
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/51/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2003
για την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/
EΟΚ σχετικά µε τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών, τρα-

πεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 44 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, που πραγµατο-
ποιήθηκε στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, τόνισε την ανάγκη
να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, έταξε ως προθεσµία για την
εφαρµογή του προγράµµατος δράσης της Επιτροπής για τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες το 2005 και υπογράµµισε ότι
επείγει η λήψη µέτρων για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας
των οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι κοινο-
τικές εταιρίες των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι για δια-
πραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά (εφεξής «εισηγµένες
εταιρείες»).

(2) Στις 13 Ιουνίου 2000, η Επιτροπή δηµοσίευσε την ανακοί-
νωση µε τίτλο «Στρατηγική χρηµατοοικονοµικής πληρο-
φόρησης της ΕΕ: η µελλοντική πορεία» µε την οποία
προτάθηκε να καθιερωθεί, το αργότερο µέχρι το 2005, η
κατάρτιση των ενοποιηµένων λογαριασµών όλων των ει-
σηγµένων εταιρειών βάσει ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών
προτύπων, δηλαδή των διεθνών λογιστικών προτύπων
(∆ΛΠ).

(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002,
σχετικά µε την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων (4)
(εφεξής «κανονισµός ∆ΛΠ»), απαιτεί, από το 2005 και µετά,
από όλες τις εισηγµένες εταιρίες να καταρτίζουν τους ενο-
ποιηµένους λογαριασµούς τους βάσει των ∆ΛΠ που υιοθε-
τούνται προς εφαρµογή στην Κοινότητα. Παρέχει, επίσης,
στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαιτούν
την εφαρµογή των υιοθετηθέντων ∆ΛΠ στην εκπόνηση των
ετήσιων λογαριασµών και να επιτρέπουν ή να απαιτούν την
εφαρµογή των υιοθετηθέντων ∆ΛΠ από µη εισηγµένες εται-
ρείες.

(4) Ο κανονισµός ∆ΛΠ προβλέπει ότι, για να υιοθετηθεί ένα
διεθνές λογιστικό πρότυπο, προκειµένου να εφαρµοσθεί στην
Κοινότητα, είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στις βασικές
απαιτήσεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογα-
ριασµών εταιριών ορισµένων µορφών (5), καθώς και της
έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 1983, σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαρια-
σµούς (6), δηλαδή η εφαρµογή του πρέπει να δίνει πιστή και
πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης και των επι-
δόσεων της επιχείρησης· η αρχή αυτή πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη βάσει των προαναφερόµενων οδηγιών χωρίς αυτό να
συνεπάγεται την αυστηρή συµµόρφωση µε κάθε µια διάταξη
των εν λόγω οδηγιών.

(5) ∆εδοµένου ότι οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ, οι οποίοι δεν καταρτίζονται βάσει του κανονι-
σµού ∆ΛΠ, θα συνεχίσουν να βασίζονται στις οδηγίες αυτές
ως κύρια πηγή κοινοτικών λογιστικών απαιτήσεων, είναι
σηµαντικό να υπάρχει ισότιµη µεταχείριση µεταξύ των εται-
ρειών της Κοινότητας που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ και των εται-
ρειών της Κοινότητας που δεν τα εφαρµόζουν.

(6) Για τους σκοπούς τόσο της υιοθέτησης των ∆ΛΠ όσο και
της εφαρµογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ,
είναι επιθυµητό οι εν λόγω οδηγίες να αντικατοπτρίζουν τις
εξελίξεις στη διεθνή λογιστική σκηνή. Από την άποψη αυτή,
µε την ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Λογιστική εναρ-
µόνιση: µια νέα στρατηγική έναντι της διεθνούς εναρµό-
νισης», εκλήθη η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει προσπά-
θειες για να διατηρηθεί η συνοχή µεταξύ των κοινοτικών
λογιστικών οδηγιών και των εξελίξεων στον καθορισµό
διεθνών λογιστικών προτύπων, ιδίως στο πλαίσιο της επι-
τροπής διεθνών λογιστικών προτύπων (IASC).

