Εθνικές νομικές απαιτήσεις και
πλαίσιο εφαρμογής
Ο περί Εταιρειών Τροποποιητικός (Αρ. 3)
Νόμος του 2017

Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με
Ευρωπαϊκή Οδηγία
• Ευρωπαϊκή Οδηγία
– Οδηγία 2014/95/ΕΕ όσον
αφορά τη δημοσιοποίηση
μη χρηματοοικονομικών
πληροφοριών και
πληροφοριών για την
πολυμορφία από
ορισμένες μεγάλες
επιχειρήσεις και ομίλους

• Εθνική Νομοθεσία
– Ο περί Εταιρειών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2017
– Τέθηκε σε ισχύ στις 2
Ιουνίου 2017

Ποιές εταιρείες είναι υπόχρεες να
ετοιμάζουν ΜΧΚ/ΕΜΧΚ*;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(1) & 151B(1)]

• Oντότητες δημοσίου συμφέροντος οι οποίες είναι:
– εταιρείες μεγάλου μεγέθους με μέσο αριθμό
εργαζομένων πέραν των 500, ή
– μητρικές εταιρείες συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους με
μέσο αριθμό εργαζομένων (σε ενοποιημένη βάση) πέραν
των 500
* ΜΧΚ/ΕΜΧΚ = Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση/ Ενοποιημένη Μη Χρηματοοικονομική Κατάσταση

Οντότητες δημοσίου συμφέροντος
• Ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου των Ελεγκτών ως οι
ακόλουθες:
– Οντότητες που διέπονται από το δίκαιο της Δημοκρατίας, των
οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή ρυθμιζόμενη αγορά
– Πιστωτικά ιδρύματα
– Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
– Άλλη οντότητα την οποία ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο
και η οποία έχει ουσιαστικό χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος

Εταιρεία μεγάλου μεγέθους
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 141Α(1)(γ)]

• Εταιρεία η οποία κατά την ημερομηνία κλεισίματος
του ισολογισμού της υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον
των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
I. συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού: €20.000.000
II. καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: €40.000.000
III. μέσος αριθμός εργαζομένων: 250

Συγκρότημα μεγάλου μεγέθους
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 141Α(2)(γ)]

• Συγκρότημα εταιρειών το οποίο, ενοποιημένο,
υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα
ακόλουθα τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού της μητρικής εταιρείας:
I. συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού: €20.000.000
II. καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: €40.000.000
III. μέσος αριθμός εργαζομένων: 250

Μέσος αριθμός εργαζομένων
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 142(1)(γ)(ii)]

• Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στην εταιρεία
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
παρουσιάζεται στις σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων

Τι μορφή μπορεί να έχει η
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(1), 151Α(9), 151Β(1) & 151Β(9)]
• Η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ μπορεί να:
– συμπεριλαμβάνεται στην ΕΔ/ΕΕΔ* για το
οικονομικό έτος, ή
– καταρτίζεται ως ξεχωριστή έκθεση που
αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό έτος
* ΕΔ/ΕΕΔ = Έκθεση Διαχείρισης/ Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης

Ποιός έχει την ευθύνη για την ετοιμασία
της ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 151Α(4)(α)]

• Οι σύμβουλοι της εταιρείας έχουν συλλογικά
το καθήκον να εξασφαλίζουν ότι η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ
έχει καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

Τι περιλαμβάνει η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(2) & 151Β(2)]

• Η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ περιλαμβάνει πληροφορίες
τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα:
–
–
–
–

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα
το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
την καταπολέμηση της διαφθοράς
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία

Τι περιλαμβάνει η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ; (2)
• Για τα προαναφερθέντα θέματα απαιτείται να
συμπεριλαμβάνονται στην ΜΧΚ/ΕΜΧΚ τα εξής:
– Σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου
– Περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζονται για τα εν λόγω θέματα,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας
– Περιγραφή των αποτελεσμάτων των εν λόγω πολιτικών
– Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων που αφορούν τα εν λόγω θέματα
και του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία/το συγκρότημα διαχειρίζεται
αυτούς τους κινδύνους
– Περιγραφή των μη χρηματοοικονομικών βασικών δεικτών επιδόσεων που
σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων

Τι γίνεται αν δεν ασκούνται πολιτικές
για όλα τα απαιτούμενα θέματα;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(3) & 151Β(3)]

• Αν η εταιρεία/το συγκρότημα δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση
με κάποιο από τα απαιτούμενα θέματα, παρέχει στη
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών
“report or explain”

