
 

 
 

 

Ο περί εταιρειών Νόμος της Κύπρου, Κεφ.113 (ο «Νόμος»), τροποποιήθηκε με το Νόμο 

N.97(Ι)/2016 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 

Σεπτεμβρίου 2016 (ο «Τροποποιητικός Νόμος») . Οι διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου 

έγιναν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς των προνοιών της Λογιστικής Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013/34/ΕΕ) στο κυπριακό δίκαιο.  

Η Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

ετοίμασε το συνημμένο Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων ως ένα βοήθημα για βεβαίωση 

ότι οι οικονομικές καταστάσεις εταιρειών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης του αναθεωρημένου περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.  Σημειώνεται ότι, το 

συνημμένο δελτίο ελέγχου δεν αποτελεί μια περιεκτική αναφορά/καταγραφή όλων των 

γνωστοποιήσεων των διατάξεων του Νόμου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 

σε συνδυασμό με τον υπό αναφορά Νόμο. 

Επισημαίνεται ότι, ο Νόμος, έχει τροποποιηθεί με το Νόμο Ν.17(Ι)/2017 που δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Μαρτίου 2017. 

Με βάση την τροποποίηση αυτή, οι διατάξεις του Τροποποιητικού Νόμου θεωρείται ότι 

ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Ως εκ τούτου, το συνημμένο αναθεωρημένο Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων ισχύει για 

οικονομικές καταστάσεις που λήγουν στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.   

Στο συνημμένο αναθεωρημένο Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων έχουν περιληφθεί οι 

αλλαγές του Τροποποιητικού Νόμου και επίσης έχουν επεκταθεί σε περισσότερη 

λεπτομέρεια γνωστοποιήσεις που ήταν σε ισχύ . 

Σε σχέση με οικονομικές καταστάσεις που έληξαν πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (π.χ. που 

έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 31 Δεκεμβρίου 2014 κλπ.), δεν ισχύουν οι διατάξεις που 

περιγράφονται στην Τεχνική Εγκύκλιο 2/2016 «Πρόσφατες Αλλαγές στον περί Εταιρειών 

Νόμο» και στο συνημμένο αναθεωρημένο δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων.   

Σημειώνεται ότι, οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει των διατάξεων 

του  Τροποποιητικού Νόμου από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 3 Μαρτίου 2017 θεωρούνται 

έγκυρες έστω και αν αφορούν προγενέστερα έτη. 

Οι  Τεχνικές Εγκύκλιοι 14 και 19 παραμένουν σε ισχύ.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2017 (3_2017) 

Προς:  Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου 

Από: Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 

Ημερομηνία: 1 Ιουνίου 2017 

Θέμα: Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων για 
Εταιρείες - Κεφ. 113     



 

 
 

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 14 στις 9 Μαρτίου 

2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 31 

Οκτωβρίου 2003 , και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2005.  

Το δελτίο γνωστοποιήσεων που κυκλοφόρησε με την Τεχνική Εγκύκλιο 19 στις 8 Δεκεμβρίου 

2005 συνεχίζει να ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που έληξαν στις ή μετά τις 11 

Νοεμβρίου 2005, και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Όνομα πελάτη: ……………………………………………………………………  

Έτος που έληξε: ………………………………………………………………….  

Δελτίο Ελέγχου Γνωστοποιήσεων για Εταιρείες - Κεφ.113 

Αυτό το δελτίο ελέγχου γνωστοποιήσεων έχει σκοπό να βοηθήσει στη συμμόρφωση των  Οικονομικών 

Καταστάσεων  και της Έκθεσης Διαχείρισης των εταιρειών με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του περί 

Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 (ο «Νόμος»), ο οποίος ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που λήγουν 

στις ή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το δελτίο ελέγχου δεν αποτελεί μια περιεκτική 

αναφορά/καταγραφή όλων των γνωστοποιήσεων των διατάξεων του Νόμου και, ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με τον υπό αναφορά Νόμο. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

