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ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 311/2012 НА КОМИСИЯТА
от 21 декември 2011 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и
реклами
(текст от значение за ЕИП)

някои трети държави и на Международните стандарти за
финансово отчитане от емитенти на ценни книжа от трети
държави при изготвянето на техните консолидирани
финансови отчети (4) и Регламент (ЕО) № 1289/2008 на
Комисията от 12 декември 2008 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на
Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с
проспекти и реклами (5). Бе отчетена и актуалната
информация за Китай и Индия от април 2011 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2003/71/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта,
който следва да се публикува, когато публично се предлагат
ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване,
и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (1), и по-специално
член 7, параграф 1 от нея,

(3)

През април 2010 г. Министерството на финансите на
Китай публикува документа „Roadmap for Continuing
Convergence of the Accounting Standards for Business
Enterprises with IFRS“ („Пътна карта за продължаващо
сближаване на счетоводните стандарти за бизнес пред
приятия с МСФО“), в който се препотвърждава ангажи
ментът на Китай да продължи процеса на сближаване с
МСФО. Към октомври 2010 г. в него бяха отразени
всички настоящи стандарти и тълкувания, издадени от
Съвета по международни счетоводни стандарти. Според
данните на ЕОЦКП нивото на сближаване е удовлетвори
телно, а различията не представляват нарушение на
МСФО. Ето защо е целесъобразно от 1 януари 2012 г.
счетоводните стандарти за бизнес предприятия на Китай
да се считат за еквивалентни на възприетите МСФО.

(4)

През януари 2006 г. Съветът по счетоводни стандарти на
Канада пое публичен ангажимент да приеме МСФО до
31 декември 2011 г. Той одобри включването на
МСФО в Наръчника на Канадския институт на дипломи
раните счетоводители като канадски ОСП, важащи за
всички публични дружества от 2011 г. Следователно е
уместно, считано от 1 януари 2012 г., канадските ОСП
да се приемат за еквивалентни на МСФО.

(5)

През март 2007 г. Корейската комисия за финансов
надзор и Корейският институт по счетоводство поеха
публичен ангажимент да приемат МСФО до 31 декември
2011 г. Съветът по счетоводни стандарти на Корея прие
МСФО като корейски стандарти. Те са идентични с
международните и от 2011 г. са задължителни за
всички търгувани на борсата дружества в Южна Корея,
както и за нетъргуваните на борсата финансови
институции и държавни предприятия. Други нетъргувани
на борсата дружества също могат да ги използват по
избор. Следователно е уместно, считано от 1 януари
2012 г., ОСП на Южна Корея да се приемат за еквива
лентни на МСФО.

като има предвид, че:
(1)

Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (2) изисква от
емитентите от трети държави да изготвят историческа
финансова информация в проспекти за публично пред
лагане на ценни книжа или за допускането им до
търгуване на регулиран пазар съгласно Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО) или съгласно
националните счетоводни стандарти на трета държава,
при условие че са еквиваленти на МСФО.

(2)

За да се оцени еквивалентността между общоприетите
счетоводни принципи (ОСП) на трета държава и
приетите МСФО, с Регламент (ЕО) № 1569/2007 на
Комисията (3) се регламентира определението на еквива
лентност и се създава механизъм за определянето ѝ по
отношение на ОСП на трета държава. Съгласно
условията на механизма за определяне на еквивален
тността емитенти от трети държави могат да използват
ОСП на държави, които са поели ангажимент за
приемане на МСФО или сближават системите си с тях в
рамките на преходен период, приключващ на 31 декември
2011 г. Важно е да се оценят усилията на държавите,
предприели стъпки за приемане на МСФО или за сбли
жаване на собствените си счетоводни стандарти с тях.
Вследствие на това Регламент (ЕО) № 1569/2007 бе
изменен, за да се удължи преходният период до
31 декември 2014 г. Комисията взе предвид доклада,
предоставен от Европейския орган за ценни книжа и
пазари (ЕОЦКП) през ноември 2010 г., касаещ Китай,
Канада, Индия и Южна Корея, които получиха
преходен период, възприет като част от механизма за
определяне на еквивалентността, съгласно Решение
2008/961/ЕО на Комисията от 12 декември 2008 г. за
използване на националните счетоводни стандарти на

(1) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
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През юли 2007 г. правителството на Индия и Индийският
институт на дипломираните счетоводители поеха
публичен ангажимент за приемане на МСФО до
31 декември 2011 г. с цел индийските ОСП да съот
ветстват напълно на МСФО до завършването на
програмата. След проверка на място през януари
2011 г. обаче ЕОЦКП констатира, че между индийските
ОСП и МСФО има множество различия, които на
практика могат да бъдат значими. Остават недоизяснени
и сроковете за внедряване на съответстваща с МСФО
система за отчитане. Тъй като в Индия няма емитенти,
които да са се възползвали от доброволното ранно
прилагане на МСФО, не съществува опит по отношение
на прилагането им.
Следователно е целесъобразно преходният период да бъде
продължен с не повече от три години до 31 декември
2014 г., за да се даде възможност на емитентите от трети
държави да изготвят финансовите си отчети за годината и
полугодието в съответствие с ОСП на Индия в Съюза.

(8)

Тъй като преходният период, за който по силата на
Регламент (ЕС) № 809/2004 е даден статут на еквива
лентност на ОСП на Китай, Канада, Южна Корея и
Индия, изтича на 31 декември 2011 г., прилагането на
настоящия регламент следва да започне от 1 януари
2012 г. Това е необходимо, за да се даде правна
сигурност на емитентите от съответните трети държави,
чиито ценни книжа са регистрирани в Съюза, и да се
избегне рискът те да бъдат принудени да преизчисляват
финансовите си отчети в съответствие с МСФО. По този
начин разпоредбата за прилагане с обратно действие осво
бождава въпросните емитенти от евентуална допълнителна
тежест.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 809/2004 следва да бъде
съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

13.4.2012 г.

1) в параграф 5 се добавя следната втора алинея:
„В допълнение към стандартите, посочени в първа алинея, от
1 януари 2012 г. емитентите от трети държави могат да
представят историческата си финансова информация в съот
ветствие със следните стандарти:
а) общоприетите счетоводни
народна република;

принципи

Китайската

б) общоприетите счетоводни принципи на Канада;
в) общоприетите счетоводни принципи на Република Корея.“
2) параграф 5a се заменя със следното:
„5а.
Емитентите от трети държави не подлежат на изиск
ването съгласно приложение I, точка 20.1; приложение IV,
точка 13.1; приложение VII, точка 8.2; приложение Х, точка
20.1 или приложение ХI, точка 11.1 за преизчисляване на
историческата финансова информация, включена в проспекта
и съответстваща на финансовите години преди финансовите
години, започващи на или след 1 януари 2015 г., или на
изискването съгласно приложение VII, точка 8.2.а;
приложение IX, точка 11.1 или приложение Х, точка
20.1.а за предоставяне на описание на различията между
Международните стандарти за финансово отчитане, приети с
Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счетоводните принципи, в
съответствие с които е съставена съответната информация, по
отношение на финансовите години, които предхождат финан
совите години, започващи на или след 1 януари 2015 г., при
условие че историческата финансова информация е
подготвена в съответствие с общоприетите счетоводни
принципи на Република Индия.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1
Член 35 от Регламент (ЕО) № 809/2004 се изменя, както следва:

на

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

