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SZEMLE

Az Európai Parlament április 15-én 89%-os támogatottsággal mondott igent 
a nem pénzügyi adatok nyilvánosságra hozataláról szóló direktívára, amelyet 
az Európai Bizottság várhatóan 2014 szeptemberében fogad majd el. 

A nem pénzügyi jelentéstétel
szabályozása az EU-ban

SZERZŐ: dr. Győri Zsuzsanna/KÖVET Egyesület

Mindez azt jelenti, hogy várhatóan 2017-től 
minden olyan európai vállalatnak, amelynek 
mérlegfőösszege legalább 20 millió euró, 
nettó árbevétele meghaladja az 50 millió eu-
rót, alkalmazottainak létszáma pedig az 500 
főt, az éves jelentése mellé egy nem pénz-
ügyi nyilatkozatot is kell csatolnia. 
Kivételt képeznek azok a vállalatok, amelyek 
bár maguk is átlépik a határt, de anyavál-
lalatuk számára a konszolidált jelentéshez 
megadják a szükséges adatokat, illetve 
azok, amelyek külön fenntarthatósági jelen-
tés adnak ki – amennyiben az tartalmazza 
az összes, az EU által elvárt információt.
A direktívajavaslatot a CSR Europe, a GRI, a 
WBCSD és az IIRC (International Integrated 
Reporting Council) közösen állította össze. 
Ezek a szervezetek jelenleg az implementá-
ción dolgoznak. A CSR Europe például euró-
pai hálózatot szeretne létrehozni, amely az 
eddig nem jelentő vállalatokat segítené a 
jogszabály betartásában. 

1. A direktíva célja
Fokozott átláthatóság biztosítása környe-
zeti és társadalmi ügyekben, valamint az 
integrált teljesítményértékelés megalapo-
zása, elterjesztése a fenntartható működés 
általánossá tétele érdekében. A többlet-
információk a bizottság reményei szerint 
növelni fogják a befektetői és a fogyasztói 
bizalmat.

2. A direktíva hatálya
A direktíva közvetlenül azokra a vállalatokra 
vonatkozik, amelyek megfelelnek az alábbi 
három kritériumnak (nem szabad ugyan-
akkor elfelejteni, hogy sok céget indirekten 
érint majd a szabályozás):
∫ a vállalat mérlegfőösszege 20 millió euró, 

nettó árbevétele 50 millió euró felett van;
∫ a foglalkoztatottak átlagos statisztikai 

létszáma meghaladja az 500 főt;

∫ a vállalat közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodónak (public interest entity) 
minősül. Ilyenek elsősorban a tőzsdén 
jegyzett cégek, a nemzeti szabályozás 
alapján idetartozó egyéb vállalatok, il-
letve olyan speciális intézmények (pl. 
2006/48/EC direktíva szabályozása sze-
rint), mint a hitelintézetek.

3. Anyavállalatok – leányvállalatok
Az anyavállalatoknak konszolidált beszá-
molójukban fel kell tüntetniük leányvállala-
taik teljesítményét is – ezáltal viszont azok 
mentesülnek a nyilatkozattételi kötelezett-
ség alól akkor is, ha maguk átlépik a direktíva 
által szabott mérethatárokat.

4. A nyilatkozat tartalma 
A nyilatkozatban az alábbi témakörökben 
kell közölni minden olyan információt, amely 
a vállalat teljesítményére és annak fejlődé-
sére vonatkozik. Minden témakörön belül 
konkrét ügyeket is meghatároz a direktíva, 
ezekből, zárójelben, egy-két példát tünte-
tünk fel.
∫ Környezeti ügyek (megújuló energiák 

használata, üvegházhatású gázok kibo-
csátása, légszennyezés, vízszennyezés);

∫ társadalmi és munkavállalókkal kapcso-
latos ügyek (kapcsolat a helyi közössé-
gekkel, munkakörülmények, lehetőség 
szakszervezethez való csatlakozásra);

∫ emberi jogok és korrupcióellenes tevé-
kenység (emberi jogok védelme, korrup-
cióellenes szabályok, gátak használata);

∫ sokszínűség, diszkriminációmentesség 
(a munkavállalók nemi, faji, végzettség 
szerinti stb. összetétele – ezen belül ki-
emelten a vezetőség összetétele, esély-
egyenlőségi terv tartalma, teljesülése);

∫ egyéb kiegészítő információk (a pénzügyi 
részhez, illetve a nemzetközi keretrend-
szerek elvárásai alapján).

Minden témánál részletesen ki kell térni:
a) az üzleti modell és a kapcsolódó vállalati 

politika rövid leírására,
b) az elért eredményekre,
c) az esetlegesen felmerülő kockázatokra, 

valamint
d) nem pénzügyi KPI-kre (a legfontosabb 

teljesítménymutatókra).

5. Tartsd be vagy magyarázd meg!
Ha valaki egy témakörben nem tud vagy nem 
akar jelenteni, akkor ezt világosan és éssze-
rűen meg kell indokolnia.

6. Milyen legyen a jelentés formája?
Az írásos nem pénzügyi nyilatkozatot az 
éves jelentés végére kell csatolni. Ettől el-
térni csak abban az esetben lehet, ha a 
vállalat külön nem pénzügyi jelentést ad ki 
az éves jelentés megjelenésétől számított 
legfeljebb hat hónapon belül ugyanarra a be-
számolási időszakra vonatkozóan.

7. Felelősség, hitelesség, hitelesítés
A menedzsment, az igazgatóság és a felügye-
lőbizottság kollektívan vállal felelősséget a nem 
pénzügyi nyilatkozat tartalmáért. Az éves jelen-
tés auditálásába természetesen bele kell tar-
toznia a nyilatkozat hitelességi vizsgálatának is.

8. A következő lépések
Az Európai Bizottság 2014. június 26-án CSR-
témájú megbeszélést tart, amelynek témája 
a nem pénzügyi jelentéstétel mellett az EU 
CSR-stratégiájának felülvizsgálata lesz. Ezt 
követően, várhatóan ez év szeptemberében, 
a bizottság adoptálja a direktívát, amely 20 
nappal az EU Hivatalos Lapjában való meg-
jelenése után lép életbe. A konkrét nemzeti 
implementáció támogatására – amelyre a 
tagállamoknak 24 hónapjuk lesz – a bizottság 
a témában eddig is fontos szerepet betöltő 
szervezetek bevonásával útmutatót készít.


