ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006
Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου
78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τραπεζών και άλλων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων" (ΕΕΙ.178/17.7.2003)
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του K.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως
ισχύει προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: "Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων µετοχές ή
άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι
ενοποιούµενες σε αυτές επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 134,
καταρτίζουν, επιπροσθέτως, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κατάσταση
ταµιακών ροών. Τις καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου καταρτίζουν και όσες
ανώνυµες εταιρείες συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των οποίων µετοχές
ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς
και οι ενοποιούµενες σε αυτές επιχειρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται το περιεχόµενο της κατάστασης µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταµιακών ροών που προβλέπονται στο προηγούµενο
εδάφιο".
2. Στο άρθρο 42β του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής: "8. Κατά την
αναγραφή των αριθµητικών στοιχείων στους λογαριασµούς Ισολογισµού και
Αποτελεσµάτων Χρήσεως, λαµβάνονται υπόψη η ουσία της απεικονιζόµενης συναλλαγής
και ο σχετικός διακανονισµός".
3. Στο σηµείο Β΄ του "Παθητικού" του υποδείγµατος Ισολογισµού των παραγράφων 4.1.102
και 4.1.103 του Π.∆. 1123/1980 (ΦΕΚ 283 Α΄), στο οποίο γίνεται παραποµπή από το άρθρο
42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ο τίτλος "Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα" αντικαθίσταται από
τον τίτλο "Προβλέψεις".
4. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται νέο
εδάφιο, ως εξής: "Οι προβλέψεις δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή
της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού".
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Κ.Ν.
2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής: "- λαµβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα
και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εµφανείς κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατάρτισης
αυτού".
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920
προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: "Επίσης, λαµβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόµενες
υποχρεώσεις και πιθανές ζηµίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των
προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή ζηµίες
καθίστανται εµφανείς µόνον κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της
ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατάρτισης αυτού".
7. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920

αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
"α) Η ετήσια Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική
Συνέλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των
επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να
δίνει µία ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το
µέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α,στο βαθµό που
απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της,
η ανάλυση της Εκθεσης ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου
ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση µε το
συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε
περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Εκθεση
∆ιαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά
που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασµούς.
β) Επιπλέον, στην Εκθεση ∆ιαχείρισης αναφέρονται: αα) κάθε σηµαντικό γεγονός που
συνέβη από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της Εκθεσης,
ββ) η προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας,
γγ) οι δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης και δδ) η ύπαρξη
υποκαταστηµάτων της εταιρείας".
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθενται νέα
εδάφια, ως εξής: "Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει τη δηµοσίευση
αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώµη του Ελεγκτή εκφράσθηκε µε ή χωρίς
επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν
τη γνώµη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών
περιλαµβάνει παραποµπές σε θέµατα στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την
προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώµη τους".
9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο,
ως εξής: "Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 134, µπορούν να µην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών".
10. Στο τέλος του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
"5. Η έκθεση των ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασµοί που αποτελούν
αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την κατάρτιση τους.
β) Περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά
πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος.
γ) Ελεγκτική γνώµη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώµη τους µε σαφήνεια, για το
κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα σύµφωνα µε το

αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι
λογαριασµοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος. Η ελεγκτική γνώµη µπορεί να εκδίδεται µε
ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να
εκφράσουν γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης.
δ) Παραποµπή σε θέµατα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή
χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη.
ε) Ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού
συµβουλίου αντιστοιχεί µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Η
έκθεση
υπογράφεται
και
χρονολογείται
από
τους
ελεγκτές".
Άρθρο 2
1. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.
2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
"δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη
επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), - ή, µε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση),
υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της µητρικής επιχείρησης".
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται
ως εξής:
"Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 99 η µητρική επιχείρηση
και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών της,
ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών αυτών επιχειρήσεων, αποτελούν επιχειρήσεις
υποκείµενες σε ενοποίηση".
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
"3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν µία από τις υποκείµενες σε ενοποίηση
επιχειρήσεις είναι εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους -µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993 (ΕΕ
1141/11.6.1993), σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών".
4.
α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής: "Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 97 και
99, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός
µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, του οποίου η µητρική επιχείρηση διέπεται από το
δίκαιο κράτους - µέλους της ΕΟΚ."
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 93 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
"3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - µέλους κατά την έννοια του
άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαίου 1993".
5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως

