ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2084 / 31/08/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ESMA ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ESEF REPORTING MANUAL
Η ESMA προέβη στη δημοσιοποίηση της ετήσιας επικαιροποίησης του Reporting Manual για
την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic Format – ESEF). Η
βασική επισήμανση για την τρέχουσα χρήση αφορά τις νέες οδηγίες σχετικά με την απαίτηση
των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για το ESEF για την επισήμανση των σημειώσεων
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με τη χρήση ‘block tagging’.
Δεδομένου ότι η ως άνω υποχρέωση τίθεται σε ισχύ για πρώτη φορά για τη χρήση 2022, το
Reporting Manual περιλαμβάνει μία νέα ενότητα, όπου παρέχονται οδηγίες στους
συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τις προσδοκίες της ESMA όσον αφορά το ‘block tagging’
– για παράδειγμα, ποια στοιχεία της ταξινομίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ποιος βαθμός
ανάλυσης αναμένεται για την επισήμανση της πληροφόρησης κλπ.
Λοιπές καινοτομίες:
 νέα ενότητα αναφορικά με τις προσδοκίες της ESMA στην περίπτωση που οι εκδότες
δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις σε άλλες μορφές από το ESEF, καθώς και
περαιτέρω καθοδήγηση στην περίπτωση που οι εκδότες δημοσιοποιούν ετήσιες
οικονομικές εκθέσεις σε πολλές γλώσσες, και
 νέα τεχνική καθοδήγηση, όπως η κατασκευή ενός block tag ή η προσδοκία της ESMA να
επισημαίνονται και οι παύλες ή τα κενά πεδία αριθμών, ακόμα και εάν δεν λογίζονται
ως αριθμοί.
Ο σκοπός του ESEF Reporting Manual είναι η προώθηση μια εναρμονισμένης και συνεπούς
προσέγγισης για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων στη μορφή που
προσδιορίζονται στα RTS για το ESEF. Παρέχει καθοδήγηση για κοινά θέματα που μπορούν να
προκύψουν κατά τη δημιουργία εγγράφων ESEF και εξηγεί πώς αυτά μπορούν να
αντιμετωπιστούν/επιλυθούν.
Επόμενα βήματα
Οι εκδότες αναμένεται να ακολουθήσουν την καθοδήγηση που παρέχεται στο ESEF Reporting
Manual κατά την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για τη χρήση 2022 και οι
εταιρίες λογισμικού κατά την ανάπτυξη του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την ετοιμασία
των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε Inline XBRL.
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