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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2022 των εκδοτών με κινητές αξίες 
που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (EK) εφιστά 
την προσοχή στα ακόλουθα:

1) Κοινές Ευρωπαϊκές Προτεραιότητες Εποπτείας
Υπενθυμίζουμε ότι η ESMA ανακοίνωσε τις κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες εποπτείας για 
τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και καταστάσεις της χρήσης 2022 [Επιστολή EK υπ’ αριθμ. 
πρωτ. εξερχ.: 2708/09-11-2022]:

European Enforcers focus on Russia’s invasion of Ukraine, economic outlook and climate-
related disclosures

European Common Enforcement Priorities 2022

Τα θέματα που τίθενται ως προτεραιότητες εποπτείας χωρίζονται σε τρεις διακριτές 
ενότητες και αφορούν τα ακόλουθα:

i) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Θέματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 Κλιματικού περιεχομένου σχετιζόμενα θέματα
 Άμεσες χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
 Μακροοικονομικό περιβάλλον

ii) ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Θέματα Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 Κλιματικού περιεχομένου σχετιζόμενα θέματα
 Γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο του Άρθρου 8 του Κανονισμού της Ταξινομίας 

(Taxonomy Regulation)
 Σκοπός πληροφόρησης και ποιότητα δεδομένων

iii) ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Λοιπά Θέματα
 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο

2) Θέματα ΔΠΧΑ προς επισήμανση 
Στο πλαίσιο της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, οι 
εκδότες και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές τους χρειάζεται να επικεντρώσουν την προσοχή 
τους μεταξύ άλλων και στα κάτωθι λογιστικά θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σύμμορφη με τα ΔΠΧΑ κατάρτισή τους: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 509 / 23/02/2023

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-economic-outlook-and-climate
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-economic-outlook-and-climate
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1320_esma_statement_on_european_common_enforcement_priorities_for_2022_annual_reports.pdf
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i) Αναγνώριση, επιμέτρηση και απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, υπεραξίας και 
επενδύσεων σε συμμετοχές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις (ΔΛΠ 36, ECEP 
2022) και γνωστοποίηση:
 του συνόλου των βασικών παραδοχών που υιοθετήθηκαν για τον προσδιορισμό του 

ανακτήσιμου ποσού των περιουσιακών στοιχείων (μεμονωμένων και Μονάδων 
Δημιουργίας Ταμιακών Ροών – ΜΔΤΡ) κατά τη διάρκεια της περιόδου και 

 της ευαισθησίας των υπολογισθέντων ανακτήσιμων ποσών σε κάθε πιθανή 
μεταβολή στις βασικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν. 

ii) Αποτίμηση και ανακτησιμότητα χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (ΔΠΧΑ 9, 
ΔΠΧΑ 13).

iii) Αποτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και γνωστοποίηση των 
βασικών παραδοχών που υιοθετήθηκαν (ΔΛΠ 40, ΔΠΧΑ 13).

iv) Γνωστοποίηση της έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο (ποσοτικές και ποιοτικές 
πληροφορίες) και των πολιτικών διαχείρισής του. Παρουσίαση της προ προβλέψεων 
λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και της έκθεσης σε 
πιστωτικό κίνδυνο, ανά βαθμίδα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, με τη χρήση ενός 
πίνακα προβλέψεων (provision matrix), βάσει των προτεινόμενων οδηγιών της 
παρ. Β.5.5.35 του ΔΠΧΑ 9 (ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 9).

v) Αναταξινόμηση μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε 
βραχυπρόθεσμες, όταν υφίσταται αθέτηση όρων δανειακών συμβάσεων (ΔΛΠ 1, παρ. 
74 & 75).

vi) Αναγνώριση και επιμέτρηση προβλέψεων, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με 
ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις – Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη 
φύση το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τους (ΔΛΠ 37).

vii) Αξιολόγηση γεγονότων και μεταβαλλόμενων συνθηκών, που λαμβάνουν χώρα μετά τη 
λήξη της περιόδου αναφοράς και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της έκδοσης των 
οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν διορθωτικά ή 
μη γεγονότα (ΔΛΠ10).

viii) Γνωστοποίηση συναλλαγών μεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης την οποία αφορούν   
(ΔΛΠ 24).

ix) Παροχή πληροφοριών στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, που δεν 
παρουσιάζονται σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων, αλλά που είναι 
σημαντικές για την κατανόηση οποιωνδήποτε εξ΄ αυτών, όπως ενδεικτικά αναλύσεις και 
διευκρινήσεις επί σημαντικών μεταβολών ή υπολοίπων κονδυλίων των οικονομικών 
καταστάσεων (ΔΛΠ 1).

x) Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται θέματα μη διασφάλισης της ομαλής συνέχισης 
της δραστηριότητας («going concern»), γνωστοποίηση αναλυτικής πληροφόρησης 
σχετικά με τις αβεβαιότητες και δυσχέρειες, καθώς και με τις ενέργειες των εκδοτών, 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας, με αναφορά στα 
επιχειρηματικά σχέδια («business plans») που έχουν εκπονήσει και υλοποιούν (ΔΛΠ 1). 
Η διαδικασία επαναξιολόγησης της συνέχισης δραστηριότητας πρέπει να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς (ΔΛΠ 10). 
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3) Αναφορά στον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης των ετήσιων οικονομικών 
εκθέσεων των μη εισηγμένων θυγατρικών
Οι εκδότες στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους θα πρέπει να προβαίνουν σε αναφορά του 
διαδικτυακού τόπου, όπου αναρτώνται τα οικονομικά στοιχεία των ενοποιούμενων μη 
εισηγμένων θυγατρικών τους, σύμφωνα με το άρθρο 1(γ) της απόφασης 8/754/14.4.2016 
«Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007» του Διοικητικού 
Συμβουλίου» της ΕΚ.

