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Προς:

Εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

Θέµα: ∆ιευκρινίσεις εφαρµογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του
ν. 3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6 ) και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6 & 7/448/2007 και
1/480/2008
Στο πλαίσιο του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση
σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων 6/448/2007 «Στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις» (Σ&Π),
7/448/2007 «Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας
οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου» και 1/480/2008 «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης
6/448/2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,
παρατίθενται διευκρινιστικές παρατηρήσεις για την ορθή και πλήρη εφαρµογή
τους:
Α)

Στοιχεία και Πληροφορίες (Αποφάσεις 6/448/2007 και 1/480/2008)
Σύµφωνα µε την παρ. ζ(ιι) της Απ. 6/448/2007, οι εκδότες οφείλουν να
αναφέρουν στα Σ&Π διακριτά, σε επίπεδο εταιρίας και οµίλου, τα
σωρευτικά ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργήσει, για κάθε µία
από τις οριζόµενες περιπτώσεις, µέχρι και την περίοδο αναφοράς των
οικονοµικών καταστάσεων εφόσον οι προβλέψεις αυτές είναι σηµαντικές.
Σηµαντική θεωρείται (σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ), πρόβλεψη
της οποίας η παράλειψη σχηµατισµού και γνωστοποίησης θα µπορούσε,
να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών
καταστάσεων του εκδότη. ∆ιευκρινίζεται ότι o όρος «λοιπές προβλέψεις»,
αφορά προβλέψεις που σχηµατίζει ο εκδότης κατά την έννοια των
παραγράφων 10, 11 και 14 του ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες
Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία».
1. Για τις πληροφορίες της παρ. (στ) του Παραρτήµατος Γ και της παρ. (α)
του Παραρτήµατος ∆ της Απ. 6/448/2007, οι εκδότες παραπέµπουν τους

αναγνώστες των Σ&Π στη σχετική σηµείωση/σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων, εφόσον έχουν ενσωµατώσει αυτή την πληροφόρηση στις
οικονοµικές καταστάσεις. Η παραποµπή δύναται να αφορά και τις
οικονοµικές καταστάσεις της αµέσως προηγούµενης ετήσιας περιόδου
αναφοράς, µε την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν
µεταβληθεί έκτοτε. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει παραποµπή στις
οικονοµικές καταστάσεις, ο εκδότης πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις εν
λόγω πληροφορίες σε σχετική σηµείωση/σηµειώσεις των Σ&Π.
2. Σύµφωνα µε τις παρ. (β) και (γ) του Παραρτήµατος ∆ της Απ.
6/448/2007, οι εκδότες υποχρεούνται να αναφέρουν και να αιτιολογούν
στις σηµειώσεις των Σ&Π:
α) Τις µεταβολές στη σύνθεση των εταιριών ή/και κοινοπραξιών που
ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις.
β) Τις µεταβολές στη µέθοδο ενσωµάτωσής τους (ολική, αναλογική
ενοποίηση, καθαρή θέση).
γ) Τις εταιρίες ή/και κοινοπραξίες που δεν περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αιτιολογώντας τη µη ενσωµάτωσή
τους, είτε µέσω παραποµπής στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων, είτε επί των Σ&Π.
3. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παρ. (β) και (γ)
του Παραρτήµατος ∆ της Απ. 6/448/2007, αναφέρεται το γεγονός µε
αρνητική διατύπωση.
Β)