Κατηγορία Κριτήρια Όροι 
 Συνολικά 

στοιχεία 
Ενεργητικού 

Καθαρό ύψος 
Κύκλου 

Εργασιών (1) 

Μέσος όρος 
απασχολουμένων 
κατά τη διάρκεια 

της χρήσης 

 

Εταιρείες 
Μικρού 

Μεγέθους 
 
 

Λιγότερο από 
€4.000.000 

Λιγότερο από 
€8.000.000 

Λιγότερο από 50 Κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του 
ισολογισμού δεν 
υπερβαίνουν τα όρια 
τουλάχιστον των δύο από 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια  
 

Εταιρείες 
Μεσαίου 

Μεγέθους 
 

Λιγότερο από 
€20.000.000 

Λιγότερο από 
€40.000.000 

Λιγότερο από 
250 

Δεν είναι εταιρείες μικρού 
μεγέθους και κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού δεν 
υπερβαίνουν τα όρια 
τουλάχιστον των δύο από 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια  
 

Εταιρείες 
Μεγάλου 
Μεγέθους 

Περισσότερο 
από 

€20.000.000 

Περισσότερο 
από 

€40.000.000 

Περισσότερο 
από 250 

Κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του 
ισολογισμού υπερβαίνουν 
τα όρια τουλάχιστον των 
δύο από τα τρία κριτήρια 
  

 

1  «Καθαρό ύψος Κύκλου Εργασιών» σημαίνει τα ποσά που προέρχονται από την πώληση προϊόντων 

και την παροχή υπηρεσιών μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων επί των πωλήσεων του φόρου 

προστιθέμενης αξίας και των άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. 

 

Με βάσει τα πιο πάνω κριτήρια η εταιρεία εμπίπτει στη κατηγορία 

 

Εταιρεία Μικρού Μεγέθους  
Εταιρεία Μεσαίου Μεγέθους  
Εταιρεία Μεγάλου Μεγέθους  

 



 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις γνωστοποιούν: 

 

  Άρθρο 
του 
Νόμου 

Εμφανίζεται 
στις  
Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Γιατί δεν 
εμφανίζεται 

Για όλες τις εταιρείες: 

 
1 

 
Τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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Λεπτομέρειες σε λογαριασμούς για μισθούς, συντάξεις κλπ. 
Συμβούλων 
 
Το συνολικό ποσό των απολαβών των συμβούλων: 
 

• περιλαμβάνει απολαβές που πληρώθηκαν ή λήφθηκαν από 
οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις υπηρεσίες του ως 
συμβούλου της εταιρείας ή σχετικά με τις υπηρεσίες του, 
ενώ αυτός ήταν σύμβουλος της εταιρείας, ως συμβούλου 
οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας ή διαφορετικά 
σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ή 
οποιασδήποτε θυγατρικής της-και  
 

• διακρίνει μεταξύ απολαβών σε σχέση με υπηρεσίες 
συμβούλου, είτε της εταιρείας είτε της θυγατρικής της, και 
άλλων απολαβών 

 
Η έκφραση “απολαβές”, σχετικά με σύμβουλο, περιλαμβάνει 
δικαιώματα και ποσοστά, οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν με 
μορφή χορηγήματος εξόδων κατά την έκταση που τα ποσά 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, οποιαδήποτε εισφορά που 
καταβλήθηκε για λογαριασμό του σύμφωνα με οποιοδήποτε σχέδιο 
σύνταξης και την αξία που εκτιμήθηκε σε χρήμα για οποιαδήποτε 
ωφελήματα που λήφθηκαν από αυτόν διαφορετικά παρά σε μετρητά. 
 

