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Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων 

Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο  
 
Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 

∆ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων των επιχειρήσεων επέρχονται από τον 
Ιανουάριο του 2016, σε εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας, καθώς από 1.1.2016 
υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά 
γραφεία οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων και µεγάλων 
ανώνυµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης 
ή ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών 
έχουν τη νοµική µορφή των ανώνυµων εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου 
µε τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. 

1.Το ισχύον από 1.1.2016 πλαίσιο τακτικού ελέγχου των επιχειρήσεων. 

1.1. Η αιτιολογική έκθεση.  

Με το Ν.4336/2015 (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1.) ενσωµατώνεται 
στην ελληνική έννοµη τάξη το πλαίσιο τακτικού ελέγχου των επιχειρήσεων, όπως 
προβλέπεται στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις, τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 
78/660/ ΕΟΚ του Συµβουλίου.  

Αξονας της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η ελάφρυνση των µικρών επιχειρήσεων από 
δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις, καθιστώντας ως προς αυτές προαιρετικό τον 
τακτικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται αναµόρφωση του ελεγκτικού πλαισίου, 
θεσπίζοντας κανόνες που εγγυώνται τη διαφάνεια και την έγκυρη πληροφόρηση 
(Αιτιολογική έκθεση Ν. 4336/2015). 

1.2.Καταργούµενες από 1.1.2016 διατάξεις.  

Από 1.1.2016, βάσει της άνω νοµοθεσίας, καταργούνται οι ισχύουσες µέχρι 31.12.2015 
διατάξεις για τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων:  

α) των ανωνύµων εταιρειών (άρθρο 36 έως 38, η παρ. 6 του άρθρου 42α και το άρθρο 
108 του κωδ. Ν. 2190/1920),  

β) των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (άρθρο 23 του Ν. 3190/1955), και  

γ) των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (άρθρο 99 του Ν. 4072/2012). 

2. Οι από 1.1.2016 αλλαγές στη νοµοθεσία για τους ελεγκτές των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

2.1. Ελεγχος ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

2.1.1. Μεγάλων και µεσαίων ανώνυµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εταιρειών, όταν 
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όλοι οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών έχουν περιορισµένη ευθύνη (Ασκήσεις 
Λογιστικής για Στελέχη Επιχειρήσεων, Γ. Αληφαντή, έκδοση 5η, ∆ιπλογραφία Αθήνα, 
2015, σελ. 15). 

Ο έλεγχος των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των µεσαίων και µεγάλων 
οντοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, 
όπως αυτές χαρακτηρίζονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) 
πραγµατοποιείται από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία 
του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/ 2015). 

Οντότητες των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 είναι 
οι ανώνυµες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών 
έχουν τη νοµική µορφή των ανώνυµων εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου 
µε τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής (Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Τόµος Α, 
Γ. Αληφαντή, έκδοση 4η, ∆ιπλογραφία Αθήνα, 2015, σελ. 23). 

Εποµένως από 1.1.2016 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους 
νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 
µεσαίων και µεγάλων:  

* ανώνυµων εταιρειών,  

* εταιρειών περιορισµένης ευθύνης,  

* ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών  

* καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών 
έχουν τη νοµική µορφή των ανώνυµων εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου 
µε τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. 

Μεσαίες οντότητες είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 2, Ν. 
4308/2014) οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές οντότητες, δηλαδή 
αυτές οι οποίες επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις), τα µεγέθη των 
χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων περιλαµβάνονται τουλάχιστον µεταξύ των δύο 
από τα παρακάτω τρία αριθµητικά κριτήρια, οπότε την τρίτη περίοδο (ή χρήση) 
χαρακτηρίζονται ως µεσαίες οντότητες και ως εκ τούτου:  

α) δηµοσιεύουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων οντοτήτων 
(ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων, κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης και 
προσάρτηµα) και 

β) υπόκεινται στον έλεγχο των νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 
3693/2008.  

Τα όρια των µεσαίων οντοτήτων είναι:  

α) Σύνολο ενεργητικού: από 4.000.001 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ  

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: από 8.000.001 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ  



Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  www.sategr 
 

γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: από 51 έως 250 
άτοµα. 

