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Θέμα: Λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες 

και συγγενείς επιχειρήσεις με βάση τις εξαιρέσεις στο Άρθρο 142(1)(δ) μέχρι (στ) του 
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την Τεχνική Εγκύκλιο Αρ. 29 ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2007, οι 
τροποποιήσεις που έγιναν στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, με το Νόμο 
Αρ.131(I)/2007, επιτρέπουν σε μια οικονομική οντότητα να μην παρουσιάσει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις: 

(α) αν η οικονομική οντότητα αποτελεί μέρος «συγκροτήματος μικρού μεγέθους»˙ ή 

(β) ακόμη και αν δεν αποτελεί μέρος συγκροτήματος μικρού μεγέθους, αν η τελική ή οποιαδήποτε 
ενδιάμεση μητρική της εταιρεία δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές οι οποίες γίνονται αποδεκτές από αναγνωρισμένες 
Χρηματιστηριακές Αρχές όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο μελών του Διεθνούς 
Οργανισμού Χρηματιστηριακών Αρχών – International Organisation of Securities Commissions 
(IOSCO). 

 
Oι εξαιρέσεις αυτές δεν επιτρέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά εκδίδονται από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά 
επιτρέπονται αν οι οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν συμμόρφωση μόνο με τα ΔΠΧΠ όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αναφορά στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, για το 
λογιστικό χειρισμό επενδύσεων σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς 
επιχειρήσεις.  Η απουσία τέτοιας αναφοράς έχει εγείρει το ερώτημα ως προς ποια μέθοδος θα πρέπει 
να ακολουθείται στη λογιστικοποίηση των εν λόγω επενδύσεων.  Σκοπός αυτής της Τεχνικής 
Εγκυκλίου είναι να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. 
 
Σχετικές πρόνοιες των ΔΠΧΠ 
 
• Η παράγραφος 10 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις» προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από την ανάγκη παρουσίασης 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για επενδυτή που είναι μητρική εταιρεία (δηλαδή 
οικονομική οντότητα που έχει μία ή περισσότερες θυγατρικές).  Μια τέτοια εξαιρούμενη 
μητρική εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ως τις μοναδικές 
της οικονομικές καταστάσεις [ΔΛΠ_27 παράγραφος 8]. 

• Η παράγραφος 2(γ) του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και η παράγραφος 13(γ) του 
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», προβλέπουν ορισμένες εξαιρέσεις από την 
εφαρμογή της αναλογικής ενοποίησης ή τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρόμοιες με αυτές που 
προβλέπονται από την παράγραφο 10 του ΔΛΠ 27.  Οι εξαιρέσεις αυτές εφαρμόζονται τόσο σε 
οικονομικές οντότητες με θυγατρικές όσο και σε οικονομικές οντότητες χωρίς θυγατρικές, 
δηλαδή σε οικονομικές οντότητες που έχουν επενδύσεις μόνο σε από κοινού ελεγχόμενες 
οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις.  Τέτοιες εξαιρούμενες οικονομικές 
οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ως τις μοναδικές τους 
οικονομικές καταστάσεις [ΔΛΠ 28 παράγραφος 5]. 
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• Όταν καταρτίζονται ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από 
κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις πρέπει να 
λογιστικοποιούνται είτε στο κόστος είτε σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση», και πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος λογιστικός χειρισμός σε κάθε 
κατηγορία επενδύσεων [ΔΛΠ 27 παράγραφος 38, ΔΛΠ_31 παράγραφος 46 και ΔΛΠ 28 
παράγραφος 35]. 

• Η παράγραφος 3 του ΔΛΠ 27 αναφέρει ότι το ΔΛΠ 27 θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στο 
λογιστικό χειρισμό επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 
οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν μια οικονομική οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει 
ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, ή όταν αυτό επιβάλλεται από τοπικούς κανονισμούς. 

