
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

---------------------   

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: L 178, 

17.7.2003,  

σ. 16. 

«Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών 

του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΚ και 91/674/ΕΟΚ 

σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς 

εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 
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15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

.....(Ι) του 2005. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

57Δ του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 57Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση των λέξεων «ετήσια έκθεση» (τρίτη γραμμή) με τις 

λέξεις «έκθεση των συμβούλων». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

150 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 150 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  

 «(β) Αν οι οικονομικές καταστάσεις δε δημοσιοποιούνται εξ 
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ολοκλήρου, πρέπει να - 

    

  (i) σημειώνεται ότι η δημοσίευση είναι συνοπτική· 

    

  (ii) αναφέρεται ο τόπος, στον οποίο έχουν κατατεθεί οι 

λογαριασμοί και στην περίπτωση που δεν έχουν ακόμα 

κατατεθεί αυτό πρέπει να αναγράφεται στη δημοσίευση· και 

    

  (iii) γνωστοποιείται η γνώμη των ελεγκτών, καθώς και 

οποιεσδήποτε παραπομπές που χρήζουν προσοχής, χωρίς 

η έκθεση των ελεγκτών να συνοδεύει τη δημοσίευση.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

151 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 151 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου 

(iv) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού με κόμμα και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, των ακολούθων νέων υποπαραγράφων 

(v), (vi), (vii) και (viii): 

   

  «(v) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά τη λήξη της 

χρήσεως, 
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  (vi) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, 

    

  (vii) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας, 

    

  (viii) μια πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων 

των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, 

καθώς και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει·»· και 

    

 (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου 

(1) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (βΑ), (βΒ) και 

(βΓ): 

  

 «(βΑ) Η εικόνα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (viii) της 

παραγράφου (β) δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική 

ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία 

αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων της. 

  

 (βΒ)  (i) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της 

εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της 

θέσης της, η ανάλυση που αναφέρεται στην 

παράγραφο (βΑ) ανωτέρω, περιλαμβάνει τόσο 

χρηματοοικονομικούς, όσο και, όπου ενδείκνυται, μη 
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χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων 

που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και 

εργασιακά θέματα· 

  

 (ii)    όπου ενδείκνυται, στα πλαίσια της ανάλυσης που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω, 

περιλαμβάνονται αναφορές στα ποσά που 

αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς και 

πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά αυτά. 

  

 (βΓ)  Ιδιωτικές εταιρείες μικρού μεγέθους, όπως αυτές ορίζονται 

στο εδάφιο (2) του άρθρου 152Α, των οποίων οι τίτλοι δεν 

είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 

αγορά κράτους μέλους και οι οποίες δεν είναι 

υποχρεωμένες με βάση τον παρόντα Νόμο να 

υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,  

απαλλάσσονται από την υποχρέωση που προβλέπεται 

στην παράγραφο (βΒ) ανωτέρω καθόσον αφορά την 

ανάλυση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρο 156 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 156 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

  

 «(δ) Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές.». 

  

Τροποποίηση 

του Ένατου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

6.   Η παράγραφος 3 του Ένατου Παραρτήματος τροποποιείται με την 

αναρίθμηση των υποπαραγράφων (1) και (2) αυτής, σε 

υποπαραγράφους  (3) και (4),  αντίστοιχα, και την προσθήκη πριν από 

αυτές, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων ως υποπαραγράφων 

(1) και (2): 

 

  

 «(1)  Προσδιορισμός των οικονομικών καταστάσεων που αποτελούν 

αντικείμενο του ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόσθηκε κατά την 

κατάρτισή τους. 

   

    (2)  Περιγραφή του εύρους του ελέγχου, στην οποία αναφέρονται 

τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο 

νόμιμος έλεγχος.». 

  

ΜΚΝ/ΑΧ/ΓΧ 
23.01.171.2005 
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