Για να σταµατήσει µια µεσαία οντότητα να ελέγχεται από τους νόµιµους ελεγκτές ή από 
τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 πρέπει επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις) 
τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων να είναι µικρότερα, τουλάχιστον 
τα δύο, από τα ανωτέρω τρία αριθµητικά κριτήρια, οπότε την τρίτη περίοδο (ή χρήση) 
χαρακτηρίζονται ως µικρές ή πολύ µικρές οντότητες (ανάλογα µε τα αριθµητικά µεγέθη 
των άνω δύο συνεχών περιόδων) και ως εκ τούτου:  

α) δηµοσιεύουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µικρών ή πολύ µικρών 
οντοτήτων και 

β) δεν έχουν υποχρέωση για έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων από 
τους νοµίµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, εκτός εάν προαιρετικά 
οι µικρές οντότητες επιθυµούν τον έλεγχο, όπως αναλυτικά αναφέρουµε στην επόµενη 
παρ. 2.1.2.  

Μεγάλες οντότητες είναι σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 2, Ν. 
4308/2014) οι οντότητες στις οποίες επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις) τα µεγέθη 
των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων υπερβαίνουν τα δύο από τα παρακάτω τρία 
αριθµητικά κριτήρια, οπότε την τρίτη περίοδο (ή χρήση) χαρακτηρίζονται ως µεγάλες 
οντότητες και ως εκ τούτου:  

α) δηµοσιεύουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων οντοτήτων 
(ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων, κατάσταση χρηµατοροών, κατάσταση 
µεταβολών καθαρής θέσης και προσάρτηµα) και 

β) υπόκεινται στον έλεγχο των νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 
3693/2008.  

Τα αριθµητικά όρια, η υπέρβαση των οποίων επί δύο συνεχείς χρήσεις καθιστά µια 
οντότητα ως µεγάλη, είναι:  

α) Σύνολο ενεργητικού: άνω των 20.000.000 ευρώ. 

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: άνω των 40.000.000 ευρώ. 

γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: άνω των 250 ατόµων. 

Για να σταµατήσει µια µεγάλη οντότητα να ελέγχεται από τους νόµιµους ελεγκτές ή από 
τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 πρέπει επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις) 
τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων να είναι µικρότερα, 
τουλάχιστον, τα δύο από τα ανωτέρω τρία αριθµητικά κριτήρια, των αριθµητικών ορίων 
τα οποία χαρακτηρίζουν µια οντότητα ως µεσαία (σύνολο ενεργητικού µέχρι ευρώ 
4.000.000, κύκλος εργασιών µέχρι ευρώ 8.000.000 και µέσος όρος προσωπικού µέχρι 
50 άτοµα), οπότε την τρίτη περίοδο (ή χρήση) χαρακτηρίζονται ως µικρές ή πολύ 
µικρές οντότητες (ανάλογα µε τα αριθµητικά µεγέθη των άνω δύο συνεχών περιόδων) 
και ως εκ τούτου:  

α) δηµοσιεύουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µικρών ή πολύ µικρών 
οντοτήτων και 

β) δεν έχουν υποχρέωση για έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων των 
νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 3693/2008, εκτός εάν προαιρετικά 
επιθυµούν τον έλεγχο, όπως αναλυτικά αναφέρουµε στην επόµενη παρ. 2.1.2.  
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Εάν, όµως, τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων των µεγάλων 
οντοτήτων επί δύο συνεχείς περιόδους ή χρήσεις είναι µεν µικρότερα, τουλάχιστον, τα 
δύο από τα ανωτέρω τρία αριθµητικά κριτήρια, των αριθµητικών ορίων τα οποία 
χαρακτηρίζουν µια οντότητα ως µεγάλη, αλλά εντός των ορίων τα οποία χαρακτηρίζουν 
µια οντότητα ως µεσαία τότε χαρακτηρίζονται ως µεσαίες και ως εκ τούτου: α) 
δηµοσιεύουν τις ανωτέρω αναφερόµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων 
οντοτήτων και β) υπόκεινται στον έλεγχο των νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών 
γραφείων του Ν. 3693/2008. 

Συµπέρασµα: Από 1.1.2016 οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων 
και µεσαίων ανώνυµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών και οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων εταιρειών, όταν όλοι οι 
εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισµένη ευθύνη, υπόκεινται σε έλεγχο από 
έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 
(Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Τόµος Α, Γ. Αληφαντή, έκδοση 4η, ∆ιπλογραφία Αθήνα, 
2015, σελ. 23). 

2.1.2. Μικρές οντότητες - Προαιρετικός ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) µπορούν 
να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν 
διά της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή 
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ελεγκτικά πρότυπα (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015).  

