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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 (οι ‘εκδότες’), στη Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αριθμό αναφοράς ESMA32-63-972 και θέμα
‘Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (COVID-19) στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές
Εκθέσεις’ (ESMA Public Statement – Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly
financial reports).
Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση, έχει σκοπό να προωθήσει τη διαφάνεια και τη συνεπή εφαρμογή
των Ευρωπαϊκών απαιτήσεων όσον αφορά την πληροφόρηση που δίνεται στις Εξαμηνιαίες
Οικονομικές Εκθέσεις υπό τις παρούσες συνθήκες σε σχέση με την εξάπλωση του COVID-19.
Ειδικότερα, η Δημόσια Δήλωση επικεντρώνεται στην ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων και των ενδιάμεσων εκθέσεων διαχείρισης για τις εξαμηνιαίες οικονομικές
περιόδους του 2020. Επισημαίνει την ανάγκη παροχής επικαιροποιημένων πληροφορίων από
τους εκδότες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες στους επενδυτές ώστε να παρουσιάζουν επαρκώς
την τρέχουσα και την αναμενόμενη επίδραση από την πανδημία COVID-19, στην οικονομική
κατάσταση, απόδοση και ταμειακές ροές των εκδοτών. Επιπλέον, η ESMA επισημαίνει τη
σημασία της παροχής πληροφοριών σε σχέση με τους βασικούς κινδύνους και αβεβαιότητες
που είναι εκτεθειμένοι οι εκδότες. Σημειώνεται επίσης ότι, όλες οι επισημάνσεις που
παρουσιάζονται στη Δημόσια Δήλωση, είναι εφαρμόσιμες και στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση για άλλες ενδιάμεσες περιόδους που ετοιμάζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 –
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.
Η ESMA καλεί τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα των εκδοτών,
συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών ελέγχου και όπου εφαρμόζεται, τους ελεγκτές τους,
σύμφωνα με τις ευθύνες που τους αναλογούν κατά τη διαδικασία ετοιμασίας της περιοδικής
πληροφόρησης, όπως λάβουν δεόντως υπόψη τις εισηγήσεις που παρουσιάζονται στην εν
λόγω Δημόσια Δήλωση κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων, για να
διασφαλιστεί η παροχή συγκρίσιμων, σχετικών και αξιόπιστων πληροφοριών καθώς και ένα

ικανοποιητικό επίπεδο γνωστοποιήσεων και διαφάνειας προς τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της υφιστάμενης κατάστασης, η ESMA προτρέπει τις
επιτροπές ελέγχου να ενισχύσουν τον εποπτικό τους ρόλο, ο οποίος αποτελεί κλειδί στον
καταρτισμό υψηλού επιπέδου εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων.
Η ΕΚΚ καλεί τους εκδότες όπως λάβουν δεόντως υπόψη τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται
στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση, κατά την ετοιμασία των Εξαμηνιαίων Οικονομικών τους
Εκθέσεων για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020 καθώς και άλλων ενδιάμεσων
οικονομικών εκθέσεών τους κατά το 2020.
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