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I.

Πεδίο εφαρµογής

Ποιος;
1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές απευθύνονται:
•

σε εκδότες, που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, ιδιωτικού
ή δηµοσίου δικαίου, πλην κρατών, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και που υποχρεούνται να
δηµοσιεύουν ρυθµιζόµενες πληροφορίες όπως ορίζονται από την Οδηγία για
τη ∆ιαφάνεια.
Στην περίπτωση αποθετηρίων τίτλων που έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εκδότης θεωρείται ο εκδότης των
αντιπροσωπευόµενων κινητών αξιών, είτε αυτές είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά είτε όχι.

•

σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 1 της Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται από όλες τις αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε την Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια ή τον Κανονισµό για την Κατάχρηση της
Αγοράς ή την Οδηγία για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
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Τι;
3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται σε σχέση µε τους εναλλακτικούς
δείκτες µέτρησης απόδοσης (Ε∆ΜΑ), οι οποίοι δηµοσιοποιούνται από τους εκδότες ή
τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο κατά τη δηµοσίευση
ρυθµιζόµενων πληροφοριών και ενηµερωτικών δελτίων (και συµπληρωµάτων).
Παραδείγµατα ρυθµιζόµενων πληροφοριών είναι οι εκθέσεις διαχείρισης που
δηµοσιοποιούνται στην αγορά σύµφωνα µε την Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια και οι
δηµοσιοποιήσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του
Κανονισµού για την Κατάχρηση της Αγοράς, για παράδειγµα οι adhoc
δηµοσιοποιήσεις, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων.
4. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, οι παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές δεν εφαρµόζονται σε Ε∆ΜΑ οι οποίοι:
•

δηµοσιοποιούνται σε οικονοµικές καταστάσεις όπως ορίζονται στην ενότητα ΙΙ
του παρόντος εγγράφου·

•

δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, πλην του ισχύοντος
πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 1 , που θέτει συγκεκριµένες
προϋποθέσεις για τον καθορισµό των εν λόγω δεικτών µέτρησης. Κατά
συνέπεια, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν εφαρµόζονται σε δείκτες µέτρησης
που περιλαµβάνονται σε ενηµερωτικά δελτία, όπως είναι οι άτυπες (pro forma)
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, οι
προβλέψεις κερδών, οι εκτιµήσεις κερδών, οι δηλώσεις για το κεφάλαιο
κίνησης, η κεφαλαιοποίηση και το χρέος, για τους οποίους δείκτες ισχύουν οι
ειδικές προϋποθέσεις του καθεστώτος του ενηµερωτικού δελτίου. Οµοίως, οι
κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να εφαρµόζονται στα µέτρα προληπτικής
εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που καθορίζονται στον
Κανονισµό και στην Οδηγία για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις – CRR/CRD IV.

Πότε;
5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται στους Ε∆ΜΑ που
γνωστοποιούνται από τους εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το
ενηµερωτικό δελτίο κατά τη δηµοσίευση ρυθµιζόµενων πληροφοριών ή ενηµερωτικών
δελτίων από την 3η Ιουλίου 2016 και µετά.

1

Παρότι οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δεν εφαρµόζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, ωστόσο εφαρµόζονται σε άλλα
τµήµατα των ετήσιων και εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων, ιδίως των εκθέσεων διαχείρισης ή των ενδιάµεσων εκθέσεων
διαχείρισης κατά περίπτωση.
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II. Παραποµπές και ορισµοί
Νοµοθετικές παραποµπές
Κανονισµός ESMA

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ.
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ.

Κανονισµός για την
Κατάχρηση της Αγοράς

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της
αγοράς (Κανονισµός για την Κατάχρηση της Αγοράς).

Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση των
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση
σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ2.

Οδηγία για την εφαρµογή
της Οδηγίας για τη
∆ιαφάνεια

Οδηγία 2007/14/ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2007, σχετικά µε τον
καθορισµό αναλυτικών κανόνων για την εφαρµογή ορισµένων
διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση
σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.

