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ΘΕΜΑ

: Έναρξη ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ΕΑΚΑΑ’), σε σχέση με τους
Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η ‘Επιτροπή’),
ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2015, με Αρ. ‘Ε098’ και θέμα: ‘Κατευθυντήριες Γραμμές
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑA (ESMA/2015/1415) σε σχέση
με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)’, η Επιτροπή επιθυμεί
να υπενθυμίσει τους εκδότες και τα υπεύθυνα πρόσωπα για την κατάρτιση
ενημερωτικών δελτίων, ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) σε σχέση
με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) έχουν τεθεί σε ισχύ
από τις 3 Ιουλίου 2016.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, ως ΕΔΜΑ νοείται ένας
χρηματοοικονομικός δείκτης μέτρησης της ιστορικής ή μελλοντικής
χρηματοοικονομικής απόδοσης, της οικονομικής θέσης ή των ταμειακών ροών, ο
οποίος ωστόσο δεν ορίζεται ή προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.
Οι ΕΔΜΑ συνήθως προκύπτουν από ή βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις,
όπως καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, κατά κύριο λόγο με την πρόσθεση ή αφαίρεση ποσών από τα
αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Παραδείγματα ΕΔΜΑ περιλαμβάνουν: τα λειτουργικά κέρδη, τα αποτελέσματα από
ταμειακές συναλλαγές, τα κέρδη προ εφάπαξ επιβαρύνσεων, τα κέρδη προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το καθαρό χρέος ή παρόμοιοι όροι που δηλώνουν
προσαρμογές σε κονδύλια των καταστάσεων συνολικών εσόδων, των καταστάσεων
οικονομικής θέσης ή των καταστάσεων ταμειακών ροών.
Σκοπός των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι να προάγουν τη χρησιμότητα και τη
διαφάνεια των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης οι οποίοι
περιλαμβάνονται στις ρυθμιζόμενες πληροφορίες ή στα ενημερωτικά δελτία. Οι
Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν τις αρχές τις οποίες οι εκδότες οι οποίοι

δημοσιεύουν ρυθμιζόμενες πληροφορίες καθώς και τα υπεύθυνα πρόσωπα για την
κατάρτιση ενημερωτικών δελτίων θα πρέπει να ακολουθούν κατά την παρουσίαση
των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης στα διάφορα έγγραφα.
Η έκταση εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών παρουσιάζεται αναλυτικά στις
παραγράφους 3 και 4 των Κατευθυντήριων Γραμμών ενώ στην παράγραφο 19
παρουσιάζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζονται.
Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει τις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές και αναμένει από
τους εκδότες και τα υπεύθυνα πρόσωπα για την κατάρτιση ενημερωτικών δελτίων,
την εφαρμογή τους.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή των εν λόγω
Κατευθυντήριων Γραμμών από τα πιο πάνω πρόσωπα.
Σχετική είναι και η ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ (ESMA) για τις Κατευθυντήριες Γραμμές,
ημερομηνίας 1η Ιουλίου 2016.
Η εν λόγω ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ (ESMA) καθώς και οι Κατευθυντήριες Γραμμές σε
σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης, βρίσκονται στο
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, στην ενότητα Εποπτευόμενοι/Εκδότες/
Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)/Άλλες
Δημοσιεύσεις , στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/issuers/ESMA-Publications/
Με εκτίμηση
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