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οικονομικές καταστάσεις 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Στις 26 Μαρτίου 2008 σας κυκλοφορήσαμε ηλεκτρονικά την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 32 σε σχέση 
με το πιο πάνω θέμα, με βάση τον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο Ν.190(Ι)/2007 («Νόμος») που δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Δεκεμβρίου 2007.  Η παρούσα αναθεωρημένη 
εγκύκλιος περιλαμβάνει πρόσθετη αναφορά στις απαιτήσεις σε σχέση με τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις, που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική εγκύκλιο.  
 
Τα εδάφια (3) και (7) εκάστου των Άρθρων 9 και 10 του Νόμου, απαιτούν από τις εταιρείες που 
έχουν τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο να διασφαλίζουν ότι τόσο η ετήσια οικονομική 
έκθεση (Άρθρο 9), όσο και η ενδιάμεση οικονομική έκθεση (Άρθρο 10),  περιλαμβάνουν 
δηλώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, καθώς και του γενικού διευθυντή ή 
του προσώπου που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα και του οικονομικού διευθυντή, εφόσον δεν είναι 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη. 
 
Οι διατάξεις του Νόμου απαιτούν όπως τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω προβαίνουν σε 
δηλώσεις με τις οποίες επιβεβαιώνουν ότι, εξ’ όσων γνωρίζουν: 

 
(α) οι ετήσιες ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις: 

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου (εδάφιο (4) εκάστου των Άρθρων 9 και 10), και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του εκδότη 
και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς 
ως σύνολο, και 

(β) (i) για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη 
ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της 
οικονομικής κατάστασης του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν· ή 

(ii) για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 
παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που απαιτούνται από τις διατάξεις 
του Νόμου (Άρθρο 10, εδάφιο (6)). 

 
Να σημειωθεί ότι στις δηλώσεις αυτές απαιτείται να αναγράφονται σαφώς το ονοματεπώνυμο και 
η ιδιότητα των προαναφερθέντων προσώπων. 
 

 



 Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 32 (Αναθεωρημένη), 6 Αυγούστου 2008 
 
Σχετικά με τις πιο πάνω απαιτήσεις, και για σκοπούς επίτευξης ομοιομορφίας, επισυνάπτουμε ένα 
υπόδειγμα δήλωσης για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 1), και ένα υπόδειγμα 
δήλωσης για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 2). 
 
Εισηγούμαστε όπως στην ετήσια οικονομική έκθεση η δήλωση παρουσιάζεται πριν από την 
έκθεση των διοικητικών συμβούλων, και στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση πριν την έκθεση 
διαχείρισης. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
 
Συνημμένα
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Υπόδειγμα 1: Δήλωση για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για 
τις οικονομικές καταστάσεις 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 («Νόμος»), εμείς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της (όνομα 
εταιρείας) για το έτος που έληξε στις 31_Δεκεμβρίου 200Χ επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες [ενοποιημένες] οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες ΧΧ μέχρι ΧΧ: 
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της (όνομα 
εταιρείας) [και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο], και 

 
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της 

επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης της (όνομα εταιρείας) [και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο], μαζί 
με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα 
 
Αν τα ακόλουθα πρόσωπα δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τότε πρέπει να 
παρουσιαστούν ξεχωριστά: 
Γενικός Διευθυντής (ή πρόσωπο που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα) 
Ονοματεπώνυμο 
 
Οικονομικός Διευθυντής 
Ονοματεπώνυμο 
 
Πόλη 
Ημερομηνία (η ίδια όπως αυτή της Έκθεσης των Διοικητικών Συμβούλων) 
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Υπόδειγμα 2: Δήλωση για ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας 
για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας 
(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 («Νόμος»), 
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις της (όνομα εταιρείας) για την περίοδο έξι μηνών που έληξε στις 
30_Ιουνίου 200Χ επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ενδιάμεσες [ενοποιημένες] οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται 

στις σελίδες ΧΧ μέχρι ΧΧ: 
(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση 

Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4)  του Νόμου, και 

(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της 
(όνομα εταιρείας) [και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους 
ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο], και 

 
(β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροφοριών που 

απαιτούνται από το Άρθρο 10, εδάφιο (6) του Νόμου. 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ονοματεπώνυμο και Ιδιότητα 
 
Αν τα ακόλουθα πρόσωπα δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τότε πρέπει να 
παρουσιαστούν ξεχωριστά: 
Γενικός Διευθυντής (ή πρόσωπο που ασκεί αντίστοιχα καθήκοντα) 
Ονοματεπώνυμο 
 
Οικονομικός Διευθυντής 
Ονοματεπώνυμο 
 
Πόλη 
Ημερομηνία (η ίδια όπως αυτή της Έκθεσης Διαχείρισης) 
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To all members of the Institute  Technical Circular No. 32 

(Revised) 
 
From the Stock Exchange and Capital Market Committee 
 
6 August 2008 
 
Subject: Statement of the members of the Board of Directors and other persons responsible 

for the financial statements 
 
Dear Colleagues 
 
On 26 March 2008 we issued to you electronically the Technical Circular No. 32 in relation to the 
above subject, on the basis of the Transparency Requirements (Securities for Trading on 
Regulated Market) Law Ν.190(Ι)/2007 (“Law”) that was published in the Government Gazette on 
5 December 2007.  The present revised circular includes additional reference to the requirements 
in relation to the interim financial statements, that had not been included in the initial circular. 
 
