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Научни допринос докторске дисертације

У стручној домаћој и страној литератури, мали се број радова бави

проблематиком извештавања друштвено одговорних предузећа. Самим тим, научни

допринос ове дисертације је што су на једном месту, на основу истражене домаће и

стране литературе, приказане иницијативе и активности које иду у правцу проширења

традиционалног система финансијског извештавања, на једној страни, и у правцу

формирања нових оквира за извештавање, на другој страни. Интегрисано извештавање

и извештавање о одрживости су две иницијативе које представљају будућност пословног

извештавања у друштвено одговорним предузећима и које, као такве, нуде одговарајућа

решења у виду Смерница и Оквира за извештавање.

Предузећа будућности упућена су на друштвено одговорно пословање и као таква

морају на адекватан начин да инфoрмишу стејкхолдере о својим активностима, што

укључује приказивање како финансијских тако и нефинансијских информација. Ова

дисертација, такође, представља подстицај другим истраживачима да се баве овим, још

увек, недовољно развијеним и експлоатисаним пољем пословног извештавања, како са

теоријског тако и са практичног аспекта.

Предузећа у Републици Србији, још увек нису, у довољној мери, свесна значаја

друштвено одговорног пословања, а самим тим не осећају ни потребу да о таквим

активностима, уколико их и имају, извештавају. Будући да ова област није директно

законом регулисана, предузећа се позивају да користе примере добре праксе како у

својим пословним активностима тако и у извештавању. Овом дисертацијом указује се на

значај друштвено одговорног пословања и потреби да се о томе извештава, што

представља још један допринос дисертације.



Scientific contribution of the doctoral dissertation

In the domestic and foreign professional literature there are a small number of works

dealing with the issue of reporting of corporate social responsibility. Consequently, the

scientific contribution of this doctoral dissertation is that there is, in one place, on the basis of

investigated domestic and foreign literature, shown initiatives and activities that are going

towards expanding the traditional financial reporting system, on one side, and towards the

formulation of the new reporting framework, on the other side. Integrated reporting and

sustainability reporting are two initiatives that represent the future of business reporting in

socially responsible companies and which, offer appropriate solutions in the form of reporting

guidelines and frameworks.

Enterprises of the future are addressed in a socially responsible activities and therefore

they have to adequately inform their stakeholders on its activities, including the presentation

of both financial and non-financial information. This dissertation is also an incentive to other

researchers to deal with this, as yet, underdeveloped and exploited field of business reporting,

with both theoretical and practical aspects.

Enterprises in the Republic of Serbia, are still not sufficiently aware of the importance

of corporate social responsibility, and therefore do not feel the need for reporting about such

activities. Since this area is not directly regulated by law, companies are encouraged to use

examples of good practice in their business activities and in its reporting. This doctoral

dissertation points out the importance of corporate social responsibility and the need for

reporting about it, which is another contribution of the dissertation.
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УВОД

Друштвeнo oдгoвoрнo пoслoвaњe прeдстaвљa кoнцeпт кojим прeдузeћa свeснo

нaдилaзe свojу oснoвну функциjу и пoзитивнo утичу нa прирoднo, друштвeнo и рaднo

oкружeњe, трудећи се, такође, да штетне утицаје својих пословних активности смање

или, каснијим активностима, исправе. Овакав начин пословања, у суштини, представља

свест о новом положају и значају које предузећа имају у глобалном друштву као и

одговорности које њихово пословање носи. Степен благостања одређеног предузећа, у

смислу профита и створене вредности за власнике капитала и менаџере, не зависи

искључиво од одлука о алокацији финансијских ресурса већ и од реакције других

субјеката који препознају своје интересе у предузећу. Одржива конкурентска предност,

у савременим условима пословања када потрошачи вреднују не само квалитет и цену

производа и услуга већ и бројне друге аспекте, готово да се не може замислити без

примене концепта друштвено одговорног пословања. Стога је условљеност и потреба за

друштвено одговорним предузећима више него очигледна, а потреба за извештавањем о

друштвено одговорном пословању, у форми пословних извештаја, јавља се као логична

последица.

С тим у вези, потребно је, пре свега идентификовати кориснике извештаја

предузећа, односно стејкхолдере предузећа а затим и њихове информационе потребе. У

контексту ове проблематике, погодна је подела стејкхолдера на: 1) оне који су на

добровољној основи повезани са предузећем у смислу да обезбеђују неопходан капитал

за предузеће (потенцијални и садашњи инвеститори, кредитори, добављачи и други) и

2) оне који су са предузећем повезани на принудној основи. У другом случају реч је о

стејкхолдерима чији је квалитет живота тангиран пословањем и одлукама предузећа (на

пример загађење животне средине). Такође, потребно је разликовати стејкхолдере

предузећа који располажу механизмима да од предузећа извуку додатне извештаје који

су предмет њиховог интересовања (менаџмент предузећа, порески и други државни

органи), као и оне који ту могућност не поседују (сви остали).
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Све више постаје очигледно да традиционални систем финансијског

извештавања не може у довољној мери да одговори на информационе захтеве свих

корисника. Он је развијен за претежно производна предузећа чију активу већином чине

физичка средства, а полагање рачуна врши се на периодичној основи приказивањем

збирних информација историјског карактера. Према томе, овај модел извештавања

погоданији је за индустријску него за информатичку еру. Такође, он је усмерен ка

екстерним корисницима и то пре свега у домену финансијског извештавања, док се

нефинансијски аспекти, који данас представљају предмет великог интересовања,

запостављају.