 
Α.142/ 
Α.188 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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Το συνολικό ποσό των συντάξεων συμβούλων ή πρώην συμβούλων: 
 

• δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύνταξη που πληρώθηκε ή 
θα ληφθεί με βάση σχέδιο σύνταξης αν το σχέδιο είναι 
τέτοιο ώστε οι εισφορές σύμφωνα με αυτό είναι ουσιαστικά 
επαρκείς για τη διατήρηση του σχεδίου, αλλά εκτός όπως 
πιο πάνω, περιλαμβάνει σύνταξη που πληρώθηκε ή θα 
ληφθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες 
συμβούλου ή πρώην συμβούλου της εταιρείας όπως 
αναφέρεται πιο πάνω), είτε σε ή από αυτόν, ή κατά το 
διορισμό του ή λόγω εξάρτησης ή άλλης  σχέσης με αυτόν, 
σε ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο –και 

 

• διακρίνει μεταξύ συντάξεων σχετικά με υπηρεσίες ως 
συμβούλου, είτε της εταιρείας ή της θυγατρικής της και 
άλλων  συντάξεων. 

 
Η έκφραση “σύνταξη” περιλαμβάνει παροχές λόγω γερατειών, 
φιλοδώρημα λόγω γερατειών ή παρόμοιες πληρωμές και η 
έκφραση  “σχέδιο σύνταξης” σημαίνει σχέδιο που προνοεί για 
συντάξεις αναφορικά με υπηρεσίες ως συμβούλου ή διαφορετικά, 
που διατηρείται ολικά ή μερικά με εισφορές και η έκφραση 
“εισφορά” σχετικά με σχέδιο σύνταξης, σημαίνει οποιαδήποτε 
πληρωμή περιλαμβανομένων ασφάλιστρων, που καταβλήθηκαν για 

 
Α.142/ 
Α.188 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

τους σκοπούς του σχεδίου από ή αναφορικά με πρόσωπα που 
παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τις οποίες σύνταξη θα ή δυνατό να 
καταστεί πληρωτέα σύμφωνα με το σχέδιο, εκτός από το ότι δεν 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με δύο ή περισσότερα 
πρόσωπα αν το ποσό που πληρώθηκε σχετικά με καθένα από αυτά 
δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί. 

 
4 

 
Το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αποζημίωσης σε συμβούλους ή 
πρώην συμβούλους σε σχέση με απώλεια αξιώματος: 
 

• περιλαμβάνει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν σε ή 
θα ληφθούν από σύμβουλο ή πρώην σύμβουλο με μορφή 
αποζημίωσης για την απώλεια αξιώματος ως συμβούλου της 
εταιρείας ή για την απώλεια εφόσον ήταν σύμβουλος της 
εταιρείας ή αναφορικά με το ότι έπαυσε να είναι σύμβουλος 
της εταιρείας, οποιουδήποτε άλλου αξιώματος αναφορικά 
με τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ή 
οποιουδήποτε αξιώματος ως συμβούλου ή διαφορετικά 
αναφορικά με τη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε 
θυγατρικής της –και 
 

• διακρίνει μεταξύ αποζημίωσης σχετικά με το αξίωμα του 
συμβούλου, είτε της εταιρείας ή της θυγατρικής της, και 
αποζημίωσης σχετικά με άλλα αξιώματα. 

 
Αναφορές σε αποζημίωση για απώλεια αξιώματος περιλαμβάνουν 
ποσά που πληρώθηκαν ως αντιπαροχή για ή αναφορικά με 
αποχώρηση προσώπου από το αξίωμα. 
 

 
Α.142/ 
Α.188 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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Τα ποσά που πρέπει να γνωστοποιούνται σε σχέση με συμβούλους ή 
πρώην συμβούλους  με  βάση τα πιο πάνω σημεία 2,3 και 4: 
 
α) περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά ποσά που πληρώθηκαν υπό ή θα 
ληφθούν από: 

• την εταιρεία -και 

• των θυγατρικών της εταιρείας-και 

• οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 
 
εκτός από ποσά για τα οποία πρέπει να δοθεί λογαριασμός στην 
εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της ή σύμφωνα με το 
άρθρο 185, σε πρώην ή υφιστάμενα μέλη της εταιρείας ή 
οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της ή οποιασδήποτε τάξης των 

μελών εκείνων. 
 
β) διακρίνουν, μεταξύ των ποσών που αντίστοιχα θα πληρωθούν για 
ή θα ληφθούν από την εταιρεία, των θυγατρικών της εταιρείας και 
προσώπων άλλων από την εταιρεία και τις θυγατρικές της. 
 