εξής:
"Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη των άρθρων 97 και 99, όλες οι
θυγατρικές της επιχειρήσεις, ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός µεγαλύτερου
συνόλου επιχειρήσεων".
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
"1. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: α. τον ενοποιηµένο
Ισολογισµό, β. τα ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεως, γ. τον ενοποιηµένοΠίνακα Κίνησης
Ιδίων Κεφαλαίων, δ. την ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών, ε. το ενοποιηµένο
Προσάρτηµα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο".
7. α) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κ.Ν. 2190/1920
αντικαθίσταται, ως εξής:
"γ) Για καθεµία από τις επιχειρήσεις που, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 97, δεν
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται
από τις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της προηγούµενης περίπτωσης β΄ και να εξηγούνται οι
λόγοι εξαίρεσης αυτών των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 97".
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κ.Ν.
2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
"Για καθεµία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις β΄,
γ΄ και δ΄, στις οποίες οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση κατέχουν άµεσα
ή µέσω τρίτων, που ενεργούν στο όνοµα τους αλλά για λογαριασµό των επιχειρήσεων αυτών,
ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους αναφέρονται:".
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται,
ως εξής:
"Η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει,
τουλάχιστον, την πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων
και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, καθώς
και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Η
εικόνα αυτή πρέπει να δίνει µια ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των
επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί στο µέγεθος τους και στην
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της
εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης των επιχειρήσεων, η ανάλυση αυτή πρέπει να
περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, µη
χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο
τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και
εργασιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση
διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά
που αναγράφονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς".
9. Στο άρθρο 107 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
"4. Στις περιπτώσεις που, εκτός από την ετήσια Εκθεση ∆ιαχείρισης, απαιτείται και ετήσια
ενοποιηµένη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται µε τη µορφή ενιαίας
έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας αυτής έκθεσης, µπορεί να δοθεί µεγαλύτερη

έµφαση στα θέµατα εκείνα που έχουν σηµασία για το σύνολο των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση".
10. Το άρθρο 108 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται, ως εξής:
"Άρθρο 108 Ελεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
1. Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα,
στα οποία, το κράτος - µέλος, το δίκαιο του οποίου διέπει τη µητρική επιχείρηση, έχει
χορηγήσει άδεια διεξαγωγής νόµιµων ελέγχων βάσει της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το
νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (ΕΕ L126/12.5.1984). Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι
για τον έλεγχο των ενοποιηµένων λογαριασµών (εφεξής: "νόµιµοι ελεγκτές"), πρέπει, επίσης,
να εκφράζουν τη γνώµη τους για το κατά πόσον η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση αντιστοιχεί
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Για το σκοπό αυτόν, η
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ή
των ελεγκτών αυτών, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την υποβολή της σε δηµοσιότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109.
2. Η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί που αποτελούν
αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης
που
εφαρµόσθηκε
κατά
την
κατάρτιση
τους,
β) περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά
πρότυπα
βάσει
των
οποίων
διενεργήθηκε
ο
νόµιµος
έλεγχος,
γ) ελεγκτική γνώµη, στην οποία οι νόµιµοι ελεγκτές εκφράζουν, µε σαφήνεια γνώµη, για το
κατά πόσον οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα, σύµφωνα
µε το αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι
ενοποιηµένοι λογαριασµοί πληρούν τις απαιτήσεις του νόµου. Η ελεγκτική γνώµη µπορεί να
εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόµιµοι ελεγκτές
αδυνατούν να εκφράσουν γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης,
δ) παραποµπή σε θέµατα στα οποία οι νόµιµοι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την
προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη τους,
ε) ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού
συµβουλίου αντιστοιχεί στους ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους.
3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόµιµους ελεγκτές. 4. Σε περίπτωση
που οι ετήσιοι λογαριασµοί της µητρικής επιχείρησης επισυνάπτονται στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς, η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών, που απαιτείται κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, µπορεί να συνδυάζεται µε οποιαδήποτε άλλη έκθεση των νόµιµων
ελεγκτών, σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς της µητρικής επιχείρησης που απαιτείται
βάσει του άρθρου 37".
Άρθρο 3
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά την
αντικατάσταση της µε το άρθρο 6 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α΄), αντικαθίσταται, ως εξής:
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για την κατάρτιση των λογαριασµών (οικονοµικών
καταστάσεων) και της έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 41, 42, 42α παράγραφοι 1 έως 3 και 5, 42β παράγραφοι 1,
2 και 4 έως 8, 42δ παράγραφος 2, 42ε παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β΄, 43, 43α
παράγραφος 1 περιπτ. β΄, ιζ΄ και ιθ΄, 3 και 4, 43β παράγραφος 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46 και