Οδηγία για το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το ενηµερωτικό
δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση.

Συντµήσεις
Ε∆ΜΑ

Εναλλακτικός ∆είκτης Μέτρησης Απόδοσης

ΕΟΧ

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

ESMA

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

GAAP

Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές

IASB

Οργανισµός ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων

∆ΠΧΑ

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ΑΑ

Αρµόδιες αρχές

2

Όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/50/ΕΕ. Κατά περίπτωση, µέχρι να παρέλθει η προθεσµία µεταφοράς
της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ, οι παραποµπές στην Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Οδηγίας όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους από την Οδηγία 2013/50/ΕΕ.
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Ορισµοί
Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιµοποιούνται και ορίζονται στην Οδηγία
για τη ∆ιαφάνεια, την Οδηγία για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο και τον Κανονισµό για την Κατάχρηση
της Αγοράς έχουν την ίδια έννοια στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές. Χάριν ευκολίας,
υπενθυµίζονται κατωτέρω οι ορισµοί µερικών από τους εν λόγω όρους. Επιπλέον, ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
Ισχύον πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οποιοδήποτε από τα
εξής: i) ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
όπως έχουν εγκριθεί στην ΕΕ δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων ή ii) οι
λογιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από τη µεταφορά των
Ευρωπαϊκών Λογιστικών Οδηγιών (78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ ή
2013/34/ΕΚ) στην έννοµη τάξη των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή iii) Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) για τον
καθορισµό ισοδύναµων απαιτήσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής για την καθιέρωση
µηχανισµού για τον προσδιορισµό της ισοδυναµίας των λογιστικών
προτύπων που εφαρµόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων
χωρών βάσει των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για εκδότες που
απαλλάσσονται από την απαίτηση χρήσης των ∆ΠΧΑ όπως έχουν
εγκριθεί στην ΕΕ.

Οικονοµικές καταστάσεις

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι οικονοµικές
καταστάσεις αναφέρονται στις ετήσιες και εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις και τις πρόσθετες περιοδικές χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες που καταρτίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και δηµοσιοποιούνται από
τους εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό
δελτίο σύµφωνα µε την Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια ή την Οδηγία για το
Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Ενηµερωτικό δελτίο

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, το ενηµερωτικό δελτίο
αναφέρεται στο έγγραφο που καταρτίζεται σύµφωνα µε την Οδηγία
2003/71/ΕΚ.

Εκδότης

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο εκδότης είναι φυσικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, πλην
κράτους, του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.
Στην περίπτωση αποθετηρίων τίτλων που έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εκδότης θεωρείται ο
εκδότης των αντιπροσωπευόµενων κινητών αξιών, είτε αυτές είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά είτε όχι.
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Ρυθµιζόµενες
πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες υποχρεούται να δηµοσιοποιεί ο
εκδότης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει αιτηθεί την
εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, σύµφωνα µε την Οδηγία
για τη ∆ιαφάνεια, τον Κανονισµό για την Κατάχρηση της Αγοράς ή
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις
κράτους µέλους που έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρου 3
παράγραφος 1 της Οδηγίας για τη ∆ιαφάνεια (ενσωµάτωση στο
εθνικό δίκαιο της Οδηγίας για τη ∆ιαφάνεια) 3.

Κινητές αξίες

Οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 σηµείο 18 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις
αγορές
χρηµατοπιστωτικών
µέσων,
πλην
των
µέσων
χρηµαταγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο
19 της εν λόγω Οδηγίας, διάρκειας µικρότερης των 12 µηνών, για
τις οποίες είναι δυνατόν να ισχύουν εθνικές νοµοθετικές διατάξεις.

