
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 51(Ι)/2017 
Αρ. 4603, 2.6.2017                               

Ο περί Eταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 51(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 330, 
15.11.2014, 
σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/95/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», 

 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 
46(Ι) του 1992 
96(Ι) του 1992 
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 
130(Ι) 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 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος»). 
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18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015 
40(Ι) του 2016 
90(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2016 
17(Ι) του 2017 

33(Ι) του 2017. 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

 «“έκθεση διαχείρισης” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 151· 

  
 “ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1) του άρθρου 151Β· 
  
 “μη χρηματοοικονομική κατάσταση” έχει την έννοια που της αποδίδεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) 

του άρθρου 151Α·». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 142 
του βασικού 
νόμου. 

3. Η παράγραφος (γΑ) του εδαφίου (1) του άρθρου 142 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των λέξεων «στις σημειώσεις» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)
.
 και 

   
 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) αυτής, με το 

σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 
(iv): 

   
  «(iv) την μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατά-

σταση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 151Α ή 151Β, αντίστοιχα.».  
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 151 
του βασικού 
νόμου. 

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

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως: 
   
  (i) Με την αντικατάσταση του σημείου της άνω τελείας, αμέσως μετά το τέλος της 

υποπαραγράφου (vi), της παραγράφου (α) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη, 
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (vii): 

    
   «(vii) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για το 

συμβούλιο της εταιρείας όσον αφορά πτυχές σε σχέση, ιδίως, με την ηλικία, 
το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, με τους 
στόχους της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, τον τρόπο εφαρμογής 
της και τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς:   

    
    Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται πολιτική σε σχέση με την 

πολυμορφία, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει εξήγηση για τους 
λόγους μη εφαρμογής∙»∙ 

    
  (ii) με την αντικατάσταση των παραγράφων (δ) και (ε) αυτού, από τις ακόλουθες 

παραγράφους: 
    
   «(δ) ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 152Α, για τα πληροφοριακά στοιχεία 
που καταρτίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις 
των υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου 
και εξετάζουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (i), (ii), (iii), (vi) και (vii) της 
παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου

.
 

    

416



 
 
 
 
 

 
 

144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009 
141(Ι) του 2012 
154(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2014 

8(Ι) του 2016. 

  (ε)   εξαιρούνται  από την εφαρμογή των διατάξεων των υποπαραγράφων (i), (ii), 
(iii), (vi) και (vii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, οι εταιρείες που 
έχουν εκδώσει κινητές αξίες, εκτός μετοχών, οι οποίες είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, εκτός αν οι εταιρείες αυτές έχουν εκδώσει 
μετοχές που είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 
Νόμου

.
 και 

  (iii) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ζ): 

    
   «(ζ) Η υποπαράγραφος (vii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου δεν 

εφαρμόζεται σε μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρείες.»
. 
και 

    
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως: 
   
  (i) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) αυτού, 

από τις ακόλουθες υποπαραγράφους: 
    
   «(i)  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης, η δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης όταν παρέχεται χωριστά και η χωριστή έκθεση η οποία 
αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 151Α του βασικού 
νόμου, και 

    
     (ii) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχεί-

ρισης, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης όταν παρέχεται 
χωριστά και η χωριστή έκθεση η οποία αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου 
(9) του άρθρου 151Β έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί ή κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος  Νόμου και του περί των 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 
Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών,»

. 

και 
    
  (ii) με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) αυτού, 

της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iii): 
    
   «(iii) η αιτιολογημένη γνώμη των συμβούλων της εταιρείας ή του συγκροτήματος 

όπως εφαρμόζεται, η οποία αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) του 
άρθρου 151Α ή στις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 151Β, ανάλογα με 
την περίπτωση, συντάσσεται και δημοσιεύεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του παρόντος Νόμου σε όλους τους μετόχους.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων 151Α 
και 151Β. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 151 αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 151Α και 151Β: 

 «Μη χρηματο- 
οικονομική 
κατάσταση. 

