2013 m. birželio mėn.

Europos komisijos teisėkūros pasiūlymas dėl tam tikrų didelių bendrovių ir
grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo
Įvadas
2013 m. balandžio 16 d. Europos komisija (EK) priėmė pasiūlymą parengti direktyvą, kuria būtų iš dalies keičiamos
1
apskaitą reglamentuojančios direktyvos dėl nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo.
Tikslas – padidinti bendrovių skaidrumą ir veiksmingumą aplinkosaugos ir socialiniais klausimais, siekiant užtikrinti
vienodas sąlygas visoje ES ir skatinti pakankamo lygio įvairovę bendrovių valdybose.
Šis pasiūlymas yra pirmasis žingsnis po daugybės iniciatyvų siekiant pabrėžti būtinybę gerinti nefinansinės informacijos
2
kokybę ir skaidrumą .
Šio informacinio leidinio tikslas yra bendrais bruožais nusakyti ir išryškinti pagrindinius pasiūlymo aspektus, siekiant
palengvinti pasiūlymo ir jo poveikio supratimą.

Pagrindiniai pasiūlymo aspektai
Dabartiniai reikalavimai, kuriuos siūloma praplėsti
EK pabrėžė būtinybę parengti aiškesnius reikalavimus, kuriais galima būtų užtikrinti nefinansinės informacijos
atskleidimo veiksmingumą ir suderinti bei supaprastinti dabartinę atskaitomybės praktiką, neprarandant tam tikro lygio
lankstumo.
Ketvirtosios direktyvos 46 straipsnio b punktas ir Septintosios direktyvos 36 straipsnio a punktas bus praplėsti. Šiuo
metu šiuose punktuose nurodyta:
„Tiek, kiek tai reikalinga siekiant suvokti bendrovės veiklos pokyčius, veiklos rezultatus ir būklę, analizuojami [jos] ir
finansiniai, ir, tam tikrais atvejais, nefinansiniai svarbiausios veiklos rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia veikla, taip
pat ir su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija“
Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtinus, šie straipsniai bus iš dalies keičiami remiantis EK pasiūlymu, kaip tai
paaiškinta toliau.
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Ketvirtoji ir septintoji apskaitos direktyva, atitinkamai 78/660/EEB ir 83/349/EEB, dėl metinių ir konsoliduotų ataskaitų. Šios dvi direktyvos buvo
peržiūrėtos, siekiant parengti 2013 m. birželio 26 d. direktyvą, kuri buvo paskelbta 2013 m. birželio 29 d. Europos Sąjungos oficialiajame žurnale.
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2011 m. balandžio mėn. EK komunikate „Bendrosios rinkos aktas – dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti“ buvo pažymėta, kad
„vystosi nauji verslo modeliai, pagal kuriuos pirmenybė teikiama nebe vieninteliam tikslui – finansinio pelno siekimui, o atsižvelgiama ir į [...]
socialinius klausimus“, ir paskelbta, kad EK pateiks tesiės akto dėl socialinės ir aplinkosaugos informacijos skaidrumo pasiūlymą. 2011 m. spalio
mėn. EK išleido komunikatą „Atnaujinta 2011−2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“, kuriuo pakartoja ir patvirtina savo
įsipareigojimą gerinti socialinės ir aplinkosaugos informacijos atskleidimą. 2013 m. vasario 6 d. Europos Parlamentas priėmė dvi rezoliucijas dėl
atitinkamai „Įmonių socialinės atskaitomybės: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus ekonomikos augimas“ ir „Įmonių socialinės
atsakomybės: visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“.
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Pasiūlyti nauji nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimui keliami reikalavimai
Daugiau skaidrumo
Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtinus EK pasiūlymą, bus reikalaujama, kad didelės bendrovės papildomai
atskleistų nefinansinę informaciją ir įtrauktų tokią informaciją į metinę ataskaitą:


pateikti pareiškimą, kuriame būtų reikšminga informacija bent dėl aplinkos, socialinių ir su darbuotojais susijusių
aspektų, pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo;



šių sričių temomis pareiškime išdėstoma: i) politikos aprašymas, ii) politikos laikymosi rezultatai ir iii) su šiomis
sritimis susijusi rizika ir kaip bendrovė valdo tokią riziką;



norėdama atskleisti informaciją bendrovė gali remtis nacionaline, ES arba tarptautine sistema, tokia kaip JT
pasauliniu susitarimu, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimo programa „Apsaugoti, gerbti ir
padėti“, EBPO tarptautinio verslo įmonių gairėmis, ISO 26000, TDO trišale deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių
ir socialinės politikos principų ir Visuotine ataskaitų teikimo iniciatyva; bendrovė turės nurodyti, kokia sistema
vadovavosi rengdama atskaitomybę;



bendrovė, kuri netaiko konkrečios politikos vienoje arba daugiau tų sričių, turės paaiškinti to priežastis.

Metinės ataskaitos ir metinių ataskaitų suderinamumas


Teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių išvadoje taip pat turės būti nuomonė dėl metinės ataskaitos,
įskaitant nefinansinės informacijos, pateiktos metinėje ataskaitoje, ir tų pačių metų metinių ataskaitų
suderinamumo ar jo nebuvimo.

