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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) επιθυμεί να ενημερώσει τους εκδότες που έχουν
κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά (οι ‘εκδότες’) για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των
προϋποθέσεων διαφάνειας, ως τροποποιήθηκε (η ‘Οδηγία Διαφάνειας’): «Από την 1η Ιανουαρίου
2020, όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για
την υποβολή εκθέσεων υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους/οφέλους.».
Για σκοπούς εφαρμογής του πιο πάνω άρθρου, εκδόθηκε ο «κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ)
2019/815 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για
τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς»1 (ο ‘Κανονισμός’), ο οποίος
καθορίζει το ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (European Single Electronic Format – ‘ESEF’) που θα
χρησιμοποιείται για τον καταρτισμό των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων από τους εκδότες και
εφαρμόζεται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες περιέχουν οικονομικές καταστάσεις για
τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Ο Κανονισμός
προβλέπει συνοπτικά τα ακόλουθα:
- Οι εκδότες καταρτίζουν όλες τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους σε μορφότυπο XHTML.
- Στις περιπτώσεις όπου οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις περιλαμβάνουν ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), οι εκδότες επισημαίνουν (mark-up) τις εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
- Οι εκδότες χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL.
Επισημαίνεται ότι τον Δεκέμβριο 2020, στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την
πανδημία COVID-19, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τροποποίηση της Οδηγίας Διαφάνειας με την οποία δίνεται η
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Αρχικά εκδόθηκε με αριθμό (ΕΕ) 2018/815 και διορθώθηκε σε (ΕΕ) 2019/815 τον Ιούνιο 2019.

δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέψουν στους εκδότες να εφαρμόσουν την απαίτηση για
ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων με βάση το ESEF ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή
για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι
τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αιτιολογημένη πρόθεσή τους να
επιτρέψουν αυτή την καθυστέρηση. Η δημοσίευση της εν λόγω τροποποίησης στην επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται περί το τέλος Φεβρουαρίου 2021.
Η ΕΚΚ έχει ενημερωθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρόθεση να υιοθετήσει το πιο πάνω μέτρο
ώστε να επιτρέψει στους εκδότες να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του ESEF ένα χρόνο αργότερα,
δηλαδή για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και έχει
ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με βάση το πιο πάνω, οι εκδότες με κράτος μέλος καταγωγής την Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα
με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη
Αγορά) Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος Διαφάνειας’), μπορούν να εφαρμόσουν την
απαίτηση για σύνταξη των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων με βάση το ESEF για τα οικονομικά
έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι, όσοι εκδότες το επιθυμούν
μπορούν να καταρτίσουν την ετήσια οικονομική τους έκθεση για τα οικονομικά έτη που άρχισαν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, με βάση τις απαιτήσεις του ESEF ως καθορίζεται στον
Κανονισμό. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με όλες τις απαιτήσεις του
Νόμου Διαφάνειας αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση.
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το ESEF, περιλαμβανομένου του σχετικού εγχειριδίου
(ESEF reporting manual), είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών
και Αγορών (ΕSMA) στον σύνδεσμο https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporatedisclosure/european-single-electronic-format. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δημοσιεύσει
έγγραφο με συχνές ερωτήσεις για το ESEF το οποίο είναι διαθέσιμο στο
https://ec.europa.eu/info/files/190529-faq-rts-esfs_en καθώς και Ερμηνευτική Ανακοίνωση
σχετικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων που
περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN.
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