
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                          Ν. 88(Ι)/2022 
Αρ. 4897,  24.6.2022                             

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 88(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
  
 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(I) του 1994 
15(I) του 1995 
21(I) του 1997 
82(I) του 1999 

149(I) του 1999 
2(I) του 2000 

135(I) του 2000 
151(I) του 2000 

76(I) του 2001 
70(I) του 2003 

167(I) του 2003 
92(I) του 2004 
24(I) του 2005 

129(I) του 2005 
130(I) του 2005 

98(I) του 2006 
124(I) του 2006 

70(I) του 2007 
71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
186(I) του 2007 

87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
42(I) του 2010 
60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011 

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

64(I) του 2012 
98(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(I) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του 2015 

120(I) του 2015 
40(I) του 2016 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«ο βασικός νόμος»). 
 



90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(I) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(I) του 2020 
192(I) του 2020 

43(I) του 2021 
117(I) του 2021 
150(Ι) του 2021 
151(Ι) του 2021 

87(Ι) του 2022. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 

  
 «“Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκοπήσεων” σημαίνει το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης 

Επισκόπησης 2400, όπως αυτό έχει εκδοθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) 
μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) και όπως αυτό 
δύναται να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από καιρού εις καιρό∙ 

   
 “επισκόπηση” σημαίνει την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Επισκοπήσεωνꞏ». 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 121 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(5) Σε περίπτωση κατά την οποία στην ετήσια έκθεση επισυνάπτονται οικονομικές 

καταστάσεις που υποβλήθηκαν σε επισκόπηση, ο έφορος εταιρειών καταχωρεί την ετήσια 
έκθεση χωρίς να ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο κατά πόσο αυτό ήταν επιτρεπτό κατά την 
παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 152Α.». 

   
Τροποποίηση  
του τίτλου  
των άρθρων 141 
έως 155 
του βασικού 
νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου «Οικονομικές 
Καταστάσεις και Έλεγχος» που προηγείται των άρθρων 141 έως 155 αυτού με τον τίτλο 
«Οικονομικές Καταστάσεις και Έλεγχος ή Επισκόπηση». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 150 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «αντικείμενο 

εκθέσεως» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης» και, αμέσως 
μετά τη λέξη «γνώμης» (όγδοη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος»∙ και 

   
 (β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) αυτού της 

φράσης «η γνώμη των ελεγκτών, καθώς και οποιεσδήποτε παραπομπές που 
χρήζουν προσοχής, χωρίς η έκθεση των ελεγκτών» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) με τη φράση «η γνώμη ή το συμπέρασμα των ελεγκτών, καθώς και 
οποιεσδήποτε παραπομπές που χρήζουν προσοχής, χωρίς η έκθεση ελέγχου ή 
επισκόπησης των ελεγκτών». 

  
 
 

 
 
 
 
 



Τροποποίηση  
του άρθρου 151 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 151 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «πλήρες 
κείμενο της έκθεσης» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης» και, 
αμέσως μετά τη λέξη «γνώμης» (έβδομη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος»∙ 
και 

   
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά  τις λέξεις «πλήρη 

έκθεση» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης» και, αμέσως μετά 
τη λέξη «γνώμης» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή συμπεράσματος».  

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 152 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«έκθεση» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ελέγχου ή επισκόπησης»∙ και 
   
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έκθεσης» (τελευταία 

γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 152Α 
του βασικού  
νόμου. 

8.  Το άρθρο 152Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχος», των 

λέξεων «ή επισκόπηση»∙ 
   
 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή την 
επισκόπηση»ꞏ 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

   
  «(δ) Οι προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) εταιρείες, αντί του ελέγχου, δύνανται να υποβάλλουν τις 
οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο 
ελεγκτικό γραφείο κατά την έννοια του περί Ελεγκτών Νόμου, νοουμένου 
ότι το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών και το σύνολο ισολογισμού τους, ήτοι 
η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί 
στοιχεία του παθητικού, δεν υπερβαίνουν τα όρια των διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (€200.000) και των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), 
αντίστοιχα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της 
εταιρείας: 

    
   Νοείται ότι, οι εταιρείες δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σε επισκόπηση μόνο στις περιπτώσεις που κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, δεν υπερβαίνουν ή παύουν να 
υπερβαίνουν τα όρια των δύο κριτηρίων που αναφέρονται στην πιο πάνω 
παράγραφο, επί δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις: 

    
   Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας 

υποπαραγράφου, το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει το 
καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών όπως ορίζεται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, καθώς και τα εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, 
μερίσματα και δικαιώματα εκμετάλλευσης. 