 
Α.142/ 
Α.188 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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Τα ποσά που πρέπει να γνωστοποιούνται σε σχέση με συμβούλους  ή 
πρώην συμβούλους με  βάση τα πιο πάνω σημεία 2,3 και 4 είναι τα 
ποσά που θα ληφθούν σχετικά με το οικονομικό έτος, οποτεδήποτε 
πληρώθηκαν, ή, σε περίπτωση ποσών που δεν είναι εισπρακτέα 
σχετικά με χρονικό διάστημα, τα ποσά που πληρώθηκαν κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους, με τέτοιο τρόπο ωστόσο, ώστε όταν: 
 

• οποιαδήποτε ποσά που δεν γνωστοποιούνται στους 
λογαριασμούς του σχετικού οικονομικού έτους λόγω του ότι 
το πρόσωπο που θα τα λάμβανε υποχρεούται να 
λογοδοτήσει για αυτά όπως αναφέρεται στην παράγραφο α 
του σημείου 5 πιο πάνω, αλλά μετά απαλλάσσεται από την 
ευθύνη ολικά ή μερικά ή δεν επιβάλλεται η εκπλήρωση της 
μέσα σε περίοδο δύο ετών· ή 
 

 
Α.142/ 
Α.188 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

• οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν με μορφή 
χορηγήματος για έξοδα χρεώνονται στο φόρο εισοδήματος 
μετά τη λήξη του σχετικού οικονομικού έτους, 

 
τα ποσά εκείνα κατά την έκταση κατά την οποία απαλλάσσονται από 
την ευθύνη ή δεν επιβάλλεται η εκτέλεση της ή δεν χρεώνονται όπως 
προαναφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, γνωστοποιούνται 
στους πρώτους λογαριασμούς στους οποίους είναι πρακτικά δυνατό 
να δειχτούν ή σε κατάσταση που επισυνάπτεται πάνω σε αυτούς, και 
διακρίνονται από τα ποσά που γνωστοποιούνται σε αυτούς. 
 

 
7 

 
Λεπτομέρειες σε λογαριασμούς για δάνεια σε αξιωματούχους 
κλπ 
 
Οι λογαριασμοί που τίθενται ενώπιον κάθε εταιρείας σε γενική 
συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο αυτό, πρέπει, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου αυτού, να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες που 
να δείχνουν: 
 
α) Το ποσό οποιωνδήποτε δανείων που παραχωρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους της εταιρείας σε: 
 

• οποιοδήποτε αξιωματούχο της εταιρείας· ή 

• οποιοδήποτε πρόσωπο που, μετά τη σύναψη του δανείου, 
έγινε αξιωματούχος της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 
έτους εκείνου, 

 
από την εταιρεία ή θυγατρική της ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
με εγγύηση από ή με βάση ασφάλεια που παραχωρείται από την 
εταιρεία, ή θυγατρική της (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
τέτοιων δανείων που αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 
εκείνου- και  
 
β) το ποσό οποιωνδήποτε δανείων που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο 
που προαναφέρθηκε σε οποιοδήποτε τέτοιο αξιωματούχο ή πρόσωπο 
όπως προαναφέρθηκε σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από το οικονομικό 
έτος της εταιρείας και το οποίο εκκρεμεί κατά τη λήξη του. 
 
Δεν απαιτείται να περιληφθούν λεπτομέρειες: 
 

• δανείου που παραχωρήθηκε από την εταιρεία ή από 
θυγατρική της, κατά τη συνηθισμένη πορεία των εργασιών 
της, όταν η συνηθισμένη πορεία των εργασιών της 
εταιρείας, ή της θυγατρικής, ανάλογα με την περίπτωση, 
περιλαμβάνει το δανεισμό χρημάτων-η 

• δανείου που παρασχέθηκε από την εταιρεία ή θυγατρική της 
σε εργοδοτούμενο της εταιρείας ή της θυγατρικής, ανάλογα 
με την περίπτωση, αν το δάνειο δεν υπερβαίνει τις €3.417 
και οι σύμβουλοι της εταιρείας ή θυγατρικής, ανάλογα με 
την περίπτωση, πιστοποιούν ότι αυτό παραχωρήθηκε 
σύμφωνα με πρακτική υιοθετημένη ή που πρόκειται να 
υιοθετηθεί από την εταιρεία ή θυγατρική σχετικά με δάνεια 
σε εργοδοτουμένους της. 
 