Πότε επιτρέπεται να μην περιλειφθούν
κάποιες από τις απαιτούμενες πληροφορίες;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(5) & 151Β(5)]

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να μην περιλαμβάνονται στη
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ πληροφορίες σχετικές με επικείμενες εξελίξεις ή θέματα υπό
διαπραγμάτευση όπου:
– κατά την αιτιολογημένη γνώμη των συμβούλων, η γνωστοποίηση αυτών των
πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της εταιρείας/του
συγκροτήματος, και
– η παράλειψη των πληροφοριών αυτών δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη
κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των
δραστηριοτήτων της εταιρείας/του συγκροτήματος

Υπάρχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις για
γνωστοποιήσεις;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 151(2)(α)(vii)]

•

•
•
•

Οι εταιρείες που υποχρεούνται να ετοιμάζουν ΜΧΚ/ΕΜΧΚ είναι επίσης υπόχρεες να
περιγράφουν την πολιτική σχετικά με την πολυμορφία που εφαρμόζεται για το
συμβούλιο της εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο ή το
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών του συμβουλίου
Απαιτείται επίσης περιγραφή των στόχων της εν λόγω πολιτικής, του τρόπου
εφαρμογής της και των αποτελεσμάτων κατά την περίοδο αναφοράς
Η εν λόγω πληροφόρηση συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης
που περιλαμβάνεται στην ΕΔ/ΕΕΔ
Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται πολιτική σε σχέση με την πολυμορφία,
περιλαμβάνεται στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης εξήγηση για τους λόγους

Συνδέεται η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ με τις οικονομικές
καταστάσεις;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(4) & 151Β(4)]

• Η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται,
αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για αντίστοιχα
ποσά που αναγράφονται στις σχετιζόμενες
οικονομικές καταστάσεις

Είναι απαραίτητη η επανάληψη πληροφοριών
μεταξύ της ΜΧΚ/ΕΜΧΚ και της ΕΔ/ΕΕΔ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(7), 151Β(7) & 151(1)(ε)]

• Όταν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ ετοιμάζεται ως ξεχωριστή έκθεση, δεν χρειάζεται να
επαναλαμβάνονται στην ΕΔ/ΕΕΔ μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες
για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της
εταιρείας/του συγκροτήματος, τους οποίους η νομοθεσία απαιτεί να
περιλαμβάνονται στην ΕΔ/ΕΕΔ
• Οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν
τον τομέα δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά
με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα

Ποια πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ετοιμασία της ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(6) & 151Β(6)]

• Η ετοιμασία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ μπορεί να βασιστεί σε:
– Εθνικά πλαίσια
– Πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
– Διεθνή πλαίσια

• Η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ διευκρινίζει ποια πλαίσια χρησιμοποιήθηκαν

Ποια πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ετοιμασία της ΜΧΚ/ΕΜΧΚ; (2)
•

Παραδείγματα πλαισίων:
– Πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ.
•

το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

– Διεθνή πλαίσια, π.χ.
•
•

•
•
•
•
•

το παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
οι κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή του
πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση»,
οι κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις
πολυεθνικές επιχειρήσεις,
το πρότυπο 26000 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO,
η τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική πολιτική,
η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting
Initiative), ή
άλλα αναγνωρισμένα διεθνή πλαίσια

Ισχύουν εξαιρέσεις για θυγατρικές
εταιρείες;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(8), 151Α(9), 151Β(8) & 151Β(9)]

• Όταν θυγατρική εταιρεία περιλαμβάνεται (μαζί με τις δικές
της θυγατρικές αν υπάρχουν) σε ΕΜΧΚ μητρικής εταιρείας η
οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του
νόμου, τότε η εν λόγω θυγατρική εταιρεία δεν χρειάζεται να
ετοιμάσει ΜΧΚ/ΕΜΧΚ

Ισχύουν εξαιρέσεις για θυγατρικές
εταιρείες; (2)
• Σε περίπτωση που η μητρική εταιρεία καταρτίζει ΕΜΧΚ ως ξεχωριστή
έκθεση η οποία καλύπτει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τη
νομοθεσία, για να ισχύει η εξαίρεση ετοιμασίας ΜΧΚ/ΕΜΧΚ για τη
θυγατρική εταιρεία, θα πρέπει η ξεχωριστή αυτή έκθεση της μητρικής
εταιρείας:
– να δημοσιεύεται μαζί με την ΕΔ/ΕΕΔ της θυγατρικής εταιρείας, ή
– να δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της μητρικής εταιρείας εντός έξι μηνών μετά
την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, και να αναφέρεται στην ΕΔ/ΕΕΔ της
θυγατρικής εταιρείας

