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ΘΕΜΑ:

Υποχρέωση κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), σε συνέχεια της Εγκυκλίου Ε428 ημερομηνίας 22
Φεβρουαρίου 2021, υπενθυμίζει τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή σε άλλη
ρυθμιζόμενη αγορά (οι ‘εκδότες’) για τα ακόλουθα:
Με ισχύ από τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εκδότες
οφείλουν να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European Single Electronic Format – ‘ESEF’) σύμφωνα με τον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/8151 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 (ο ‘Κανονισμός’). Ειδικότερα:
- Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις καταρτίζονται και δημοσιοποιούνται 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, με τη γλώσσα σήμανσης XBRL, σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF που
προβλέπεται από τον Κανονισμό.
- Σε σχέση με το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι εκδότες
επισημαίνουν, τουλάχιστον, τις γνωστοποιήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II του
Κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω γνωστοποιήσεις είναι παρούσες στις εν λόγω
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ.
Κατ’ επέκταση, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αναμένεται από
τους εκδότες η κατάρτιση και δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσής τους με τη
μορφή ESEF, η οποία αποτελεί τη μόνη αποδεκτή μορφή δημοσιοποίησης για εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό και τον περί των Προϋποθέσεων
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, ως
εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος Διαφάνειας’) σε σχέση με την ετήσια οικονομική έκθεση. Οι
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Αρχικά εκδόθηκε με αριθμό (ΕΕ) 2018/815 και διορθώθηκε σε (ΕΕ) 2019/815 τον Ιούνιο 2019.

εκδότες θα πρέπει επίσης να συμμορφωθούν με όλες τις απαιτήσεις του Νόμου Διαφάνειας
αναφορικά με την ετήσια οικονομική έκθεση.
Σε περίπτωση που εκδότες επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν την ετήσια οικονομική τους
έκθεση σε επιπρόσθετη μορφή που δεν συμμορφώνεται με το ESEF (π.χ. σε PDF) θα πρέπει
να καταστεί σαφές ότι αυτή αποτελεί μη επίσημη έκδοση. Σχετική είναι η Ερμηνευτική
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1110(01)&from=EN.
Η ΕΚΚ προβαίνει σε προσαρμογή των συστημάτων της ώστε να παραλαμβάνει και ελέγχει τις
ετήσιες οικονομικές εκθέσεις στη μορφή ESEF και σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο
υποβολής τους από τους εκδότες θα ανακοινωθούν σύντομα. Σε περίπτωση εκδοτών που θα
προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης πριν την
ανακοίνωση του τρόπου υποβολής στην ΕΚΚ, παρακαλούνται όπως υποβάλουν στην ΕΚΚ την
ετήσια οικονομική έκθεση στη μορφή ESEF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
issuers@cysec.gov.cy ή για αρχεία πέραν των 30 ΜΒ μέσω του Transaction Reporting System
(TRS) της ΕΚΚ με τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη κατέχουν οι εκδότες για το εν λόγω
σύστημα.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με το τμήμα εκδοτών στο
issuers@cysec.gov.cy.
Με εκτίμηση

Δρ Γιώργος Θεοχαρίδης
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
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