
Νόμος 4403/2016:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...»

Περίληψη βασικών διατάξεων 

Την 7η Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4403/2016 ο οποίος προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία σε
συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις Διαχείρισης των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
(κυρίως) και τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ‘πολυμορφία. Ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων, επιφέρει αρκετές
αλλαγές στον Κ.Ν. 2190/1920 και μια αλλαγή στον Ν. 3693/2008 περί υποχρεωτικών ελέγχων.
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Περιεχόμενο Έκθεσης Δ.Σ. Οντοτήτων Δημοσίου 
Ενδιαφέροντος

Αντικαταστάθηκε το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 που ρυθμίζει το
Περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις είναι η υποχρέωση για τις μεγάλες Α.Ε. οι
οποίες είναι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (όπως ορίζονται
στον Ν. 4308/2014 περί Ε.Λ.Π.) να περιλαμβάνουν στην έκθεση
διαχείρισης μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει
πληροφορίες σε σχέση με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με την δωροδοκία.

Η μη χρηματοοικονομική αυτή κατάσταση συμπεριλαμβάνει
περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η Α.Ε., τα αποτελέσματα
αυτών των πολιτικών και τους κυριότερους κινδύνους που αφορούν
τα εν λόγω θέματα. ΄Οταν η Α.Ε. δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με τα
εν λόγω θέματα, πρέπει να παραθέσει μια σαφή και αιτιολογημένη
εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Ο νόμιμος ελεγκτής εξετάζει εάν έχει υποβληθεί η μη
χρηματοοικονομική κατάσταση.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Εισηγμένων

Οι εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες περιλαμβάνουν στην Δήλωση
Εταιρικής Διακυβέρνησης περιγραφή της πολιτικής σε σχέση με
την πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά
και εποπτικά όργανα της Α.Ε. όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία,
το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών,
οι στόχοι και τα αποτελέσματα τέτοιας πολιτικής. Ομοίως, αν δεν
εφαρμόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική
αιτιολόγηση της μη εφαρμογής.

Ο νόμιμος ελεγκτής ελέγχει αν έχουν παρασχεθεί οι
πληροφορίες αυτές.



Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση συνέρχεται έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του
9ου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Οι Α.Ε. δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις εγκεκριμένες οικονομικές
καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου
ελεγκτή, εντός 20 ημερών από την έγκριση τους από την τακτική
γενική συνέλευση.

Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις χρήσεων
που λήγουν μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ειδικά για τις χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2015, οι Α.Ε. και οι
Ε.Π.Ε. μπορούν να συγκαλέσουν την ετήσια γενική συνέλευση εντός
διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων, ήτοι έως τις 15.9.2016.
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Περίληψη βασικών διατάξεων (συνέχεια)


