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         _____ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

7/448/11.10.2007 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

___________________ 

 

Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής 

έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.  

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 και την περίπτωση (β) της 

παραγράφου 5 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α/91/30.4.2007) 

«Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι 

κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες 

διατάξεις».  

2. Το άρθρο 10 του ν. 3401/2005 για το «Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς 

κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση». 

3. Την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ 

Α/168/24.7.2000) για τη «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, 

ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) ασφαλιστικών 

αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». 

 

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000) για 

τη «Συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων 

Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., 

επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». 

 

5. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του νόµου 1969/1991, (ΦΕΚ 

Α/167/
 

30.10.1991) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, 

διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», 

όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του νόµου 2198/1994 (ΦΕΚ A/43/22.3.1994). 

 

6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005). 
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7. Την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες 

συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων» (ΦΕΚ 

Β/1487/6.12.2000), όπως ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Άρθρο 1 

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία ετήσιας οικονοµικής έκθεσης 

 

Η ετήσια οικονοµική έκθεση, πέραν των στοιχείων που ορίζονται στις παραγράφους 2 

έως 5 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, περιλαµβάνει και τις ακόλουθες πρόσθετες 

πληροφορίες και στοιχεία: 

(α) Τις πληροφορίες του άρθρου 10 του ν.3401/2005 τις οποίες ο εκδότης 

δηµοσίευσε ή κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό σε εφαρµογή κοινοτικής ή 

εθνικής νοµοθεσίας, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης στην οποία 

αναφέρεται η ετήσια οικονοµική έκθεση και αφορούν σε κινητές αξίες του 

εκδότη, τον εκδότη ή τις οργανωµένες αγορές, στις οποίες είναι εισηγµένες. Οι 

πληροφορίες αυτές µπορούν να ενσωµατώνονται στην ετήσια οικονοµική 

έκθεση µέσω παραποµπής. Στην περίπτωση αυτή, στην ετήσια οικονοµική 

έκθεση περιλαµβάνεται πίνακας αντιστοιχίας των παραποµπών, ώστε οι 

επενδυτές να µπορούν να εντοπίζουν ευχερώς τις επιµέρους πληροφορίες. 

(β)  Τα συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες, σε ενοποιηµένη και µη βάση, 

που συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης που 

προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ. 4 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

(γ) Την ετήσια έκθεση για τη διάθεση των κεφαλαίων της οικονοµικής χρήσης στην 

οποία αφορά, εφόσον η διάθεση δεν έχει ολοκληρωθεί ή ολοκληρώθηκε κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου εξαµήνου, που αντλήθηκαν από αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ή από έκδοση οµολογιακού δανείου, σε 

συνέχεια των αναφερόµενων στο σχετικό ενηµερωτικό δελτίο της έκδοσης. Το 

ελάχιστο περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα 

στον κανονισµό της οργανωµένης αγοράς και τις τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτού εκδοθείσες αποφάσεις. Κατά την ολοκλήρωση της διάθεσης των 

κεφαλαίων η έκθεση που συντάσσεται πρέπει να είναι ελεγµένη από ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή. 

(δ) Αναφορά στο διαδικτυακό τόπο όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις 

του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύµων εταιριών, οι οποίες αναφέρονται 

στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του ν.2190/1920. 
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Άρθρο 2 

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία ετήσιας έκθεσης διοικητικού συµβουλίου 

 

1. Η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, πέραν των στοιχείων που ορίζονται 

στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, περιλαµβάνει και τις 

σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων προσώπων (συνδεόµενα µέρη), 

όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και τουλάχιστον τις 

συναλλαγές µεταξύ του εκδότη και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης την οποία αφορούν 

και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της 

επιχείρησης κατά την εν λόγω χρήση. 

2. Η αναφορά στις συναλλαγές περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών,  

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της χρήσης,  

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη και  

(δ) άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για  

την κατανόηση της οικονοµικής θέσης του εκδότη των µετοχών, εφόσον οι 

συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους 

συνήθεις όρους της αγοράς. 

3. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις µεµονωµένες συναλλαγές κάθε συνδεδεµένου 

προσώπου µε τον εκδότη µπορούν να συναθροίζονται ανάλογα µε τη φύση τους, 

εκτός εάν απαιτείται διακριτή παράθεση για την κατανόηση των επιπτώσεων των 

συναλλαγών ενός ή περισσοτέρων συνδεδεµένων προσώπων στην οικονοµική θέση 

του εκδότη των µετοχών. 

