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‘Λογιστικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) στον
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
9’

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των Εκδοτών, των
οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, στη Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (ESMA) με αριθμό αναφοράς ESMA32-63-951 και θέμα ‘Λογιστικές επιπτώσεις από την
εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9’ (ESMA Public Statement - Accounting implications of the COVID-19
outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9).
Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση, έχει σκοπό να προωθήσει τη συνεπή εφαρμογή των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποφυγή
αποκλίσεων κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα, σε σχέση με τις
επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19). Ειδικότερα, η Δημόσια Δήλωση της
ESMA αφορά τις λογιστικές επιπτώσεις των μέτρων που πάρθηκαν ή προτάθηκαν από τις Εθνικές
Κυβερνήσεις και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η δυσμενής συστημική
οικονομική επίπτωση από τον Κορωνοϊό.
Η άποψη της ESMA είναι ότι οι αρχές του ΔΠΧΑ 9 δίνουν επαρκή ευελιξία για μια πιστή απεικόνιση
των ειδικών περιστάσεων της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και των σχετικών μέτρων δημόσιας
πολιτικής.
Η ΕΚΚ καλεί τόσο τους Εκδότες όσο και τους ελεγκτές τους όπως λάβουν δεόντως υπόψη τα
θέματα που αναφέρονται στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση.

Η ESMA μαζί με τις Εθνικές εποπτικές Αρχές, περιλαμβανομένης της ΕΚΚ, θα συνεχίσουν να
παρακολουθούν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 από τους Εκδότες και ειδικότερα όσον αφορά στη
χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων για αυτό το θέμα.
Η Δημόσια Δήλωση της ESMA είναι διαθέσιμη, στα αγγλικά, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ, στην
ενότητα Εποπτευόμενοι/Εκδότες/Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA)/Δημόσιες Δηλώσεις ESMA.
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