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Κύριοι, 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’) (22 Φεβρουαρίου 2021 – Ε428), επιθυμεί να 
ενημερώσει τους εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση 
στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου για τα ακόλουθα: 
 
Οι εκδότες που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη 
Ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση των 
Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη 
Αγορά) Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος Διαφάνειας’), θα πρέπει να 
εφαρμόσουν την απαίτηση για σύνταξη των ετήσιων οικονομικών τους εκθέσεων με 
βάση τις απαιτήσεις του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου (European Single 
Electronic Format – ‘ESEF), ως καθορίζεται στον Κανονισμό - «Κανονισμός (ΕΕ) 
2019/815 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»-, για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  
  
Συνοπτικά, ο Κανονισμός προβλέπει ότι οι  εκδότες καταρτίζουν όλες τις ετήσιες 
οικονομικές εκθέσεις τους σε μορφότυπο XHTML και 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 και  
χρησιμοποιούν τη γλώσσα σήμανσης XBRL. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το ESEF, περιλαμβανομένου του σχετικού 
εγχειριδίου (ESEF reporting manual), είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA) στον σύνδεσμο 
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-
electronic-format 
 
 



 

 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε 
με τη Διεύθυνση Εισαγωγής Αξιών και Αγοράς (τηλ. 22712300, ext. 3). 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση  
 
 
Αγγελική Φράγκου 
Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου 
(για Αναπλ. Γενικό Διευθυντή)  