•

Η πιο πάνω ξεχωριστή έκθεση ΕΜΧΚ της μητρικής εταιρείας επιτρέπεται να
δημοσιεύεται ή δημοσιοποιείται στην Αγγλική γλώσσα

Ποια είναι η υποχρέωση του νόμιμου
ελεγκτή σε σχέση με τη ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(11), 151Β(11), 151(2)(δ) & 142(1)(α)]

• Ο νόμιμος ελεγκτής εξετάζει:
– εάν έχει υποβληθεί η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ, και
– εάν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις

Ποια είναι η υποχρέωση του νόμιμου
ελεγκτή σε σχέση με τη ΜΧΚ/ΕΜΧΚ; (2)
Σημείωση 1:
• Η ΕΔ/ΕΕΔ και οποιαδήποτε ξεχωριστή έκθεση
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ δεν αποτελούν μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
• Η ΕΔ/ΕΕΔ και οποιαδήποτε ξεχωριστή έκθεση
ΜΧΚ/ΕΜΧΚ συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις
στην ετήσια έκθεση της εταιρείας

Ποια είναι η υποχρέωση του νόμιμου
ελεγκτή σε σχέση με τη ΜΧΚ/ΕΜΧΚ; (3)
Σημείωση 2:
• Εφόσον είτε ως μέρος της ΕΔ/ΕΕΔ ή ως ξεχωριστή έκθεση, η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει τις
οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου ο νόμιμος ελεγκτής οφείλει να:
– Διαβάζει την ΜΧΚ/ΕΜΧΚ και εξετάζει αν υπάρχει σημαντική ασυνέπεια μεταξύ της
ΜΧΚ/ ΕΜΧΚ και των οικονομικών καταστάσεων, ή των γνώσεων του νόμιμου ελεγκτή
που προέκυψαν από τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
– Αναφέρεται σε ξεχωριστό μέρος της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή με τίτλο “Άλλες
πληροφορίες” στο αν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ είναι συμβατή με τις οικονομικές καταστάσεις του
ίδιου οικονομικού έτους, και αν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις

Πως δημοσιεύεται η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρα 151Α(9), 151B(9) & 152(2)(β)]

• Όταν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ συμπεριλαμβάνεται στην ΕΔ/ΕΕΔ δημοσιεύεται
ως μέρος της ΕΔ/ΕΕΔ
• Όταν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ καταρτίζεται ως ξεχωριστή έκθεση:
– δημοσιεύεται μαζί με την ΕΔ/ΕΕΔ, ή
– δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της εταιρείας εντός έξι μηνών μετά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, και γίνεται αναφορά σε αυτήν
στην ΕΔ/ΕΕΔ

• Όταν η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ καταρτίζεται ως ξεχωριστή έκθεση, μπορεί να
συντάσσεται στην Αγγλική γλώσσα

Πως δημοσιεύεται η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ; (2)
• Η εταιρεία οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις για δημοσίευση εγγράφων που
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε
συναφούς νομοθεσίας:
–
–
–
–

στον ημερήσιο τύπο
στην ιστοσελίδα της
προς οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) αν η εταιρεία είναι
δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΚ

Πως γίνεται καταχώρηση της ΜΧΚ/ΕΜΧΚ
στον Έφορο Εταιρειών;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 121(1)(α)]

• Η ΜΧΚ/ΕΜΧΚ επισυνάπτεται στην
ετήσια έκθεση της εταιρείας που
κατατίθεται στον Έφορο Εταιρειών

Ποιά είναι η υποχρέωση του Εφόρου
Εταιρειών σε σχέση με τη ΜΧΚ/ΕΜΧΚ;
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρa 151Α(12) & 151B(12)]

• Ο Έφορος Εταιρειών παραλαμβάνει
προς φύλαξη τη ΜΧΚ/ΕΜΧΚ χωρίς
να ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο

Χρονικό σημείο εφαρμογής της
νομοθεσίας
[περί Εταιρειών Νόμος, Άρθρο 393]

• Οι πρόνοιες της νομοθεσίας εφαρμόζονται σε
οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις για περιόδους που
αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή κατά τη
διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2017

Ερωτήσεις;

