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ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ COVID-19 

 

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, η ΕSMA εξέδωσε δήλωσή της 

(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67-

742_public_statement_on_publication_deadlines_under_the_td.pdf) σχετικά με τις επιπτώσεις της 

πανδημίας COVID-19 στις προθεσμίες δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών εκθέσεων που 

οφείλουν να συντάσσουν οι εισηγμένοι εκδότες, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαφάνειας της 

Οδηγίας 2013/50/Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Οδηγία 2013/50/Ε.Ε, οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια 

χρηματοοικονομική έκθεση το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. Για 

την οικονομική χρήση του έτους 2019, η καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης, κατά την Οδηγία, 

είναι η 30η Απριλίου 2020. Η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει ελεγμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με την Οδηγία, οι εκδότες μετοχών ή 

χρεωστικών τίτλων υποχρεούνται να δημοσιεύουν εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση που να 

καλύπτει τους πρώτους έξι μήνες του οικονομικού έτους το αργότερο εντός τριών μήνες από το 

τέλος της εξάμηνης περιόδου. Για εκδότες όπου η εν λόγω εξάμηνη περίοδος έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2019, η τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης είναι η 31η Μαρτίου 2020. 

Η ΕSMA υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

για την λήψη οικονομικών αποφάσεων των επενδυτών καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων 

τους. Ως εκ τούτου η σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προστασία του 

επενδυτή, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 

αγορών της Ε.Ε. Η ESMA τονίζει την υποχρέωση των εκδοτών να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών τους εκθέσεων και την δημοσίευση τους 

εντός των νομοθετικών προθεσμιών. 

Ωστόσο, η ESMA δεν μπορεί να παραγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκδότες κατά 

την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτές όσον 

αφορά την έγκαιρη διενέργεια ελέγχων των λογαριασμών, λόγω της πανδημίας COVID-19 και των 

πρωτοφανών εθνικών μέτρων που έχει λάβει η πλειονότητα των κυβερνήσεων στην Ε.Ε, γεγονός 

που μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα των εκδοτών να τις δημοσιεύσουν εντός των 

προβλεπόμενων προθεσμιών. Την πιθανή αδυναμία έγκαιρης δημοσίευσης των καταστάσεων 

ανέφερε και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (CEAOB) με δήλωσή της 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documen

ts/200325-ceaob-statement-covid-19_en.pdf). 

Εξ αυτού του λόγου η ESMA συνιστά στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές να είναι ανεκτικές απέναντι στους 

εκδότες οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύσουν εγκαίρως τις χρηματοοικονομικές 

εκθέσεις κατά την προβλεπόμενη προθεσμία.  
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Ειδικότερα, η ΕSMA συνιστά στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές να μην δώσουν προτεραιότητα στη 

διενέργεια εποπτικών ελέγχων έναντι των εκδοτών αναφορικά με την τήρηση των προθεσμιών που 

ορίζονται στην ως άνω παράγραφο 2. Πιο συγκεκριμένα η ESMA προτείνει να υπάρξει ελαστικότητα 

στους εποπτικούς έλεγχους ως προς την τήρηση των προθεσμιών δημοσίευσης των καταστάσεων: 

(α) για περίοδο δύο (2) μηνών μετά από το πέρας της προθεσμίας δημοσίευσης (ήτοι την 

30η Απριλίου 2020 ) για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές εκθέσεις, και  

(β) για περίοδο ενός (1) μήνα μετά από το πέρας της προθεσμίας δημοσίευσης (ήτοι την 

31η Μαρτίου 2020) για τις εταιρείες εκείνες που με ημερομηνία αναφοράς την 31/12 

εκάστου ημερολογιακού έτους εκδίδουν εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές εκθέσεις. 

Επιπλέον, η ΕSMA ενθαρρύνει τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές να εφαρμόσουν κατά την άσκηση των 

εποπτικών τους αρμοδιοτήτων ως προς την τήρηση των νομοθετικών προθεσμιών για τη 

δημοσίευση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων μια προσέγγιση βασιζόμενη στους κινδύνους της 

αγοράς. 

Σε κάθε περίπτωση η ESMA υπενθυμίζει στους εκδότες ότι θα πρέπει να ενημερώνουν τους 

επενδυτές τους σχετικά με την ενδεχόμενη καθυστέρηση δημοσίευσης, καθιστώντας σαφείς τους 

λόγους της καθυστέρησης αυτής, και επισημαίνει ότι οι εκδότες εξακολουθούν να υπάγονται στις 

υποχρεώσεις του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς. 

Η ESMA αναγνωρίζει ότι κάποιες εθνικές αρχές έχουν ήδη λάβει μέτρα για την παράταση των 

ισχυουσών προθεσμιών δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Ως εκ τούτου, οι 

συστάσεις της τυγχάνουν εφαρμογής στις χώρες εκείνες όπου δεν έχουν ληφθεί τέτοιες 

νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις χώρες που έχουν μεν ληφθεί αλλά τα μέτρα δεν έχουν 

εφαρμοστεί. Τέλος, επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις δεν έρχονται σε σύγκρουση με 

πιθανές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές νομοθεσίες, για παράδειγμα, από το 

εκάστοτε εθνικό εταιρικό δίκαιο. 

Η ΕSMA διαβεβαιώνει ότι σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές θα συνεχίσει να 

παρακολουθεί την κατάσταση και να επανεξετάζει την ανάγκη παράτασης της περιόδου 

ελαστικότητας όσον αφορά στην έγκαιρη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων. 


