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„Pomůžeme vám
s přípravou zprávy
o udržitelnosti
a sociální odpovědnosti. Od začátku
až do konce.“

Vydávání zpráv o udržitelnosti a sociální
odpovědnosti podniků (corporate social
responsibility, CSR) znamená zveřejňovat
nefinanční údaje. Ty se týkají například
vztahů se zákazníky, odpovědnosti za produkty, etických a protikorupčních zásad,
zaměstnanců, prostředí nebo dialogu se
zainteresovanými subjekty.

Podle pokynů uvedených v Mezinárodní
iniciativě pro výkaznictví (Global Reporting
Initiative, GRI), což jsou nejuznávanější
mezinárodní pokyny pro nefinanční výkaznictví, by zpráva měla být pojítkem mezi
aktivitami v oblasti sociální odpovědnosti
a obchodní strategií, dosaženými výsledky
a plány pro nadcházející účetní období.

Výhody

79 %

80 %

mezinárodních představitelů pro
nefinanční výkaznictví potvrdilo,
že vykazování nefinančních údajů
v kombinaci s finančními daty zlepšuje
proces rozhodování.

respondentů potvrdilo, že proces
výkaznictví, jenž integruje nefinanční
a finanční údaje, má pozitivní vliv
na úspěchy společnosti.

84 %

84 %

respondentů zaznamenalo zlepšení
kvality vykazovaných dat v jednotlivých letech.

společností je v současné době tvořeno nehmotnými aktivy. To znamená,
že význam nefinančního výkaznictví
se zvyšuje.

Zdroj: Ocean Tomo; Components of S&P 500 Market Value, 2015, “Realising the benefits. The impact of Draft
of the international reporting“, Black Sun, 2014.

Proč vykazovat
nefinanční údaje?

Co je podle rady IIRC*
integrované výkaznictví?

„Je to přirozený krok při rozvoji společnosti.“ Shrnutí a organizace činností, které
byly často implementovány po řadu let.

•• Proces, jenž počítá s integrací otázek
udržitelnosti i specifiky příslušného
odvětví do obchodní strategie podniku.

Rada IIRC zavedla klasifikaci kapitálu,
kterou by měly přijmout společnosti, jež
využívají integrovaný obchodní model.

•• Proces, jehož výstupem je pravidelně
vydávaná integrovaní zpráva, která
znázorňuje (v kontextu externích faktorů)
strategie podniku, jeho správu a řízení
i výkonnost, což pomáhá při tvorbě
hodnot v krátkodobém, střednědobém
i dlouhodobém horizontu.

1. Finanční kapitál.

„Pokud nemáte cíle a neměříte jejich
implementaci, nemůžete je ani řídit.“
Komplexní pohled na vedení, sledování
výkonnosti, zlepšení přesnosti obchodních
rozhodnutí.
„Vsaďte na transparentnost.“
Posílení reputace a důvěry zákazníků
a dalších klíčových zainteresovaných stran.
„Posílíte značku.“ Posílíte svou pozici
na trhu, využijete všech výhod vyplývajících z brandingu.
„Splníte regulační požadavek.“
Podle směrnice Evropského parlamentu
a rady 2014/95EU se od 1. ledna 2017
nový požadavek vztahuje nejméně
na 6 000 společností v rámci EU.

2. Výrobní kapitál.
3. Duševní kapitál.

Trend:
Zjednodušení
a standardizace procesů
výkaznictví společnosti
do jednotného systému.

4. Lidský kapitál.
5. Sociální kapitál a vztahy.
6. Přírodní kapitál.
Výroční zpráva (marketingová zpráva)

* Mezinárodní rada pro integrované výkaznictví
(International Integrated Reporting Council, IIRC)
sdružuje představitele veřejného a soukromého
sektoru pro účely vypracování metodologie
nefinančního výkaznictví pro 21. století. Zdroj:
„Consultation Draft of the international <IR> frame-work“, International Integrated Reporting Council,
duben 2013.

Zpráva představenstva o činnosti
společnosti

INTEGROVANÁ
ZPRÁVA

Finanční výkazy
Environmentální zpráva
Nefinanční zpráva (CSR)

Zdroj: směrnice Evropského parlamentu a rady
2014/95/EU týkající se mezinárodního výkaznictví.

