
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 

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(I) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του  

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α)     Με την  προσθήκη, στο  τέλος  του ορισμού του 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 243, 

11.9.2002, 

σ. 1. 

όρου «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» και αμέσως 

πριν από την άνω τελεία, της  φράσης «και όπως 

αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την 

εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται»∙ 

(β)   με τη διαγραφή του όρου «εξαιρούμενη ιδιωτική 

εταιρεία» και της ερμηνείας του∙ και 

(γ)  με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού 

του: 

«″Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές″ 

θεωρούνται τα λογιστικά πρότυπα τα οποία 

γίνονται αποδεκτά από αναγνωρισμένες 

Χρηματιστηριακές Αρχές, όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο μελών του 

Διεθνούς Οργανισμού Χρηματιστηριακών Αρχών – 

International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO).». 

 

Τροποποίηση του  

άρθρου 142 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 142 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(γ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων: 

 

 «(δ) Τα συγκροτήματα μικρού μεγέθους εξαιρούνται από 

την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (β) 

του παρόντος εδαφίου. 
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 (ε)  Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος 

«συγκρότημα μικρού μεγέθους» σημαίνει συγκρότημα 

εταιρειών, του οποίου οι υποκείμενες σε ενοποίηση 

εταιρείες- 

(i)  Δεν είναι δημόσιες∙ 

(ii) η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών τους 

καταστάσεων δεν διέπεται από άλλη νομοθεσία∙ 

και 

(iii) πληρούν, στο σύνολό τους, κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής 

εταιρείας, τα δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

(αα) Το σύνολο των εμφανιζομένων στον 

ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού (και 

χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του 

παθητικού)  δεν   υπερβαίνει  το ισόποσο      

σε      κυπριακές   λίρες   των 14.600.000 

(δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακόσιων 

χιλιάδων) Ευρώ∙ 

(ββ) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν 

υπερβαίνει το ισόποσο σε κυπριακές λίρες 

των 29.200.000 (εικοσιεννέα 

εκατομμυρίων διακόσιων χιλιάδων) Ευρώ∙ 

και 

(γγ) οι απασχολούμενοι, κατά μέσο όρο κατά 

τη διάρκεια της χρήσεως, δεν υπερβαίνουν 

τους  250. 

  

 (στ) Συγκροτήματα εταιρειών των οποίων οι τελικές 

ιθύνουσες ή μητρικές εταιρείες δημοσιεύουν ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις με βάση Γενικά Παραδεκτές 

Λογιστικές Αρχές εξαιρούνται από την υποχρέωση 
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ετοιμασίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 155 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 155 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:   

(α)   Με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (1) 

αυτού∙ και  

(β)    με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (2) 

αυτού.  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 182 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 182 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή από την παράγραφο (α) της επιφύλαξης του εδαφίου 

(1) αυτού, της λέξης «εξαιρούμενη». 

  

Κατάργηση του 

Έβδομου 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

6. Το Έβδομο Παράρτημα του βασικού νόμου καταργείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.048.059-2007 
ΤΚ/ΜΑΤ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4138, 14/8/2007 131(I)/2007


