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Poročanje o trajnostnem razvoju
•

Direktiva o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin je
stopila v veljavo decembra 2014. Države članice EU imajo do konca leta 2016 čas, da ta določila sprejmejo v okviru
svojih lokalnih zakonodaj. Glede na pričakovanja bodo podjetja prva poročila na to temo objavila leta 2018 za finančno
obdobje 2017/2018.

•

Direktiva uvaja ukrepe za izboljšanje transparentnosti in družbene odgovornosti v približno 6000 podjetjih v EU, ki
zaposlujejo več kot 500 ljudi. Zahteve direktive:
• poročanje o vseh zadevah v povezavi z varovanjem okolja, z zaposlenimi in širšo družbo, s

človekovimi pravicami, z bojem proti korupciji in podkupovanju;

• opis poslovnega modela, rezultatov in tveganj politike obravnavanja prej naštetih vprašanj ter
zagotavljanje raznolikosti zastopstva članov poslovodstva in nadzornega sveta;

• direktiva spodbuja upoštevanje in zanašanje na preverjene modele, kot so smernice organizacije

GRI za poročanje o trajnostnem razvoju, priporočila skupine OZN za trajnostni razvoj (UNGC),
vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smernice OECD, ISO 26000 in tripartitne
deklaracije Mednarodne organizacije za delo.
© 2016 Deloitte Slovenija
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Poročanje o trajnostnem razvoju
Direktiva o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin

•

Direktiva je del širše iniciative EU za korporativno družbeno odgovornost in vsebuje načrt za usklajen ter dosleden
poročevalski pristop za spodbujanje pametne, trajnostne in inkluzivne rasti v okviru zasledovanja ciljev strategije
Evropa 2020.

•

EK je v luči prihajajočih nezavezujočih smernic za poročanje o prizadevanjih velikih družb v javnem interesu in
bank na področju okoljskih ter družbenih vprašanj odprla javno razpravo za zbiranje predlogov. Smernice bodo
podjetjem v veliko pomoč pri pripravi poročil o korporativni družbeni odgovornosti, saj bodo vsebovale metodologijo
za enostavnejše razkrivanje relevantnih, koristnih in primerljivih podatkov. Zasnovane bodo v skladu z zahtevami in
obsegom Direktive o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti, ki se nanašajo na velika
podjejta in skupine z več kot 500 zaposlenimi.

•

Javni posvet bo odprt do 15. 4. 2016, svoje mnenje pa lahko podate na spletni strani EK.

© 2016 Deloitte Slovenija

4

Anketa o korporativni družbeni
odgovornosti za leto 2015 –
Srednja Evropa

O anketi
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O anketi
METODOLOGIJA

POPULACIJA

ANKETIRANCI

SODELUJOČE DRŽAVE

OBDOBJE

NAMEN RAZISKAVE
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CAWI (Computer Assisted Web Interview) prek orodja DeloitteDEX

N=179

Vodje sektorja za korporativno družbeno odgovornost

Bolgarija, Češka, Madžarska, Kosovo, Latvija, Litva, Romunija,
Srbija, Slovaška, Slovenija

14. 07. 2015 – 9. 09. 2015

Oceniti status CSR v izbranih evropskih državah; pregled priložnosti ter
tveganj: obeti za izboljšave in razvoj v naslednjih letih
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Ključne
ugotovitve
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Ključne ugotovitve
CSR – prej in potem
Vpliv CSR na poslovanje podjetja
Velika večina anketiranih (84 %) meni, da so dejavnosti
CSR v njihovih podjetjih prispevala k reševanju
družbenih vprašanj v državi, pri čemer je kar 36 %
vprašanih s to izjavo zelo strinjalo. Rezultat je še posebej
spodbuden v primerjavi z odgovori na isto vprašanje v
sklopu ankete o CSR, ki jo je organizacija Responsible
Business Forum (RBF) izvedla na Poljskem.
Sodelujoči so še posebej poudarili vlogo podjetja pri
reševanju okoljske problematike, spodbujanju
izobraževanja (finančna podpora) in reševanju
brezposelnosti (ustvarjanje novih delovnih mest). Ta
področja so navedli kot ključna, medtem ko pričakujejo
povečanje truda tudi pri boju proti korupciji.
Koristi CSR za podjetje
Na ravni podjetja so anketiranci zaznali pozitive
spremembe predvsem med zaposlenimi. Največje koristi
uvedbe dejavnosti CSR so: večje vključevanje
zaposlenih (65 %), zavedanje pomena etičnega
ravnanja pri delu (46 %), izboljšanje ugleda (55 %) in
prepoznavnost znamke kot družbeno odgovorne (51
%). Podobne rezultate je dala tudi anketa organizacije
RBF na Poljskem.
© 2016 Deloitte Slovenija

84%

Vodij CSR meni, da so njihova
podjetja pomembno prispevala k
iskanju rešitev za družbene
probleme v državi.