    
   (ε)(i)  

 
Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ), μητρική εταιρεία η οποία 
υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου να καταρτίσει 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θυγατρική εταιρεία της οποίας η 
μητρική εταιρεία υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 
να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν δύνανται να 
υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση. 



       (ii)  
 

Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (δ), σε περίπτωση κατά την 
οποία μητρική εταιρεία δεν υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
η εν λόγω μητρική εταιρεία μαζί με τις θυγατρικές της εταιρείες, σε επίπεδο 
συγκροτήματος εταιρειών υπερβαίνουν ή δεν παύουν να υπερβαίνουν τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο (δ) ποσά κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής επί δύο τουλάχιστον συνεχείς 
χρήσεις, τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της εταιρείες οι 
οποίες έχουν συσταθεί με βάση τον παρόντα Νόμο δεν δύνανται να 
υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση. 

    
  (στ) Για σκοπούς της παραγράφου (ε), κατά τον υπολογισμό των ποσών που 

αναφέρονται στην παράγραφο (δ) δύναται να μην πραγματοποιούνται τα 
ακόλουθα: 

    
   (i) Συμψηφισμός των λογιστικών αξιών των μετοχών ή μεριδίων στο 

κεφάλαιο των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στην ενοποίη-
ση, με το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, 
το οποίο αναλογεί στις μετοχές ή τα μερίδια· και 
 

   (ii) απάλειψη κατά την ενοποίηση των ακόλουθων στοιχείων: 
 

    (αα) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις μεταξύ των εταιρειώνꞏ 
 

    (ββ) έσοδα και έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ 
των εταιρειώνꞏ και 
 

    (γγ) κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγή μεταξύ 
των εταιρειών, εφόσον αυτά περιέχονται στη λογιστική αξία 
των στοιχείων του ενεργητικού. 

      
  (ζ) Από τις διατάξεις των παραγράφων (δ), (ε) και (στ) εξαιρούνται οι εταιρείες 

οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, σε ρύθμιση και εποπτεία από τον Έφορο Ασφαλίσεων και σε 
ρύθμιση και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς 
και οι εταιρείες οι οποίες αποκτούν ή κατέχουν ειδική συμμετοχή στις υπό 
αναφορά εποπτευόμενες εταιρείες. 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “ειδική συμμετοχή” έχει 

την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την οικεία νομοθεσία που 
διέπει τη λειτουργία των εταιρειών οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και 
εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από τον Έφορο 
Ασφαλίσεων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.»∙ και 

   
 (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη 

γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση». 
   
Τροποποίηση  
του άρθρου 153 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 153 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε 
αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 350 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 350 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εκθέσεως» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή 
επισκόπησης»∙  

   
 (β) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έλεγχο» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή επισκόπηση»∙ 
και 

   
 (γ) με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, αμέσως μετά τη φράση «έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης» (τρίτη 
γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 

   



Τροποποίηση  
του Πίνακα Α  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Ο Πίνακας Α του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στον κανονισμό 52 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εκθέσεως», των λέξεων «ελέγχου 
ή επισκόπησης». 

  
Τροποποίηση  
του Πίνακα Γ  
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Ο Πίνακας Γ του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

  
 (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο των κανονισμών 60 έως 64 αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «έλεγχος», των λέξεων «ή επισκόπηση»∙ και  
   
 (β) με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο του κανονισμού 65 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Έλεγχος», των λέξεων «ή Επισκόπηση». 
   
Τροποποίηση  
του Τέταρτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
νόμου. 

13. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 19 αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Έκθεση» (πρώτη 
γραμμή), των λέξεων «ελέγχου ή επισκόπησης». 

  
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

14. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023 και οι διατάξεις του 
εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 
2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 
 