III. Σκοπός
6. Οι κατευθυντήριες γραµµές εκδίδονται µε στόχο να προαγάγουν τη χρησιµότητα και
τη διαφάνεια των Ε∆ΜΑ που περιλαµβάνονται στα ενηµερωτικά δελτία ή στις
ρυθµιζόµενες πληροφορίες. Η τήρηση των κατευθυντήριων γραµµών θα βελτιώσει τη
συγκρισιµότητα, την αξιοπιστία και/ή τη δυνατότητα κατανόησης των Ε∆ΜΑ. Οι
εκδότες ή τα υπεύθυνα πρόσωπα για το ενηµερωτικό δελτίο που συµµορφώνονται µε
τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές θα παρέχουν πιστή απεικόνιση των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που δηµοσιοποιούνται στην αγορά.
7. Η ESMA είναι της άποψης ότι οι εκδότες ή τα υπεύθυνα πρόσωπα για το
ενηµερωτικό δελτίο που αποφασίζουν να παρέχουν Ε∆ΜΑ πρέπει να το πράττουν
κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εν λόγω δείκτες µέτρησης να είναι κατάλληλοι και
χρήσιµοι για τη λήψη αποφάσεων εκ µέρους των χρηστών. Στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της όπως καθορίζεται στον Κανονισµό ESMA, η ESMA δύναται να
εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές δυνάµει του άρθρου 16 του Κανονισµού ESMA
σχετικά µε τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Κανονισµού
ESMA, που περιλαµβάνουν την Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια, τον Κανονισµό για την
Κατάχρηση της Αγοράς και την Οδηγία για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
8. Με βάση τον στόχο που προβλέπεται στην Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια όσον αφορά την
παροχή ισοδύναµης προστασίας των επενδυτών σε επίπεδο ΕΕ και την υποκείµενη
αρχή της ειλικρινούς και επακριβούς απεικόνισης των στοιχείων του ενεργητικού και
του παθητικού, της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως ενός εκδότη

3

Από τις 3 Ιουλίου 2016 οι παραποµπές στην Οδηγία 2003/6/ΕΚ θεωρούνται ως παραποµπές στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
(Κανονισµός για την Κατάχρηση της Αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και διαβάζονται σύµφωνα µε τον
πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτηµα II του εν λόγω Κανονισµού.
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όπως επιδιώκεται από τις διατάξεις, η ESMA θεωρεί ότι µια κοινή προσέγγιση για
τους Ε∆ΜΑ είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστούν συνεπείς, αποδοτικές και
αποτελεσµατικές εποπτικές πρακτικές, καθώς και οµοιόµορφη και συνεπής εφαρµογή
της Οδηγίας για τη ∆ιαφάνεια (και κατ’ επέκταση του Κανονισµού για την Κατάχρηση
της Αγοράς).
9. Σύµφωνα µε τον στόχο περί προστασίας των υφιστάµενων και δυνητικών επενδυτών,
στο άρθρο 5 της Οδηγίας για το Ενηµερωτικό ∆ελτίο ορίζεται η αρχή βάσει της οποίας
όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να
παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο ο οποίος διευκολύνει την ανάλυσή
τους. Η ESMA είναι της άποψης ότι, εφόσον τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το
ενηµερωτικό δελτίο αποφασίζουν να συµπεριλάβουν Ε∆ΜΑ σε ένα ενηµερωτικό
δελτίο, η εν λόγω αρχή του κατανοητού χαρακτήρα υπαγορεύει ότι οι εν λόγω Ε∆ΜΑ
πρέπει να ορίζονται, να επισηµαίνονται µε περιεκτικές επικεφαλίδες και να παρέχεται
µια συµφωνία µεταξύ αυτών και των οικονοµικών καταστάσεων, ενώ επίσης πρέπει
να επεξηγείται η συνάφεια και η αξιοπιστία τους.
10. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ESMA αποφάσισε να εκδώσει τις παρούσες
κατευθυντήριες γραµµές. Οι κατευθυντήριες γραµµές καθορίζουν µια κοινή
προσέγγιση για τη χρήση Ε∆ΜΑ και αναµένεται να ωφελήσουν τους χρήστες και να
προαγάγουν την εµπιστοσύνη της αγοράς.