Glavna družbena vprašanja, ki bi jih
podjetja morala obravnavati
VAROVANJE OKOLJA
IZOBRAŽEVANJE
BREZPOSELNOST
Po mnenju anketiranih se največji
učinek programov CSR pozna na

ZAPOSLENI

UGLED

(boljše sodelovanje)

(izboljšanje podobe podjetja)
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Ključne ugotovitve
CSR – orodja in merjenje učinkovitosti
Metode in orodja za spodbujanje CSR
Po mnenju sodelujočih v anketi najučinkovitejše metode in
orodja omogočajo vključevanje zaposlenih v iniciativo CSR, na
primer prek prostovoljstva (36 %), programov etike za
zaposlene (29 %) ter dialoga z deležniki (35 %). Anketirani med
učinkovita sredstva štejejo tudi kampanje v podporo družbeni
odgovornosti (29 %) in programe za varovanje okolja (29 %).
Kot koristni, toda premalo uporabljeni tehniki so izpostavili še
družbeno odgovorno investiranje (40 %) ter medsektorsko
sodelovanje (32 %). Odgovori se večinoma ujemajo z rezultati
ankete, ki je bila izvedena na Poljskem.

Najuporabnejše metode in orodja
CSR se nanašajo na sodelovanje z:

ZAPOSLENIMI

DELEŽNIKI

(prostovoljstvo in programi
etičnega ravnanja)

(dialog)

Več pozornosti je treba nameniti:

Merjenje učinkovitosti iniciativ CSR
Dobra polovica anketiranih (54 %) učinkovitost svojih dejavnosti na
področju CSR tudi ocenjuje. Spremljanje medijev spada med
najbolj pogoste metode merjenja učinkovitosti iniciativ podjetja (52
%). Sodelujoči nekoliko manj uporabljajo ocenjevanje na podlagi
notranjih kriterijev CSR (37 %) in ocenjevanje prek anket (34
%). Njihovi poljski kolegi rezultate svojega dela merijo pretežno na
podlagi internega ocenjevanja.
Med svoje največje dosežke štejejo izobraževalne programe,
iniciative v zvezi s trgom dela, podpiranje lokalnih skupnosti
in sodelovanje z njimi ter okoljevarstvene iniciative.
© 2016 Deloitte Slovenija

DRUŽBENO ODGOVORNIM NALOŽBAM
MEDSEKTORSKEMU SODELOVANJU

54%

anketiranih ocenjuje
uspešnost pobud sektorja
CSR prek spremljanja medijev.

Lastnih ocenjevalnih kriterijev CSR (37 %)
Anket (34 %)
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Ključne ugotovitve
CSR - prihodnost
Vpliv iniciativ CSR na socialni in gospodarski razvoj države
Anketiranci menijo, da v okviru družbenega in gospodarskega razvoja
države s svojimi iniciativami najbolj prispevajo v smislu zvišanja
konkurenčnosti države (96 %), zmanjševanja stopnje
brezposelnosti, usklajevanja zaposlovanja z dejanskimi
potrebami (94 %) ter spodbujanja intelektualnega kapitala ter
gospodarstva, ki bo temeljilo na znanju (91 %).
Najmanj upa polagajo v svoj vpliv na zmanjševanje socialnih
neenakosti (76 %).
Velika večina sodelujočih v anketi meni, da se bodo poslovni modeli
v naslednjih letih spremenili (86 %), k temu pa bo najbolj
pripomogel pritisk kupcev, ki bodo vedno bolj zahtevali družbeno
odgovorne izdelke in storitve (75 %). Enaka pričakovanja so izrazili
tudi anketiranci na Poljskem.
Prihodnost CSR
Večina anketiranih je optimistična glede prihodnosti korporativne
družbene odgovornosti - skoraj polovica (44 %) jih verjame v uspeh
dejavnosti CSR kot tudi v povečanje števila družbeno odgovornih
podjetij. Tretjina jih meni, da bo področje CSR doseglo vrhunec z
uvedbo socialno-okoljskih zadev v poslovne modele družb (32 %).
Enak optimizem veje tudi med njihovimi kolegi na Poljskem.
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44%

anketiranih meni, da bo
področje korporativne
družbene odgovornosti
čedalje uspešnejše ter da bo
to pobudo integriralo vedno
več podjetij

