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Dėl Įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų rėngimo
Įmonių vadovai ir atsakingi už ataskaitų rengimą darbuotojai turėtų būti susipažinę su su direktyvos
2014/95/ES „Dėl nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo“ reikalavimais.
Pagal šią Direktyvą visos didelės valstybinės ir privačios įmonės turi pateikti nefinansinę informaciją,
kuri visų pirma susijusi su socialine ir aplinkosaugine veikla.
Daugelyje didelių valstybinių ir privačių įmonių nefinansinės atskaitomybės ataskaita rengiama kaip
įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) ataskaita. Tokioje ataskaitoje dažniausiai pateikiama
standartinė ataskaitų forma pagal tam tikrą šabloną, pavyzdžiui, remiantis GRI standartais arba Jungtinių
Tautų visuotiniu susitarimu (įskaitant JT Darnaus vystymosi tikslus).
Pagal Lietuvos įstatymus yra numatytos baudos už šių įstatymų nesilaikymą (nuo 200 iki 3 000 eur.),
todėl į šią ĮSA ataskaitą galima pažiūrėti formaliai, tačiau taip pat ši ataskaita gali realiai pasitarnauti
jūsų įmonės veikloje, priklausomai nuo to, kas ir kaip joje pateikiama.

Kodėl naudinga turėti gerai parengtą ĮSA ataskaitą
Šiuolaikinės visuomenės vertybės vis labiau gręžiasi atsakomybės ir skaidrumo link, o ĮSA ataskaita
dažnai parodo, kiek įmonė atitinka visuomenės lūkesčius ir tuo pačiu, kiek ji yra konkurencinga, nes
pirkėjai rinkdamiesi prekes ar paslaugas vis dažniau linkę pasidomėti ir tuo, kaip įmonė veikia
socialinės atsakomybės plotmėje. Atsakingos užsienio ir Lietuvos įmonės dažnai savo tiekėjus
renkasi atsižvelgdamos į jų socialinės atsakomybės veiklą.
Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad ir mažos bei vidutinės įmonės privalo vykdyti aukščiau paminėtos
Direktyvos reikalavimus ir pateikti savo nefinansinę ataskaitą arba socialinės atsakomybės ataskaitą, jei
jos priklauso didelių įmonių „tiekimo grandinei“.
Viešai paskelbusi gerai parengtą ĮSA ataskaitą, jūsų įmonė gali turėti relią naudą. Štai keletas tokios
ataskaitos privalumų:






rodo rimtą įmonės požiūrį į verslą, jos disciplinuotumą
padeda pelnyti investuotojų palankumą ir pritraukti daugiau kapitalo
formuoja teigiamą įvaizdį žiniasklaidoje ir augina įmonės prestižą
yra puiki priemonė, norint išsiskirti konkuruojančių įmonių fone
suteikia galimybę sumažinti veiklos sąnaudas efektyviau stebint išteklius

Kuo galime jums padėti
VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT) daugiau nei 20 metų dirba darnaus vystymosi
srityje, rengia įvairius politikos bei strateginius dokumentus, taip pat ir įmonių socialinės
atsakomybės srityje. ECAT ekspertai yra parengę ĮSA ataskaitas eilei stambių Lietuvos įmonių. ECAT
padės jums sukurti savo atskaitomybės struktūrą, patars, kas aktualu atsižvelgiant į reikalavimus jūsų
įmonei ir parengs Įmonės socialinės atsakomybės ar nefinansinę ataskaitą. Taip pat galime patarti, kaip
pagerinti jūsų dabartinių ĮSA ataskaitų kokybę ir įvaizdį, kad jos būtų prieinamesnės platesniam gavėjų
ratui.
Dėl ataskaitų rengimo prašome kreiptis el. paštu ecat@ecat.lt .