IV. Συµµόρφωση και υποχρεώσεις ενηµέρωσης
Καθεστώς των κατευθυντήριων γραµµών
11. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες εκδίδονται δυνάµει του
άρθρου 16 του Κανονισµού ESMA και απευθύνονται στους εκδότες ή στα πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο, καθώς και στις ΑΑ. Σύµφωνα µε το
άρθρο 16 παράγραφος 3 του Κανονισµού ESMA, οι ΑΑ και οι εκδότες ή τα πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να συµµορφωθούν µε τις κατευθυντήριες γραµµές.
12. Προς αποφυγήν αµφιβολιών, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δεν
υποκαθιστούν τυχόν υποχρεώσεις συµµόρφωσης µε απαιτήσεις που καθορίζονται σε
Κανονισµούς ή Οδηγίες. Κατά συνέπεια, διατηρείται η υποχρέωση συµµόρφωσης µε
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό για την Κατάχρηση της Αγοράς
σχετικά µε την έγκαιρη δηµοσιοποίηση πληροφοριών στην αγορά ή στο κοινό, όπως
απαιτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
13. Οι ΑΑ που είναι επιφορτισµένες µε την ευθύνη για την εποπτεία των απαιτήσεων της
Οδηγίας για τη ∆ιαφάνεια και του Κανονισµού για την Κατάχρηση της Αγοράς πρέπει
να ενσωµατώσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές στις εποπτικές πρακτικές
τους και να παρακολουθούν τη συµµόρφωση των εκδοτών µε αυτές.
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14. Οι ΑΑ που είναι επιφορτισµένες µε την ευθύνη για την έγκριση ενηµερωτικών δελτίων
πρέπει να ενσωµατώσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές στις εποπτικές
πρακτικές τους προκειµένου να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των προσώπων που
είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο µε αυτές.
Απαιτήσεις ενηµέρωσης
15. Οι ΑΑ στις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές οφείλουν να
ενηµερώσουν την ESMA κατά πόσον συµµορφώνονται ή προτίθενται να
συµµορφωθούν µε τις κατευθυντήριες γραµµές, αναφέροντας τους λόγους της
ενδεχόµενης µη συµµόρφωσης, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
τους
από
την
ESMA
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
corporate.reporting@esma.europa.eu. Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσµίας
αυτής, θα θεωρηθεί ότι οι ΑΑ δεν συµµορφώνονται. Υπόδειγµα για τις κοινοποιήσεις
διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της ESMA.

V. Κατευθυντήριες γραµµές για
∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης

τους

Εναλλακτικούς

16. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές προσδιορίζουν αρχές, οι οποίες παρατίθενται
µε έντονους χαρακτήρες, ακολουθούµενες στη συνέχεια από επεξηγηµατικές
παραγράφους όπου παρέχονται αναλυτικότερα στοιχεία και παραδείγµατα.
Προκειµένου οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
να συµµορφώνονται µε τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, θα πρέπει να
συµµορφώνονται µε το σύνολο των κατευθυντήριων γραµµών.
Τι είναι Ε∆ΜΑ;
17. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ως Ε∆ΜΑ νοείται ένας
χρηµατοοικονοµικός δείκτης µέτρησης της ιστορικής ή µελλοντικής
χρηµατοοικονοµικής απόδοσης, της οικονοµικής θέσης ή των ταµειακών
ροών, ο οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
18. Οι Ε∆ΜΑ συνήθως προκύπτουν από ή βασίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις,
όπως καταρτίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο µε την πρόσθεση ή αφαίρεση ποσών από τα
αριθµητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Παραδείγµατα
Ε∆ΜΑ περιλαµβάνουν: τα λειτουργικά κέρδη, τα αποτελέσµατα από ταµειακές
συναλλαγές, τα κέρδη προ εφάπαξ επιβαρύνσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA), το καθαρό χρέος, η αυτόνοµη ανάπτυξη ή παρόµοιοι όροι
που δηλώνουν προσαρµογές σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, των
καταστάσεων οικονοµικής θέσης ή των καταστάσεων ταµειακών ροών.
19. Σύµφωνα µε τον ορισµό στην παράγραφο 17, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές
δεν εφαρµόζονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
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•

