρίου 2008 το νόμισμα λειτουργίας των πλείστων Κυπριακών εταιρειών καθώς 
και το νόμισμα παρουσίασης θα είναι το ευρώ. 
 
Όλα τα υπόλοιπα στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων πρέπει να 
μετατραπούν σε ευρώ χρησιμοποιώντας την τιμή μετατροπής.  Στην περίπτωση του μετοχικού 
κεφαλαίου η μετατροπή γίνεται  όπως εξηγείται πιο κάτω. 
  
Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου 2008 

Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που είναι εκφρασμένο σε λίρες Κύπρου  
μετατρέπεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.  
Μετατρέπεται και στρογγυλοποιείται η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και όχι το συνολικό 
μετοχικό κεφάλαιο με συνεπακόλουθο την ανάλογη αύξηση ή μείωση του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και τροποποιούνται οι σχετικοί 
όροι του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού.   
 
Η μετατροπή και η ανάλογη αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να εγκριθεί με 
σύνηθες ψήφισμα σε γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στο ψήφισμα θα πρέπει να 
αναφέρεται η μετατροπή καθώς και ο τρόπος πραγματοποίησης της αύξησης ή μείωσης, δηλαδή 
(α) Αν είναι αύξηση  με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή/και με καταβολή μετρητών. 
(β) Αν είναι μείωση με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό που θα καλείται «Διαφορά από 
μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» που μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με μελλοντική αύξηση 
του κεφαλαίου.  Εναλλακτικά, η εταιρεία δύναται να αποφασίσει σε γενική συνέλευση των 
μετόχων την κατανομή της μείωσης στους μετόχους υπό μορφή  μερίσματος.  Σε τέτοια 
περίπτωση το μέρισμα δεν υπόκειται σε Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα.  Να σημειωθεί ότι σε 
περίπτωση που προκύπτει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν χρειάζεται είτε η έκδοση 
διατάγματος του Δικαστηρίου για την επικύρωση της μείωσης είτε η έκδοση πιστοποιητικού 
μείωσης κεφαλαίου. 
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Ένα υπόδειγμα ψηφίσματος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.  Αυτό πρέπει να κατατεθεί στον 
Έφορο Εταιρειών από την 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής οποιωνδήποτε τελών.    
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008 ο Έφορος Εταιρειών δεν θα επιτρέπει την έγκριση τροποποίησης 
ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας ή την καταχώρηση ή τροποποίηση στοιχείων 
εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αν δεν έχει προηγουμένως 
καταχωρηθεί ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων στο οποίο να φαίνεται ότι το 
μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας έχουν μετατραπεί σε ευρώ.  
Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί το ψήφισμα γενικής συνέλευσης για μετατροπή του 
μετοχικού κεφαλαίου από λίρες Κύπρου σε ευρώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, τότε η 
μεταγενέστερη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από λίρες Κύπρου σε ευρώ πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, και με την πληρωμή των 
αντίστοιχων τελών που θα ισχύουν κατά το χρόνο της αλλαγής.   
 
 
Για δημόσιες εταιρείες μόνο, αν λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε  ευρώ και της 
στρογγυλοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο μειωθεί κάτω του αντίστοιχου σε ευρώ των £15.000 
που είναι το κατώτερο κεφάλαιο δημόσιας εταιρείας όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4Α του 
περί Εταιρειών Νόμου, τότε η εταιρεία αυτή δύναται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δημόσια 
εταιρεία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.  Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής παύει να 
λειτουργεί ως δημόσια εταιρεία εκτός αν έχει συμμορφωθεί με το πιο πάνω όριο του κατώτερου 
κεφαλαίου. 
 
Επισυνάπτουμε Παράρτημα Β με τα πιο κάτω υποδείγματα του λογιστικού χειρισμού σε 
περιπτώσεις αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη μετατροπή του 
σε ευρώ: 

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
3. Εταιρείες που το νόμισμα λειτουργίας είναι άλλο από λίρες Κύπρου ή ευρώ 
4. Εταιρείες που το μετοχικό κεφάλαιο είναι ήδη εκφρασμένο σε ευρώ πριν από την 1 

Ιανουαρίου 2008 
5. Κυπριακή εταιρεία που έχει επένδυση σε άλλη Κυπριακή εταιρεία 

 
 
Γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

Η παράγραφος 54 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 21 “Οι Επιδράσεις Μεταβολών των 
Τιμών Συναλλάγματος”, προβλέπει ότι όταν υπάρχει αλλαγή του νομίσματος λειτουργίας της 
εταιρείας, το γεγονός αυτό καθώς και ο λόγος περί τούτου πρέπει να γνωστοποιούνται.  
Επομένως, η πιο κάτω γνωστοποίηση  πρέπει να γίνει στη σημείωση  Γεγονότα Μεταγενέστερα 
της Ημερομηνίας του Ισολογισμού. 