Įvairovės politika


Dėl įvairovės politikos buvo pasiūlyta iš dalies keisti Ketvirtosios direktyvos 46 straipsnio a punktą, pagal kurį yra
reikalaujama, kad didelės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje rinkoje, pateiktų
informaciją apie įvairovės politiką, įskaitant amžiaus, lyties, geografinės įvairovės, išsilavinimo ir profesinės patirties
aspektus.



Tokia su įvairove susijusi informacija turėtų būti įtraukta į bendrovės valdymo ataskaitą ir apimti tokios politikos
tikslus, jos įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.



Bendrovės, neturinčios įvairovės politikos, turės paaiškinti to priežastis.

Pasiūlytų atskleidimo reikalavimų taikymo sritis
Ne finansinės informacijos atskleidimas


Su skaidrumu susiję reikalavimai bus taikomi tik didelėms įmonėms (t.y. kurių vidutinis darbuotojų skaičius viršija
3
500 , ir kurių bendra balanso suma viršija 20 milijonų eurų arba grynosios pajamos viršija 40 milijonų eurų).



Tuo remiantis buvo apskaičiuota, kad šie nauji reikalavimai turės įtakos 18 000 bendrovių ES.



Pasiūlyti daliniai pakeitimai neturės įtakos pavaldžiosioms įmonėms, jei jų metinės ataskaitos yra sujungiamos su
kitos bendrovės metine ataskaita.

Įvairovės politikos atskleidimas
Pasiūlyti įvairovės politikos daliniai pakeitimai bus taikomi bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama ES
reguliuojamose rinkose, net jei tokios bendrovės yra įregistruotos trečiojoje šalyje.

3

Nefinansinės informacijos atskleidimo tikslais EK padidino atskaitomybės ribą bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama viešojoje
rinkoje, ir (arba) didelėms bendrovėms, kuriose dirba iki 500 darbuotojų (dabartinėse 4-ojoje ir 7-ojoje direktyvose bei naujojoje Apskaitos
direktyvoje – 250 darbuotojų).
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Kiti žingsniai
Šis pasiūlymas dabar turi pereiti įprastą ES teisėkūros procedūrą ir tik po to jį priims Europos Parlamentas ir Taryba bei
į savo teisę perkels ES Valstybės narės.
Europos Parlamento Teisės komitetas (JURI) buvo paskirtas vadovaujančiu komitetu.
Tikėtina, kad kiti EP komitetai pateiks savo nuomonę: Ekonomikos ir pinigų politikos, Užimtumo ir socialinių reikalų,
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Moterų teisės ir lyčių lygybės komitetai.
Europos Parlamento narys Raffaele Baldassarre (Italija, Europos liaudies partijos grupė) buvo paskirtas pranešėju,
kuris parengs ataskaitos projektą, kurį turės priimti JURI komitetas. Europos Parlamento narys Sergio Gaetano
Cofferati (Italija, Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija) paskirtas šešėliniu pranešėju. JURI priėmus jo
ataskaitą, už ją bus balsuojama EP plenariniame posėdyje.
Data, kurią galima tikėtis EP ir Taryba priims pasiūlymą, šiame etape išlieka neaiški ir priklausys nuo teisėkūros
proceso eigos.
Priėmus direktyvą, valstybės narės turės ją įgyvendinti. Savo DUK skiltyje EK preliminariai nurodo, kad 2016 m. yra
tikėtina direktyvos perkėlimo į nacionalines teises data, o tai reiškia, kad bendrovėms gali tekti pirmąsias ataskaitas
paskelbti 2017 m. Komisija teigia, kad valstybės narės gali užtikrinti bendroves, kurių vertybiniais popieriais viešojoje
rinkoje neprekiaujama, kurios yra mažiau pratusios prie atskaitomybės rengimo, apie papildomų pereinamųjų metų
galimybę.
FEE pritarė EK teisėkūros pasiūlymui kaip pirmam žingsniui teisinga kryptimi ir pažymėjo, kad yra labai svarbu susieti
finansinius ir nefinansinius rezultatus. Dabar nepakanka vien tik istorinės finansinės informacijos, siekiant informuoti
akcininkus apie verslo pajėgumus ir tvarios vertės kūrimo perspektyvas.

Daugiau informacijos
Daugiau informacijos galima gauti paspaudus šią nuorodą:
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm
Apie FEE
FEE (Fédération des Experts-comptables Européens – Europos buhalterių federacija) – tai tarptautinė ne pelno
siekianti organizacija, kurios būstinė yra Briuselyje ir kuri atstovauja 45 profesionalių buhalterių ir auditorių
institucijoms 33 Europos šalyse, tarp kurių yra 28 ES valstybės narės.
FEE nariais taip pat yra daugiau kaip 700 000 profesionalių buhalterių, dirbančių skirtingose srityse: valstybinėse
audito tarnybose, mažose ir didelėse buhalterių įmonėse, įvairių dydžių verslo įmonėse, valstybinėse ir švietimo
įstaigose. Visi jie prisideda, kad Europos ekonomika taptų veiksmingesne, skaidresne ir tvaresne.

FEE NARIAI

FEE yra regioninė TBF (Tarptautinės buhalterių federacijos) organizacija