σε δείκτες µέτρησης που ορίζονται ή προβλέπονται από το ισχύον πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, όπως τα έσοδα, τα αποτελέσµατα
χρήσεως ή τα κέρδη ανά µετοχή·

•

σε φυσικούς ή µη χρηµατοοικονοµικούς δείκτες µέτρησης, όπως είναι ο
αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός συνδροµητών, οι πωλήσεις ανά τετραγωνικό
µέτρο (όταν τα αριθµητικά στοιχεία των πωλήσεων εξάγονται απευθείας από
τις οικονοµικές καταστάσεις) ή σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες,
όπως είναι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, η κατανοµή του εργατικού
δυναµικού ανά είδος σύµβασης ή ανά γεωγραφική περιοχή·

•

σε πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικές συµµετοχές, απόκτηση ή διάθεση
ιδίων µετοχών και τον συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου·

•

σε πληροφορίες για την επεξήγηση της συµµόρφωσης µε τους όρους µιας
συµφωνίας ή νοµοθετικής απαίτησης, όπως είναι οι χρηµατοοικονοµικοί όροι
δανειακών συµβάσεων ή η βάση υπολογισµού των αµοιβών των διευθυντών ή
των ανώτερων διοικητικών στελεχών.

Αρχές που διέπουν τη δηµοσιοποίηση
20. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
πρέπει να ορίζουν τους χρησιµοποιούµενους Ε∆ΜΑ και τα συστατικά τους
µέρη, καθώς
και τη βάση υπολογισµού που έχει υιοθετηθεί,
συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών στοιχείων για όποιες ουσιώδεις
υποθέσεις ή παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα
που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει επίσης να αναφέρουν αν
ο Ε∆ΜΑ ή οποιαδήποτε από τα συστατικά του µέρη σχετίζεται µε την
(αναµενόµενη) απόδοση της παρελθούσας ή µελλοντικής περιόδου αναφοράς.
Παρουσίαση
21. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
πρέπει να δηµοσιοποιούν τους ορισµούς όλων των χρησιµοποιούµενων
Ε∆ΜΑ, µε σαφή και ευανάγνωστο τρόπο.
22. Οι Ε∆ΜΑ που δηµοσιοποιούνται πρέπει να επισηµαίνονται µε περιεκτικές
επικεφαλίδες που να αντικατοπτρίζουν το περιεχόµενό τους και τη βάση
υπολογισµού τους, προκειµένου να αποφεύγεται η µετάδοση παραπλανητικών
µηνυµάτων στους χρήστες.
23. Για παράδειγµα, οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό
δελτίο δεν πρέπει να χρησιµοποιούν υπερβολικά αισιόδοξες ή θετικές επικεφαλίδες
όπως «εγγυηµένα κέρδη» ή «προστατευµένες αποδόσεις».
24. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο, όταν
αναφέρονται σε Ε∆ΜΑ, δεν πρέπει να χρησιµοποιούν επικεφαλίδες, τίτλους ή
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περιγραφές που συµπίπτουν ή προσοµοιάζουν σε παραπλανητικό βαθµό µε δείκτες
µέτρησης που ορίζονται στο ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
25. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο δεν πρέπει
να χαρακτηρίζουν στοιχεία, κατά τρόπο ανακριβή, ως µη επαναλαµβανόµενα, σπάνια
ή ασυνήθιστα. Για παράδειγµα, στοιχεία που επηρέασαν προηγούµενες περιόδους
