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ΘΕΜΑ

: Υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών
Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
από Νόμιμους Ελεγκτές και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία, καθώς και για
Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (‘ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017’), για
Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η ‘ΕΚΚ’) θα ήθελε να σας επισύρει την προσοχή στις υποχρεώσεις που
προκύπτουν βάσει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017, Ν.53(Ι)/2017, για Οντότητες Δημοσίου
Συμφέροντος οι οποίες περιλαμβάνουν οντότητες οι οποίες διέπονται από το δίκαιο της
Δημοκρατίας των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά ή ρυθμιζόμενη αγορά1 (‘εκδότες’). Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017 τέθηκε σε
ισχύ στις 2 Ιουνίου 2017 και αντικαθιστά τον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων
και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009, Ν.42(Ι)/2009, ο οποίος καταργείται.
Ειδικά επισημαίνεται ότι με βάση το Άρθρο 78(1) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017: «Κάθε
οντότητα δημοσίου συμφέροντος οφείλει να διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία πρέπει να
(α) Αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή είτε επιτροπή του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου
της ελεγχόμενης οντότητας˙ και
(β) αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου και/ή μέλη του εποπτικού
οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας ή/και μέλη διορισμένα από τη γενική συνέλευση των
μετόχων της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από
ισοδύναμο όργανο».
Επίσης, στα άρθρα 78(2)-(4) του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 καθορίζεται περαιτέρω η σύνθεση
της εν λόγω επιτροπής ελέγχου και στο άρθρο 78(5) καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντά της.
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Κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, η ΕΚΚ είναι η αρμόδια αρχή για τον
έλεγχο της συμμόρφωσης και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, για σκοπούς του πιο πάνω
άρθρου, αναφορικά με τις οντότητες που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο των οποίων οι
μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά
οποιουδήποτε κράτους μέλους, εξαιρουμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, η ΕΚΚ επιθυμεί να ενημερώσει τους εκδότες ότι η Εγκύκλιος της ΕΚΚ με αριθμό ΕΓΕκδότες-2014-01, η οποία εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2014 αναφορικά με τις υποχρεώσεις που
προέκυπταν βάσει του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος, καταργείται
και αντικαθίσταται με την παρούσα εγκύκλιο.
Η ΕΚΚ καλεί τους εκδότες όπως μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017 ενημερώσουν την ΕΚΚ για τη
σύνθεση της επιτροπής ελέγχου τους σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017.
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