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În 29 septembrie 2014 Consiliul European a adoptat Directiva
2014/95/EU, prima Directivă privind raportarea nefinanciara de
către entitățile de interes public din UE, care a intrat în
vigoare în noiembrie 2014.
Directiva 2014/95/UE modifică
Directiva 2013/34/UE privind
situațiile financiare anuale, situațiile financiare
consolidate și rapoartele conexe ale companiilor de interes
public, având termen limită de transpunere în legislațiile
statelor membre data de 20 iulie 2015. Modificările aduse prin
Directiva 2014/95/UE urmează a fi transpuse în legislațiile
statelor membre până cel târziu la data de 6 decembrie 2016.
Directiva 2014/95/UE amendează Directiva 2013/34/UE, în sensul
în care introduce obligativitatea raportării performanţei nonfinanciare în cazul anumitor tipuri de organizații şi a
modului prin care implementează o politică proprie privind
asigurarea diversității la nivelurile cele mai înalte de
conducere.
Directiva 2014/95/UE ia naștere în contextul în care
Parlamentul European a invitat Comisia să prezinte o propunere
legislativă privind prezentarea de informații nefinanciare de

către întreprinderi, permițând un nivel ridicat de
flexibilitate în acțiune, pentru a se ține seama de natura
multidimensională
a
responsabilității
sociale
a
întreprinderilor și de diversitatea politicilor în materie de
responsabilitate socială a întreprinderilor.
În considerarea sensului și obiectivelor stabilite prin
Comunicarea intitulată „Actul privind piața unică —
Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea
încrederii — «Împreună pentru o nouă creștere»”, adoptată la
13 aprilie 2011, Comisia a identificat la rândul său
necesitatea de a crește la un nivel înalt și comparabil în
toate statele membre transparența informațiilor sociale și de
mediu furnizate de întreprinderile din toate sectoarele.
Astfel, este necesar ca întreprinderile mari și grupurile de
întreprinderi, de interes public, conform definițiilor din
Directivă, să întocmească o declarație nefinanciară care să
conțină informații privind cel puțin aspectele de mediu,
sociale și de personal, respectarea drepturilor omului,
combaterea corupției și a dării de mită.
Entitățile de interes public care sunt întreprinderi-mamă ale
unui grup mare care, la data bilanțului pe o bază consolidată,
depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajați în
cursul exercițiului financiar, includ în raportul de gestiune
consolidat o declarație nefinanciară consolidată care conține,
în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea
dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului
activității sale, informații privind cel puțin aspectele de
mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului,
combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:
descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu
aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență
necesară aplicate;
rezultatele politicilor respective;
principalele riscuri legate de aceste aspecte care

decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când
este relevant și proporțional, relațiile de afaceri,
produsele sau serviciile sale care ar putea avea un
impact negativ asupra domeniilor respective și modul în
care grupul gestionează riscurile respective;
indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți
pentru activitatea specifică a întreprinderii.
La solicitarea prezentării informațiilor, statele membre
prevăd că întreprinderea-mamă se poate baza pe cadrele
naționale (deocamdată inexistente în România), ale Uniunii
(e.g. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), sau
internaționale (e.g. United Nations Global Compact (UNGC)
etc., în acest caz întreprinderea-mamă precizând cadrele pe
care s-a bazat.
O întreprindere-mamă care este de asemenea filială este
scutită de obligația de transmitere a declarației nefinanciare
dacă întreprinderea-mamă scutită și filialele sale sunt
incluse în raportul de gestiune consolidat sau în raportul
separat al unei alte întreprinderi.
Dacă o întreprindere-mamă întocmește un raport separat,
corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la
întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu
pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care
cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară
consolidată, statele membre pot scuti întreprinderea-mamă
respectivă de obligația de a întocmi declarația nefinanciară
consolidată, cu condiția ca acest raport separat:
să fie publicat împreună cu raportul consolidat de
gestiune, în conformitate cu articolul 30; sau
să fie pus la dispoziția publicului într-un termen
rezonabil care nu depășește șase luni de la data
bilanțului, pe site-ul întreprinderii-mamă, și să fie
menționat în raportul consolidat de gestiune.

Statele membre pot impune ca informațiile din declarația
nefinanciară consolidată sau din raportul separat să fie
verificate de un prestator independent de servicii de
asigurare.
Raportat la transpunerea în legislația românească a Directivei
34, respectiv a Directivei 95, apreciem că prevederile actelor
normative de transpunere vor avea incidență directă asupra
prevederilor Codului Fiscal, Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Ordonanței de Urgență nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice etc.
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Despre autor
Matei DIMOFTACHE (39) – Managing Associate, Head of Banking &
Finance
Matei deține o experiență de peste 15 ani în sistemul bancar
și de asigurări.
Oferă asistență în crearea produselor și a procedurilor de
creditare retail sau corporate, conceperea și implementarea
procedurilor de achiziții, negociere și contracte, proceduri
de mediere, proceduri anti-fraudă bancare sau specifice
sistemului de asigurări, proceduri și sisteme de asistare a
clienților customer care / complaints, precum și aspecte de
reglementare.
Înainte de a se alătura echipei Duncea, Ștefănescu în 2010,
Matei a fost implicat cu precădere în creare de produse de
creditare retail sau corporate, creare produse de asigurare în
cadrul unor operațiuni de start-up în sistemul bancar, de
asigurări sau bancassurance în grupuri bancare internaționale
de renume.

