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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 2015/ESMA/1609 και θέμα ‘Βελτίωση της ποιότητας των
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις’ (ESMA Public Statement – Improving the quality
of disclosures in the financial statements).
Στην εν λόγω Δημόσια Δήλωση, η ESMA παρουσιάζει τις αρχές τις οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να
ακολουθούνται κατά την ετοιμασία των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις.
Συγκεκριμένα τονίζει την ανάγκη συμπερίληψης στις οικονομικές καταστάσεις σαφών,
ουσιαστικών και περιεκτικών γνωστοποιήσεων οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένα τους
εκδότες. Επιπλέον η ESMA τονίζει την ανάγκη για αποφυγή αντιγραφής τυποποιημένων
αναφορών (boiler-plate templates), υποδεικνύοντας ότι το μέγεθος των οικονομικών
καταστάσεων καθιστά συχνά δύσκολο για τους χρήστες να εντοπίζουν τις σημαντικές
πληροφορίες.
H ESMA προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των
γνωστοποιήσεων. Συγκεκριμένα,
 οι εκδότες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ετοιμασία γνωστοποιήσεων, οι οποίες θα
είναι σχετικές με την επιχείρησή τους και ουσιώδεις, κάνοντας τες όσο πιο συγκεκριμένες
και ευανάγνωστες γίνεται,
 οι ελεγκτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκδότες να επικεντρώνονται σε ουσιώδεις και
σχετικές με τη φύση των εργασιών των εκδοτών, πληροφορίες,
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους Εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους Ελεγκτές τους, όπως λάβουν δεόντως υπόψη τις

αρχές/εισηγήσεις που αναφέρονται στη Δημόσια Δήλωση της ESMA, κατά την ετοιμασία ή έλεγχο
αντίστοιχα των οικονομικών καταστάσεων.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα
παρακολουθούν και θα αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας των
γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις και θα αντανακλούν κατά την εποπτεία τους,
πρακτικές που πηγάζουν από την εν λόγω δήλωση.
Η Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) βρίσκεται, στα
αγγλικά, στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής, στην ενότητα Εποπτευόμενοι/Εκδότες/
Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)/Δημόσιες Δηλώσεις ESMA,
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.cysec.gov.cy/el-GR/entities/issuers/ESMA-Publications/
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