(7) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τροπο-
ποιούν την παρουσίαση του λογαριασµού αποτελεσµάτων
χρήσεως και του ισολογισµού σύµφωνα µε τις διεθνείς εξε-
λίξεις, όπως αυτές εκφράζονται µε τα πρότυπα που εκδίδει ο
οργανισµός διεθνών λογιστικών προτύπων (Ο∆ΛΠ).

(8) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέ-
πουν ή να απαιτούν την εφαρµογή της µεθόδου της αναπρο-
σαρµογής της αξίας και της µεθόδου της εύλογης αξίας
σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις, όπως αυτές εκφράζονται
µε τα πρότυπα που εκδίδει ο Ο∆ΛΠ.
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(9) Η ετήσια έκθεση και η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση αποτε-
λούν σηµαντικά στοιχεία χρηµατοοικονοµικής πληρο-
φόρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί,
βάσει των τρεχουσών βέλτιστων πρακτικών, η υφιστάµενη
απαίτηση βάσει της οποίας οι εκθέσεις αυτές πρέπει να παρέ-
χουν µια πραγµατική εικόνα της εξέλιξης της επιχείρησης
και της θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί προς το µέγεθός
της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της, ούτως
ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη συνοχή και πρόσθετη
καθοδήγηση ως προς το πληροφοριακό περιεχόµενο της
«πραγµατικής εικόνας». Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στις χρηµατοοικονοµικές πτυχές των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας. Αναµένεται ότι αυτό θα οδηγήσει,
όπου ενδείκνυται, στην ανάλυση των περιβαλλοντικών και
κοινωνικών πτυχών που είναι αναγκαίες για την κατανόηση
της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας, στις
οποίες θα συµπεριλαµβάνονται βασικοί δείκτες επιδόσεων
και στοιχεία για περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Αυτό
συνάδει, εξάλλου, και µε τη σύσταση 2001/453/ΕΚ της
Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά µε τη λογιστική
καταχώρηση, την εκτίµηση και τη γνωστοποίηση των περι-
βαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασµούς και στις
ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών (1). Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη
η µεταβαλλόµενη φύση της χρηµατοοικονοµικής πληρο-
φόρησης αυτού του είδους και ο δυνητικός φόρτος που θα
βαρύνει τις επιχειρήσεις κάτω από ένα ορισµένο µέγεθος, τα
κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να µην εφαρµόζουν την
υποχρέωση παροχής µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
στην περίπτωση της ετήσιας έκθεσης αυτών των επιχειρή-
σεων.

(10) Οι διαφορές στην κατάρτιση και την παρουσίαση της
έκθεσης ελέγχου µειώνουν τη συγκρισιµότητα και εµποδί-
ζουν τον χρήστη να κατανοήσει τη ζωτική αυτή πλευρά της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Με την τροποποίηση,
βάσει των τρεχουσών, βέλτιστων διεθνών πρακτικών, των
συγκεκριµένων απαιτήσεων που αφορούν ειδικά τη µορφή
και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου, θα πρέπει να επι-
τυγχάνεται µεγαλύτερη συνοχή στο θέµα αυτό. Η βασική
απαίτηση ότι η γνώµη του ελεγκτή πρέπει να αναφέρει κατά
πόσον οι ετήσιοι ή ενοποιηµένοι λογαριασµοί παρέχουν
πιστή και πραγµατική εικόνα της επιχείρησης σύµφωνα µε το
σχετικό πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης δεν
αποτελεί περιορισµό της έκτασης της εν λόγω γνώµης, αλλά
διευκρινίζει το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου εκφρά-
ζεται.

(11) Οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ θα πρέπει
συνεπώς να τροποποιηθούν καταλλήλως. Επιπλέον, είναι
επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 86/635/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1986, για τους
ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των τρα-
πεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (2).

(12) Ο Ο∆ΛΠ αναπτύσσει περαιτέρω και τελειοποιεί τα λογιστικά
πρότυπα που πρέπει να εφαρµόζονται στις ασφαλιστικές
δραστηριότητες.

(13) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να έχουν το
δικαίωµα να χρησιµοποιούν τη λογιστική της αποτίµησης
στην εύλογη αξία, όπως αυτή εκφράζεται µε τα κατάλληλα
πρότυπα που εκδίδει ο Ο∆ΛΠ.