151Α.-(1) Οι εταιρείες μεγάλου μεγέθους που είναι οντότητες δημόσιου 
συμφέροντος, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 
τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων(500)  εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στην έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμ-
βάνουν κατάσταση αναφορικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

   
   (2) Η κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) 

περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται, πληροφορίες για την κατανόηση της 
εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων 
τους, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται 
τα εξής: 
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  (α) Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας∙ 
    
  (β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα εν 

λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέ-
λειας που εφαρμόζει∙ 

    
  (γ) περιγραφή των αποτελεσμάτων  των εν λόγω πολιτικών∙ 
    
  (δ) περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων που αφορούν τα εν λόγω θέματα και 

που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβα-
νομένων, κατά περίπτωση και ανάλογα των επιχειρηματικών σχέσεων 
της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με 
τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. 

    
  (ε) περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών  επιδόσεων που 

σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων. 
    
   (3) Σε περίπτωση που η εταιρεία που αναφέρεται στις διατάξεις του 

εδαφίου (1), δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση μ’ ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), παρέχει στη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών. 

   
   (4) Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1), περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες 
εξηγήσεις για τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. 

   
   (5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εταιρείες, που αναφέρονται στις 

διατάξεις του εδαφίου (1), μπορούν να μην περιλαμβάνουν στη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση πληροφορίες σχετικές με επικείμενες εξελίξεις 
ή θέματα υπό διαπραγμάτευση, όταν κατά την  αιτιολογημένη γνώμη των 
συμβούλων που ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν 
συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση ή κοινοποίηση, 
ανάλογα με την περίπτωση, αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την 
εμπορική θέση της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν 
εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης των επιδόσεων, 
της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

   
   (6) Για την ετοιμασία των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις 

του εδαφίου (2), οι εταιρείες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) 
μπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια, υπό την προϋπόθεση ότι διευκρινίζουν 
σε ποια πλαίσια βασίστηκαν. 

   
   (7) Εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση που προβλέπεται στις 

διατάξεις του εδαφίου (1), θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση 
που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλέ-
πεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 151. 

   
   (8) Θυγατρική εταιρεία, απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που 

ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν η εν λόγω εταιρεία 
περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση 
διαχείρισης άλλης εταιρείας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 151 και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

   
   (9) Σε περίπτωση που εταιρεία που αναφέρεται στις διατάξεις του 

εδαφίου (1) καταρτίζει χωριστή έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό 
έτος, είτε βασίζεται είτε όχι σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που προβλέπονται στις διατάξεις του 
εδαφίου (2), απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου 
(1), νοουμένου ότι η χωριστή αυτή έκθεση: 

   
  (α) Δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 118 έως 122 και 152
.
 ή  
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  (β) δημοσιοποιείται, εντός έξι (6) μηνών, μετά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού, στον ιστότοπο της εταιρείας και αναφέρεται στην έκθεση 
διαχείρισης: 

    
   Νοείται ότι η χωριστή αυτή έκθεση μπορεί να συντάσσεται και στην 

Αγγλική καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη διεθνώς, ως ο 
έφορος εταιρειών ήθελε ορίσει. 

   
   (10) Σε εταιρείες που καταρτίζουν χωριστή έκθεση όπως προβλέπεται στις 

διατάξεις του εδαφίου (9)  εφαρμόζονται  κατ’  αναλογία  οι  διατάξεις  του  
εδαφίου (7).  

   
   (11) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει 

υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάσταση που προβλέπεται στις 
διατάξεις του εδαφίου (1) ή η χωριστή έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις 
του εδαφίου (9). 

   
   (12) Ο έφορος εταιρειών καταχωρεί τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση ή 

τη χωριστή έκθεση χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο. 
   
 Ενοποιημένη μη 

χρηματο- 
οικονομική 
κατάσταση. 

151Β.-(1) Οντότητες δημοσίου συμφέροντος που είναι μητρικές εταιρείες 
μεγάλου συγκροτήματος, το οποίο κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού του σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει το μέσο αριθμό των 
πεντακόσιων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 
στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης συμπεριλαμβάνουν κατάσταση 
αναφορικά με μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες.  