46α, όπως ισχύουν εφόσον στις διατάξεις των επόµενων άρθρων 112 έως 129 δεν ορίζεται
διαφορετικά".
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και τα πιστωτικά και τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ
130 Α΄) και έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 19ης Ιουλίου
2002, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ι_ 243)
και των Κανονισµών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ΄ εξουσιοδότηση
των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η Τράπεζα της
Ελλάδος".
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 143 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
"Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που υποχρεωτικά θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν
κατά το προηγούµενο εδάφιο από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα των οποίων οι
µετοχές ή άλλες αξίες δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, είναι
εκείνες των χρήσεων που αρχίζουν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006".
Άρθρο 4
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 63 του Ν.∆. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α΄) που προστέθηκε µε το
άρθρο 2 του Π.∆. 169/2000 (ΦΕΚ 156 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής:
"1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, για την κατάρτιση των ετήσιων και ενοποιηµένων
λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) και της εκθέσεως διαχειρίσεως των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 41, 42, 42α
(παράγραφοι 1 έως 3 και 5), 42β (παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 8), 42δ (παράγραφος 2), 42ε
(παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β΄), 43, 43α (παράγραφοι 1, περ. α΄ έως ζ΄ και θ΄
έως ιθ΄, 3 και 4), 43β (παράγραφοι 2 έως 6), 43γ, 44α, 45, 46 και 46α του Κ.Ν. 2190/1920
"περί Ανωνύµων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον στις διατάξεις των
επόµενων άρθρων 64 έως 78 δεν ορίζεται διαφορετικά".
2. Ο τίτλος "Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα" στο σηµείο Ε του "Παθητικού" του
υποδείγµατος Ισολογισµού της παραγράφου 4.103 του Π.∆. 148/1984 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως
ισχύει, στο οποίο γίνεται παραποµπή από το άρθρο 65 του Ν.∆. 400/1970 αντικαθίσταται
από τον τίτλο "Αλλες Προβλέψεις".
3. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2Β του άρθρου 7 του Ν.∆. 400/1970, όπως
ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
"Το ανωτέρω επιπλέον τεχνικό απόθεµα καθίσταται υποχρεωτικό".
4. Στο Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει, µετά το άρθρο 73 προστίθεται νέο άρθρο 73α, ως εξής:
"Άρθρο 73α 1. Οταν το Ενεργητικό και το Παθητικό αποτιµώνται σύµφωνα µε το άρθρο 43γ
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 6 του παρόντος
άρθρου. 2. Οι επενδύσεις που παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη θέση ∆

εµφανίζονται µε την εύλογη αξία τους. 3. Οταν οι επενδύσεις εµφανίζονται µε την τιµή
κτήσης, η εύλογη αξία τους γνωστοποιείται στο Προσάρτηµα των λογαριασµών. 4. Οταν οι
επενδύσεις εµφανίζονται µε την εύλογη αξία τους, η τιµή κτήσης γνωστοποιείται στο
Προσάρτηµα των λογαριασµών. 5. Σε όλες τις επενδύσεις οι οποίες περιλαµβάνονται σε
θέση που φέρει αραβικούς αριθµούς ή παρουσιάζονται ως στοιχεία του Ενεργητικού στη
θέση Γ σηµείο Ι, εφαρµόζεται η ίδια µέθοδος αποτίµησης. Από την υποχρέωση αυτή
επιτρέπονται παρεκκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε παρέκκλιση θα αιτιολογείται στο
Προσάρτηµα. 6. Η µέθοδος ή οι µέθοδοι που εφαρµόζονται σε κάθε θέση επενδύσεων πρέπει
να αναφέρονται στο Προσάρτηµα των λογαριασµών µαζί µε τα κατ΄ αυτόν τον τρόπο
καθορισθέντα ποσά".
Άρθρο 5
Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
1 .α) Η παράγραφος 12 του άρθρου 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει αναριθµηθεί µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.∆. 367/1994 (ΦΕΚ 200 Α΄).
β) Το άρθρο 98 του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 130 του Κ.Ν.
2190/1920. 2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Άρθρο 6
Ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης νοµικών προσώπων
Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί µε νόµο στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους η δικαστική
υποστήριξη και εκπροσώπηση άλλων, εκτός του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων,
δύναται να ανατίθεται η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση τους και σε ιδιώτες
δικηγόρους µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού
προσώπου και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και
του εποπτεύοντος το νοµικό πρόσωπο Υπουργού, ύστερα από γνώµη του Προέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 7
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