(14) Κατά συνέπεια, η οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
19ης ∆εκεµβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενο-
ποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων (3), θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(15) Οι τροποποιήσεις αυτές θα άρουν όλες τις ασυνέπειες
µεταξύ των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/
ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ, αφενός, και των υφιστάµενων, την
1η Μαΐου 2002, ∆ΛΠ, αφετέρου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν την
ενσωµάτωση και άλλων οικονοµικών καταστάσεων στους
ετήσιους λογαριασµούς, πέραν των εγγράφων που προβλέπο-
νται στο πρώτο εδάφιο.»

2. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν,
κατά την αναγραφή των αριθµητικών στοιχείων στους λογαρια-
σµούς αποτελεσµάτων χρήσεως και του ισολογισµού, να
λαµβάνεται υπόψη η ουσία της απεικονιζόµενης συναλλαγής ή
διακανονισµού. Αυτή η δυνατότητα ή υποχρέωση µπορεί να
εφαρµόζεται µόνο σε ορισµένες κατηγορίες εταιρειών ή/και
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς, όπως ορίζεται στην
οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου
1983, σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (*).

(*) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283
της 27.10.2001, σ. 28).»

3. Στο άρθρο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες ή να
απαιτούν από αυτές, να υιοθετήσουν τον τρόπο παρουσίασης
του ισολογισµού που προβλέπεται στο άρθρο 10α αντί των
άλλων επιβαλλόµενων ή επιτρεπόµενων τρόπων παρουσίασης.»

4. Στο άρθρο 9, στο «Παθητικό», στο σηµείο Β, ο τίτλος
«Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη» αντικαθίσταται από τον
τίτλο «Προβλέψεις».

5. Στο άρθρο 10 σηµείο Ι, ο τίτλος «Προβλέψεις για υποχρεώσεις
και έξοδα» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Προβλέψεις».

6. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 10α

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες ή σε
ορισµένες κατηγορίες εταιρειών ή να απαιτούν από αυτές, αντί
να εµφανίζουν τα στοιχεία του ισολογισµού, βάσει των άρθρων
9 και 10, να τα παρουσιάζουν βάσει της διάκρισης µεταξύ
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στοιχείων, υπό τον όρο
ότι η παρεχόµενη πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισοδύναµη
µε εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα 9 και
10.»
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(1) ΕΕ L 156 της 13.6.2001, σ. 33.
(2) ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
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7. Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Οι προβλέψεις αποσκοπούν στην κάλυψη υποχρεώ-
σεων σαφώς προσδιορισµένης φύσεως οι οποίες είτε είναι
πιθανό είτε βέβαιο ότι θα έχουν προκύψει την ηµεροµηνία
κλεισίµατος του ισολογισµού, αλλά των οποίων το ύψος ή
ηµεροµηνία εµφάνισης είναι αβέβαια.»

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«3. Οι προβλέψεις δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται
για την προσαρµογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού.»

8. Στο άρθρο 22 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 τα κράτη
µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες ή κατηγο-
ρίες εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να παρουσιάσουν
κατάσταση της επίδοσής τους αντί του λογαριασµού αποτε-
λεσµάτων χρήσεως σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26, υπό τον
όρο ότι η παρεχόµενη πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισο-
δύναµη µε εκείνη που κατά τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα
αυτά.»

9. Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) το σηµείο ββ) αντικαθίστα-
ται από το ακόλουθο κείµενο:

«ββ) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή
προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και αν οι εν
λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εµφανείς κατά το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµε-
ροµηνίας ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατάρ-
τισης αυτού.»

β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α. Εκτός από τα ποσά που εµφανίζονται δυνάµει της
παραγράφου 1 στοιχείο γ) σηµείο ββ), τα κράτη µέλη µπο-
ρούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν να λαµβάνονται υπόψη
όλες οι προβλεπόµενες υποχρεώσεις και πιθανές ζηµίες που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή προηγούµε-
νων οικονοµικών ετών, ακόµη και αν οι εν λόγω υποχρεώ-
σεις ή ζηµίες καθίστανται εµφανείς µόνον κατά το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας ισολογι-
σµού και της ηµεροµηνίας κατάρτισης αυτού.»