“Με την εισαγωγή του ευρώ ως επισήμου νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
1 Ιανουαρίου 2008, το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας έχει αλλάξει από Κυπριακές λίρες 
σε ευρώ.  Ως αποτέλεσμα, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2008 
έχει μετατραπεί σε ευρώ με βάση το οριστικό κλείδωμα της ισοτιμίας €1 = £0,585274». 

 
Καμία άλλη αναφορά για το γεγονός αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη στις λογιστικές αρχές ή σε 
οποιεσδήποτε άλλες σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 
  
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή επεξηγήσεις μπορείτε να αναφερθείτε στις πρόνοιες του ΔΛΠ21, 
στη Διερμηνεία ΜΕΔ-7 «Εισαγωγή του Ευρώ» και στο Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
“Λογιστική αντιμετώπιση της καθιέρωσης του ευρώ” (XV/D3/7002/97) που μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα  http:// ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/1997-euro/1997-euro_el.pdf. 
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. 
 
Συγκριτικά ποσά οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που λήγουν την 1 Ιανουαρίου 2008 
και μετέπειτα 
 
Βάσει του Εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Λογιστική αντιμετώπιση της καθιέρωσης του 
ευρώ» η μόνη λογική μέθοδος για τη μετατροπή σε ευρώ των συγκριτικών ποσών που είναι 
εκφρασμένα σε λίρες Κύπρου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 είναι η χρησιμοποίηση της 
αμετάκλητης τιμής μετατροπής. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
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Παράρτημα Α 
Υπόδειγμα Ψηφίσματος 

 
 

(Όνομα εταιρείας) ……………………………………………… 
 

Σύνηθες Ψήφισμα 
 

Σε  Έκτακτη  Γενική Συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε δεόντως και έγινε στις ……… 
(ημερομηνία) στις ……. (ώρα) στο ……………(τόπος ΕΓΣ) το πιο κάτω σύνηθες ψήφισμα 
προτάθηκε και εγκρίθηκε: 
 
Αποφασίστηκε ότι, ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ, το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας 
μετατραπεί από την 1 Ιανουαρίου 2008 σε ευρώ δηλαδή από £…… (ποσό κεφαλαίου σε λίρες 
Κύπρου) διαιρεμένο σε …… (αριθμός μετοχών) μετοχές ονομαστικής αξίας £……. (αξία σε λίρες 
Κύπρου) σε €…….. (ποσό κεφαλαίου σε ευρώ) διαιρεμένο σε …… (αριθμός μετοχών) μετοχές 
ονομαστικής αξίας €…… (αξία σε ευρώ). 
 
Σε περίπτωση που προκύπτει αύξηση στο εκδομένο κεφάλαιο από τη μετατροπή: 
 
Η αύξηση του εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής θα πραγματοποιηθεί με 
κεφαλαιοποίηση ………………..(ανάφερε το αποθεματικό) ή/και με καταβολή μετρητών (ανάλογα 
με ότι εφαρμόζεται) 
 
Σε περίπτωση που προκύπτει μείωση στο εκδομένο κεφάλαιο από τη μετατροπή: 
 
Η μείωση εκδομένου κεφαλαίου λόγω της μετατροπής θα καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό 
λογαριασμό που ονομάζεται «Διαφορά από  μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» / θα 
κατανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα (ανάλογα με ότι εφαρμόζεται) 
 
Σε περίπτωση που το ονομαστικό κεφάλαιο αναφέρεται και στο καταστατικό της εταιρείας: 
 
Αποφασίστηκε όπως το άρθρο ………. (αριθμός) του καταστατικού τροποποιηθεί ως ακολούθως 
………….. (νέο άρθρο με το κεφάλαιο σε ευρώ) λόγω της υιοθέτησης του ευρώ. 
 
