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Περιεχόμενο Έκθεσης

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) θα ήθελε να σας επισύρει την προσοχή στα
ακόλουθα σε σχέση με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος για
το πλήρες οικονομικό έτος καθώς επίσης και του περιεχόμενου της σχετικής έκθεσης που
συνοδεύει την Ένδειξη Αποτελέσματος:
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 εδάφιο 3 του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου (ο ‘Νόμος’) «Η δημοσιοποίηση της
Ένδειξης Αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος συνοδεύεται από έκθεση, η οποία
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους (α), (β),
(γ) και (στ) του εδαφίου 6 του Άρθρου 10».
Κατά την εξέταση της συμμόρφωσης των εκδοτών με την υποχρέωση δημοσιοποίησης της
Ένδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2008 έχουν διαπιστωθεί τα ακόλουθα:
1. Ορισμένοι εκδότες δίνουν κάποιες επεξηγήσεις στην Ένδειξη Αποτελέσματος,
εντούτοις δεν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται από το
Άρθρο 13, εδάφιο 3 του Νόμου, ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να
θεωρηθούν ως έκθεση, σύμφωνα με το Νόμο.
2. Σημαντικός αριθμός εταιρειών, δεν έχει περιλάβει στην έκθεση που συνοδεύει την
Ένδειξη Αποτελέσματος, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το Άρθρο 13, εδάφιο
3, του Νόμου, αφού δεν έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις
παραγράφους (α), (β), (γ) και (στ) του Άρθρου 10 του Νόμου. Συγκεκριμένα:
• Στις πλείστες περιπτώσεις, το περιεχόμενο της έκθεσης δεν αιτιολογεί επαρκώς
και εκτενώς τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και τις μεταβολές και διαφορές
που παρουσιάζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων.
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• Δεν γίνεται αναφορά «σε κάθε άλλη ουσιώδη πληροφορία, η οποία επηρεάζει ή
θα μπορούσε να επηρεάσει την εκτίμηση ή την αξιολόγηση εκ μέρους των χρηστών
της έκθεσης, όπως των κερδοζημιών για την περίοδο ή για μελλοντικές περιόδους,
των προοπτικών και τάσεων των δραστηριοτήτων και την εξασφάλιση ή απώλεια
σημαντικών συμβολαίων ή συνεργασιών» ως απαιτείται από το Άρθρο 10, εδάφιο
6, παράγραφο (στ).
3. Αρκετοί εκδότες στην έκθεση τους δεν αναφέρουν κατά πόσο η Ένδειξη
Αποτελέσματος καταρτίστηκε σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν
για την κατάρτιση των ετήσιων ή των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βάσει
του Άρθρου 13, εδάφιο 2 του Νόμου. Η Επιτροπή εισηγείται όπως στην έκθεση
που συνοδεύει την Ένδειξη Αποτελέσματος γίνεται αναφορά κατά πόσο η
Ένδειξη Αποτελέσματος, έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που
εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων ή των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
4. Αρκετοί εκδότες στην έκθεση τους κάνουν αναφορά στο Παράρτημα Στ, Κανονισμός
81(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών ή/και στις
Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Σημειώνεται ότι, η υποχρέωση για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος
προκύπτει από το Άρθρο 13 του Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το οποίο
κάθε εκδότης έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί, το συντομότερο δυνατό και το
αργότερο εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αφορούν οι ετήσιες
οικονομικές εκθέσεις, Ένδειξη Αποτελέσματος (καθαρό κέρδος ή ζημία μετά τη
φορολογία) για το πλήρες οικονομικό έτος. Σχετική είναι και η Εγκύκλιος του ΧΑΚ
04-2008, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2008.
Η Επιτροπή σας καλεί όπως συμμορφώνεστε με τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν
την Ένδειξη Αποτελέσματος και το περιεχόμενο της προς αποφυγή επιβολής
κυρώσεων.
Ο Νόμος, ως έχει τροποποιηθεί τον Ιούλιο 2009, είναι διαθέσιμος στο Διαδικτυακό Τόπο
της Επιτροπής στο http://cysec.gov.cy (Θεσμικό Πλαίσιο).
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