 
Συμπέρασμα 
 
Κατ’ αναλογία των πιο πάνω σχετικών προνοιών των ΔΠΧΠ, αν οι πιο πάνω αναφερόμενες  
εξαιρέσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113, ήταν απαιτήσεις των ΔΠΧΠ, αυτές θα 
προσθέτονταν στην παράγραφο 10 του ΔΛΠ 27, και σε τέτοια περίπτωση: 

• η παράγραφος 2(β) του ΔΛΠ 31 και η παράγραφος 13(β) του ΔΛΠ 28 δεν θα επέτρεπαν την 
εφαρμογή της αναλογικής ενοποίησης ή της μεθόδου της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε από 
κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν δεν καταρτίζονται 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και 

• η παράγραφος 2(γ) του ΔΛΠ 31 και η παράγραφος 13(γ) του ΔΛΠ 28 θα περιλάμβαναν 
παρόμοιες εξαιρέσεις για οικονομικές οντότητες οι οποίες έχουν επενδύσεις μόνο σε από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις (δηλαδή να μην 
χρησιμοποιούν αναλογική ενοποίηση ή τη μέθοδο της καθαρής θέσης όταν λογιστικοποιούν 
επενδύσεις σε εκείνες τις από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς 
επιχειρήσεις). 

 
Ερώτημα 
 
Το ερώτημα είναι ποιος θα πρέπει να είναι ο λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις όταν η απαλλαγή από την 
παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν απορρέει από την παράγραφο 10 του 
ΔΛΠ_27 αλλά από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113; 
 
Απάντηση 
 
Η θέση μας είναι ότι οι εξαιρέσεις στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, θα πρέπει να 
τυγχάνουν του ιδίου χειρισμού όπως περιγράφεται στο πιο πάνω συμπέρασμα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
εφαρμόζοντας την παράγραφο 3 του ΔΛΠ 27, και κατ’ επέκταση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 
πρόνοιες των παραγράφων 38-40 του ΔΛΠ 27 στον καταρτισμό ιδιαίτερων οικονομικών καταστάσεων 
για επενδυτή ο οποίος έχει επενδύσεις μόνο σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες και/ή συγγενείς 
επιχειρήσεις.  Συνεπώς: 

(α) Μια μητρική εταιρεία η οποία έχει επενδύσεις σε θυγατρικές, καθώς επίσης και σε από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις, και δικαιούται μιας των 
εξαιρέσεων από τον καταρτισμό ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον περί 
Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερες οικονομικές 
καταστάσεις ως τις μοναδικές της οικονομικές καταστάσεις, και να λογιστικοποιεί τις 
επενδύσεις της σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς 
επιχειρήσεις είτε στο κόστος είτε σύμφωνα με το ΔΛΠ 39˙ 

(β) Επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσεις μόνο σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες 
και/ή συγγενείς επιχειρήσεις μπορούν επίσης να λογιστικοποιούν τις επενδύσεις τους αυτές είτε 
στο κόστος είτε σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 νοουμένου ότι τα μεγέθη τους δεν υπερβαίνουν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, για τον καθορισμό 
συγκροτήματος μικρού μεγέθους. 
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Επισυνάπτονται υποδείγματα σημειώσεων γνωστοποίησης της βάσης ετοιμασίας των ιδιαίτερων 
οικονομικών καταστάσεων για επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσεις μόνο σε από κοινού ελεγχόμενες 
οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις όπου: 

• τα μεγέθη των επενδυτών αυτών μαζί με τις επενδύσεις τους σε από κοινού ελεγχόμενες 
οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια που 
αναφέρονται στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, για τον καθορισμό 
συγκροτήματος μικρού μεγέθους [Υπόδειγμα 1], ή 

• η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία των επενδυτών δημοσιεύει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές όπως αυτές 
καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113 [Υπόδειγμα 2]. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
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Υποδείγματα σημειώσεων  γνωστοποίησης της βάσης ετοιμασίας των 
ιδιαίτερων οικονομικών καταστάσεων επενδυτή ο οποίος έχει επενδύσεις 
μόνο σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και/ή συγγενείς 
επιχειρήσεις 
 
 
Υπόδειγμα 1 
 
Το μέγεθος του επενδυτή μαζί με τις επενδύσεις του σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 
οντότητες και/ή συγγενείς επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει τα κριτήρια που αναφέρονται στον περί 
Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, για τον καθορισμό συγκροτήματος μικρού μεγέθους 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Επειδή το μέγεθος της Εταιρείας μαζί με τις επενδύσεις της σε [από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 
οντότητες / συγγενείς επιχειρήσεις / από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς 
επιχειρήσεις] (διαγράψτε αυτά που δεν ισχύουν) δεν υπερβαίνει τα κριτήρια που αναφέρονται στον περί 
Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113, για τον καθορισμό συγκροτήματος μικρού μεγέθους, οι 
επενδύσεις σε [από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες / συγγενείς επιχειρήσεις / από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις] (διαγράψτε αυτά που δεν ισχύουν) 
λογιστικοποιούνται [στο κόστος / σύμφωνα με το ΔΛΠ 39] (διαγράψτε αυτό που δεν ισχύει). Αυτός θα 
ήταν ο λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ αν ο καθορισμός του συγκροτήματος μικρού 
μεγέθους προβλεπόταν από τα ΔΠΧΠ αντί από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
 