10. Στο άρθρο 33 παράγραφος 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

«γ) Αναπροσαρµογή της αξίας των πάγιων στοιχείων.»

11. Στο άρθρο 42, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«Το ύψος των προβλέψεων δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανα-
γκαία ποσά.»

12. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 42ε

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες, ή σε ορισµένες κατηγορίες
εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να αποτιµούν συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, πλην των χρηµατο-
πιστωτικών µέσων, σε ποσά καθοριζόµενα σε συνάρτηση µε την
εύλογη αξία τους.

Αυτή η δυνατότητα ή απαίτηση µπορεί να εφαρµόζεται µόνο
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς κατά την έννοια της οδη-
γίας 83/349/ΕΟΚ.

Άρθρο 42στ

Παρά το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ), τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν σε όλες τις εταιρείες, ή σε ορισµένες
κατηγορίες εταιρειών, ή να απαιτούν από αυτές, να περιλαµβά-
νουν στον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως τις µεταβολές
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται βάσει
του άρθρου 42ε.»

13. Στο άρθρο 43 παράγραφος 1 σηµείο 6, η φράση «άρθρων 9
και 10» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρων 9, 10 και
10α».

14. Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. α) Η ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει τουλάχι-
στον µια πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των
επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και
της θέσης της, καθώς και µια περιγραφή των κυριό-
τερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπί-
ζει.

Η εικόνα πρέπει να δίνει µια ισορροπηµένη και
περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης
της, η οποία να αντιστοιχεί προς το µέγεθός της και
την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

β) Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της
εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεών της ή της
θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τόσο
χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου ενδείκνυται,
µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδό-
σεων που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πληροφο-
ριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά
θέµατα.

γ) Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια έκθεση
διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, ανα-
φορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που
αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασµούς.»

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να απαλλάσ-
σουν τις εταιρείες που καλύπτονται από το άρθρο 27 από
την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοι-
χείο β) όσον αφορά τη µη χρηµατοοικονοµική πληρο-
φόρηση.»

15. Στο άρθρο 48, η τρίτη πρόταση διαγράφεται.

16. Στο άρθρο 49, η τρίτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«Η έκθεση του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα
για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών (εφεξής “νόµιµοι
ελεγκτές” 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 νόµιµοι
ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να εκφράσουν τη γνώµη τους.
Πρέπει επίσης να γνωστοποιείται αν η έκθεση των νόµιµων
ελεγκτών περιλαµβάνει παραποµπές σε θέµατα στα οποία οι
ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να δια-
τυπώσουν επιφυλάξεις στη γνώµη τους.»
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17. Στο άρθρο 51, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«1. Οι ετήσιοι λογαριασµοί των εταιρειών ελέγχονται από
ένα ή περισσότερα πρόσωπα στα οποία τα κράτη µέλη έχουν
χορηγήσει άδεια διεξαγωγής των νόµιµων ελέγχων βάσει της
όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης
Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους
για τον νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (*).

Οι νόµιµοι ελεγκτές εκφράζουν επίσης γνώµη για το κατά
πόσον η ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους ετήσιους λογαρια-
σµούς του ιδίου οικονοµικού έτους.

(*) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.»

18. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 51α

1. Η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών περιλαµβάνει τα ακό-
λουθα:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι
ετήσιοι λογαριασµοί που αποτελούν αντικείµενο του νόµι-
µου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο χρηµα-
τοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την
κατάρτισή τους·

β) περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία
αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των
οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος·

γ) ελεγκτική γνώµη στην οποία οι νόµιµοι 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, ενδεχοµένως, για το κατά πόσον οι
ετήσιοι λογαριασµοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος. Η
ελεγκτική γνώµη µπορεί να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυ-
λάξεις, 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 επιθυ-
µούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν
επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη·

ε) ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση
αντιστοιχεί µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ιδίου οικο-
νοµικού έτους.

2. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόµι-
µους ελεγκτές.»