 
 
Πιστό Αντίγραφο 
 
(Υπογραφή) 
 
Διευθυντής ή Γραμματέας 
 
 
Τονίζεται ότι το πιο πάνω είναι απλώς ένα υπόδειγμα συνήθους ψηφίσματος.  Η κάθε εταιρεία δύναται να 
προχωρήσει όπως κρίνει σκόπιμο, έτσι ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου για την 
εισαγωγή του ευρώ.   
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Παράρτημα Β 
 
 

Υποδείγματα του λογιστικού χειρισμού σε περιπτώσεις αύξησης ή 
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μετατροπή 

του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 
 
1 – Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
 
Εταιρεία Α Λτδ με εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο £1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας £1 η καθεμιά.  Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου την 1 Ιανουαρίου 2008 θα 
υπολογισθεί ως εξής: 
 
α.  Μετατροπή ονομαστικής αξίας μετοχών από λίρες Κύπρου σε ευρώ 
     £1 ÷ 0,585274 = €1,708601 
β.  Στρογγυλοποίηση ονομαστικής αξίας σε ευρώ €1,71 
γ.  Προσδιορισμός μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ  
     Μετοχικό κεφάλαιο σε  ευρώ: 1.000 μετοχές @ €1,71 = €1.710 
δ.  Υπολογισμός αύξησης/μείωσης μετοχικού κεφαλαίου: 
     Μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ στις  31 Δεκεμβρίου 2007 (πριν τη μετατροπή): 
     £1.000 ÷ 0,585274 = €1.708,60 
     Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: €1.710 – €1.708,60 = €1,40 
 
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1,40 μπορεί να γίνει με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών με τη χρέωση των αποθεματικών (συνήθως κέρδη που κρατήθηκαν) και την 
πίστωση του μετοχικού κεφαλαίου με €1,40. 
 
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προς €1,40 πραγματοποιηθεί με 
καταβολή μετρητών από τους μετόχους, τότε θα πιστωθεί το μετοχικό κεφάλαιο με €1,40 έναντι 
των μετρητών που εισπράχθηκαν. 
 
 
2 – Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
 
Εταιρεία Β Λτδ με εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο £1.000 διαιρεμένο σε 2.000 μετοχές ονομαστικής 
αξίας £0,50 η καθεμιά.  Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου την 1 Ιανουαρίου 2008 θα 
υπολογισθεί ως εξής: 
 
α.  Μετατροπή ονομαστικής αξίας μετοχών από λίρες Κύπρου σε ευρώ: 
     £0,50 ÷ 0,585274 = €0,854301 
β.  Στρογγυλοποίηση ονομαστικής αξίας σε ευρώ €0,85 
γ.  Προσδιορισμός μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 
     Μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ: 2.000 μετοχές @ €0,85 = €1.700 
δ.  Υπολογισμός αύξησης/μείωσης μετοχικού κεφαλαίου: 
     Μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 (πριν τη μετατροπή) :  
     £1.000 ÷ 0,585274 = €1.708,60 
     Μείωση μετοχικού κεφαλαίου: €1.700 – €1.708,60 = €8,60 
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς €8,60 μπορεί να γίνει με καταχώρηση σε ειδικό 
αποθεματικό “Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ”, με την πίστωση του 
ειδικού  αποθεματικού και τη χρέωση του μετοχικού κεφαλαίου με €8,60. 
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Στην περίπτωση που η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς €8,60 πραγματοποιηθεί με 
κατανομή μερίσματος  στους μετόχους, τότε θα χρεωθεί το μετοχικό κεφάλαιο με €8,60 έναντι 
των μετρητών που πληρώθηκαν στους μετόχους. 
 
 
3 - Εταιρείες που το νόμισμα λειτουργίας τους είναι άλλο από λίρες Κύπρου ή ευρώ 
 
Εταιρείες που το νόμισμα λειτουργίας τους είναι άλλο από λίρες Κύπρου κατά το έτος 2007 και 
συνεχίζουν να έχουν το ίδιο νόμισμα λειτουργίας κατά το έτος 2008, δεν χρειάζεται να προβούν 
σε οποιαδήποτε μετατροπή υπολοίπων την 1 Ιανουαρίου 2008, εκτός από τα πιο κάτω που 
αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο τους αν είναι εκφρασμένο σε λίρες Κύπρου.   
 
Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που είναι εκφρασμένο σε λίρες Κύπρου θα μετατραπεί σε ευρώ 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στα Παραδείγματα 1 και 2 και θα υπολογισθεί η 
ανάλογη αύξηση ή μείωση σε ευρώ.  Η αύξηση ή μείωση θα μετατραπεί στο νόμισμα λειτουργίας 
της εταιρείας χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του ευρώ και του νομίσματος 
λειτουργίας κατά την 1 Ιανουαρίου 2008 ως εξής: 
 
Εταιρεία Γ Λτδ έχει ως νόμισμα λειτουργίας της κατά τα έτη 2007 και 2008 το Δολάριο ΗΠΑ.  Το 
μετοχικό της κεφάλαιο είναι λίρες Κύπρου £1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 
£1 η καθεμιά. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της είχε μεταφραστεί στο παρελθόν σε $2.000 όταν είχαν εκδοθεί οι 
μετοχές και η συναλλαγματική ισοτιμία ήταν $1 = £0,50. 
Η συναλλαγματική ισοτιμία την 1 Ιανουαρίου 2008 είναι $1 = €0,70 (η ισοτιμία αυτή είναι για 
σκοπούς παραδείγματος μόνο ενώ η πραγματική ισοτιμία δυνατόν να διαφέρει). 
 
Την 1 Ιανουαρίου 2008, η εταιρεία θα υπολογίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που 
προκύπτει από τη μετατροπή από λίρες Κύπρου σε ευρώ όπως το Υπόδειγμα 1 σε αύξηση €1,40.  
Το ποσό των €1,40 θα μεταφραστεί σε Δολάρια ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική 
ισοτιμία την 1 Ιανουαρίου 2008 $1 = €0,70 σε $2,00. 
 
Όπως το Παράδειγμα 1, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά $2,00 (€1,40) μπορεί να γίνει με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή με καταβολή μετρητών από τους μετόχους 
 
 
 4 - Εταιρείες που το μετοχικό κεφάλαιο είναι ήδη εκφρασμένο σε ευρώ πριν από την 1 
Ιανουαρίου 2008 
 
Για εταιρείες που το μετοχικό κεφάλαιο είναι ήδη εκφρασμένο σε ευρώ πριν από την 1 
Ιανουαρίου 2008 είτε διότι το μετοχικό κεφάλαιο εκδόθηκε από την αρχή σε ευρώ είτε διότι το 
μετοχικό κεφάλαιο μετατράπηκε από λίρες Κύπρου σε ευρώ πριν από την 1 Ιανουαρίου 2008, τότε 
ισχύουν τα πιο κάτω. 
 
Αν το νόμισμα λειτουργίας τέτοιας εταιρείας είναι κατά το έτος 2007 άλλο από λίρες Κύπρου 
(ευρώ ή άλλο νόμισμα), τότε δεν προκύπτει οποιαδήποτε συναλλαγματική διαφορά. 
 
Αν το νόμισμα λειτουργίας τέτοιας εταιρείας κατά το έτος 2007 είναι λίρες Κύπρου, τότε 
προκύπτει συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από ευρώ σε 
λίρες Κύπρου (νόμισμα λειτουργίας) την ημερομηνία έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου 
χρησιμοποιώντας την τότε συναλλαγματική ισοτιμία και τη μετέπειτα μετατροπή αυτού του 
υπολοίπου την 1 Ιανουαρίου 2008 σε ευρώ χρησιμοποιώντας την τιμή μετατροπής €1 = 
£0,585274.  
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Την 1 Ιανουαρίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να επανεκφραστεί σε ευρώ στο ποσό που 
είναι εκφρασμένες οι μετοχές και η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει να μεταφερθεί στα 
αποθεματικά ως εξής: 
 
Εταιρεία Δ Λτδ έχει ως νόμισμα λειτουργίας της λίρες Κύπρου κατά τα έτη 2006 και 2007 και το 
ευρώ κατά το έτος 2008.  Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι €1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1 η καθεμιά, το οποίο εκδόθηκε την 1 Μαρτίου 2006 όταν η συναλλαγματική 
ισοτιμία ήταν €1 = £0,5747.  Το μετοχικό κεφάλαιο μεταφράστηκε στο νόμισμα λειτουργίας την 1 
Μαρτίου 2006 σε £574,70. 
 