Υπόδειγμα 2 
 
Η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία του επενδυτή δημοσιεύει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές όπως αυτές 
καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ.113 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Επειδή [η μητρική εταιρεία / η τελική μητρική εταιρεία] (διαγράψτε αυτό που δεν ισχύει) της Εταιρείας   
δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 
στην .................... [να καθοριστεί η χώρα] όπως αυτές καθορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο της 
Κύπρου, Κεφ.113, οι επενδύσεις σε [από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες / συγγενείς 
επιχειρήσεις / από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις] (διαγράψτε 
αυτά που δεν ισχύουν) λογιστικοποιούνται [στο κόστος / σύμφωνα με το ΔΛΠ 39] (διαγράψτε αυτό που 
δεν ισχύει). Αυτός θα ήταν ο λογιστικός χειρισμός σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ αν ο καθορισμός των Γενικά 
Παραδεχτών Λογιστικών Αρχών προβλεπόταν από τα ΔΠΧΠ αντί από τον περί Εταιρειών Νόμο της 
Κύπρου, Κεφ.113. 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 40 
 
From the Accounting Standards Committee 
 
16 February 2009 
 
Subject: Accounting treatment for investments in jointly controlled entities and associates on the 

basis of the exemptions in Section 142(1)(d) to (f) of the Cyprus Companies Law, 
Cap.113 

 
Dear Colleagues 
 
As previously advised by our Technical Circular No. 29 of 22 October 2007, the amendments made to 
the Cyprus Companies Law, Cap.113, by Law No.131(I)/2007, allow an entity not to present 
consolidated financial statements: 

(a) if the entity forms part of a “small sized group”; or 

(b) even if not forming part of a small sized group, if its ultimate or any intermediate parent 
company publishes consolidated financial statements in accordance with Generally Accepted 
Accounting Principles that are accepted by recognised Securities Authorities as those are 
included in the list of members of the International Organisation of Securities Commission 
(IOSCO). 

 
These exemptions are not allowed by the International Financial Reporting Standards (IFRS) as issued 
by the International Accounting Standards Board, but are allowed if the financial statements disclose 
compliance only with IFRSs as adopted by the EU. 
 
It is noted that there is no reference in the Cyprus Companies Law, Cap.113, about the accounting 
treatment of investments in jointly controlled entities and associates.  The absence of such reference 
has raised the question as to which method should be followed in accounting for the said investments. 
The purpose of this Technical Circular is to answer this question. 
 
Related IFRS provisions 
 
• Paragraph 10 of International Accounting Standard (IAS) 27 “Consolidated and Separate 

Financial Statements” provides for certain exemptions from the need to present consolidated 
financial statements for an investor that is a parent company (i.e. an entity that has one or more 
subsidiaries).  Such an exempt parent company may present separate financial statements as its 
only financial statements [IAS 27 paragraph 8]. 

• Paragraph 2(c) of IAS 31 “Interests in Joint Ventures” and paragraph 13(c) of IAS 28 
“Investments in Associates”, provide for certain exemptions from the application of 
proportionate consolidation or the equity method similar to those provided by paragraph 10 of 
IAS 27.  These exemptions apply both to entities with subsidiaries and to entities without 
subsidiaries, i.e. to entities that have investments only in jointly controlled entities and/or 
associates.  Such exempt entities may present separate financial statements as their only 
financial statements [IAS 28 paragraph 5]. 

• When separate financial statements are prepared, the investments in subsidiaries, jointly 
controlled entities and associates should be accounted for either at cost or in accordance with 
IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and the same accounting 
treatment should be applied for each category of investments [IAS 27 paragraph 38, IAS 31 
paragraph 46 and IAS 28 paragraph 35]. 

• Paragraph 3 of IAS 27 states that IAS 27 should also be applied in accounting for investments in 
subsidiaries, jointly controlled entities and associates when an entity elects, or is required by 
local regulations, to present separate financial statements. 

