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Mit takar a fenntarthatósági jelentés kifejezés?

•

A fenntarthatósági jelentések egy vállalat nem pénzügyi
teljesítményével kapcsolatban szolgáltatnak információkat. Az elmúlt
évtizedekben több névvel is illették ezeket a típusú riportokat, így
találkozhatunk a CSR, vállalati felelősségvállalási, SD,
fenntarthatósági, nem-pénzügyi jelentés elnevezésekkel is –
valójában ezek mind ugyanazt jelentik.

•

A fenntarthatósági jelentés általában 3 alappillért jár körül: a
gazdasággal, a társadalommal és a környezettel kapcsolatos
vállalati/szervezeti teljesítményeket és hatásokat, illetve ezek
összefüggését mutatja be.

•

Egy általános fenntarthatósági jelentésnek nincs kötött formája,
ugyanakkor a jelentést tevők szinte mindegyike egy-egy
meghatározott iránymutatás / szabvány szerint alakítja ki jelentését.
Ezek közül a leginkább elterjedt a Global Reporting Initiative (GRI)
által fejlesztett útmutató, melynek jelenlegi kifutó verziója a 4.1-es,
az új, 2018-tól használandó pedig a Standards.

•

A 2018-as évig a fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos
jelentés teljes mértékben önkéntes minden vállalat számára, ez
azonban a 2014/95/EU irányelv alapján a 2016. évi LXVI. törvény
módosítása szerint változni fog. 2018-tól a bizonyos kritériumok
alá eső vállalatoknak (500 fő feletti, közérdeklődésre számot
tartó, stb.) kötelességük lesz jelenteni nem-pénzügyi
teljesítményükről a pénzügyi beszámolójuk mellékleteként.
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Miben segíthetünk Önöknek?
A Deloitte kiemelkedő referenciákkal rendelkezik jelentések írása és hitelesítése terén
egyaránt, miközben hazai szinten egyedülálló módon szakterületi tapasztalatokkal is
rendelkezik a biztosítási, banki szektortól kezdődően az energiaiparon keresztül a
gyógyszeriparral bezárólag szinte minden területen.
Tanácsadás a nem pénzügyi
jelentéstételi folyamat
kialakításában

Nem pénzügyi jelentések
hitelesítése (ISAE 3000 szabvány
szerint)

Jelentés elkészítése (full scope)

Teljes körű hitelesítés

Korm. rendelet szerinti kötelező nempénzügyi kimutatás elkészítése

Korlátozott tartalmú
hitelesítése

Jelentésírási, adatszolgáltatási
rendszer vizsgálata
Jelentéstételi rendszer javítási
lehetőségeinek vizsgálata
Impact reporting – a vállalat
hatásainak széleskörű vizsgálata

Vállalata fenntarthatósági és riportálási fejlettségi szintjétől függetlenül segíteni tudjuk a teljes jelentéstételi
folyamatot: egy teljes jelentés „0-áról” történő megírásától kezdve akár csak kisebb részterületek támogatásán
keresztül (pl. lényegességi elemzés, közvetett hozzáadott gazdasági érték kiszámítása, CO2 kibocsátás számítás vagy
impact reporting) a meglévő rendszer felülvizsgálatáig és javaslatok megfogalmazásáig bármilyen feladatban
segítségére lehetünk. A hazai fenntarthatósági jelentéstételben élen járó szervezetek egységes gyakorlata szerint
javasolt a jelentések hitelesítése is, mivel ez nagyban növeli azok megbízhatóságát. A Deloitte a nemzetközi
könyvvizsgálói szabványoknak megfelelően ISAE 3000 sztenderd szerinti hitelesítést végez, melyet könyvvizsgáló ír
alá.
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Ki kötelezett a jelentéstételre 2018-tól és mi az elvárás
velük szemben?
Mi ez?
A 2014/95/EU irányelv a 2016. évi LXVI. törvényben került rögzítésre, mely
módosította a Számviteli törvényt. A módosítás szerint a vállalkozás „üzleti
jelentésében – a vállalkozás fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és
tevékenységei hatásának megértéséhez szükséges mértékben – a
környezetvédelmi, a szociális és foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok
tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a megvesztegetésre
vonatkozó információkat tartalmazó nem pénzügyi kimutatást tesz közzé.”
Kire vonatkozik?
A törvénymódosítás értelmében a változás minden közérdeklődésre számot
tartó (ún. public interest entity, PIE) vállalatra vonatkozik, amelynél az
adott üzleti évben:

• az átlagosan foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt
• az üzleti évet megelőző két egymást követő üzleti évben a mérleg
fordulónapján meghaladja a mérlegfőösszeg a 6 milliárd forintot és/vagy
az éves nettó árbevétel a 12 milliárd forintot.
Mi a kötelezettség teljesítésének határideje?

A törvénymódosítás 2016. június 16-án lépett hatályba, első alkalmazása a
2017-es üzleti évre vonatkozik, az erre az évre vonatkozó adatokat tehát a
2018-ban kiadott beszámolónak kell tartalmaznia. Ugyan a határidő még
távolinak tűnhet, tapasztalataink szerint azonban a jellemzően nagy és
komplex vállalatoknak már egy évvel a jelentéstétel előtt érdemes
elkezdeni foglalkozni a kérdéssel, hiszen ki kell építeni a törvény által
előírtaknak megfelelően működő adatgyűjtési struktúrát, meghatározva a
felelősöket, a jelentendő adatok körét és határait.
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