Την 1 Ιανουαρίου 2008 το υπόλοιπο των  £574,70 μετατρέπεται σε  ευρώ χρησιμοποιώντας την 
τιμή μετατροπής €1 = £0,585274, σε €981,93.  Το μετοχικό κεφάλαιο είναι €1.000 και το πιο 
πάνω υπόλοιπο των €981,93 πρέπει να αναπροσαρμοστεί σε €1.000.  Η συναλλαγματική διαφορά 
€18,07 θα χρεωθεί στα αποθεματικά. 
 
 
5 -Κυπριακή εταιρεία που έχει επένδυση σε άλλη Κυπριακή εταιρεία 
 
Εταιρεία που το νόμισμα λειτουργίας της κατά το έτος 2007 είναι οι λίρες Κύπρου και κατά το 
έτος 2008 το ευρώ και έχει επένδυση σε άλλη Κυπριακή εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 
εκφρασμένο σε λίρες Κύπρου, τότε τα πιο κάτω ισχύουν σε σχέση με το κόστος της επένδυσης 
κατά την Ι Ιανουαρίου 2008,  το οποίο θα μετατραπεί  χρησιμοποιώντας την τιμή μετατροπής. 
 
Αν οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου γίνει με  κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή οποιαδήποτε 
μείωση κεφαλαίου γίνει με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή 
μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ», τότε καμία άλλη αλλαγή δεν θα γίνει στο κόστος της επένδυσης. 
 
Αν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου γίνει με κατανομή μερίσματος, τότε το κόστος της 
επένδυσης θα μειωθεί με το ποσό του εν λόγω μερίσματος.  Να σημειωθεί ότι τέτοιο μέρισμα μετά 
από μείωση μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελεί εισόδημα αλλά μείωση του κόστους της 
επένδυσης. 
 
Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνει με καταβολή μετρητών, τότε το κόστος  της 
επένδυσης  θα αυξηθεί με την εν λόγω καταβολή μετρητών ως εξής. 
 
Εταιρεία Ε Λτδ κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας Α Λτδ στο παράδειγμα 1.  Η εταιρεία 
Ε Λτδ έχει ως νόμισμα λειτουργίας κατά το έτος 2007 τις λίρες Κύπρου και κατά το έτος 2008 το 
ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η επένδυση στην Εταιρεία Α Λτδ παρουσιάζεται σε τιμή κόστους 
ύψους £1.000. 
 
Την Ι Ιανουαρίου 2008, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Α Λτδ €1,40 γίνει 
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τότε η Εταιρεία Ε Λτδ θα μετατρέψει το κόστος της επένδυσης 
στην Εταιρεία Α Λτδ σε τιμή κόστους χρησιμοποιώντας την τιμή μετατροπής  €1 = £0,585274 σε 
€1.708,60. 
 
Την Ι Ιανουαρίου 2008, αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Α Λτδ €1,40 γίνει 
με καταβολή μετρητών από την Εταιρεία Ε Λτδ, τότε το ποσό των €1,40 θα προστεθεί στο κόστος 
της επένδυσης στην Εταιρεία Α Λτδ και η επένδυση σε τιμή κόστους θα είναι €1,710. 
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To all members of the Institute              Technical circular No. 30 
 
From the Accounting Standards Committee 
 
11 December 2007 
 
Subject: Accounting for the introduction of the euro 
 
Dear Colleagues 
 
The definite fixing of the exchange rate between the Cyprus pound (£) and euro (€), which will be 
adopted as the official currency of the Republic of Cyprus as from 1 January 2008, was officially 
announced on 10 July 2007.  The irrevocable conversion rate is €1 = £0,585274. 
 
According to the Law that regulates matters relevant to the adoption of Euro (Law 33(I)/2007 
which was published in the Official Gazette on 15 March 2007), the amount in Cyprus pounds is 
divided by the conversion rate.  The value of the third decimal point determines whether the 
second decimal (i.e. the cents) will be rounded up.  For example €26,354850 are rounded to 
€26,35, while €26,355850 are rounded to €26,36.  The use of the reverse conversion rate, i.e. £1 = 
€1,708601 is prohibited 
 
Conversion into Euro as from 1 January 2008 

As from 1 January 2008 the functional currency as well as the reporting currency of most Cyprus 
companies will be the euro. 
 
All balances of assets and liabilities, income and expenditure must be converted into euro using 
the conversion rate.  In the case of share capital which is expressed in Cyprus pounds the 
conversion is performed as explained below.  
 