Άρθρο 3 

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης 

 

Η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, πέραν των στοιχείων που ορίζονται στις 

παραγράφους 2, 3, 4 περίπτωση (α) και 7 του άρθρου 5 του ν.3556/2007, περιλαµβάνει 

και τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία: 

 

(α)  Τα στοιχεία και πληροφορίες, σε ενοποιηµένη και µη βάση, που συντάσσονται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

(β) Την έκθεση για τη διάθεση των κεφαλαίων του πρώτου εξαµήνου της 

οικονοµικής χρήσης στην οποία αφορά, που αντλήθηκαν από αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ή από έκδοση οµολογιακού 

δανείου, σε συνέχεια των αναφερόµενων στο σχετικό ενηµερωτικό δελτίο της 

έκδοσης. Το ελάχιστο περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών είναι σύµφωνο µε τα 

οριζόµενα στον κανονισµό της οργανωµένης αγοράς και τις τυχόν κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις. Κατά την ολοκλήρωση της 

διάθεσης των κεφαλαίων η έκθεση που συντάσσεται πρέπει να είναι ελεγµένη 

από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 
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Άρθρο 4 

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία εξαµηνιαίας  

έκθεσης διοικητικού συµβουλίου 

 

1. Η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει, πέραν των 

στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και στο 

άρθρο 3 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορθή 

απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του εκδότη, έτσι ώστε η 

απεικόνιση να παρουσιάζει µια ισορροπηµένη και ολοκληρωµένη ανάλυση της 

εξέλιξης, των επιδόσεων και της θέσης του εκδότη, σε συνάρτηση µε το µέγεθος και 

την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την 

κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης του εκδότη, η εξαµηνιαία 

έκθεση του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικούς και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων 

που έχουν σχέση µε τη συγκεκριµένη επιχείρηση. Επιπρόσθετα, περιλαµβάνει 

ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων 

του εκδότη κατά το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης. 

2. Εφόσον συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση του 

διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα 

ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα του εκδότη και των θυγατρικών του και µε 

αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα του εκδότη, όπου 

τούτο κρίνεται από τη διοίκησή του σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη 

κατανόηση του περιεχοµένου της. 

 

Άρθρο 5 

Υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Οι εκδότες υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα µε τη 

δηµοσιοποίησή τους, την ετήσια και εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, καθώς και τις 

τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις των άρθρων 4, 5 και 6 αντίστοιχα του 

ν.3556/2007. Μέχρι την οικονοµική περίοδο που λήγει την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2009, τα 

παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται και εγγράφως.  

 

 

Άρθρο 6 

Τροποποίηση διατάξεων  απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β’ 1487/2000) 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 1487/2000) αντικαθίσταται ως εξής: «Η υπηρεσία 

εξυπηρέτησης µετόχων µεριµνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 
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µετόχων της εταιρίας να διανέµεται στους παριστάµενους µετόχους η ετήσια 

οικονοµική έκθεση του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.» 

2. Καταργείται το άρθρο 8 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β’ 1487/2000). 

 

Άρθρο 7 

Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 

 

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού ή του προϋπολογισµού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

3. Τα άρθρα 1-5 εφαρµόζονται στις ετήσιες και εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις και 

εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου του εκδότη, που αφορούν τις χρήσεις που 

αρχίζουν την ή µετά την 20
η
 Ιανουαρίου 2007. Το καταργηθέν µε την  παράγραφο 2 

του άρθρου 6 άρθρο 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς εξακολουθεί να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές χρήσεις που έχουν 

αρχίσει πριν την 20
η
 Ιανουαρίου 2007. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της 

απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξακολουθεί να εφαρµόζεται 

ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της 

παρούσας για τις οικονοµικές χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν την 20
η
 Ιανουαρίου 

2007. 

 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). 

 

 

Ο Γραµµατέας 

 

 

Ο Πρόεδρος    Ο Α’ Αντιπρόεδρος    Ο Β’ Αντιπρόεδρος 

 

 

Αλέξιος Α. Πιλάβιος   Γιάγκος Χαραλάµπους  Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 

 

 

Τα µέλη 


