СЪОБЩЕНИЕ
Относно публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и
пазари за общите европейски приоритети при правоприлагането за
финансово отчитане в годишните финансови отчети за 2020 г.
Европейският орган за ценни книжа и пазари (EОЦКП) публикува своето ежегодно
публично изявление1, което определя общите европейски приоритети при
правоприлагането за финансово отчитане в годишните финансови отчети за 2020 г. на
дружествата, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.
Европейският орган за ценни книжа и пазари, както и националните правоприлагащи
органи, ще обърнат специално внимание на тези области при извършването на мониторинг
и оценка на прилагането на съответните изисквания. Освен това, правоприлагащите органи
ще продължат да се фокусират върху въпросите, които имат съществено значение за
отделния емитент, който е обект на проверката. Въз основа на извършените проверки
правоприлагащите органи ще предприемат корективни действия, при откриване на
съществени несъответствия, като ЕОЦКП впоследствие ще представи обобщен доклад за
направените констатации. В допълнение към тези европейски приоритети,
правоприлагащите органи могат да определят допълнителни национални приоритети по
други области.
Общите приоритети по правоприлагане за отчети за 2020 г., посочени в Раздел I на
това публично изявление са:
1. МСС 1 „Представяне на финансови отчети“;
2. МСС 36 „Обезценка на активи“;
3. МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСФО 7 „Финансови инструменти:
Оповестявания“; и
4. МСФО 16 „Лизинг“.
Общите приоритети за правоприлагане, свързани с оповестяването на
нефинансовата информация в годишните финансови отчети за 2020 г., посочени в Раздел II
на това публично изявление са:
1. Въздействие на пандемията COVID-19 върху нефинансовите въпроси;
2. Социални въпроси и въпроси свързани със служителите;
3. Бизнес модел и създаване на стойност; и
4. Риск, свързан с изменението на климата.
В раздел III ние също така излагаме кратки съображения относно прилагането на
Насоките на EОЦКП относно Алтернативни мерки за ефективност (АМЕ) във връзка с
COVID-19.
При определянето на тазгодишните приоритети ЕОЦКП се фокусира върху
необходимостта от осигуряване на адекватно ниво на прозрачност по отношение на
последиците от пандемията от COVID-19, които поради своята всеобхватност се очаква да
засегнат няколко области от годишните финансови отчети за 2020 г., които емитентите
следва да публикуват. Настоящето изявление надгражда и допълнително разширява някои
от препоръките, вече предоставени в публичното изявление на ЕОЦКП за последиците от
разпространението на COVID-19 върху изчисляването на очакваните кредитни загуби в
съответствие с МСФО 9, издадено през март 2020 г., както и в публичното изявление на
EОЦКП от май 2020 г. за последиците от разпространението на COVID-19 върху
финансовите отчети за полугодието. След това последно изявление ЕОЦКП, съвместно с
национални правоприлагащи органи, проведе проучване на факти, чиито предварителни
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резултати допринесоха за препоръките към приоритетите за тази година. EОЦКП ще
докладва за крайните резултати от проучването в следващия си доклад за дейността.
Предвид сложността на настоящата ситуация, ЕОЦКП подчертава допълнително
отговорността на управителните и надзорните органи на емитентите, както и важността на
надзорната роля на одитните комитети, която е ключова за осигуряване на цялостната
вътрешна непротиворечивост на информацията в годишния финансов отчет и допринася за
висококачествени годишни финансови отчети.
Освен това ЕОЦКП напомня на емитентите, че считано от финансовата 20202 година
годишните финансови отчети съгласно член 4 от Директивата за прозрачност се изготвят в
съответствие с Европейския единен електронен формат (ESEF). ЕОЦКП подчертава, че
целият годишен финансов отчет, т.е. най-малкото одитираните финансови отчети, докладът
за дейността и изявленията на ръководството, се изготвят във формат xHTML. Освен това
емитентите, изготвящи консолидирани финансови отчети по МСФО за финансовите
години, започващи на или след 1 януари 2020, маркират същите, като използват Inline
XBRL. ЕОЦКП насочва вниманието на емитентите към информацията, публикувана на
специалната страница на уебсайта си, за да им помогне да разберат по-добре изискванията,
както и към различни помощни материали, публикувани от Комитета за разяснение на
международните стандарти за финансово отчитане и по специално към „Насоки за
изготвящите отчети“.
И накрая, EОЦКП подчертава, че след излизането на Обединеното кралство от
Европейския Съюз на 31 януари 2020 г., ЕС и Обединеното кралство навлязоха в преходен
период, който в момента е планиран да продължи до 31 декември 2020 г. Както е вече
практика през последните години, остава важно да се следят отблизо преговорите относно
Брекзит и да се предоставят оповестявания за това какво влияние ще има решението на
Обединеното кралство да напусне ЕС върху дейността на емитентите и тяхната финансова
и нефинансова информация.
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес
https://www.esma.europa.eu/document/public-statement-european-common-enforcement-priorities2020
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