Conversion of share capital into Euro on 1 January 2008 

The share capital of a limited liability company which is expressed in Cyprus pounds is converted 
into euro and is rounded as from the date of the adoption of euro.  What is converted and rounded 
is the nominal value of each share and not the total amount of share capital with the consequence 
of a corresponding increase or decrease of the total share capital within the meaning of the Cyprus 
Companies Law, Cap. 113, and the relevant provisions of the memorandum and articles of 
association are amended.  
 
The conversion and the corresponding increase or decrease of the share capital should be approved 
by an ordinary resolution in general meeting of the company’s shareholders. The resolution should 
mention the conversion as well as the method of accomplishing the increase or decrease, that is: 

(a) If it is an increase by capitalisation of reserves or/and by the payment of cash. 
(b) If it is a decrease by posting it to a special reserve called “Difference from conversion of 

share capital into euro” which may be capitalised by way of a future capital increase.  
Alternatively, the company may decide at a shareholders’ general meeting to distribute the 
decrease by way of a dividend.  Such dividend will not be subject to Special Contribution 
for Defence. It should be noted, there is no need either for the issue of a Court order to 
ratify the reduction, or for the issue of a certificate of capital reduction. 
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An illustration of the said resolution is attached as Annex A. It must be filed with the Registrar of 
Companies from 1 January 2008 to 31 December 2008 without the obligation of paying any 
charges.   
 
As from 1 January 2008, the Registrar of Companies will not allow the approval or amendment to 
the memorandum and articles of association of a company, or the filing or amendment of company 
particulars in the Register of Limited Liability Companies, if no prior filing has been made of a 
resolution of the shareholders’ general meeting showing that the share capital and the nominal 
value of the company’s shares have been converted into euro.  In case the resolution of the general 
meeting for the conversion of the share capital from Cyprus pounds to euro is not filed until 31 
December 2008, then the subsequent conversion of the share capital from Cyprus pounds to euro, 
must be made in accordance with the provisions of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, and 
with the payment of the relevant charges in force at the time of change. 
 
For public companies only, if due to the conversion of the share capital into euro and the rounding, 
the share capital is reduced to a level below the euro equivalent of £15.000 which is the minimum 
capital of a public company as laid down in article 4A of the Cyprus Companies Law, then such 
company may continue to operate as a public company until 31 December 2008.  Subsequent to 
this date it ceases to operate as a public company unless it has complied with the above minimum 
capital requirement. 
 
We attach Annex B with the following illustrations of accounting treatment in cases of increases or 
decreases in the share capital which arise from the conversion of share capital to euro: 

1. Increase of share capital 
2. Decrease of share capital 
3. Companies whose functional currency is other than Cyprus pounds or euro  
4. Companies whose share capital is already expressed in euro before 1 January 2008 
5. Cyprus company which has an investment in another Cyprus company. 

 
 
Disclosure in the financial statements for the year ended 31 December 2007 

Paragraph 54 of the International Accounting Standard (IAS) 21 “The Effects of Changes in 
Foreign Exchange Rates”, provides that when there is a change in the functional currency of a 
company, this fact and the reason thereof should be disclosed.  Accordingly, the following 
disclosure should be made in the note of Post Balance Sheet Events. 

 
“With the introduction of the euro as the official currency of the Republic of Cyprus as from 1 
January 2008, the functional currency of the company has changed from Cyprus pounds to 
euro.  As a result, the financial position of the company at 1 January 2008 has been converted 
into euro based on the definite fixing of the exchange rate €1 = £0,585274”. 

 
No other reference for this fact is considered necessary in the accounting policies or in any other 
notes to the financial statements. 
 
For more details or clarifications you may refer to the provisions of IAS 21, SIC Interpretation 7 
“Introduction of the Euro” and the European Commission document “Accounting for the 
introduction of the Euro” (XV/D3/7002/97) which can be found at http:// 
ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/1997-euro/1997-euro_el.pdf. 
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Comparative amounts in financial statements for periods ending on 1 January 2008 and 
subsequently 
 
According to the European Commission document “Accounting for the introduction of the euro” 
the only logical method for the conversion into euro of the comparative amounts that are expressed 
in Cyprus pounds  up to 31 December 2007 is the use of the irrevocable conversion rate. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Theodoros Philippou 
General Manager 
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        Annex A 

 
Illustration of Resolution 

 
(Company name)……………………………………………….. 