και σε καθεμιά περίπτωση, που δεν είναι δάνειο που παραχωρήθηκε 
από την εταιρεία με βάση εγγύηση από ή με ασφάλεια από θυγατρική 
της ή δάνειο που παραχωρήθηκε από θυγατρική της εταιρείας με 
βάση την εγγύηση από ή με ασφάλεια που παραχωρήθηκε από την 
εταιρεία ή από οποιαδήποτε άλλη θυγατρική της. 
 
“αξιωματούχος” περιλαμβάνει διευθυντή, σύμβουλο ή γραμματέα˙ 

 
Α.142/ 
Α.189 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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Το μέσο όρο απασχοληθέντος προσωπικού , ενώ δημοσιοποιείται 
χωριστά ο μέσος όρος των απασχοληθέντων στις αναλογικά 
ενοποιημένες εταιρείες. 
 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

 
9 

 
α) Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται το αργότερο 
δεκαοκτώ μήνες μετά τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος. 
 
(β) Σε περίπτωση που δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες καταρτίσεως 
των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής και της θυγατρικής ή 
των θυγατρικών, πρέπει να γίνονται οι προσαρμογές που ορίζονται 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
10 

 
1) Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν μία αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της εταιρείας. 
 
(2) Η παρουσίαση αληθινής και δίκαιης εικόνας επιτυγχάνεται μέσω 
της πιστής εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική για όλες τις 
εταιρείες. 
 
(3) Όπου η τήρηση των ΔΠΧΠ δεν είναι επαρκής για την παρουσίαση 
μίας αληθινής και δίκαιης εικόνας, πρέπει να δοθεί συμπληρωματική 
πληροφόρηση στις σημειώσεις. 
 

 
Α.143 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
11 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις εταιρείας υπογράφονται εκ μέρους του 
συμβουλίου από δύο συμβούλους της εταιρείας, ή αν υπάρχει ένας 
μόνο σύμβουλος, από εκείνο το σύμβουλο. 
 
Σε περίπτωση τραπεζικής εταιρείας που γράφτηκε μετά την 1η 
Ιουλίου 1922 ο ισολογισμός πρέπει να υπογράφεται από τον 
γραμματέα διαχειριστή, αν υπάρχει, και όταν υπάρχουν 
περισσότεροι από τρεις σύμβουλοι της εταιρείας από τρεις 
τουλάχιστον από αυτούς τους συμβούλους, και όταν δεν υπάρχουν 
περισσότεροι από τρεις σύμβουλοι από όλους τους συμβούλους. 
 

 
Α.149 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

Για εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και για οντότητες δημόσιου συμφέροντος 

 
12 

 
Δαπάνες προσωπικού , αναλυτικά κατά τις εξής κατηγορίες: 

• μισθοί -και 

• ημερομίσθια -και 

• κοινωνικές επιβαρύνσεις -και 

• συντάξεις. 
 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
13 

 
Tην επωνυμία και την έδρα της εταιρείας, η οποία καταρτίζει τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μέγιστου συνόλου 
εταιρειών του οποίου η εταιρεία αποτελεί μέρος ως θυγατρική 
εταιρεία, και τον τόπο όπου μπορεί κανείς να προμηθευτεί εκείνες τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές είναι διαθέσιμες. 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
14 

 
Tην επωνυμία και την έδρα της εταιρείας η οποία καταρτίζει τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μικρότερου συνόλου 
εταιρειών, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική 
εταιρεία, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των 
εταιρειών πιο πάνω. 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

