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Szemle

Adieu, A, B, C!
Lényegesség, az érintettek bevonása, kapcsolódás a fenntarthatósághoz, teljesség, egyensúly, 

összehasonlíthatóság, pontosság, időszerűség, egyértelműség és megbízhatóság. Alapelvek, amelyek nagyban 
hatottak arra, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben megnőtt a társadalmi, fenntarthatósági jelentések 

száma, de ami ennél is fontosabb, szignifi kánsan javult a jelentések színvonala is.

A Global Reporting Initiative (GRI) 1997-ben 
indult azzal a céllal, hogy iránymutatással és 
megfelelő támogatással általános gyakorlattá 
tegye a vállalatok fenntarthatósági teljesítmé-
nyéről szóló beszámolók készítését. A 2000-
ben közzétett útmutató legújabb generációja 
(GRI G4) idén május 22-én látott napvilágot 
egy majdnem kétéves fejlesztési folyamat 
eredményeként. A változás sokakat érint, hi-
szen mára több mint 11 000 
vállalat használja a GRI útmu-
tatóját jelentése elkészítésekor.

Sokan részt is vettünk az 
egyeztetési folyamatokban, 
kifejezhettük véleményünket, 
a G4 azonban fog még fejtö-
rést okozni, legalábbis időt kell 
szánnunk a változások megér-
tésére. Csak néhány ezekből:
• A lényegesség elve kiemel-

kedik a többi közül, az új 
alkalmazási kézikönyvben 
részletesen leírják a lé-
nyeges információk kivá-
lasztásának folyamatát. A 
jelentésíró viszonylag sza-
badon meghatározhatja, 
mit tart releváns információnak, de rész-
letesen indokolnia kell döntését – az „ezt 
az adatot tudtam könnyen előkapni” 
vagy a „hasamra csaptam” érvek többé 
nem állják meg a helyüket.

• Az indikátorok száma a G3.1-ben meglé-
vő 79-ről 150-re nő – cserébe egyértel-
mű jelöléseket kapunk, hogy az adott 
indikátor mely általánosan elfogadott 
globális sztenderddel (pl. OECD, UN 
Global Compact, ILO) kapcsolja össze a 
GRI-t. Némi segítség ez, hogy eligazod-
junk a szabványok erdejében.

• Az indikátorstruktúra legjelentősebb 
változását a jelentés keretének kibő-
vítése okozza. Az értékláncszemlélet 
alapján most már nem csak lehetőség 
a beszállítók tevékenységéről való be-
számolás: minden témakörben külön 
indikátorok vonatkoznak az ő tevékeny-
ségükre. Hogy hányadik lépésig kell kö-
vetni a hatásokat az értékláncban? A cég 
ezt is maga határozza meg, de csak nyílt, 
dokumentált folyamatban, az alapelvek 

– leginkább a lényegesség és a teljesség 
– fi gyelembevételével.

• A vezetési szemlélettel kapcsolatos 
adatközléseknek is több helyen és min-
den lényeges szempontnál meg kell 
jelenniük – kifejezve a vezetés elköte-
lezettségét, és keretet adva az adott 
szempontnál közölt adatok, indikátorok 
értelmezésének.

• Az átláthatóság és elszámoltathatóság 
az igazgatóság munkájának, teljesít-
ményének és teljes kompenzációs cso-
magjának a jelentését is megköveteli, a 
GRI logikája alapján azért, hogy a fenn-
tarthatóság valóban a legfelső vezetési 
szinten is megjelenjen szempontként.

• Megszűnnek a jelentéstételi szintek. Bár 
az A, B és C betűk a jelentés technikájá-
ra, mélységére utaltak, sokan azt hitték, 
a vállalat fenntarthatósági teljesítményét 
mérik. Mostantól vagy a G4 útmutatónak 
megfelelően („in accordance with G4”) 
jelentünk, vagy nem, de már alapszinten 
is konkrétan meghatározzák, mely indiká-
torokat kell bemutatnunk – nincs szabad 
választás, mint a régi C szint esetében.

• Nemcsak a betűk, a külső hitelesítést 
jelölő pluszjel is eltűnik a jelentések-
ről. Nem elég immár egy-két adatot 
szúrópróbaszerűen auditáltatni, a GRI-
indexben kell minden indikátor eseté-
ben külön-külön jelölni, ha külső fél el-
lenőrizte az adat hitelességét.

Hogy mi a GRI célja az új útmutatóval? 
Először is, azoknak, akik versenyben vannak, 
fejlődniük-fejleszteniük kell.1 Ahhoz, hogy 
megőrizzék vezető helyüket a jelentéstételi 
útmutatások piacán, folyamatosan strukturál-
tabbá, jobban defi niálttá és megbízhatóbbá 
kell tenniük a rendszert. Ennek persze ára van: 
a G4 hosszabb, és valljuk be, bonyolultabb a 
G3.1-nél. Másodszor fontos az is, hogy a keret-

rendszer más meglévő globális 
szabványokhoz is kapcsolód-
jon, lehetőleg úgy, hogy a fel-
használók is kézzelfoghatóan 
érzékeljék: ebben valódi elő-
relépés történt az eddigiekhez 
képest. Végül, de főként az volt 
a cél, hogy javuljon az útmuta-
tó alapján elkészített jelenté-
sek minősége: tükrözzék a fel-
ső vezetés elkötelezettségét, 
valóban a lényeges dolgokról 
szóljanak, összehasonlítható 
adatokat, információkat be-
mutatva, valós képet nyújtva a 
vállalat nem pénzügyi teljesít-
ményéről. 

A fejlesztési folyamat közben 
volt még szó felhasználóbarátságról, integrált 
jelentések készítéséhez nyújtott segítségről is; 
az majd a G4 alkalmazása során derül ki, hogy 
ezekben hozhat-e előrelépést az új jelentési 
rendszer. A kritikusok e tekintetben nem jósol-
nak sok jót, de ne szaladjunk a dolgok elébe. 
A keret kész, hogy hogyan és milyen tartalom-
mal telik meg, az a jelentések íróin múlik.
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Jegyzet:

1 Erősödik az International Integrated Reporting 

Committee (IIRC), a Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB), de a Global Initiative for Sustainability 

Reporting (GISR) is.

A GRI elnöke, Herman Mulder kongat az új útmutató érkezése alkalmából