19. Στο άρθρο 53, η παράγραφος 1 διαγράφεται.

20. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 53α

Τα κράτη µέλη δεν παρέχουν τις απαλλαγές που θεσπίζουν τα
άρθρα 11, 27, 46, 47 και 51 στην περίπτωση εταιρειών των
οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι για διαπραγµάτευση σε οργα-
νωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους µέλους κατά την έννοια
του άρθρου 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυ-
τικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (*).

(*) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 35
της 11.2.2003, σ. 1).»

21. Στο άρθρο 56 παράγραφος 1, η φράση «στα άρθρα 9, 10»
αντικαθίσταται από τη φράση «στα άρθρα 9, 10, 10α».

22. Στο άρθρο 60 πρώτο εδάφιο, η φράση «µε βάση την τρέχουσα
αξία» αντικαθίσταται από τη φράση «µε βάση την εύλογη
αξία».

23. Στο άρθρο 61α, η φράση «των άρθρων 42α έως 42δ» αντι-
καθίσταται από τη φράση «των άρθρων 42α έως 42στ».

Άρθρο 2

Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:
«2. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από κάθε
επιχείρηση που διέπεται από το εθνικό τους δίκαιο να καταρτί-
ζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και ενοποιηµένη έκθεση δια-
χείρισης, εάν:
α) η επιχείρηση αυτή (µητρική επιχείρηση) έχει την εξουσία να

ασκεί, ή πράγµατι ασκεί, κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε
άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), ή

β) η επιχείρηση αυτή (µητρική επιχείρηση) και η άλλη επι-
χείρηση (θυγατρική επιχείρηση) υπάγονται στην ενιαία διεύ-
θυνση της µητρικής επιχείρησης.»

2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η φράση «των άρθρων 13, 14
και 15» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 13 και
15».

3. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν µια 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, σχετικά
µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών
αξιών (*).

(*) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
35 της 11.2.2003, σ. 1).»

β) η παράγραφος 5 διαγράφεται.

4. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η δεύτερη φράση διαγράφε-

ται.
β) στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η φράση «των άρθρων 13,

14 και 15» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 13
και 15».

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«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.»

5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η φράση «των
άρθρων 13, 14 και 15» αντικαθίσταται από τη φράση «των
άρθρων 13 και 15».

6. Το άρθρο 14 διαγράφεται.
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7. Στο άρθρο 16 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο:

«Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν την
ενσωµάτωση και άλλων οικονοµικών καταστάσεων στους ενο-
ποιηµένους λογαριασµούς, πέραν των εγγράφων που προβλέ-
πονται στο πρώτο εδάφιο.»

8. Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, η φράση «άρθρα 3 έως 10»
αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 3 έως 10α».

9. Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2 στοιχείο β), η φράση «των άρθρων 13
και 14, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να παρέχονται µε την
επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 3» αντικαθίσταται
από τη φράση «του άρθρου 13, οι ενδείξεις αυτές πρέπει
να παρέχονται».

β) στην παράγραφο 5, η φράση «και εκείνες που εξαιρέθηκαν
βάσει του άρθρου 14» διαγράφεται.

10. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«1. Η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαµβά-
νει τουλάχιστον µια πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και
των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενο-
ποίηση, καθώς και µια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει µια ισορροπηµένη και περιε-
κτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστη-
ριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί προς
το µέγεθός τους και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτή-
των τους. Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση
της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας, η
ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς
όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασι-
κούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση µε τον συγκε-
κριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά
θέµατα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ενοποιηµένη ετήσια
έκθεση περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρό-
σθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ενο-
ποιηµένους λογαριασµούς.»

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Στις περιπτώσεις που εκτός από την ετήσια έκθεση
διαχείρισης απαιτείται και ετήσια ενοποιηµένη έκθεση, οι
δύο εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται υπό τη µορφή ενι-
αίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας αυτής
έκθεσης, ενδέχεται να πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση
στα θέµατα εκείνα που έχουν σηµασία για το σύνολο των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.»

11. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 37

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 υπευθύνους
για τον νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (*).

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.

