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OF BEING
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Νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών
για την υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.
Δημοσιεύτηκε στις 6/6/2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα τη
δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/16 και εντεύθεν, των
σχετικών Εκθέσεων και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το Ν.4403/16 σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα για τα Ε.Λ.Π. με το Ν.4308/2014.
Οι βασικές οδηγίες που παρέχονται βάσει της εγκυκλίου που δημοσιεύτηκε στις 6/6/2017 από το Υπουργείο αφορούν
στα εξής:
•

Ορισμός και κατάταξη οντοτήτων και ομίλων βάσει
μεγέθους, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα των
Ε.Λ.Π.

•

Έκθεση (Κατάσταση) Μη Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης – Πότε καταρτίζεται, ποιους αφορά
και ποιες βασικές πληροφορίες πρέπει να περιέχει.

•

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

•

Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

•

Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις

•

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι για την εμπορική δημοσιότητα
των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

•

Ορισμός προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων για τη
σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και για τη δημοσίευση
των αποφάσεων της

•

Εφαρμογή 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

•

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.

Για να μεταβείτε στο πλήρες κείμενο της εγκυκλίου πατήστε εδώ.
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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 ΑΕ 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 Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, η
οποία λειτουργεί αυτοτελώς. Το δίκτυο της RSM δεν αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο
σε καμία χώρα. Επισκεφτείτε 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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