Για εταιρείες μεγάλου μεγέθους και για οντότητες δημόσιου συμφέροντος 

15 Συνολικές αμοιβές των ελεγκτών για: 

• τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων -και 

• άλλες υπηρεσίες εξακρίβωσης -και 

• υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών -και 

• λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες -και 
 

 
A.142 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Εταιρείες μικρού μεγέθους 

Οι εταιρείες μικρού μεγέθους, των οποίων οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους 

μέλους και οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εξαιρούνται από την 

υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης, νοουμένου ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται από το σημείο 8 πιο κάτω 
σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών περιλαμβάνονται στις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

 

Εταιρείες μεσαίου μεγέθους 

Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους, των οποίων οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

κράτους μέλους και οι οποίες δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εξαιρούνται 

από την υποχρέωση που προβλέπεται στο σημείο 1 όσον αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

 

Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Στις οικονομικές καταστάσεις και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτεται έκθεση διαχείρισης και 
ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αντίστοιχα.  Τα συγκροτήματα μικρού μεγέθους και τα συγκροτήματα μεσαίου μεγέθους 
εξαιρούνται από την υποχρέωση ετοιμασίας ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 151- 
(1) (α) του νόμου, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία είναι οντότητα δημοσίου συμφέροντος. 
Στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτεται  έκθεση διαχείρισης στην περίπτωση που η εταιρεία έχει 

υποχρέωση για ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχείρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, οι δύο εκθέσεις 

μπορούν να παρουσιάζονται υπό μορφή ενιαίας έκθεσης. 

 

Η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστο τα πιο κάτω: 

  Άρθρο του 
Νόμου 

Εμφανίζεται 
στην  
Έκθεση 
Διαχείρισης 

Γιατί δεν 
εμφανίζεται 

 
1 

 
Πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας/του συγκροτήματος  και της 
θέσης της και μια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει που να: 
 

• δίνει μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας/του συγκροτήματος και της θέσης της, η 
οποία αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της –και 
 

• περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς και, όπου 
ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα –και 
 
 

• περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και 
πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 

 
A.151 
 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
2 

 
Πληροφόρηση σχετικά με αλλαγές κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους: 
 

• στη φύση των εργασιών της εταιρείας ή των θυγατρικών 
της εταιρειών-και 

• στις τάξεις των εργασιών που η εταιρεία έχει συμφέρον, 
είτε ως μέλος άλλης εταιρείας ή διαφορετικά και ιδίως 
σε οποιαδήποτε εξαγορά ή συγχώνευση που 
πραγματοποιήθηκε ή σκοπείται, είτε ενεργητική είτε 
παθητική.  

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

3 
Πληροφόρηση σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της 
εταιρείας/του συγκροτήματος 

A.151 ΝΑΙ / ΟΧΙ  

 
4 

 
Πληροφόρηση σχετικά με δραστηριότητες στον τομέα έρευνας 
και ανάπτυξης.  
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
5 

 
Πληροφόρηση σχετικά με την ύπαρξη υποκαταστημάτων της 
εταιρείας/του συγκροτήματος. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
6 

 
Σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την 
εταιρεία/ συγκρότημα και εφόσον είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης: 
 

• τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας/του 
συγκροτήματος όσον αφορά τη διαχείριση του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε 
σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την 
οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης –και 
 

• την έκθεση της εταιρείας/του συγκροτήματος στον 
κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, 
στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών 
ροών. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
7 

 
Πληροφόρηση σχετικά με αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
8 

 
Σε περίπτωση απόκτησης ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 57Α, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

• τους λόγους των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της χρήσης –και 
 

• τον αριθμό και την ονομαστική αξία ή σε περίπτωση 
έλλειψης ονομαστικής αξίας, τη λογιστική αξία των 
μετοχών, που αποκτήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν κατά 
τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του 
καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν –και 
 

• σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης για μια τιμή, το 
αντάλλαγμα για τις μετοχές –και 
 

• τον αριθμό και την ονομαστική αξία, ή σε περίπτωση 
έλλειψης ονομαστικής αξίας, τη λογιστική αξία όλων 
των μετοχών που αποκτήθηκαν και κατέχονται από την 
εταιρεία και το τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν. 