 
Ordinary Resolution 

 
At an Extraordinary General Meeting of the company which was duly convened and held on 
…….. (date)  at ……(time) at ………….(location of EGM) the following ordinary resolution was 
proposed and passed: 
 
It was resolved that, in view of the adoption of euro, the company’s authorized share capital be 
converted with effect from 1 January 2008 into euro, i.e. from £………. (amount of share capital 
in Cyprus pounds) divided into ………. (number of shares) shares of a nominal value of £…… 
(value in Cyprus pounds) to €………. (amount of share capital in euro) divided into ………. 
(number of shares) shares of a nominal value of €…….. (amount in euro). 
 
In case an increase arises in the issued share capital as a result of the conversion: 
 
The increase in the issued share capital arising as a result of the conversion will be accomplished 
by capitalisation of………………(state reserve) or/and payment of cash (depending on what is 
applicable). 
 
In case a capital reduction arises in the issued share capital as a result of the conversion: 
  
The decrease in the issued share capital arising as a result of the conversion will be posted to a 
special reserve account called “Difference from the conversion of share capital into euro”/ will be 
distributed to the shareholders as dividend (depending on what is applicable). 
 
In case the share capital is referred to also in the company’s articles of association 
 
It was resolved that article …….. (number) of the articles of association be amended as follows 
……… (new article with the share capital expressed in euro) as a result of the adoption of euro. 
 
 
Certified Copy 
 
(Signature) 
 
Director or Secretary 
 
 
It is stressed that the above is just a specimen of an ordinary resolution.  Each company may 
proceed as it considers advisable, with a view to ensuring compliance with the provisions of the 
Law governing the introduction of the euro. 
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Annex B 

 
 

Illustrations of the accounting treatment in cases of increases or 
decreases in share capital arising from the conversion of the share 

capital into euro 
 
 
 1 – Increase in share capital 

Company A Ltd with an issued share capital of £1.000 divided into 1000 shares of a nominal value 
of £1 each.  The conversion of the share capital as at 1 January 2008 will be calculated as follows: 
 

a. Conversion of nominal value of shares from Cyprus pounds to euro  
 £1 ÷ 0,585274 = €1,708601 
b. Rounding the nominal value to euro €1,71 
c. Determination of share capital in euro 
 Share capital in euro: 1.000 shares @ €1,71 = €1.710 
d. Calculation of increase/decrease in share capital: 
 Share capital in Euro on 31 December 2007 (before the conversion): 
 £1.000 ÷ 0,585274 = €1.708.60 
 Increase in share capital: €1.710 - €1.708,60 = €1,40 

 
The increase in share capital by €1,40 can be made through capitalisation of reserves by debiting 
reserves (usually retained earnings) and crediting share capital by €1,40. 
 
In case the increase in the share capital by €1,40 is made through the payment of cash by the 
shareholders, then the share capital will be credited by €1,40 against the cash received. 
 
 
2 – Decrease in share capital  

Company B Ltd with an issued share capital of £1.000 divided into 2.000 shares of a nominal 
value of £0,50 each.  The conversion of the share capital as at 1 January 2008 will be calculated as 
follows: 
 

a. Conversion of the nominal value of shares from Cyprus pounds to euro: 
£0,50 ÷ 0,585274 = €0,854301 

b. Rounding of the nominal value to euro €0,85 
c. Determination of share capital in euro 

Share capital in euro: 2.000 shares @ 0,85 = €1.700 
d. Calculation of increase/decrease in share capital: 

Share capital in euro on 31 December 2007 (before the conversion): 
£1.000 ÷ 0,585274 = €1.708,60 
Decrease in share capital:€1.700 - €1.708,60 = €8,60 

 
The reduction in the share capital by €8,60 can be made through an entry in a special reserve 
“Difference arising from the conversion of share capital into euro”, by crediting the special reserve 
and debiting the share capital by €8,60. 
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In case the reduction of the share capital by €8,60 is made through dividend distribution to the 
shareholders, then the share capital will be debited by €8,60 against the cash paid to the 
shareholders. 
3 – Companies whose functional currency is other than Cyprus pound or euro 

Companies whose functional currency is other than Cyprus pounds during the year 2007 and 
continue to have the same functional currency during the year 2008, need not proceed with any 
conversion of balances as at 1 January 2008, except for the following that concern their share 
capital if it is expressed in Cyprus pounds. 
 