32%

vprašanih meni, da bo CSR
dosegel vrhunec z vključitvijo
okoljske in socialne
problematike v poslovni
model podjetja

18%

sodelujočih v anketi pričakuje
stagnacijo področja CSR
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Ključne ugotovitve
CSR - prihodnost
Ovire in prepreke za razvoj CSR
Anketiranci, ki so v svojih podjetjih odgovorni za CSR,
vidijo glavne prepreke za razvoj tega področja v
naslednjih petnajstih letih v percepciji dejavnosti
CSR kot sponzorskih iniciativ, pomanjkanju
državnih spodbud ter nepripravljenosti podjetij za
vlaganje v korporativno družbeno odgovornost. Na
Poljskem kot glavnega zaviralca razvoja CSR vidijo v
nerazumevanju koncepta družbene odgovornosti in
neustreznem znanju na ravni poslovodstva.

Glavni zaviralci razvoja področja
CSR v naslednjih 15 letih:

Percepcija dejavnosti CSR kot
sponzorskih iniciativ
Pomanjkanje državnih spodbud
Nepripravljenost podjetij za
investiranje v CSR
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Rezultati ankete za
Slovenijo
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Družbena odgovornosti v Sloveniji
CSR – prej in potem
Vpliv CSR na način poslovanja

Koristi dejavnosti CSR za podjetje
Slovenski anketiranci so v svojih podjetjih opazili naslednje
pozitivne učinke dejavnosti na področju CSR:

96%
slovenskih anketirancev meni, da so njihova podjetja
pripomogla k reševanju družbeno-okoljskih vprašanj v
Sloveniji

70%

večja vključenost zaposlenih

61%

izboljšanje podobe podjetja

Prispevek

Pomanjkljivosti?

44%

večja etična ozaveščenost med zaposlenimi

• Varovanje okolja
• Pomoč lokalnim
skupnostim
• Zmanjševanje revščine
• Zdravstvo
• Zaposlovanje
• Spodbujanje
transparentnosti
poslovanja

• Varovanje okolja
• Integracija manjšin
• Zmanjševanje
brezposelnosti/ustvarjanje
novih delovnih mest
• Spodbujanje zdravega
življenja
• Spodbujanje
izobraževanja

44%

povečano zaupanje strank
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Družbena odgovornost v Sloveniji
CSR - orodja in merjenje učinkovitosti
Metode in orodja za upravljanje CSR
Preverjeno najboljše metode in
orodja za spodbujanje CSR:

39%

Programi etike za
zaposlene

Merjenje učinkovitosti dejavnosti CSR

Premalo izkoriščene metode
in orodja:

52%

48%

Družbeno odgovorno
investiranje

vprašanih v Sloveniji meri rezultate iniciativ na področju CSR

35%

Programi za
varovanje/zaščito/
ohranjanje okolja

44%

Dialog z deležniki
Najpogostejša metoda ocenjevanja

35%

Trajnostno upravljanje
oskrbovalne verige

61%

Spremljanje medijev

39%

Ankete

39%
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Spremljanje rezultatov
trajnostnega razvoja
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Družbena odgovornost v Sloveniji
CSR – prihodnost
Prihodnost CSR

Prihodnost poslovanja

35%

35%

vprašanih v Sloveniji, meni, da se bo
to področje še naprej razvijalo in
da se bo število družbeno
odgovornih podjetij povečalo

vprašanih meni, da bo področje CSR
doseglo vrhunec šele, ko bo
vprašanje okolja in družbe postalo
sestavni del poslovnih modelov

Kupci bodo zahtevali
družbeno odgovorne
izdelke in storitve

87%

Ovire in prepreke pri razvoju CSR
Slovenski anketiranci menijo, da bodo razvoj korporativne družbene
odgovornosti v naslednji 15 letih ovirali predvsem naslednji dejavniki:

57%

Percepcija družbeno odgovornih dejavnosti
kot sponzorskih iniciativ

57%

Prepričanje, da se družbena odgovornost
podjetij 'ne splača' in da ne prinaša
nobenih koristi

52%
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Nepripravljenost podjetij za
investicije