 
Για τους σκοπούς της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, όσον 
αφορά τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, περιλαμβάνεται ο 
αριθμός και η ονομαστική αξία, ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, η 
εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των μετοχών ή μεριδίων 
της μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια μητρική 
εταιρεία, από θυγατρικές της εταιρείες ή από πρόσωπο που 
ενεργεί επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό οποιασδήποτε από 
τις εταιρείες αυτές.  Η παροχή αυτών των πληροφοριών δύναται 
να γίνει στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 



 

 
 

 
9 

 
Πληροφόρηση σχετικά με σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την 
κατανομή των αρμοδιοτήτων, ή την αποζημίωση του διοικητικού 
συμβουλίου. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
10 

 
Πληροφόρηση σχετικά με κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη 
μετά τη λήξη της χρήσεως. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
11 

 
Αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με τη διάθεση των κερδών, την 
απορρόφηση των ζημιών και τη δημιουργία προβλέψεων. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
12 

 
Όταν η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, η έκθεση αυτή συντάσσεται και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και του περί 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου και των δυνάμει 
αυτών εκδιδομένων Οδηγιών. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
13 

 
Διορισμός ή επαναδιορισμός ελεγκτών 
  

 
Δεν 
απαιτείται 
από νόμο 
αλλά από 
πρακτική  
 

  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Εταιρείες που οι κινητές αξίες τους είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά οποιουδήποτε κράτους 

μέλους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή 

συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πληροφοριακά 

στοιχεία: 

 

  Άρθρο 
του 
Νόμου 

Εμφανίζεται 
στην  Δήλωση 
Εταιρικής 
Διακυβέρνησης 

Γιατί δεν 
εμφανίζεται 

 
1 

 
Παραπομπή στα ακόλουθα κατά περίπτωση: 
 

• στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνηση, στον οποίο 
υπόκειται η εταιρεία, υποδεικνύοντας επίσης τον τόπο 
στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχετικά κείμενα  

• στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνηση, τον οποίο η 
εταιρεία ενδέχεται να έχει οικειοθελώς αποφασίσει να 
εφαρμόζει, υποδεικνύοντας επίσης τον τόπο στον οποίο 
διατίθενται στο κοινό τα σχετικά κείμενα-και 

• σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από 
τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας 
κράτους μέλους που αφορά τον κώδικα εταιρικής 
διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η εταιρεία ή που 
έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει, 
δημοσιοποιώντας επίσης στοιχεία για τις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

2 Εάν μια εταιρεία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τη 
νομοθεσία κράτους μέλους που αφορά τον κώδικα εταιρικής 
διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η εταιρεία ή που έχει 
οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει, αποκλίνει από τον 
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, παραθέτει τα μέρη του κώδικα 

A.151 ΝΑΙ / ΟΧΙ  



 

 
 

εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει και 
αιτιολόγηση αυτής της επιλογής της. 

 
3 

 
Εάν μια εταιρεία αποφασίσει να μην εφαρμόσει καμία από τις 
διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στον 
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης εξηγεί τους λόγους της 
επιλογής της. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
4 

 
Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε 
σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Για τους σκοπούς της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης η 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρει τα βασικά 
χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων για το σύνολο των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
5 

 
Εάν το σύνολο ή ένα μέρος των τίτλων της εταιρείας είναι 
εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, 
δημοσιεύει αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 
 

• τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές 
(συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω 
πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) -και 

• τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω 
δικαιωμάτων –και 
 

• τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, 
όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε 
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις 
προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή 
συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, 
τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από 
τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων –και 
 

• τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την 
αντικατάσταση μελών του συμβουλίου, καθώς και όσον 
αφορά την τροποποίηση του καταστατικού 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
6 

 
Πληροφόρηση σχετικά με την σύνθεση και τρόπο λειτουργίας 
των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των 
επιτροπών τους 
 

 
A.151 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης μπορούν να παρέχονται ως εξής: 

• σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης, ή 

• σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην 
έκθεση διαχείρισης. 