2.1.3. Μετατροπή µικρής οντότητας σε µεσαία (ή αντιστρόφως). Υποχρέωση 
ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Οταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων 
της άνω παρ. 2.1.2. για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρµογής των 
ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την 
περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων όπως αναλυτικά 
αναφέρουµε στην άνω παρ. 2.1.1. (άρθρο 2, παρ. 9, Ν. 4308/ 2014). 

2.2. Ελεγχος ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. (Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις - Νοµοθεσία και Πρακτική, Γ. Αληφαντή, έκδοση 6η, 
∆ιπλογραφία Αθήνα, 2015, σελ. 279). 

Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όµιλοι οι οποίοι 
βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «µεγάλοι» 
υπόκεινται στον έλεγχο των νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 
3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015 ).  

Μεγάλοι όµιλοι είναι οι όµιλοι που αποτελούνται από µία µητρική και θυγατρικές 
οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιηµένη βάση κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού της µητρικής οντότητας υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον 
δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια (άρθρο 31, παρ. 3, Ν. 4308/2014): 

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ. 

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ. 

γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές. Τα ανωτέρω αριθµητικά όρια ενεργητικού και κύκλου 
εργασιών (των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 31) ισχύουν µετά την αφαίρεση των 
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συµψηφισµών και των απαλοιφών των παρ. 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν 
λαµβάνονται υπόψη οι προαναφερόµενοι συµψηφισµοί και απαλοιφές τα όρια αυτά 
προσαυξάνονται κατά 20% (άρθρο 31, παρ. 4, Ν. 4308/2014). 

Οταν ένας όµιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων 
των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 31 κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού της 
µητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρµογής των 
ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την 
περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων (άρθρο 31, παρ. 5, Ν. 
4308/2014).  

Εποµένως, οι όµιλοι των οποίων επί δύο συνεχείς περιόδους (ή χρήσεις), τα µεγέθη των 
χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων υπερβαίνουν τα δύο από τα ανωτέρω τρία 
αριθµητικά κριτήρια, οπότε την τρίτη περίοδο (ή χρήση) χαρακτηρίζονται ως µεγάλοι 
όµιλοι µε αποτέλεσµα να:  

α) έχουν την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
(άρθρο 33, παρ. 3, Ν. 4308/2014) και ως εκ τούτου να δηµοσιεύουν τις ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων οµίλων (ισολογισµός, κατάσταση 
αποτελεσµάτων, κατάσταση χρηµατοροών, κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης και 
προσάρτηµα άρθρο 34, παρ. 1, Ν. 4308/2014) και 

β) οι ανωτέρω ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στον έλεγχο 
των νοµίµων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, 
παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, Ν.4336/2015).  

Για να σταµατήσει ένας µεγάλος όµιλος να καταρτίζει τις άνω ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, πρέπει τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών τους 
καταστάσεων να είναι µικρότερα, τουλάχιστον, τα δύο από τα ανωτέρω τρία αριθµητικά 
κριτήρια, των αριθµητικών ορίων τα οποία χαρακτηρίζουν έναν όµιλο ως µεγάλο οπότε 
την τρίτη περίοδο (ή χρήση) χαρακτηρίζονται ως µεσαίοι ή µικροί όµιλοι (ανάλογα µε τα 
αριθµητικά µεγέθη των άνω δύο συνεχών περιόδων) και ως εκ τούτου: ως µικροί ή 
µεσαίοι όµιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (άρθρο 33, παρ. 3, Ν. 4308/2014) µε αποτέλεσµα 
να µην έχουν υποχρέωση για έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων από 
τους νόµιµους ελεγκτής ή τα ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις - Νοµοθεσία και Πρακτική, Γ. Αληφαντή, έκδοση ∆ιπλογραφία 
Αθήνα, 2015, σελ. 77 κ.ε.). 

2.3. Οντότητες δηµοσίου συµφέροντος κατά την έννοια του ορισµού του 
Παραρτήµατος Α’ του ν. 4308/2014 (µε µετοχές εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κ.λπ.) - Ελεγχος ετήσιων και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Από 1.1.2016 οι ετήσιες και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 
οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος κατά την έννοια του ορισµού του Παραρτήµατος Α’ 
του ν. 4308/2014 (οντότητες µε µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα κ.λπ.) υπόκεινται σε έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές ή 
ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 (άρθρο 2, παράγραφος Α. υποπαράγραφος Α.1, 
Ν.4336/2015). Επίσης, έχουν υποχρέωση σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (άρθρο 1, παρ. 3, Ν. 
4308/2014).  
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