4) Ανακοίνωση εκτιμήσεων και προβλέψεων     Οι εκδότες δύνανται να ανακοινώνουν πληροφορίες στις οικονομικές εκθέσεις, αλλά και 
εν γένει, σχετικά με εκτιμήσεις ή προβλέψεις οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα 
ή/και τις επόμενες περιόδους και χρήσεις.       Οι εκτιμήσεις ή προβλέψεις που δημοσιοποιούνται πρέπει να μην περιέχουν στοιχεία που 
επιδέχονται διττής ή ασαφούς ερμηνείας, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται 
παραπλανητικές ή συγκεχυμένες εντυπώσεις στο επενδυτικό κοινό. Στην περίπτωση που 
οι εκτιμήσεις ή προβλέψεις αφορούν Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
(ΕΔΜΑ) ή λοιπά στοιχεία που δεν προκύπτουν αυτούσια από τις οικονομικές 
καταστάσεις (π.χ. EBITDA, EBIT, CAGR), πρέπει να αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο 
εξάγονται οι πληροφορίες αυτές από τις οικονομικές καταστάσεις.     Οι εκδότες οφείλουν να προβαίνουν σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των 
εκτιμήσεων ή προβλέψεων, που έχουν δημοσιοποιήσει, σε περιοδική βάση και έκτακτα, 
όταν επέρχονται σημαντικές μεταβολές ή εξελίξεις που επηρεάζουν ήδη 
δημοσιοποιηθείσες εκτιμήσεις ή προβλέψεις, καθώς και να ενημερώνουν χωρίς υπαίτια 
βραδύτητα το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
596/2014 για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών. 

5) Δημοσιοποίηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης χωρίς υπαίτια βραδύτητα
Οι εκδότες οφείλουν να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η 
δημοσιοποίηση των οικονομικών εκθέσεων χωρίς υπαίτια βραδύτητα και πάντως σε 
εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκρισή τους από το διοικητικό τους 
συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 8/754/14.4.2016 «Ειδικά Θέματα 
Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007» του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ. 

6) Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων
 Η δημοσιοποίηση μη ελεγμένων οικονομικών μεγεθών και λοιπών πληροφοριών που 

αφορούν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2022, χρονικά πριν την κατά 
τον ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, προϋποθέτει την 
προηγούμενη έγκριση αυτών από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη και υπόκειται στις 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την απαγόρευση κατάχρησης 
προνομιακής πληροφορίας.

 Στην περίπτωση χρήσης Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), 
υπενθυμίζουμε την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές 
της ESMA. Σχετική περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με τους ΕΔΜΑ περιλαμβάνεται 
στην ακόλουθη ενότητα της ιστοσελίδας της ΕΚ: Θεματικές Ενότητες/Διαφάνεια –
Εισηγμένες εταιρίες και Μέτοχοι (Transparency)/Περιοδική Πληροφόρηση/Σχετική 
πληροφόρηση/ESMA - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (APMs).

http://www.hcmc.gr/aweb/portalfiles/esma/2015-esma-1415el.pdf
http://www.hcmc.gr/aweb/portalfiles/esma/2015-esma-1415el.pdf
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/relinfo4
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/relinfo4
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/relinfo4
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7) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European Single Electronic 
Format – ESEF)
Υπενθυμίζουμε την από 14/02/2023 κοινή ανακοίνωση της ΕΚ και του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με το ESEF (ν. 3556/2007, 
άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει):

Ανακοίνωση - Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό 
Μορφότυπο (ESEF)

8) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 
2022
Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 1, η καταληκτική ημερομηνία για τη 
δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2022 είναι η Κυριακή, 30 
Απριλίου 2023. Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσιοποίηση της ετήσιας 
οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 2022 μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία 
είναι η Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, λαμβανομένης υπόψη της αργίας της Πρωτομαγιάς 2023.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι εκδότες θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν την έγκαιρη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης και 
συστήνεται η αποφυγή του φαινόμενου που παρατηρείται, όπου μεγάλος αριθμός εκδοτών 
προβαίνει στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης κατά την τελευταία 
ημερομηνία που ορίζει ο νόμος. 

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Νικόλαος Γεραντώνης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/ad2926439-3141-4ff5-b2de-71565951a57c-246227520-0
http://www.hcmc.gr/vdrv/elib/ad2926439-3141-4ff5-b2de-71565951a57c-246227520-0
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