 

Στη χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να περιέχεται 

αναφορά στην έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτούμενα από το σημείο 5 πληροφοριακά στοιχεία στη 

συγκεκριμένη έκθεση διαχείρισης. 

 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των σημείων 1,2,3 και 6, οι εταιρείες της που έχουν εκδώσει τίτλους πλην 

μετοχών που είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατά την έννοια 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 του άρθρου 2 του περί 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. 



 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

 

Η Έκθεση για Πληρωμές προς Κυβερνήσεις  εφαρμόζεται για τα οικονομικά έτη εταιρειών που αρχίζουν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. 

 

Η εταιρεία καταρτίζει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλονται προς κυβερνήσεις για 

κάθε οικονομικό έτος (η «έκθεση») αν αυτή η εταιρεία είναι: 

 

• εταιρεία μεγάλου μεγέθους ή οντότητα δημοσίου συμφέροντος – και  

• δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών. 

 

Η εταιρεία καταρτίζει και δημοσιεύει σε ετήσια βάση ενοποιημένη έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς 

κυβερνήσεις για κάθε οικονομικό έτος (η «ενοποιημένη έκθεση») αν επιπλέον η εταιρεία  είναι υποχρεωμένη να καταρτίζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

H εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική ή μητρική εταιρεία, εξαιρείται της υποχρέωσης να καταρτίζει έκθεση εάν: 

 

• η μητρική εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία είναι εν αρμονία με το Κεφάλαιο 10 της 
Οδηγίας –και  

• οι πληρωμές προς κυβερνήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς 

κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω μητρική εταιρεία 

 

Για κάθε οικονομικό έτος, η έκθεση/ ενοποιημένη έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά 

τις συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας/του συγκροτήματος: 

 

  Άρθρο του 
Νόμου 

Εμφανίζεται στην  
Έκθεση 

Γιατί δεν 
εμφανίζεται 

 
1 

 
Tην κυβέρνηση προς την οποία έγινε η κάθε πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένης της χώρας αυτής της κυβέρνησης. 
 

 
Παραρτ. 
13 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
2 

 
Tο συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβλήθηκαν σε 
κάθε κυβέρνηση. 
 

 
Παραρτ. 
13 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
3 

 
Το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής που καταβλήθηκε 
σε κάθε κυβέρνηση. 
 

 
Παραρτ. 
13 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 
4 

 
Όπου οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμένα έργα, το 
συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής για κάθε έργο, και το 
συνολικό ποσό πληρωμών για κάθε έργο. 
 

 
Παραρτ. 
13 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

5 Οι πληρωμές της εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις τις 
οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν να δημοσιοποιούνται 
σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου. 
 

Παραρτ. 
13 

ΝΑΙ / ΟΧΙ  

 
6 

Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε είδος προς 
κυβερνήσεις, η έκθεση πρέπει να αναφέρει την αξία 
τέτοιων πληρωμών σε είδος και, κατά περίπτωση, τον 
όγκο, και στην έκθεση πρέπει να παρέχονται 
επεξηγηματικές σημειώσεις προς αποσαφήνιση του 
τρόπου καθορισμού της αξίας αυτής. 
 

Παραρτ. 
13 

ΝΑΙ / ΟΧΙ  

7 Η γνωστοποίηση των πληρωμών πρέπει να 
αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη μορφή της πληρωμής, 
της δραστηριότητας ή του έργου. 
 

Παραρτ. 
13 

ΝΑΙ / ΟΧΙ  

 

Δεν λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωμές που δεν υπερβαίνουν τις €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ) εντός του 

οικονομικού έτους, είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά συναφών πληρωμών 

 