και θα επηρεάσουν µελλοντικές περιόδους σε ελάχιστες περιπτώσεις θα µπορούσαν
να θεωρηθούν ως µη επαναλαµβανόµενα, σπάνια ή ασυνήθιστα (όπως το κόστος
αναδιάρθρωσης ή οι ζηµίες αποµείωσης).
Συµφωνίες
26. Πρέπει να δηµοσιοποιείται η συµφωνία του Ε∆ΜΑ µε το πιο άµεσα
συσχετιζόµενο κονδύλιο, υποσύνολο ή σύνολο µε το οποίο µπορεί να υπάρξει
συµφωνία, µεταξύ εκείνων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις
της αντίστοιχης περιόδου, ενώ και τα ουσιώδη στοιχεία συµφωνίας πρέπει να
προσδιορίζονται και να επεξηγούνται χωριστά.
27. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
πρέπει επίσης να παρουσιάζουν, σε σχέση µε τον συγκεκριµένο Ε∆ΜΑ, το πιο
άµεσα συσχετιζόµενο κονδύλιο, υποσύνολο ή σύνολο µε το οποίο µπορεί να
υπάρξει συµφωνία, µεταξύ εκείνων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις.
28. Εάν τα στοιχεία συµφωνίας περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις, οι
χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να τα εντοπίσουν στις εν λόγω οικονοµικές
καταστάσεις. Εάν ένα στοιχείο συµφωνίας δεν µπορεί να εξαχθεί απευθείας από τις
οικονοµικές καταστάσεις, η συµφωνία πρέπει να καταδεικνύει πώς υπολογίζονται τα
αριθµητικά δεδοµένα.
29. Εάν ένας Ε∆ΜΑ µπορεί να προσδιοριστεί απευθείας από τις οικονοµικές
καταστάσεις, δεν απαιτείται συµφωνία. Αυτό ισχύει, για παράδειγµα, στην περίπτωση
που ο Ε∆ΜΑ είναι ένα σύνολο ή υποσύνολο που παρουσιάζεται στις οικονοµικές
καταστάσεις.
30. Εάν οι οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου δεν έχουν δηµοσιευθεί
ακόµη, οι Ε∆ΜΑ πρέπει να συµφωνούνται µε το πιο άµεσα συσχετιζόµενο κονδύλιο,
υποσύνολο ή σύνολο µε το οποίο µπορεί να υπάρξει συµφωνία, µεταξύ εκείνων που
πρόκειται να συµπεριληφθούν στις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις όταν
δηµοσιευθούν (π.χ. αποτελέσµατα κερδών που παρουσιάζονται πριν από τις
οικονοµικές καταστάσεις).
31. Εάν οι οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου δεν πρόκειται να
δηµοσιευθούν, οι Ε∆ΜΑ πρέπει να συµφωνούνται µε το πιο άµεσα συσχετιζόµενο
κονδύλιο, υποσύνολο ή σύνολο µε το οποίο µπορεί να υπάρξει συµφωνία, µεταξύ
εκείνων που θα συµπεριλαµβάνονταν στις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις, εάν
αυτές επρόκειτο να δηµοσιευθούν. Το πιο άµεσα συσχετιζόµενο κονδύλιο,
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υποσύνολο ή σύνολο µε το οποίο µπορεί να υπάρξει συµφωνία και το οποίο
χρησιµοποιείται για τη συµφωνία µε τον Ε∆ΜΑ πρέπει να υπολογίζεται και να
παρουσιάζεται µε τρόπο συνεπή προς το αντίστοιχο συσχετιζόµενο κονδύλιο,
υποσύνολο ή σύνολο που περιλαµβάνεται στις πλέον πρόσφατα δηµοσιευθείσες
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του εκδότη.
32. Εάν δεν είναι δυνατή η συµφωνία ενός Ε∆ΜΑ που παρουσιάζεται επειδή αυτός δεν
προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, όπως είναι οι εκτιµήσεις κερδών, οι
