Legal
Flash
Νοέμβριος 2019

Νέα υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
επιχειρήσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος έως την 30η Νοεμβρίου 2019
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2682/3.6.2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων της έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δημιουργήθηκε Κεντρικό Γραφείο
Ισολογισμών, με σκοπό τη συλλογή και την παροχή στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, με την εν λόγω Πράξη, προβλέπεται νέα υποχρέωση υποβολής των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα νομικών προσώπων στην ΤτΕ,
ταυτόχρονα με την υποχρέωση δημοσίευσής τους. Αναλυτικά:
Υπόχρεα Νομικά
Πρόσωπα

Η ως άνω υποχρέωση αφορά το σύνολο των:
•
•
•
•

εισηγμένων ή μη Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.),
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.),
ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιρειών,

που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και οι οποίες συντάσσουν τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του
Ν.4308/2014.
Επισημαίνεται ότι για τις εν λόγω εταιρείες, δεν αρκεί η κατά το νόμο υποχρέωση
δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους, καθώς απαιτείται,
επιπρόσθετα, παρότι δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και η υποβολή τους
στην ΤτΕ με τη συμπλήρωση γνωστοποιήσεων συγκεκριμένου τύπου.
Εξαιρούμενα Νομικά
Πρόσωπα

Από τη σχετική υποχρέωση εξαιρούνται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προθεσμία υποβολής

οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
οι εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring),
οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital),
οι εταιρείες παροχής πιστώσεων,
οι ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ),
οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας,
οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία
επαγγελματικής ασφάλισης,
οι κοινοπραξίες,
τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.

Η πρώτη υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των υπόχρεων
εταιρειών, η οποία θα αφορά τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 θα πραγματοποιηθεί έως
και την 30η Νοεμβρίου 2019.
Για τις επόμενες χρήσεις, η υποβολή των σχετικών στοιχείων στην ΤτΕ θα
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κατά νόμο δημοσίευσή τους.

Περιεχόμενο της
γνωστοποίησης

Η πρώτη υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των υπόχρεων
εταιρειών θα αφορά τις ακόλουθες εταιρικές χρήσεις:
•
•
•

2016, για τις χρήσεις που έληξαν από 01.04.2016 έως και 31.03.2017,
2017, για τις χρήσεις που έληξαν από 01.04.2017 έως και 31.03.2018,
2018, για τις χρήσεις που έληξαν από 01.04.2018 έως και 31.03.2019

Σε κάθε περίπτωση, η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν τα ανωτέρω νομικά
πρόσωπα.
Τύπος της
γνωστοποίησης

Οι υπόχρεες εταιρείες οφείλουν να υποβάλλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους
καταστάσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της
ΤτΕ οδηγίες υποβολής και συμπλήρωσης στοιχείων, η τελευταία έκδοση των οποίων θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ.
Η συμπλήρωση των στοιχείων θα γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με αν
συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους κατά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και την τυχόν
υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί μικρών οντοτήτων. Υποδείγματα των
γνωστοποιήσεων και οδηγίες σχετικά με την υποβολή έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο
της ΤτΕ ( https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolh-stoixeiwn/ethsiesxrhmatooikonomikes-katastaseis-apo-epixeirhseis-toy-mh-xrhmatopistwtikoy-tomea )
ενώ η σχετική υποβολή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας IRIS.

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω υποχρέωση υποβολής ή η ελλιπής, εσφαλμένη ή
εκπρόθεσμη υποβολή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των ανωτέρω υπόχρεων
εταιρειών, ενδέχεται να επισύρουν τις κυρώσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 55
Γ του Καταστατικού της ΤτΕ και να επιφέρουν πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
έως και το ποσό των 293.470 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής έως και το ποσό των
586.940 ευρώ.

Σκοπός υποβολής

Η υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ανωτέρω υπόχρεων
εταιρειών αποσκοπεί αποκλειστικά στη συλλογή και παροχή στατιστικής πληροφόρησης
για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στη Διεύθυνση Στατιστικής της ΤτΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα Κεντρικά Γραφεία Ισολογισμών λειτουργούν ήδη στις
περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Εμπιστευτικότητα
πληροφοριών

Κατά τη συλλογή των ανωτέρω στοιχείων από την ΤτΕ εφαρμόζονται οι κανόνες για την
προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού
(ΕΚ) Αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.
Επιπλέον, τα παρεχόμενα στοιχεία, αν και είναι δημοσιευμένα, δεν θα δημοσιεύονται
από την ΤτΕ σε ατομική βάση, αλλά μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να
αποφεύγεται, έστω και έμμεσα, η αναγνώριση της ταυτότητας των νομικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι κάθε εξατομικευμένη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών της και ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες γενικές αρχές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται
απαραιτήτως σε όλες τις περιπτώσεις. Οι εξειδικευμένοι μας σύμβουλοι είναι σε θέση να σας βοηθήσουν
όσον αφορά τα ζητήματα που ανακύπτουν στη δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.
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