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ΘΕΜΑ

: Δημόσια Δήλωση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με
θέμα ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των
οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017’

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, στη Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA) με αριθμό αναφοράς ESMA32-63-340 και θέμα ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον
αφορά στην εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017’ (ESMA Public Statement –
European common enforcement priorities for 2017 IFRS financial statements).
Η εν λόγω Δημόσια Δήλωση παρουσιάζει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από κοινού μεταξύ
των εποπτικών Αρχών των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σχέση με την εποπτεία
των οικονομικών καταστάσεων των Εκδοτών για το έτος 2017 και αφορούν στην εφαρμογή των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε συγκεκριμένους τομείς
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τους οποίους θεωρούν ως σημαντικούς, με στόχο την
προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην Ευρώπη.
Οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για το έτος 2017 αφορούν τους πιο κάτω τομείς
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:
1. Γνωστοποίηση της αναμενόμενης επίδρασης από την εφαρμογή σημαντικών νέων ΔΠΧΑ κατά την
περίοδο έναρξης ισχύος τους (ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Μέσα, ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από
συμβάσεις με πελάτες και ΔΠΧΑ 16 - Μισθώσεις),
2. Αναγνώριση, επιμέτρηση και γνωστοποίηση συγκεκριμένων θεμάτων σε σχέση με το ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και
3. Συγκεκριμένα θέματα που πηγάζουν από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 - Καταστάσεις
Ταμειακών Ροών.
Στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση, πέραν από τις κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για το έτος 2017,
γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά στις προτεραιότητες που αφορούσαν τα προηγούμενα έτη, τις
οποίες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν οι εποπτικές Αρχές, όπως την παρουσίαση της
χρηματοοικονομικής απόδοσης, καθώς επίσης τη γνωστοποίηση της επίδρασης από την απόφαση του
Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Σε σχέση με το δεύτερο, οι
Εκδότες, οι οποίοι αναμένεται να επηρεαστούν από το Brexit, θα πρέπει να αξιολογήσουν και να

γνωστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους και την αναμενόμενη επίδραση όσον αφορά στις
επιχειρηματικές στρατηγικές και δραστηριότητες τους είτε στις Οικονομικές Καταστάσεις είτε στην
Έκθεση Διαχείρισης αναλόγως.
Επιπλέον, η ESMA υπενθυμίζει τους εκδότες για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2014/95/ΕΕ, η οποία τροποποίησε τη Λογιστική Οδηγία, όσον αφορά στη δημοσιοποίηση μηχρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες
επιχειρήσεις και ομίλους, ως εναρμονίστηκε στις εθνικές νομοθεσίες. Σχετικά, σημειώνεται ότι ο περί
Εταιρειών Νόμος έχει τροποποιηθεί πρόσφατα με τον Νόμο 51(Ι)/2017 για σκοπούς εναρμόνισης της
Κυπριακής νομοθεσίας με την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο,
υποχρέωση για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχουν οι εταιρείες μεγάλου
μεγέθους που είναι οντότητες δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων εργαζομένων κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους. Η υποχρέωση εφαρμόζεται για το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1
Ιανουαρίου 2017 και μετέπειτα.
Επιπρόσθετα, στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση, γίνεται αναφορά στις Κατευθυντήριες Γραμμές της
ESMA σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) – ESMA Guidelines on
Alternative Performance Measures. Η ESMA προτρέπει τους εκδότες όπως ακολουθούν τις
Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA κατά τη συμπερίληψη τυχόν ΕΔΜΑ στην Ετήσια Οικονομική
Έκθεση. Σχετική είναι η εγκύκλιος της ΕΚΚ ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2016 με Αρ. Ε148.
Η ΕΚΚ καλεί τους Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και τους ελεγκτές τους, όπως λάβουν δεόντως υπόψη τα θέματα/εισηγήσεις που αναφέρονται
στη Δημόσια Δήλωση της ESMA, κατά την ετοιμασία ή έλεγχο αντίστοιχα των Οικονομικών
Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 καθώς και των άλλων μερών της
Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
Η ESMA μαζί με τις εθνικές εποπτικές Αρχές θα αξιολογήσουν την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στα θέματα
που περιλαμβάνονται στις υπό αναφορά προτεραιότητες. Οι εθνικές εποπτικές Αρχές θα
ενσωματώσουν τις εν λόγω προτεραιότητες στις αξιολογήσεις τους σε σχέση με τις οικονομικές
καταστάσεις των Εκδοτών για το έτος 2017 και θα λάβουν σχετικά μέτρα όπου κριθεί απαραίτητο.
Η ΕΚΚ με τη σειρά της θα συμπεριλάβει τους τομείς που αναφέρονται πιο πάνω στα θέματα που θα
επικεντρωθεί κατά την αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των Εκδοτών για το έτος 2017 σε
σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τα ΔΠΧΑ, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της Ετήσιας
Οικονομικής τους Έκθεσης γενικότερα.
Η Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) είναι διαθέσιμη, στα
αγγλικά, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ, στην ενότητα Εποπτευόμενοι/Εκδότες/Δημοσιεύσεις
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)/Δημόσιες Δηλώσεις ESMA.
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