µελλοντικές εκτιµήσεις ή οι προβλέψεις κερδών, ο εκδότης πρέπει να επεξηγεί µε
ποιον τρόπο ο εν λόγω Ε∆ΜΑ συνάδει µε τις λογιστικές πολιτικές τις οποίες
εφαρµόζει ο εκδότης στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε το
ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
Επεξήγηση της χρήσης των Ε∆ΜΑ
33. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
πρέπει να επεξηγούν τη χρήση των Ε∆ΜΑ προκειµένου οι χρήστες να
µπορούν να κατανοούν τη συνάφεια και την αξιοπιστία τους.
34. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να
επεξηγούν, αφενός, τον λόγο για τον οποίο θεωρούν ότι ένας Ε∆ΜΑ παρέχει
χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, τις ταµειακές ροές ή τη
χρηµατοοικονοµική απόδοση και, αφετέρου, τους σκοπούς για τους οποίους
χρησιµοποιείται ο συγκεκριµένος Ε∆ΜΑ.
Σπουδαιότητα και παρουσίαση των Ε∆ΜΑ
35. Οι Ε∆ΜΑ δεν πρέπει να προβάλλονται µε µεγαλύτερη σπουδαιότητα, έµφαση ή
κύρος από ότι οι δείκτες µέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονοµικές
καταστάσεις.
36. Η παρουσίαση των Ε∆ΜΑ δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από την παρουσίαση
των δεικτών µέτρησης που προκύπτουν απευθείας από τις οικονοµικές καταστάσεις.
Συγκριτικά στοιχεία
37. Οι Ε∆ΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από συγκριτικά στοιχεία για τις αντίστοιχες
προηγούµενες περιόδους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Ε∆ΜΑ
σχετίζονται µε προβλέψεις ή εκτιµήσεις, τα συγκριτικά στοιχεία πρέπει να
σχετίζονται µε τις πλέον πρόσφατες ιστορικές πληροφορίες που είναι
διαθέσιµες.
38. Οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο
πρέπει να παρουσιάζουν συµφωνίες για όλα τα συγκριτικά στοιχεία που
παρουσιάζονται.
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39. Εάν δεν είναι πρακτικά εφικτό να παρασχεθούν συγκριτικά αριθµητικά στοιχεία, οι
εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να
γνωστοποιούν το γεγονός αυτό και να εξηγούν τον λόγο για τον οποίο δεν είναι
πρακτικά εφικτό να παράσχουν τα εν λόγω συγκριτικά στοιχεία.
40. Κατά την αναπροσαρµογή συγκριτικών στοιχείων, οι εκδότες ή τα πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να χρησιµοποιούν µόνο
πληροφορίες που είναι διαθέσιµες κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία
παρουσιάστηκε ο Ε∆ΜΑ, και δεν πρέπει να ενσωµατώνουν αποτελέσµατα γεγονότων
που συµβαίνουν µετά το χρονικό αυτό σηµείο, δηλαδή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται
εκ των υστέρων αποκτηθείσα γνώση κατά την παρουσίαση αναπροσαρµοσµένων
συγκριτικών στοιχείων.
Συνέπεια
41. Ο ορισµός και ο υπολογισµός ενός Ε∆ΜΑ πρέπει να είναι διαχρονικά
συνεπείς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν οι εκδότες ή τα πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο αποφασίζουν τον επαναπροσδιορισµό
ενός Ε∆ΜΑ, ο εκδότης οφείλει:
i.