 



 Technical Circular No. 40, 16 February 2009 
 

6 

Conclusion 
 
By analogy to the foregoing related IFRS provisions, if the abovementioned exemptions of the Cyprus 
Companies Law, Cap.113, were IFRS requirements, these would have been added to paragraph 10 of 
IAS 27, and in such a case: 

• paragraph 2(b) of IAS 31 and paragraph 13(b) of IAS 28 would not have allowed the application 
of proportionate consolidation or the equity method for investments in jointly controlled entities 
and associates when consolidated financial statements are not prepared, and 

• paragraph 2(c) of IAS 31 and paragraph 13(c) of IAS 28 would have included similar 
exemptions for entities that have investments only in jointly controlled entities and/or associates 
(i.e. not to use proportionate consolidation or the equity method when accounting for 
investments in those jointly controlled entities and associates). 

 
Question 
 
The question is what should be the accounting treatment for investments in jointly controlled entities 
and/or associates when the exemption from the presentation of consolidated financial statements does 
not stem from paragraph 10 of IAS 27 but from the Cyprus Companies Law, Cap.113? 
 
Answer 
 
Our position is that the exemptions in the Cyprus Companies Law, Cap.113, should be treated in the 
same way as outlined in the above conclusion in accordance with IFRS by applying paragraph 3 of 
IAS 27, and by extension the provisions of paragraphs 38-40 of IAS 27 should be used in the 
preparation of separate financial statements for an investor that has investments only in jointly 
controlled entities and/or associates.  Accordingly: 

(a) A parent that has investments in subsidiaries, as well as jointly controlled entities and/or 
associates, and qualifies for one of the exemptions from the preparation of consolidated financial 
statements under the Cyprus Companies Law, Cap.113, can present separate financial statements 
as its only financial statements, and account for its investments in subsidiaries, jointly controlled 
entities and associates either at cost or in accordance with IAS 39; 

 (b) Investors that have investments only in jointly controlled entities and/or associates can also 
account for these investments either at cost or in accordance with IAS 39 provided their sizes do 
not exceed the criteria referred to in the Cyprus Companies Law, Cap.113, for the determination 
of a small sized group. 

 
We attach illustrations of note disclosures for the basis of preparation of separate financial statements 
for investors that have investments only in jointly controlled entities and/or associates, for the cases 
where: 

• the sizes of these investors together with their investments in jointly controlled entities and/or 
associates do not exceed the criteria referred to in the Cyprus Companies Law, Cap. 113, for the 
determination of a small sized group [Illustration.1], or 

• the ultimate or any intermediate parent company of the investor publishes consolidated financial 
statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles as these are defined in 
the Cyprus Companies Law, Cap.113 [Illustration 2]. 

 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
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Illustrations of note disclosures for the basis of preparation of the separate 
financial statements of an investor that has investments only in jointly 
controlled entities and/or associates 
 
 
Illustration 1 
 
The size of the investor together with its investments in jointly controlled entities and/or associates 
does not exceed the criteria referred to in the Cyprus Companies Law, Cap.113, for the 
determination of a small sized group 
 
Basis of preparation 
 
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) and the requirements of 
the Cyprus Companies Law, Cap. 113. 
 
As the size of the Company together with its investments in [jointly controlled entities / associates / 
jointly controlled entities and associates] (delete those not applicable) does not exceed the criteria 
referred to in the Cyprus Companies Law, Cap.113, for the determination of a small sized group, the 
investments in [jointly controlled entities / associates / jointly controlled entities and associates] 
(delete those not applicable) are accounted for [at cost / in accordance with IAS 39] (delete what is not 
applicable).  This would have been the accounting treatment in accordance with IFRS if the 
determination of a small sized group was provided for by the IFRS instead of by the Cyprus 
Companies Law, Cap.113. 
 
 
Illustration 2 
 
The ultimate or any intermediate parent company of the investor publishes consolidated financial 
statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles as these are defined in the 
Cyprus Companies Law, Cap.113 
 
Basis of preparation 
 
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) and the requirements of 
the Cyprus Companies Law, Cap. 113. 
 
As [the parent company / the ultimate parent company] (delete what is not applicable) of the 
Company publishes consolidated financial statements in accordance with Generally Accepted 
Accounting Principles in .................... [the country to be determined] as these are defined in the 
Cyprus Companies Law, Cap.113, the investments in [jointly controlled entities / associates / jointly 
controlled entities and associates] (delete those not applicable) are accounted for [at cost / in 
accordance with IAS 39] (delete what is not applicable).  This would have been the accounting 
treatment in accordance with IFRS if the determination of the Generally Accepted Accounting 
Principles was provided for by the IFRS instead of by the Cyprus Companies Law, Cap.113. 


