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Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με ''Μη Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες για ΜμΕ''
Η Ευρωπαϊκή οδηγία για τη Δημοσιοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
(Non-Financial Reporting Directive 2014/95/EU) επιβάλλει σε μεγάλες επιχειρήσεις να
περιλαμβάνουν μια Μη Χρηματοοικονομική κατάσταση στις ετήσιες εκθέσεις που
δημοσιεύουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της οδηγίας αυτής
και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών προσδιορίζονται
τέσσερα ζητήματα βιωσιμότητας:





περιβάλλον,
κοινωνικά και εργασιακά θέματα,
ανθρώπινα δικαιώματα, και
δωροδοκία και διαφθορά

Οι ανάγκες των χρηστών για Μη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες, από επενδυτές και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό καθώς χρειάζεται να αξιολογούν
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν.
Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις
δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των χρηστών. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες
αυτές δεν είναι επαρκώς συγκρίσιμες, αξιόπιστες ή πλήρεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
έρχονται αντιμέτωπες με αβεβαιότητα όταν πρέπει να αποφασίσουν ποιες μη
χρηματοοικονομικές πληροφορίες να υποβάλουν. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα εκπονήσει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Στόχος του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να
συγκεντρωθούν οι απόψεις των ΜμΕ σχετικά με το θέμα αυτό.
Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει το κόστος συλλογής
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις ΜμΕ, σε περιπτώσεις που τους ζητηθεί να
υποβάλουν αυτή τη πληροφόρηση για τις επιχειρήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει μέσω αυτού του ερωτηματολογίου και θα
τις λάβει υπόψη κατά τη διάρκεια εξέτασης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για δημοσιοποίηση Μη
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.
Το ΚΕΒΕ, ως μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network», καλεί τις Κυπριακές
επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ακόλουθη
ιστοσελίδα: https://forms.gle/qzXSGmF2NJdoHPme7 , το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13
Απριλίου 2020.

Οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα που θα
παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ανώνυμα και θα έχουν συγκεντρωτική
μορφή.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
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