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: Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
με θέμα ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία
των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2014’

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 ESMA/2014/1309 και θέμα ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες
όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2014’ (ESMA Public
Statement – European common enforcement priorities for 2014 financial statements).
Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση παρουσιάζει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από κοινού
μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σχέση με την
εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων των εκδοτών για το έτος 2014 και αφορούν την
εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε συγκεκριμένους
τομείς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τους οποίους θεωρούν ως σημαντικούς, με στόχο
την προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην Ευρώπη.
Οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες αφορούν τους πιο κάτω τομείς χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης:




Καταρτισμό και παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών γνωστοποιήσεων τους.
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση από εταιρείες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και
σχετικές γνωστοποιήσεις.
Αναγνώριση και επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, η εν λόγω Δημόσια Δήλωση επισημαίνει δύο τομείς που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2014 από τα Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Τα εν λόγω
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, αναμένεται όπως συμπεριλάβουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες σε σχέση με τις σημαντικές επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της Συνολικής
Αξιολόγησης τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και σε σχέση με τυχόν αλλαγές

στις κεφαλαιακές ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, η ESMA θεωρεί ότι τα συμπεράσματα της Έκθεσής
της για τη συγκρισιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
για το 2013 (ESMA Report on comparability of financial statements of financial institutions)
εξακολουθούν να είναι σημαντικά κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος
2014.
Πέραν των πιο πάνω, στη Δημόσια Δήλωση αναφέρεται ότι συνεχίζουν να θεωρούνται
σημαντικές οι προτεραιότητες που καθορίστηκαν σε προηγούμενα χρόνια όπως η απομείωση
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η επιμέτρηση της
δίκαιης αξίας καθώς και οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με τους κινδύνους σε σχέση με τα
χρηματοοικονομικά μέσα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους Ελεγκτές τους, όπως λάβουν δεόντως υπόψη τα
θέματα/εισηγήσεις που αναφέρονται στη Δημόσια Δήλωση της ESMA, κατά την ετοιμασία ή
έλεγχο αντίστοιχα των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2014.
Η ESMA μαζί με τις εθνικές εποπτικές αρχές θα αξιολογήσουν την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στα
θέματα που περιλαμβάνονται στις υπό αναφορά προτεραιότητες. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα
ενσωματώσουν τις εν λόγω προτεραιότητες στις αξιολογήσεις τους σε σχέση με τις οικονομικές
καταστάσεις των εκδοτών για το έτος 2014 και θα λάβουν σχετικά μέτρα όπου κριθεί απαραίτητο.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τη σειρά της θα συμπεριλάβει τους τομείς που αναφέρονται πιο
πάνω στα θέματα στα οποία θα επικεντρωθεί κατά την αξιολόγηση των οικονομικών
καταστάσεων για το έτος 2014 για συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ.
Η Δημόσια Δήλωση καθώς και η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών (ESMA) βρίσκονται, στα αγγλικά, στην ενότητα Ρυθμιστικό πλαίσιο/Νόμος
Διαφάνειας/Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό πλαίσιο ή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cysec.gov.cy/el-GR/legislation/issuers/TRANSPARENCY/#
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