
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013  Ν. 90(Ι)/2013 

90(Ι) του 2013 

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(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(Ι) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται 

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

ως «ο βασικός νόμος»). 
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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(Ι) του 2012 

98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 

203(Ι) του 2012 

6(Ι) του  2013. 

 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 141  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 141 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 

 

« (1) Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να τηρούνται λογιστικά 

βιβλία και αρχεία, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την 

κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο και  τα οποία να επεξηγούν ορθώς όλες τις 

συναλλαγές και επιτρέπουν τον καθορισμό της οικονομικής 

θέσης της εταιρείας με εύλογη ακρίβεια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή και περιλαμβάνουν υποστηρικτικά έγγραφα 

(περιλαμβανομένων συμβολαίων και τιμολογίων), τα οποία 

απεικονίζουν- 
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(α) όλα τα χρηματικά ποσά, τα οποία εισπράττονται και 

δαπανώνται, καθώς και τα ζητήματα για τα οποία 

πραγματοποιείται η αντίστοιχη είσπραξη και η 

αντίστοιχη δαπάνη.  

 

(β) όλες τις πωλήσεις και τις αγορές και οποιεσδήποτε 

συναλλαγές. 

 

(γ) τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της 

εταιρείας. 

 

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), θεωρείται ότι δεν τηρούνται 

κατάλληλα λογιστικά βιβλία και αρχεία, αν τα τηρούμενα 

βιβλία και αρχεία δεν είναι επαρκή για την παρουσίαση 

αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας, 

όπως και την εξήγηση των συναλλαγών της.   

 

(3) Τα λογιστικά βιβλία και αρχεία φυλάγονται για περίοδο έξι 

(6) ετών μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους, στο οποίο 

αναφέρονται, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε 

τέτοιο άλλο τόπο όπως οι διευθυντές θεώρησαν ορθό και 

είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από τους διευθυντές: 

 

 Νοείται ότι, αν λογιστικά βιβλία και αρχεία φυλάγονται σε 

τόπο εκτός της Δημοκρατίας, αποστέλλονται και φυλάγονται 

σε τόπο στη Δημοκρατία και είναι πάντοτε ανοικτά για 

επιθεώρηση από τους συμβούλους τέτοιοι λογαριασμοί και 

εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες που αναφέρονται στα 

λογιστικά βιβλία και αρχεία, τα οποία τηρούνται με τον τρόπο 

αυτό, ώστε να δείχνουν με εύλογη ακρίβεια την οικονομική 
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κατάσταση εκείνης της εργασίας, κατά διαστήματα που δεν 

υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες και καθιστούν δυνατή την 

ετοιμασία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, του ισολογισμού 

της εταιρείας, του λογαριασμού κερδοζημιών ή του 

λογαριασμού εσόδων και εξόδων της, και οποιοδήποτε 

έγγραφο που επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε από τα 

έγγραφα που παρέχει πληροφορίες, όπως απαιτείται από 

τον παρόντα Νόμο και επιτρέπεται από αυτόν να δίνεται με 

τον τρόπο αυτό.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