2. Η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών περιλαµβάνει τα ακό-
λουθα:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ενο-
ποιηµένοι λογαριασµοί που αποτελούν αντικείµενο του
νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε
κατά την κατάρτισή τους·

β) περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία
αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των
οποίων εκτελέσθηκε ο νόµιµος έλεγχος·

γ) ελεγκτική γνώµη στην οποία οι νόµιµοι ελεγκτές εκφράζoυν
γνώµη µε σαφήνεια για το κατά πόσον οι ενοποιηµένοι
λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα
σύµφωνα µε το αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης και, ενδεχοµένως, για το κατά πόσον οι ενο-
ποιηµένοι λογαριασµοί πληρούν τις απαιτήσεις του νόµου.
Η ελεγκτική γνώµη µπορεί να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυ-
λάξεις, 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 επιθυ-
µούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν
επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη τους·

ε) ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση
αντιστοιχεί µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου
οικονοµικού έτους.

3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόµι-
µους ελεγκτές.

4. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασµοί της µητρικής
επιχείρησης επισυνάπτονται στους ενοποιηµένους λογαρια-
σµούς, η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών που απαιτείται βάσει
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 51 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

(*) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.»

12. Στο άρθρο 38 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρµόζονται στις 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.»
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Άρθρο 3

Η οδηγία 86/635/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«1. Για τα ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
παρούσας οδηγίας, ισχύουν τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4
παράγραφοι 1 και 3 έως 6, το άρθρο 6, 7, 13 και 14, το άρθρο
15, παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37
έως 41, το άρθρο 42, πρώτη πρόταση, τα άρθρα 42α έως
42στ, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1
και 2, τα άρθρα 48 έως 50 και 50α, το άρθρο 51, παράγραφος
1, το άρθρο 51α και τα άρθρα 56 έως 59, 61 και 61α της οδη-
γίας 78/660/ΕΟΚ, εφόσον η παρούσα οδηγία δεν ορίζει άλλως.
Ωστόσο, το άρθρο 35 παράγραφος 3, τα άρθρα 36 και 37 και
το άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 4 της παρούσας οδηγίας δεν
ισχύουν ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθη-
τικού που αποτιµώνται σύµφωνα µε το τµήµα 7α της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στα άρθρα 9, 10 και 10α (ισολογι-
σµός) των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ ή στα άρθρα
22 έως 26 (λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως) της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρείται ότι η αναφορά αυτή γίνεται
στα άρθρα 4 και 4α (ισολογισµός) ή στα άρθρα 26, 27 και 28
(λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως) της παρούσας οδηγίας.»

2. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Για την κατάρτιση του ισολογισµού, τα κράτη µέλη προβλέ-
πουν τον ακόλουθο τρόπο παρουσίασης. Ως εναλλακτική
δυνατότητα, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα
πιστωτικά ιδρύµατα ή να απαιτούν από αυτά να υιοθετήσουν
τον τρόπο παρουσίασης του ισολογισµού που προβλέπεται
στο άρθρο 4α.»

β) στο «Παθητικό», στο σηµείο 6, ο τίτλος «Προβλέψεις για κιν-
δύνους και βάρη», αντικαθίσταται από τον τίτλο «Προβλέ-
ψεις».

3. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα πιστωτικά ιδρύµατα
ή σε ορισµένες κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων ή να απαιτούν
από αυτά, αντί να εµφανίζουν τα στοιχεία του ισολογισµού
βάσει του άρθρου 4 να τα παρουσιάζουν ταξινοµηµένα,
ανάλογα µε τη φύση τους και τη σχετική ρευστότητά τους, υπό
τον όρο ότι η παρεχόµενη πληροφόρηση είναι, ως προς το
περιεχόµενό της, τουλάχιστον ισοδύναµη µε εκείνη που κατά τα
άλλα απαιτείται από το άρθρο 4.»

4. Στο άρθρο 26 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύµατα ή κατηγορίες πιστωτικών ιδρυµάτων, ή να
απαιτούν από αυτά να παρουσιάζουν µια κατάσταση της
επίδοσής τους αντί του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 ή 28, υπό τον όρο ότι η παρεχόµενη
πληροφόρηση είναι τουλάχιστον ισοδύναµη µε εκείνη που κατά
τα άλλα απαιτείται από τα άρθρα αυτά.»