87%
Spremembe
poslovnih
modelov

Sprememba
načina poslovanja
v skladu z
dejavnostmi
CSR

48%
Zvišanje stroškov
poslovanja

48%
Izboljšanje poročanja o
korporativni družbeni
odgovornosti v skladu z
direktivami EU
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Hvala za vašo pozornost!
Katarina Kadunc
Pooblaščena revizorka
Tel. št. 051 335 452
E-mail:
kkadunc@deloittece.com
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Merila za pripravo
poročila o trajnostnem
razvoju
Polona Čufer Klep, poslovno svetovanje
Ljubljana, 3. februar 2016

Kategorije

1

Zmogljivosti za trajnostni razvoj in strateške zaveze

2
3
4

Pomembnost [materiality] trajnostnega razvoja
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Vsebina
Struktura in raven kreativnosti pri obveščanju in
sporočanju
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Kategorija 1: Zmogljivosti za trajnostni razvoj in
strateške zaveze
Opis kategorije
Priporočamo

• Postavljene ciljne vrednosti
kazalnikov trajnostnega razvoja in
vrednotenje le-teh so pokazatelj, da
si podjetje stalno izboljšuje
poslovanje.

Jasen opis odgovornosti
podjetja in področij
trajnostnega razvoja

• Poročilo o tajnostnem razvoju ni
namenjeno le razkrivanju relevantnih
podatkov ampak rezultate osvetli z
vidika izboljšanega poslovanja.

Poročanje o napredku
strategije trajnostnega
razvoja

• Dobro poročilo poleg napredka
opredeljuje tudi cilje za prihodnost.

© 2016 Deloitte Slovenija

Obveščanje glede strategije
trajnostnega razvoja, cilji in
načrti za prihodnost
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Kategorija 2: Pomembnost [materiality] trajnostnega razvoja
Opis kategorije
Priporočamo
• Proces poročanja deluje kot spodbuda
za notranje in zunanje okolje podjetja
pri določanju strateškega pomena
različnih vidikov trajnostnega razvoja.

Osredotočenost na
sektorske specifike

• Poročanje po kazalnikih mora odražati
sektorske specifike, posebnosti
samega podjetja, vključno s tveganji in
priložnostmi.

Celovitost in
uporaba kazalnikov

• Poročilo mora razkriti ekonomske,
okoljske in družbene vplive podjetja.
Vključevanje deležnikov in
pomembnost
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Kategorija 3: Vsebina
Opis kategorije

• Aktualne, zanesljive in
kakovostne informacije v poročilu
o trajnostnem razvoju omogočajo
deležnikom, da ocenijo podjetje in
se ustrezno odzovejo (npr.
investirajo, se zaposlijo ipd.).
• Vsebina poročila mora biti
primerljiva, natančna, časovno
zamejena, zanesljiva in
uravnotežena.

Priporočamo
Podajanje ključnih informacij
o poročilu in procesu poročanja

Primerljivost podatkov

Uravnoteženost in zanesljivost
poročila
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Kategorija 4: Struktura in raven kreativnosti pri
obveščanju in sporočanju
Opis kategorije
Priporočamo
• Poročila morajo biti obvladljiva in
uporabniku prijazna, da deležniki
razumejo prizadevanje podjetja na
področju trajnostnega razvoja.
• Poročila morajo biti dobro
strukturirana, jedrnata, logična in
razumljiva
• Zaželena je uporaba vizualnih
predstavitvenih pripomočkov
(grafi in diagrami).
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Predstavitev podatkov (grafi,
diagrami…)

Uporabniku prijazna
navigacija in struktura

Inovativen pristop k
obveščanju in sporočanju
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Green Frog Award 2015
za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju
Strokovna komisija:
 mag. Tanja Bolte, direktorica Direktorata za okolje pri Ministrstvu RS za
okolje in prostor,
 Lucija Glavič, Ekvilib Inštitut,
 mag. Urban Krajcar, direktor Direktorata za znanost pri Ministrstvu RS za
izobraževanje, znanost in šport,
 Mojca Podržaj, Združenje Manager,
 Inga Turk, direktorica Urada RS za varstvo okolja.
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Green Frog Award 2015
za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju
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Certificate of Achievement

Green Frog Award 2015

Petrol d.d.
Best sustainability report for financial year 2013/2014

Certificate of Achievement

Lek d.d.
For exemplary reporting on sustainability in financial
year 2013/2014

Certificate of Achievement

Telekom Slovenije d.d.
For exemplary reporting on sustainability in financial
year 2013/2014

Green Frog Award 2015
Čestitamo!

