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Αριθμός 177
O ΠΔΡΗ ΣΖ ΛΖΦΖ EΚΣΑΚΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΠΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΔΠΟΠΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020
___________________
ΟΓΖΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΗΑ ΣΟ ΔΚΣΑΚΣΟ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΥΔΣΗΚΑ
ΜΔ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, ζηε βάζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη αζθψληαο ηελ
εμνπζία πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 6 ηνπ πεξί ηεο Λήςεο Έθηαθησλ Μέηξσλ απφ Υξεκαηννηθνλνκηθνχο Οξγαληζκνχο θαη
Δπνπηηθέο Αξρέο Νφκνπ ηνπ 2020, εθδίδεη ηελ αθφινπζε νδεγία:
πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηνπ Έθηαθηνπ Μέηξνπ ηεο Αλαζηνιήο
Τπνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ
Οδεγία ηνπ 2020.

Δξκελεία.
196(I) ηνπ 2012
109(Η) ηνπ 2013
117(Η) ηνπ 2014
142(Η) ηνπ 2015.

2.

ηελ παξνχζα Οδεγία εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«αδεηνχρν πξφζσπν» ζεκαίλεη ηελ εηαηξεία πνπ θαηέρεη άδεηα δπλάκεη ηνπ πεξί ηεο
Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ
Νφκνπ·
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«αλαθνίλσζε» ζεκαίλεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κε νπνηνλδήπνηε κέζν θαη
πεξηιακβάλεη190(Η) ηνπ 2007
72(Η) ηνπ 2009
143(Η) ηνπ 2012
60(I) ηνπ 2013
163(Η) ηνπ 2014
164(Η) ηνπ 2014
35(Η) ηνπ 2016
56(I) ηνπ 2017.

(α) ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ελ ηε ελλνία ηνπ άξζξνπ 37(1) ηνπ πεξί ησλ
Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά)
Νφκνπ,

(β) ηε δηάζεζε ή/θαη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνπο επελδπηέο.
Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν.
Όπνπ ζηελ παξνχζα Οδεγία γίλεηαη αλαθνξά ζην Νφκν, λννχληαη θαη νη θαη’
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο.
θνπφο

3.

θνπφο ηεο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο θαη ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηνπ έθηαθηνπ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αθφινπζσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πξνο εηνηκαζία, ππνβνιή θαη αλαθνίλσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ:
(α) εθδνηψλ,
(β) εηαηξεηψλ παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (ΔΠΓΤ),
(γ) νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ),
(δ) νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ (ΟΔΔ) ,
(ε) δηαρεηξηζηψλ νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ (ΓΟΔΔ),
(ζη) εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ.

Υξφλνο αλαζηνιήο
γηα εηνηκαζία θαη
αλαθνίλσζε
νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

4.

(1)

Ζ ππνρξέσζε ησλ εθδνηψλ πξνο αλαθνίλσζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
σο κέξνο ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο ηνπο έθζεζεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 9 ηνπ πεξί ησλ Πξνυπνζέζεσλ Γηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο
Γηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά) Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019,
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2020.

(2)

Ζ ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αδεηνχρα
πξφζσπα πξνο εηνηκαζία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 22 ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019,
αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ 2020.

(3)

Ζ ππνρξέσζε γηα εηνηκαζία θαη αλαθνίλσζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ
πεξηέρνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ΟΔΚΑ πνπ είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά
δηαρεηξηδφκελνη, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 55 θαη 58(1) ηνπ πεξί ησλ
Αλνηθηνχ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2019, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2020.

(4)

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 124(8)(α) θαη 134(3)(β) ηνπ πεξί
Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, ε ππνρξέσζε γηα εηνηκαζία θαη
αλαθνίλσζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε ΟΔΔ
πνπ είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά δηαρεηξηδφκελνη, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηα
άξζξα 76 θαη 78 ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ θαη ην
άξζξν 29(3) ηνπ πεξί ησλ Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2020.

(5)

Ζ ππνρξέσζε ησλ ΓΟΔΔ πξνο εηνηκαζία θαη αλαθνίλσζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γηα θάζε ΟΔΔ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ή/θαη γηα
θάζε ΟΔΔ ηνπ νπνίνπ δηαζέηνπλ κεξίδηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 29 ηνπ πεξί ησλ
Γηαρεηξηζηψλ Οξγαληζκψλ Δλαιιαθηηθψλ Δπελδχζεσλ Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2019, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 31 Απγνχζηνπ 2020.

78(Η) ηνπ 2012
88(Η) ηνπ 2015
52(Η) ηνπ 2016
134(Η) ηνπ 2019.

124(Η) ηνπ 2018.
56(Η) ηνπ 2013
8(Η) ηνπ 2015
97(Η) ηνπ 2015.
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Υξφλνο αλαζηνιήο
γηα ππνβνιή
νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ

Λήμε αλαζηνιήο

5.

6.

(1)

Δθφζνλ ε ππνρξέσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξάγξαθν 3 πξνο εηνηκαζία ή/θαη αλαθνίλσζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεη ε
παξάγξαθνο 4, αλαζηέιιεηαη κέρξη εθείλε ηελ εκεξνκελία θαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ.

(2)

Ζ ππνρξέσζε ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ΟΔΚΑ πξνο ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 114 ηνπ πεξί ησλ Αλνηθηψλ Σχπνπ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ
Νφκνπ, γηα ην νηθνλνκηθφο έηνο 2019, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 30 Ηνπιίνπ 2020.

Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο πνπ θαζνξίδνπλ νη παξάγξαθνη 4 θαη 5, νη
ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζπκκνξθψλνληαη
ακέζσο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαζηαιεί.
Ννείηαη φηη γηα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
απνηεινχλ κέξνο ή/θαη πεξηέρνληαη ζε εηήζηα έθζεζε ή ζε εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε, κε ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ αλαζηνιήο πνπ θαζνξίδνπλ νη παξάγξαθνη 4 θαη 5, εηνηκάδνπλ,
ππνβάιινπλ ή/θαη αλαθνηλψλνπλ, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ακέζσο ηελ εηήζηα έθζεζε
ή ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπο ε νπνία δελ εηνηκάζηεθε, ππνβιήζεθε ή/θαη
αλαθνηλψζεθε ζπλεπεία ηεο αλαζηνιήο.

Έλαξμε ηζρχνο

7.

Ζ παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.