The share capital of a company which is expressed in Cyprus pounds will be converted into euro in 
accordance to the guidance referred to in Illustrations 1 and 2 and the respective increase or 
decrease in euro will be calculated.  The increase or decrease will be converted into the company’s 
functional currency by using the exchange rate between euro and the functional currency as at 1 
January 2008 as follows: 
 
Company C Ltd is using the U.S. Dollar as its functional currency in 2007 and 2008.  Its share 
capital is Cyprus pounds £1.000 divided into 1.000 shares of a nominal value of £1 each. 
 
Its share capital was translated in the past into $2.000 when the shares were issued and the 
exchange rate was $1 = £0,50. 
 
The exchange rate on 1 January 2008 is $1 = €0,70 (this rate is only for the purposes of this 
illustration whereas the real exchange rate may differ). 
 
On 1 January 2008, the company will calculate the increase in share capital that arises from the 
conversion of Cyprus pounds into euro as in Illustration 1 to an increase of €1,40.  The amount of 
€1,40 will be translated into U.S. Dollars using the exchange rate on 1 January 2008 $1 = €0,70 to 
$2,00. 
 
As in Illustration 1, the increase in the share capital by $2,00 (€1,40) can be made by capitalisation 
of reserves or by cash payment from the shareholders. 
 
 
4 – Companies whose share capital is already expressed in euro prior to 1 January 2008 
For companies whose share capital is already expressed in euro prior to 1 January 2008 either 
because the share capital was issued in euro from the beginning or because the share capital was 
converted from Cyprus pounds into euro prior to 1 January 2008, then the following apply. 
 
If the functional currency of such company during the year 2007 is other than Cyprus pounds (i.e. 
euro or other currency), then no exchange difference arises. 
 
If the functional currency of such company during the year 2007 is Cyprus pounds, then an 
exchange difference arises from the conversion of the share capital from euro to Cyprus pounds 
(functional currency) on the date of issue of the share capital using the then exchange rate and the 
subsequent conversion of this balance on 1 January 2008 into euro using the conversion rate €1 = 
£0,585274. 
 
On 1 January 2008, the share capital should be re-expressed in euro at the amount at which the 
shares are expressed and the resulting exchange difference must be transferred to reserves as 
follows: 
 
Company D Ltd has the Cyprus pound as its functional currency during the years 2006 and 2007 
and the euro in the year 2008.  Its share capital is €1.000 divided into 1.000 shares of a nominal 
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value of €1 each, which was issued on 1 March 2006 when the exchange rate was €1 = £0,5747.  
The share capital was translated into the functional currency on 1 March 2006 to £574,70. 
 
On 1 January 2008 the balance of £574,70 is converted into euro using the conversion rate €1 = 
£0,585274 to €981,93.  The share capital is €1.000 and the balance of  €981,93 must be readjusted 
to €1.000.  The exchange difference of €18,07 will be debited to reserves. 
 
 
5 – Cyprus company which has an investment in another Cyprus Company 

A company whose functional currency during the year 2007 is Cyprus pounds and in the year 2008 
is euro and has an investment in another Cyprus Company with a share capital expressed in 
Cyprus pounds, then the following are applicable in relation to the cost of investment at 1 January 
2008.  The cost of investment will be converted on 1 January 2008 using the conversion rate. 
 
If any increase in capital is made by capitalisation of reserves or if any reduction of capital is made 
by an entry to a special reserve “Difference from the conversion of share capital into euro”, then 
no other change will be made to the cost of investment.. 
 
If the reduction in capital is made by a dividend distribution, then the cost of investment will be 
reduced by the amount of the said dividend.  It should be noted that such dividend after a capital 
reduction, does not constitute income but reduction of the cost of investment. 
 
If the increase in share capital is made by cash payment, then the investment cost will be increased 
by the said cash payment as follows: 
 
Company E Ltd owns 100% of Company’s A Ltd shares in Illustration 1.  During the year 2007 
Company E Ltd has the Cyprus pounds as its functional currency and in the year 2008 the euro.  
On 31 December 2007 the investment in Company A Ltd is presented at cost amounting to £1.000. 
 
On 1 January 2008, if the increase in the share capital of Company A Ltd of €1,40 is made by 
capitalisation of reserves, then Company E Ltd will convert the cost of investment in Company A 
Ltd at cost using the conversion rate €1 = £0,585274 tο €1.708,60. 
 
On 1 January 2008, if the increase in the share capital of Company A Ltd of €1,40 is made by cash 
payment from Company E Ltd, then the amount of €1,40 will be added to the cost of investment in 
Company A Ltd and the investment at cost will be €1,710. 
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