5. Στο άρθρο 43 παράγραφος 2, το στοιχείο στ) διαγράφεται.

Άρθρο 4

Η οδηγία 91/674/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«1. Για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
παρούσας οδηγίας, ισχύουν τα άρθρα 2 και 3, το άρθρο 4
παράγραφοι 1 και 3 έως 6, τα άρθρα 6, 7, 13 και 14, το άρθρο
15 παράγραφοι 3 και 4, τα άρθρα 16 έως 21, 29 έως 35, 37
έως 41, 42, 42α έως 42στ, το άρθρο 43 παράγραφος 1 σηµεία
1 έως 7 και 9 έως 14, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο
46 παράγραφοι 1 και 2, τα άρθρα 48 έως 50 και 50α, το
άρθρο 51 παράγραφος 1, το άρθρο 51α, και τα άρθρα 56 έως
59, 61 και 61α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφόσον η παρούσα
οδηγία δεν ορίζει άλλως. Τα άρθρα 46, 47, 48, 51 και 53 της
παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν ως προς τα στοιχεία του ενεργη-
τικού και του παθητικού που αποτιµώνται σύµφωνα µε το τµήµα
7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στα άρθρα 9, 10 και 10α (ισολογι-
σµός) των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ ή στα άρθρα
22 έως 26 (λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως) της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ, πρέπει να θεωρείται ότι η αναφορά αυτή γίνεται
στο άρθρο 6 (ισολογισµός) ή στο άρθρο 34 (λογαριασµός απο-
τελεσµάτων χρήσεως) της παρούσας οδηγίας, ανάλογα µε την
περίπτωση.»

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 4

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην ένωση ασφαλιστών
µε την επωνυµία Lloyd's. Για τους σκοπούς της παρούσας οδη-
γίας, τόσο ο οργανισµός Lloyd's όσο και οι συµπράξεις του
Lloyd's, θεωρούνται ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 1, ο
Lloyd's καταρτίζει συνολικούς λογαριασµούς αντί των ενο-
ποιηµένων λογαριασµών που απαιτούνται από την οδηγία 83/
349/ΕΟΚ. Οι συνολικοί λογαριασµοί καταρτίζονται µε τη
συγκέντρωση των λογαριασµών όλων των συµπράξεων.»

3. Στο άρθρο 6, στο παθητικό, στο σηµείο Ε, ο τίτλος «Προβλέ-
ψεις για άλλους κινδύνους και έξοδα», αντικαθίσταται από τον
τίτλο «Άλλες προβλέψεις».

4. Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 5 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από
την απαίτηση αυτή.»

β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«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 καθο-
ρισθέντα ποσά.»

5. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 46α

1. Όταν το ενεργητικό και το παθητικό αποτιµώνται
σύµφωνα µε το τµήµα 7α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, εφαρµό-
ζονται 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.
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3. Όταν οι επενδύσεις εµφανίζονται µε την τιµή κτήσεως, η
εύλογη αξία τους γνωστοποιείται στο προσάρτηµα των λογα-
ριασµών.

4. Όταν οι επενδύσεις εµφανίζονται µε την εύλογη αξία
τους, η τιµή κτήσεως γνωστοποιείται στο προσάρτηµα των
λογαριασµών.

5. Εφαρµόζεται η ίδια µέθοδος αποτίµησης σε όλες τις
επενδύσεις που περιλαµβάνονται σε θέση που φέρει αραβικούς
αριθµούς ή παρουσιάζονται ως στοιχεία του ενεργητικού στη
θέση Γ σηµείο Ι. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν
παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή.

6. Η µέθοδος ή οι µέθοδοι που εφαρµόζονται σε κάθε θέση
επενδύσεων πρέπει να αναφέρονται στο προσάρτηµα των λογα-
ριασµών µαζί µε τα κατ' αυτόν τον τρόπο καθορισθέντα ποσά.»

6. Το παράρτηµα διαγράφεται.

Άρθρο 5

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2005. Πληροφο-
ρούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρον-
ται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ∆ΡΥΣ
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