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Υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων που καταρτίζονται με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), σε συνέχεια της Εγκυκλίου Ε498 ημερομηνίας 6
Απριλίου 2022, επιθυμεί να ενημερώσει τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή σε άλλη
ρυθμιζόμενη αγορά (οι ‘εκδότες’) για τον τρόπο υποβολής της ετήσιας οικονομικής τους
έκθεσης που καταρτίστηκε με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (European
Single Electronic Format –‘ESEF’) στην ΕΚΚ.
Η ΕΚΚ έθεσε σε εφαρμογή νέα διαδικτυακή πύλη αναφορικά με την υποβολή της ετήσιας
οικονομικής έκθεσης, στη μορφή ESEF, με την ονομασία CySEC XBRL Portal. Μέσω του εν
λόγω συστήματος η ΕΚΚ θα είναι επίσης σε θέση να επαληθεύει ότι οι ετήσιες οικονομικές
εκθέσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 της
Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2018 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον
καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς.
Οι εκδότες καλούνται όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για να συνδεθούν επιτυχώς
με την πύλη CySEC XBRL Portal:
1. Πρόσβαση στην πύλη
Η πρόσβαση στην πύλη μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου CYSEC XBRL PORTAL που
βρίσκεται στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://xbrl.cysec.gov.cy/.
2. Εγγραφή στην πύλη
Για εγγραφή στην πύλη και δημιουργία λογαριασμού χρήστη (user account) οι εκδότες
παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρουσιάζονται στον Οδηγό για
εγγραφή χρήστη, ‘Manual for User Registration’.
Αφού γίνει η εγγραφή, ο λογαριασμός χρήστη θα ενεργοποιηθεί από την ΕΚΚ μέχρι το
μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης μέρας.

3. Υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης
Οδηγίες για την υποβολή της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στη μορφή ESEF στην πύλη,
περιλαμβάνονται στον Οδηγό για υποβολή των εκθέσεων ESEF, ‘Manual for ESEF
Submission’.
Οι πιο πάνω Οδηγοί είναι επίσης διαθέσιμοι, στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ, στην ενότητα
Εποπτευόμενοι/Εκδότες/Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF).
Παρακαλούνται οι εκδότες που έχουν ήδη υποβάλει την ετήσια οικονομική τους έκθεση στην
ΕΚΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως την υποβάλουν επίσης μέσω της πύλης CySEC
XBRL Portal, για σκοπούς αρχειοθέτησης και επαλήθευσης από την ΕΚΚ.
Για τεχνική υποστήριξη/ διευκρινίσεις σε σχέση με την εγγραφή στην πύλη οι εκδότες
παρακαλούνται
όπως
επικοινωνούν
με
το
τμήμα
πληροφορικής
στο
information.technology@cysec.gov.cy ενώ για διευκρινίσεις που αφορούν την υποβολή της
ετήσιας οικονομικής έκθεσης, με το τμήμα εκδοτών στο issuers@cysec.gov.cy.
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