   
   (2) Η κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) 

περιλαμβάνει, στο βαθμό που απαιτείται, πληροφορίες για την κατανόηση της 
εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων 
τους, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται 
τα εξής: 

   
  (α) Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του συγκροτήματος∙ 
    
  (β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει το συγκρότημα σε σχέση με τα 

εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέ-
λειας που εφαρμόζει∙ 

    
  (γ) περιγραφή των αποτελεσμάτων  των εν λόγω πολιτικών∙ 
    
  (δ) περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων  που αφορούν τα εν λόγω θέματα 

και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του συγκροτήματος, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρη-
ματικών σχέσεων του, των προϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω 
τομείς και ο τρόπος με τον οποίο το συγκρότημα διαχειρίζεται αυτούς τους 
κινδύνους∙ 

    
  (ε) περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών επιδόσεων  που 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων.   
   
   (3) Σε περίπτωση που το ένα συγκρότημα που αναφέρεται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1) δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση μ’ ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), παρέχει στην 
ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. 

   
   (4) Η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις 

διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και 
πρόσθετες εξηγήσεις για τα αντίστοιχα ποσά που αναγράφονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

   
   (5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το συγκρότημα που αναφέρεται στις 

διατάξεις του εδαφίου (1), μπορεί να μην περιλάβει στις ενοποιημένες μη 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις πληροφορίες σχετικές με επικείμενες 
εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση, όταν κατά την αιτιολογημένη γνώμη 
των συμβούλων, οι οποίοι ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων  τους και 
υπέχουν συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση ή 
κοινοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, των πληροφοριών αυτών θα 
έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση του συγκροτήματος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη 
κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των 
δραστηριοτήτων του συγκροτήματος. 

   
   (6) Για την ετοιμασία των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις 

του εδαφίου (1), η μητρική εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, 
πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μητρική εταιρεία διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.  

   
   (7) Μητρική εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση που προβλέπεται 

στις διατάξεις του εδαφίου (1), θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση 
που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 151. 

   
   (8) Μητρική εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), εφόσον η 
απαλλασσόμενη μητρική εταιρεία περιλαμβάνεται στην ενοποιημένη έκθεση 
διαχείρισης ή στη χωριστή έκθεση διαχείρισης άλλης εταιρείας, η οποία 
συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 και του παρόντος 
άρθρου. 

   
   (9) Σε περίπτωση που μια μητρική εταιρεία καταρτίζει χωριστή έκθεση που 

αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό έτος και αναφέρεται στο σύνολο του 
συγκροτήματος, είτε βασίζεται είτε όχι σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που 
προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση κατάρτισης της ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1), υπό τον όρο ότι 
αυτή η χωριστή έκθεση: 

   
  (α) Δημοσιεύεται μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 118 έως 122 και 152∙ ή  
    
  (β) δημοσιοποιείται εντός έξι (6) μηνών, μετά την ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού, στον ιστότοπο της μητρικής εταιρείας και αναφέρεται 
στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης: 

    
   Νοείται ότι η χωριστή αυτή έκθεση μπορεί να συντάσσεται και στην 

Αγγλική καθώς και σε άλλη γλώσσα ευρέως διαδεδομένη διεθνώς, ως ο 
έφορος εταιρειών ήθελε ορίσει. 

   
   (10) Σε μητρικές εταιρείες που καταρτίζουν χωριστή έκθεση όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις του εδαφίου (7).  

   
   (11) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει εάν έχει 

υποβληθεί η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) ή η χωριστή έκθεση όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (9). 

   
   (12) Ο έφορος εταιρειών καταχωρεί την ενοποιημένη μη χρηματο-

οικονομική κατάσταση ή την χωριστή έκθεση χωρίς να ασκεί οποιοδήποτε 
έλεγχο.».  
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
152Α του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 152Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του 

εδαφίου (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  «(4) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση που 
αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Α και στην ενοποιημένη μη 
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χρηματοοικονομική κατάσταση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 151Β 
ή στη χωριστή έκθεση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 151Α και στις 
διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 151Β.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
393. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος του άρθρου 392 

αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Πεδίο και χρονικό 
σημείο εφαρμογής 
του περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικού) 
(Αρ. 3) Νόμου  
του 2017. 

51(Ι) του 2017. 
 

393. Οι διατάξεις του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 
2017 εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 151Α και σε συγκροτήματα 
εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου 
(1) του άρθρου 151Β για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1

η
 Ιανουαρίου 

2017 ή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2017.». 
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