
Νέα έγκύκλιος τού ύπούργέιού οικοΝομικώΝ 
για τηΝ ύποχρέώςη δημοςιοτητας τώΝ έτηςιώΝ 
οικοΝομικώΝ καταςταςέώΝ τώΝ έπιχέιρηςέώΝ. 
δημοσιεύτηκε στις 6/6/2017 έγκύκλιος του ύπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης, με θέμα τη 
δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/16 και εντεύθεν, των 
σχετικών έκθέσεων και της δήλωσης έταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το Ν.4403/16 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα για τα έ.λ.π. με το Ν.4308/2014.

• ορισμός και κατάταξη οντοτήτων και ομίλων βάσει 
μεγέθους, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα των 
έ.λ.π. 

• ςύνταξη ατομικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τήρηση 
υποχρεωτικών λογιστικών αρχείων κατά περίπτωση 
οντότητας

• προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων)

• καθορισμός υποχρεωτικής ή προαιρετικής σύνταξης 
Έκθεσης ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων βάσει του μεγέθους των 
οντοτήτων

• περιεχόμενα Έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού 
ςυμβουλίου ή του διαχειριστή/των- ιδιαίτερη 
έμφαση δίδεται πλέον σε μη χρηματοοικονομικούς 
παράγοντες, όπως τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
θέματα. 

• Έκθεση (κατάσταση) μη χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης – πότε καταρτίζεται, ποιους αφορά 
και ποιες βασικές πληροφορίες πρέπει να περιέχει.

• τροποποιημένη δήλωση έταιρικής διακυβέρνησης

• Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

• ποιοι είναι οι υπόχρεοι για την εμπορική δημοσιότητα 
των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στο γέμη

• ορισμός προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων για τη 
σύγκληση γ.ς. μετόχων/εταίρων και για τη δημοσίευση  
των αποφάσεων της 

• έφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 47 και 48 
του κ.Ν.2190/1920 σχετικά με το ύψος των ιδίων 
κεφαλαίων και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος 
μετοχικού κεφαλαίου
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για να μεταβείτε στο πλήρες κείμενο της εγκυκλίου πατήστε εδώ.

οι βασικές οδηγίες που παρέχονται βάσει της εγκυκλίου που δημοσιεύτηκε στις  6/6/2017 από το ύπουργείο αφορούν 
στα εξής: 

RSM GREECE | NEWSLETTER

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26361
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το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες οι οποίες  ενδέχεται να είναι 
βασισμένες σε αρχές  οι οποίες υπόκεινται σε αλλαγές και δεν αποτελούν υποκατάστατο 
επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών. το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει 
ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές, οικονομικές, επενδυτικές, νομικές ή άλλου 
είδους επαγγελματικές συμβουλές. προτού γίνει χρήση των πληροφοριών αυτών 
συνιστάται η συμβουλή από αρμόδιο επαγγελματία. η RSM Greece αέ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία λόγω των πληροφοριών που εσωκλείονται στο 
έγγραφο αυτό. η αλληλογραφία αυτή αποστέλλεται σε άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί για 
την λήψη αλληλογραφίας ή άτομα τα οποία πιστεύουμε πως βρίσκουν ενδιαφέρον στην 
θεματολογία του εγγράφου. 

η RSM Greece AE είναι μέλος του δικτύου της RSM. κάθε μέλος του δικτύου της RSM 
είναι ανεξάρτητη εταιρεία  ορκωτών έλεγκτών λογιστών και ςυμβούλων έπιχειρήσεων, η 
οποία λειτουργεί αυτοτελώς. το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο 
σε καμία χώρα. έπισκεφτείτε την ιστοσελίδα (www.rsm.global/greece/about-us) για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την RSM Greece και την RSM International.

η RSM® και το λογότυπο της RSM είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της RSM 
International Association. 
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