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ΘΕΜΑ

: Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με θέμα
‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2020’

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 ESMA32-63-1041 και θέμα ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά
την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2020’ (ESMA Public Statement – European
common enforcement priorities for 2020 annual financial reports).
Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση παρουσιάζει τις κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες που καθορίστηκαν από
την ESMA από κοινού με τις εποπτικές Αρχές των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σχέση
με την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των Εκδοτών για το έτος 2020.
Οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2020,
αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς/ Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΑ/ΔΛΠ):
 ΔΛΠ 1 - Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων και συγκεκριμένα όσον αφορά τα ακόλουθα
θέματα:
‒ Παραδοχές σε σχέση με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Going concern assumptions).
‒ Γνωστοποιήσεις σε σχέση με σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις.
‒ Παρουσίαση στοιχείων σε σχέση με την πανδημία COVID-19 στις Οικονομικές Καταστάσεις.
 ΔΛΠ 36 - Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.
 ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα και ΔΠΧΑ 7 - Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.
 ΔΠΧΑ 16 - Μισθώσεις.
Οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε σχέση με τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις1 για το έτος
2020 είναι οι ακόλουθες:
 Επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 σε σχέση με μη χρηματοοικονομικά θέματα.
 Κοινωνικά θέματα και θέματα προσωπικού.
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Άρθρα 151Α και 151Β του περί Εταιρειών Νόμου.

 Επιχειρηματικό μοντέλο και δημιουργία αξίας.
 Κίνδυνος σε σχέση με την κλιματολογική αλλαγή.
Επιπλέον, η ESMA παραπέμπει στην καθοδήγηση που εκδόθηκε σε σχέση με τους παράγοντες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ESMA όσον αφορά
τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης σε σχέση με το COVID-19 (ESMA Questions and
Αnswers - ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures, 17 April 2020 - Q&Α 18)2.
Κατά την επιλογή των φετινών προτεραιοτήτων, η ESMA επικεντρώθηκε στην ανάγκη παροχής επαρκούς
διαφάνειας όσον αφορά τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, οι οποίες λόγω της διάρκειας της,
αναμένεται να επηρεάσουν διάφορα στοιχεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το 2020 που θα
δημοσιοποιηθούν από τους Εκδότες. Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση συμπληρώνει και επεκτείνει κάποιες
από τις συστάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί στη Δημόσια Δήλωση της ESMA με θέμα ‘Λογιστικές
επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (COVID-19) στον υπολογισμό των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9’3, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο 2020, καθώς και στη
Δημόσια Δήλωση της ESMA με θέμα ‘Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (COVID-19) στις
Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις’4, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Μάϊο 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της τρέχουσας κατάστασης, η ESMA περαιτέρω τονίζει την
ευθύνη των διοικητικών και εποπτικών οργάνων των Εκδοτών, καθώς και τη σημασία του εποπτικού
ρόλου των επιτροπών ελέγχου, τα οποία είναι βασικά για να διασφαλιστεί η συνολική συνοχή της
ετήσιας οικονομικής πληροφόρησης και η υψηλή ποιότητα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.
Τέλος, η ESMA, όπως και τα προηγούμενα έτη, επισημαίνει ότι με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) στις 31 Δεκεμβρίου 2020, είναι σημαντικό να παρέχονται
γνωστοποιήσεις αναφορικά με την επίδρασή της στις δραστηριότητες και στη χρηματοοικονομική και μη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση των Εκδοτών.
Η ΕΚΚ καλεί τους Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και τους ελεγκτές τους, όπως λάβουν δεόντως υπόψη τα θέματα που αναφέρονται στην εν λόγω
Δημόσια Δήλωση της ESMA, κατά την ετοιμασία ή τον έλεγχο αντίστοιχα των οικονομικών καταστάσεων
για το έτος 2020, καθώς και των άλλων μερών της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
Η ESMA μαζί με τις εθνικές εποπτικές Αρχές, περιλαμβανομένης της ΕΚΚ, θα αξιολογήσουν την εφαρμογή
των ΔΠΧΑ σε σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στις υπό αναφορά προτεραιότητες καθώς και την
εφαρμογή των άλλων θεμάτων που πηγάζουν από άλλες υποχρεώσεις ως αναφέρονται πιο πάνω. Οι
εθνικές εποπτικές Αρχές θα ενσωματώσουν τις εν λόγω προτεραιότητες στις αξιολογήσεις τους σε σχέση
με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των Εκδοτών για το έτος 2020 και θα λάβουν σχετικά μέτρα όπου
κριθεί απαραίτητο.
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Η ΕΚΚ θα συμπεριλάβει τους τομείς που αναφέρονται πιο πάνω στα θέματα που θα επικεντρωθεί κατά
την αξιολόγηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Εκδοτών για το έτος 2020 σε σχέση με τη
συμμόρφωσή τους με τα ΔΠΧΑ.
Η Δημόσια Δήλωση της ESMA είναι διαθέσιμη, στα αγγλικά, στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ, στην
ενότητα Εποπτευόμενοι/Εκδότες/Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA)/Δημόσιες Δηλώσεις ESMA.
Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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