να εξηγεί τις αλλαγές,

ii.

να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω αλλαγές οδηγούν σε
αξιόπιστη και πιο συναφή πληροφόρηση σχετικά µε τη
χρηµατοοικονοµική απόδοση, και

iii.

να παρέχει αναπροσαρµοσµένα συγκριτικά στοιχεία.

42. Εάν ένας εκδότης παύσει να δηµοσιοποιεί έναν Ε∆ΜΑ, ο εκδότης οφείλει να
εξηγεί τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος Ε∆ΜΑ δεν παρέχει
πλέον συναφή πληροφόρηση.
43. Όταν ένας συγκεκριµένος Ε∆ΜΑ αντικατασταθεί από άλλον ο οποίος επιτυγχάνει
καλύτερα τους ίδιους στόχους, οι εκδότες οφείλουν να εξηγούν τους λόγους για τους
οποίους ο νέος Ε∆ΜΑ παρέχει αξιόπιστη και περισσότερο συναφή πληροφόρηση σε
σύγκριση µε τον προηγούµενο Ε∆ΜΑ.
44. Οι Ε∆ΜΑ που περιλαµβάνονται σε ενηµερωτικά δελτία πρέπει να χρησιµοποιούνται
µε συνέπεια για τις οικονοµικές περιόδους τις οποίες καλύπτει το ενηµερωτικό δελτίο.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να καλύπτουν περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο αποφασίζουν την
αντικατάσταση ενός Ε∆ΜΑ ή την παύση παρουσίασης ενός Ε∆ΜΑ σε διαφορετικά
ενηµερωτικά δελτία ως προς τον χρόνο ή τη φύση των κινητών αξιών που εκδίδονται
(π.χ. τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενηµερωτικό δελτίο δεν υποχρεούνται
να εξηγούν τον λόγο για τον οποίο χρησιµοποιούνται διαφορετικοί Ε∆ΜΑ σε ένα
ενηµερωτικό δελτίο που αφορά την έκδοση µετοχικών κινητών αξιών και σε άλλο
ενηµερωτικό δελτίο που αφορά την έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών,
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λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συνάφεια των δεικτών µέτρησης απόδοσης
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε το είδος των κινητών αξιών που εκδίδονται).
Συµµόρφωση µέσω παραποµπής
45. Εξαιρουµένης της περίπτωσης ενηµερωτικών δελτίων που καλύπτονται από
χωριστό καθεστώς για την ενσωµάτωση µέσω παραποµπής4 και εξαιρουµένων
των κρατών µελών που δεν επιτρέπουν τη συµµόρφωση µέσω παραποµπής,
οι αρχές που διέπουν τη δηµοσιοποίηση και που επεξηγούνται στις παρούσες
κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να αντικατασταθούν από απευθείας
παραποµπή σε άλλα έγγραφα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί στο παρελθόν και
περιέχουν τις εν λόγω δηµοσιοποιήσεις σχετικά µε τους Ε∆ΜΑ, και στα οποία
οι χρήστες µπορούν να έχουν άµεση και εύκολη πρόσβαση. Σε αυτή την
περίπτωση, η συµµόρφωση µε τις κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να
αξιολογείται µε βάση τη συνδυαστική ανάγνωση των εγγράφων. Ωστόσο, η
συµµόρφωση µέσω παραποµπής δεν πρέπει να υποσκελίζει τις άλλες αρχές
που προβλέπονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
46. Οι Ε∆ΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από τα συγκριτικά στοιχεία των αντίστοιχων
προηγούµενων περιόδων, ως εκ τούτου η συµµόρφωση µέσω παραποµπής δεν
πρέπει να εκλαµβάνεται ως δυνατότητα αφαίρεσης των εν λόγω συγκριτικών
στοιχείων και αντικατάστασης αυτών από παραποµπές.
47. Οι παραποµπές που παρατίθενται πρέπει να κατευθύνουν τους χρήστες στις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές,
όπως οι απευθείας υπερσύνδεσµοι προς τα έγγραφα όπου διατίθενται οι
πληροφορίες αυτές. Η εν λόγω παραποµπή πρέπει να είναι αρκούντως ακριβής, π.χ.
προσδιορισµός της συγκεκριµένης σελίδας, ενότητας ή κεφαλαίου των εγγράφων
όπου µπορούν να αναγνωστούν οι εν λόγω πληροφορίες.
48. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η άµεση και εύκολη πρόσβαση στα
έγγραφα σηµαίνει ότι οι επενδυτές δεν θα χρειάζεται να εγγράφονται σε
διαδικτυακούς τόπους, να καταβάλλουν τέλη για να αποκτήσουν πρόσβαση στις εν
λόγω πληροφορίες ούτε να αναζητούν τα εν λόγω έγγραφα µέσω µηχανισµού
αναζήτησης ή µέσω σειράς αλλεπάλληλων συνδέσµων.
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