Sections (3) and (7) of each of the Articles 9 and 10 of the Law, call for the companies that have 
titles listed on the Stock Exchange to ensure that the annual financial report (Article 9), as well as 
the interim financial report (Article 10), include statements from the members of the board of 
directors of the issuer, as well as the general manager or the person that exercises equivalent 
duties and the financial director, provided that they are not members of the board of directors of 
the issuer. 
 
The provisions of the Law require that the persons referred to above make statements with which 
they confirm that, to the best of their knowledge: 
 
(a) the annual or interim financial statements: 

(i) were prepared in accordance with the applicable accounting standards and in 
accordance with the provisions of the Law (section (4) of each of the Articles 9 
and 10), and 

(ii) give a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position and the 
profit or losses of the issuer and the businesses that are included in the 
consolidated accounts as a total, and 

(b) (i) for the annual financial statements, the directors’ report provides a fair review of 
the developments and the performance of the business as well as the financial 
position of the issuer and the businesses included in the consolidated accounts in 
total, together with a description of the principal risks and uncertainties that they 
are facing; or 

(ii) for the interim financial statements, the interim management report gives a fair 
review of the information required by the provisions of the Law (Article 10, 
section (6)). 

 
It should be noted that in these statements the full name and capacity of the abovementioned 
persons are required to be clearly recorded. 
 
In relation to the above requirements, and for the purposes of achieving uniformity, we attach an 
illustration of a statement for annual financial statements (Illustration 1), and an illustration of a 
statement for interim financial statements (Illustration 2). 
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We recommend that in the annual financial report the statement is presented before the report of 
the board of directors, and in the interim financial report before the management report. 
 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
 
Attachments 
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Illustration 1:  Statement for annual financial statements 
 

Statement of the members of the Board of Directors and other responsible persons of the 
Company for the financial statements 

 
In accordance with Article 9, sections (3)(c) and (7) of the Transparency Requirements 
(Securities for Trading on Regulated Market) Law of 2007 (“Law”), we the members of the 
Board of Directors and the other responsible persons for the financial statements of (name of 
company) for the year ended 31 December 200Χ we confirm that, to the best of our knowledge: 
 
(a) the annual [consolidated] financial statements that are presented on pages ΧΧ to ΧΧ: 

(i) were prepared in accordance with the International Financial Reporting 
Standards as adopted by the European Union, and in accordance with the 
provisions of Article 9, section (4) of the Law, and 

(ii) give a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position and the 
profit or losses of (name of company) [and the businesses that are included in the 
consolidated accounts as a total], and  

 
(b) the directors’ report gives a fair review of the developments and the performance of the 

business as well as the financial position of (name of company) [and the businesses that 
are included in the consolidated accounts as a total], together with a description of the 
principal risks and uncertainties that they are facing. 

 
Members of the Board of Directors 
Full name and Capacity 
 
If the following persons are not members of the Board of Directors then they should be presented 
separately: 
General Manager (or person that exercises equivalent duties) 
Full name 
 
Financial Director 
Full name 
 
Town 
Date (the same as that of the Report of the Board of Directors) 
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Illustration 2:  Statement for interim financial statements 
 

Statement of the members of the Board of Directors and other responsible persons of the 
Company for the interim financial statements 

 
In accordance with Article 10, sections (3)(c) and (7) of the Transparency Requirements 
(Securities for Trading on Regulated Market) Law of 2007 (“Law”), we the members of the 
Board of Directors and the other responsible persons for the interim financial statements of (name 
of company) for the period of six months ended 30 June 200Χ we confirm that, to the best of our 
knowledge: 
 
(a) the interim [consolidated] financial statements that are presented on pages ΧΧ to ΧΧ: 

(i) were prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard 
34 “Interim Financial Reporting” as adopted by the European Union, and in 
accordance with the provisions of Article 10, section (4) of the Law, and 

(ii) give a true and fair view of the assets and liabilities, the financial position and the 
profit or losses of (name of company) [and the businesses that are included in the 
consolidated accounts as a total], and  

 
(b) the interim management report gives a fair review of the information required by Article 

10, section (6) of the Law. 
 
Members of the Board of Directors 
Full name and Capacity 
 
If the following persons are not members of the Board of Directors then they should be presented 
separately: 
General Manager (or person that exercises equivalent duties) 
Full name 
 
Financial Director 
Full name 
 
Town 
Date (the same as that of the Management Report) 
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