
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς μεταφοράς του άρθρου 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: 

L164, 

26.6.2009, 

σ.42. 

«Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 

του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες 

απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την 

υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών, 
  
 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 

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 

129(Ι) του 2005 

2. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

νόμος»). 
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130(I) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(Ι) του 2010 

88(Ι) του 2010 

53(I) του 2011 

117(Ι) του 2011 

145(I) του 2011. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 142 

του βασικού  

νόμου. 

2. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Κάθε» (πρώτη 

γραμμή) με τη φράση «Με την επιφύλαξη σ’ αυτήν των διατάξεων του 

άρθρου 142Α, κάθε». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 142Α  

στο βασικό  

νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από 

το άρθρο 142 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 142Α: 

   
  «Εξαιρέσεις 

που αφορούν 

στην τήρηση 

ενοποιημένων 

οικονομικών 

καταστάσεων. 

«142Α(1) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζονται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 142 πρέπει να δίδουν αληθινή και δίκαιη 

εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, 

της οικονομικής κατάστασης και των κερδών ή ζημιών 

του συνόλου των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση. 
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(2) Εταιρεία η οποία έχει μόνο θυγατρικές εταιρείες 

εξαιρείται από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 142, νοουμένου ότι όλες οι 

θυγατρικές εταιρείες δεν είναι, τόσο μεμονωμένα όσο και 

στο σύνολο τους, σημαντικές για τους σκοπούς του 

εδαφίου (1). 

 

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), οι 

οικονομικές καταστάσεις θυγατρικής εταιρείας δύνανται 

να εξαιρεθούν από την υποχρέωση της μητρικής 

εταιρείας της να τις περιλάβει, δυνάμει της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142, στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις εάν η θυγατρική εταιρεία αυτή 

δεν είναι σημαντική έτσι ώστε να επηρεάζει την αληθινή 

και τη δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και των 

κερδών ή ζημιών των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων αυτών. 

 

(4) Οι οικονομικές καταστάσεις δύο ή περισσοτέρων 

εταιρειών  για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση των 

διατάξεων του εδαφίου (3), πρέπει να συμπεριληφθούν 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, δυνάμει της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 142, εάν 

στο σύνολό τους οι   εταιρείες αυτές είναι σημαντικές έτσι 

ώστε να επηρεάζουν την αληθινή και τη δίκαιη εικόνα 

των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της 

οικονομικής κατάστασης και των κερδών ή ζημιών των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

(5) Οι οικονομικές καταστάσεις θυγατρικής εταιρείας 

δύνανται να μην περιληφθούν στις ενοποιημένες 
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οικονομικές καταστάσεις,  δυνάμει της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (2) του άρθρου 142,   εάν: 

 

(α) αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί θίγουν ουσιαστικά 

την άσκηση από τη μητρική εταιρεία των δικαιωμάτων 

της στην περιουσία ή στη διαχείριση της θυγατρικής 

εταιρείας˙ ή  

 
(β) οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τη 

θυγατρική εταιρεία για την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να 

συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις˙ ή 

 
(γ) οι μετοχές στη θυγατρική εταιρεία κατέχονται με 

αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη πώληση τους.». 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.052.148-2011 
ΚΛΧ/ΕΜΧ 
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