Cesta k integrované zprávě:
Odpovězte si na otázky

Zpráva v praxi
Nový právní předpis se bude vztahovat
na velké veřejné subjekty nebo skupiny
firem, jejichž mateřská společnost je subjektem veřejného zájmu. U těchto společností je roční míra zaměstnanosti více než
500 lidí a splňují jedno ze dvou finančních
kritérií: Celková výše rozvahy přesahuje
20 milionů EUR, nebo vykazují čisté výnosy
ve výši více než 40 milionů EUR.
Zpráva pro rok 2017 musí být sestavena podle pokynů nové směrnice.

Jak začít?

Až 6 týdnů

Je velmi přínosné, vyzkoušet si nefinanční
výkaznictví již v roce 2017, aby bylo možné
implementovat proces shromažďování dat,
posoudit jakékoliv mezery a mít dostatek času na implementaci osvědčených
postupů v příslušných oblastech sociální
odpovědnosti, které budou zveřejněny
ve zprávě vydané v roce 2018. Nefinanční
údaje by měly být zahrnuty v samostatné
sekci zprávy o činnosti společnosti (výkaz
nefinančních informací) nebo je lze uvést
v samostatné zprávě:

Sběr dat

Dialog a stanovení rozsahu

3 týdny

Vytvoření
obsahu

5 týdny

Ověření

2 týdny

Zpráva podle iniciativy GRI, integrovaná
zpráva, zpráva o dopadech atd.
Věděli jste, že…
•• Sestavení první nefinanční zprávy trvá
přibližně 4–5 měsíců?
•• Proces nefinančního výkaznictví
v souladu s pokyny iniciativy
GRI vyžaduje zapojení přibližně
20 zaměstnanců společnosti?
•• V průměru se shromažďuje přibližně
60–80 ukazatelů?

Grafika
a vizualizace

Až 6 týdnů

Komunikace

Dle potřeby

Fáze 1: Ohodnoťte vaši připravenost.
Víte, jaké výhody plynou z integrovaného
výkaznictví? Jste si vědomi případných
rizik, pokud se touto oblastí nebudete nyní
zabývat?
Dokážete posoudit, do jaké míry je vaše
společnost připravena na integrované
výkaznictví?
Můžete zajistit, aby představenstvo schválilo změnu metodologie výkaznictví?
Znáte a chápete požadavky stanovené
v pokynech pro integrované výkaznictví
rady IIRC?
Pokud jste již uváděli nefinanční údaje
jako doplnění výroční zprávy nebo v rámci
samostatné zprávy o sociální odpovědnosti, a to rovněž v souladu s iniciativou
GRI, chápete, jak se liší od integrovaného
výkaznictví?

Fáze 2: Jak je na tom váš tým?
Sestavili jste tým pro potřeby integrovaného výkaznictví? Jsou v něm zastoupeni
představitelé klíčových oblastí udržitelnosti?
Jsou součástí týmu pro CSR výkaznictví
představitelé z oddělení financí, strategie,
controllingu, vztahů s investory a výroby?
Víte, koho dalšího je třeba přizvat ke spolupráci a jak postupovat?
Fáze 3: Učiňte první krok, naplánujte
další postup!
Dokážete posoudit, jaké otázky týkající se
udržitelnosti a sociální odpovědnosti jsou
pro vaši společnost klíčové?
Máte zaveden systém řízení rizik pokrývající
rovněž sociální a environmentální rizika?
Můžete začlenit udržitelnost do vaší
obchodní strategie? A změřit dopad vaší
společnosti i to, jakým způsobem vytváříte

s ohledem na sociální a environmentální
kapitál hodnotový žebříček?
Víte, kdo jsou vaše zainteresované strany?
Můžete je zapojit do dialogu, abyste stanovili jejich očekávání související se strategií
a zprávou?
Fáze 4: Nastavte si procesy pro příště
Zformulovali jste klíčové ukazatele výkonnosti v nefinančních oblastech? Máte
systém pro shromažďování nefinančních
údajů, které jsou relevantní pro splnění
požadavků na integrované výkaznictví?
Uvědomujete si, jaké nové procesy bude
třeba ve vaší společnosti implementovat,
aby byla schopna v budoucnu vydávat
integrované zprávy?