Εξαµηνιαία, Ετήσια Οικονοµική Έκθεση και Τριµηνιαίες Οικονοµικές
Καταστάσεις (άρθρα 4,5 και 6 του ν.3556/2007)
1. Η εξαµηνιαία και ετήσια οικονοµική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνουν
µόνο τα στοιχεία που προβλέπονται από το ν. 3556/2007 και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς
πρόσθετο πληροφοριακό υλικό ή εικαστικό περιεχόµενο. Συνίσταται τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην εξαµηνιαία και ετήσια οικονοµική
έκθεση να παρατίθενται µε την ακόλουθη σειρά:
α)
∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β)
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
γ)
Έκθεση Επισκόπησης/Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
δ)
Οικονοµικές Καταστάσεις
ε)
Στοιχεία και Πληροφορίες
στ)
Έκθεση ∆ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
2. Από 1.1.2007 έχει τεθεί σε εφαρµογή το ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις», το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 30 και τις
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων, ενώ οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 32 αναφορικά µε την
παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στις οικονοµικές
καταστάσεις του εκδότη, εξακολουθούν να ισχύουν.
∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ΠΧΠ 7 έχει εφαρµογή για όλες τις εταιρίες,
ανεξαρτήτως αντικειµένου δραστηριότητας και όχι µόνο για τις
επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. Ωστόσο η έκταση των
γνωστοποιήσεων του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε
εκδότη, εξαρτάται από το είδος και τη σηµαντικότητα (materiality) των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις και τους κινδύνους που αυτά ενσωµατώνουν.

3. Οι γνωστοποιήσεις των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη στις
οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη, πρέπει να είναι αυτές που ορίζονται
από το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» και όχι αυτές της
Εγκυκλίου 34/24.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες
αφορούν την εφαρµογή της παρ (θ) του Παραρτήµατος Γ της Απ.
6/448/2007 και παρέχονται για σκοπούς συνοπτικής ενηµέρωσης των
επενδυτών.
Γ)

Ηλεκτρονική υποβολή ρυθµιζόµενων πληροφοριών άρθρων 4,5 και 6 του
ν.3556/2007
(Οδηγίες
Ηλεκτρονικής
Υποβολής
Ρυθµιζόµενων
Πληροφοριών Αρ Πρωτ 5495/10.12.2007)
1. Οι ρυθµιζόµενες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των άρθρων 4,5 και 6
του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων
(6/448/2007, 7/448/2007), αποστέλλονται, ταυτόχρονα µε τη
δηµοσιοποίησή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ‘ifs’, χωρίς ηλεκτρονική
υπογραφή, και όχι σε αυτή του e-protocol.
2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση ‘ifs’, αφορά αποκλειστικά την υποβολή των
ρυθµιζόµενων πληροφοριών των άρθρων 4,5 και 6 του ν. 3556/2007 και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών αποφάσεων (6/448/2007, 7/448/2007)
και όχι άλλων υποβαλλόµενων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχείων,
όπως πχ πρακτικά γενικών συνελεύσεων, ανακοινώσεις κλπ.

∆)

Λοιπά Θέµατα
1. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριµένα στην
υποσελίδα «∆ηµοσιεύσεις και Ενηµέρωση Κοινού > Μελέτες, Συνέδρια»,
έχει αναρτηθεί η παρουσίαση «Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση
σύµφωνα µε το ν. 3556/2007», που πραγµατοποιήθηκε στις 6.2.2008.
2. Οι εκδότες οφείλουν να κοινοποιούν άµεσα στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, τις µεταβολές των αρµόδιων προσώπων, για την
επικοινωνία τους µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις αλλαγές στις
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mails).

Επισηµαίνεται ότι παράληψη τήρησης των υποχρεώσεων των εκδοτών που
αναφέρονται στο ν. 3556/2007 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως προς τον τρόπο και χρόνο δηµοσιοποίησης
και υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την ορθότητα και πληρότητα
του περιεχοµένου των ρυθµιζόµενων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, δύναται
να συνιστά παραβατική συµπεριφορά, που επισύρει τις κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 21 του ν. 3556/2007.
Συνηµµένα σας κοινοποιούµε την Απ. 1/480/24.7.2008 που τροποποιεί την Απ.
6/448/2007.
Ξενοφών Αυλωνίτης

Στέργιος Παπαγεωργίου

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

Προϊστάµενος Τµήµατος

