> Fenntarthatósági jelentések min sítése

Az érintettek bizalmának megnyerése és a cég hírnevének er sítése

KIHÍVÁS
Az utóbbi években a környezeti és társadalmi felel sségvállalás a vállalatok figyelmének középpontjába került. A
vonatkozó befektetések növekedése, a vállalatirányítás szorosabb ellen rzése és az átláthatóság iránti megnövekedett
igény miatt a társadalmi felel sségvállalás és a fenntartható fejl dés kérdései ma már világszerte rendszeresen
szerepelnek az igazgatótanácsok és fels vezet i értekezletek napirendjében.
Folyamatosan jelennek meg az új jogszabályok és önkéntes szabványok annak érdekében, hogy a vállalatok
elszámoltathatók legyenek a környezetre és a társadalomra kifejtett hatásukat tekintve.
Az érintettek nyílt tájékoztatása az elszámoltathatóságról er sítheti a bizalmat és a támogatást, de csak akkor, ha az
érintettek bíznak abban, hogy a megadott információ h en tükrözi a vállalat társadalmi, környezetvédelmi és etikai
teljesítményét.

VÁLASZUNK
Egy független testület bevonása objektív képet ad a cég a fenntarthatósági jelentéseir l, és az érintettek is
meggy z dhetnek arról, hogy a kapott információ pontos és pártatlan. Mivel minden vállalat egyedi fenntarthatósági
stratégiával rendelkezik, a Bureau Veritas cégre szabott, az ügyfél egyedi igényeit tükröz min sítési megoldásokat
nyújt. Ez legitim és hiteles fenntarthatósági jelentéseket eredményez.
A küls és bels érintettek véleménye a vállalatról így megbízható információkon alapul.

MIÉRT A BUREAU VERITAS ?
A független min sítés az egyik f tevékenységünk A világ három legnagyobb nemzetközi nem-pénzügyi auditokkal
és tanúsításokkal foglalkozó cége közé tartozunk. Az 1828-ban alapított cég folyamatosan rzi hírnevét, mint
megbízható, független és hiteles partner a min sítési szolgáltatások terén.
Elismerten a legjobb gyakorlatot testesítjük meg a fenntarthatósági jelentések min sítése terén Olyan
szervezetek, mint az AccountAbility és a Bejegyzett Okleveles Könyvvizsgálók Egyesülete (ACCA) ajánlanak
bennünket.
A módszertanunk tartalmazza az elismert legjobb min sítési gyakorlatokat Bels protokolljainkat folyamatosan
vizsgáljuk és frissítjük, hogy összhangban legyenek a meglév szabványokkal és a jelenlegi legjobb gyakorlatokkal,
köztük az AA1000 szabvánnyal, a GRI jelentéstételi útmutatóval és a nem-pénzügyi auditok lefolytatását szabályozó
ISAE3000 szabvánnyal.
Munkánk eredményeképpen javul a cégek innovációs és tanulási képessége és teljesítménye
Minden megbízás esetében feladatunknak tekintjük, hogy próbára tegyük az ügyfél fenntarthatósági
stratégiáját/teljesítményét, meger sítsük kockázatkezelését és értékteremtését, valamint segítsük a stratégia és a jöv kép
nagyobb térnyerését.

MÓDSZERÜNK
A Bureau Veritas a fenntarthatósági jelentések min sítési lehet ségeinek széles skáláját ajánlja, és a nyújtott
szolgáltatást az ügyfelek egyedi jelentéskészítési igényeihez igazítja.
A vezet jelentéskészít cégekkel való tapasztalatunk és a független min sítés terén létez legjobb gyakorlatok
kombinálásával a min sítési szolgáltatás három szintjét dolgoztuk ki:
1. Alapfokú igazoló ellen rzés: a jelentés az ügyfél által megadott információk pontosságára összpontosít. Ez a
módszer behatároltabb min sítési technikát alkalmaz, de így is segít a szervezeteknek az átláthatóság és az
elszámoltathatóság kimutatásában.
2. Középfokú min sítés: tágabb értelemben értékeli a megadott információ általános min ségét, így miközben felméri
a pontosságot, figyelembe vesz más paramétereket is, mint például az információ hozzáférhet ségét,
kiegyensúlyozottságát, világosságát, összehasonlíthatóságát, megbízhatóságát és id szer ségét. Ide tartozik pl. a GRI
(Global Reporting Initiative) szabályainak ellen rzése.
3. Fels fokú min sítés: teljesíti az Alapfokú igazoló ellen rzés és a Középfokú min sítés céljait, de ezen kívül értékeli
a fenntarthatósági jelentés általános min ségét és tartalmát a legjobb gyakorlatok szerinti kritériumok alapján, így
megvizsgálja a lényegességet, a teljességet, a reagáló képességet és az érintettek bevonását. Ehhez szükséges a
jelentéskészít szervezet irányítási rendszereinek, folyamatainak és kompetenciáinak az értékelése is. Célja annak
biztosítása, hogy az ügyfél valóban foglalkozzon a legfontosabb érintett csoportok által felvetett lényeges kérdésekkel
és aggályokkal, és megfelel választ adjon ezekre. Ennél a szintnél az AA 1000-es szabványt is figyelembe vesszük.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Milyen el nyökkel jár a vállalat számára a Fenntarthatósági jelentés kibocsátása?
Szervezetek esetében a f el nyök a következ k: a kulcsfontosságú környezeti és társadalmi kockázatok és lehet ségek
azonosítása és kezelése, a jó hírnév er sítése az érintettek körében, a márkanév értékének növelése, az ügyfelek
megtartása és számuk növelése, a versenyképesség és a piaci pozíció er södése, az alkalmazottak megtartása és
motiválása.
Mit jelent a Hármas Megközelítés Könyvelés (Triple Bottom Line)?
A Hármas Megközelítés Könyvelés azt jelenti, hogy a vállalat kiterjeszti a hagyományos jelentéstételi kereteit, azaz a
pénzügyi teljesítményen kívül figyelembe veszi környezeti és társadalmi teljesítményét is.
Melyek a fenntarthatósági jelentések min sítésére vonatkozó szabványok?
Többféle szabvány létezik erre a célra. A fenntarthatósági jelentések min sítésére szolgáló módszertan kidolgozása
során a Bureau Veritas több szabványt és legjobb gyakorlatot is figyelembe vett, például:
- Min sítési Megbízások Nemzetközi Szabványa 3000 (ISAE 3000)
- Globális Jelentéstételi Kezdeményezés Fenntarthatósági Jelentéstételi Útmutató (GRI G3)
- AccountAbility 1000 Min sítési Szabványa (AA1000 AS).

REFERENCIA
A Bureau Veritas Certification 34 országban dolgozik együtt a British American Tobacco-val
a vállalat Társadalmi Beszámolójának auditálásán.
Magyarországon 2002, az els hazai Beszámoló megjelenése óta vizsgáljuk felül az abban foglaltak
hitelességét. A 2004-es Társadalmi beszámoló auditálásakor együttm ködésünk az el z jelentésben vállalt
kötelezettségek ellen rzésével is b vült. A min sítés során a GRI és az AA1000 el írásainak teljesítését
vizsgáljuk, különös tekintettel a különféle érintett csoportokkal folytatott párbeszédek során tett BAT
vállalások teljesítésének ellen rzésére.
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