Из наведених разлога, последњих година, бројни аутори из области извештавања

предузећа указују на ограничења конвенционалног система финансијског извештавања

уз истовремено залагање за креирање новог модела извештавања, који иде у правцу

пословног извештавања, а који ће моћи да на адекватан начин одговори информационим

потребама свих стејкхолдера и да буде прилагођен предузећима која су друштвено

одговорна у смислу да им омогући да, на релативно једноставан и ефикасан начин,

прикажу своје пословање.

Решење се може наћи у допуни финансијских информација нефинансијским

показатељима који употпуњују слику о предузећу а у крајњем и формирању новог

модела за финансијско извештавање, који ће на адекватан начин уважити све захтеве и

чињенице пословања предузећа у друштвено одговорној економији. На тај начин

пословање друштвено одговорног предузећа кроз адекватно извештавање које ће такво

пословање пратити добило би једну целовитост.

Према томе, полазећи од концепта друштвено одговорног пословања, улога

рачуноводства и пословног извештавања огледа се у транспарентном приказивању

начина на који је предузеће своју одговорност испунило и то кроз економску, законску,

етичку и филантропску одговорност.

Једно од решења које се примењује јесте да поред основног сета финансијских

извештаја, предузећа објављују додатне извештаје као што су: Извештај о додатој

вредности, Извештај о кључним факторима успеха, Извештај о утицају предузећа на

животну средину и заштити животне средине, Извештај зараде управе и слично, или

да се кроз Напомене дају додатне информације а које су предмет интересовања

корисника.

Ово, међутим, може да доведе до ситуације где извештаји постају гломазни и

детаљни и за чије тумачење је потрбан висок ниво стручности. Такође, сви ови извештаји
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бивају упућени бројним корисницима, у различитим форматима и у различито време и

то упркос чињеници да садрже доста заједничких информација. Из тог разлога, јавила

се идеја да се сви корпоративни извештаји, како они финансијски тако и нефинансијски,

поједноставе и прикажу обједињено под називом Интегрисани извештај.

Поменута идеја потекла је од стране Међународног одбора за интегрисано

извештавање (енгл. The International Council for Integrated Reporting – IIRC). Идеја о

интегрисаном извештавању је много обухватнија од простог сабирања (интегрисања)

различитих корпоративних извештаја. Она подразумева смањење јаза између

информационих потреба инвеститора и информација које садашњи финансијски

извештаји пружају, а тичу се потпуније слике вредности предузећа и његове друштвене

одговорности.

И многе друге међународне институције укључиле су се у потрагу за адекватним

моделом извештавања друштвено одговорног предузећа. Тако је, 1997. године настала

Глобална иницијатива за извештавањем (енгл. Global Reporting Initiative - GRI) у

сарадњи са Програмом Уједињених нација за заштиту животне средине (енгл. United

Nations Environment Programme - UNEP) . Циљ ове иницијативе је да поред финансијских

извештаја, предмет извештавања постане и извештавање о утицају предузећа на одрживи

развој. Након опсежних студија, јуна 2000. године дате су смернице за Извештавање о

одрживости. Такође, јуна 2012. године у Рију је одржана Конференција УН о одрживом

развоју где се додатно наглашава усмереност друштвене заједнице ка одрживом развоју.

Поред наведених ту су и бројна друга истраживања и иницијативе попут: Норме људских

права у пословању (енгл. UN Human Rights Norms for Business) (2003); ILO декларација,

Глобални договор Уједињених нација (енгл. United nations Global Compact – UNGPC) и

бројне друге које наглашавају важност уређења ове области. Осим тога, ту је и серија

ISO стандарда који се, директно или индиректно, баве проблематиком друштвене

одговорности и друштвено одговорног пословања.

Имајући све наведено у виду постаје јасно да су се, у савременим условима

пословања, „правила игре“ значајно променила, а предузећа која би да буду успешна и

опстану на тржишту морају, хтела она то или не, да их поштују. То укључује и

поштовање концепта друштвене одговорности али и извештавање о активностима

предузећа која се за то везују. Такође, императив одрживости, како самих предузећа у

смислу одрживости пословања, тако и друштва у целини у смислу одрживог развоја,

наметнуо је и потребу извештавања о одрживости. На основу овога може се рећи да је

друштвено одговорно предузеће, у ствари, предузеће будућности, а да ће Интегрисани
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извештај и Извештај о одрживости бити један од основних начина комуникације таквог

предузећа са својим стејкхолдерима.

У овој дисертацији која се, поред увода и закључка, састоји из шест делова, у

првом делу биће речи о основама концепта друштвено одговорног пословања, затим ће,

у другом делу, бити наведене основне карактеристике традиционалног система

финансијског извештавања, његови недостатци и могућности унапређења. У трећем

делу говориће се о постојећим концептима и моделима извештавања друштвено

одговорних предузећа, док ће у четвртом и петом делу бити приказани теоријски

најразвијенији модели који су погодни за извештавање у друштвено одговорном

предузећу – Интегрисано извештавање и Извештавање о одрживости. У шестом делу

дисертације биће анализирано тренутно стање финансијског извештавања у Републици

Србији, постојање друштвено одговорних предузећа и дати примери извештавања

предузећа НИС ад Нови Сад и Banca Intesа, као два предузећа у Републици Србији која

се сматрају друштвено одговорним.
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I КОНЦЕПТ ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА

1. ПОТРЕБА ЗА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИМ ПОСЛОВАЊЕМ У
САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА

Циљ пословања предузећа1, од његовог настанка, као привредног субјекта, па до

данас није се значајно променио и остао је да се уз што мања улагања остваре што већи

резултати и, по том основу, максимизира профит. Према томе, минимизирање расхода

уз максимизирање прихода основна је логика пословања предузећа, без обзира на његову

правну форму и време у коме онo послујe.

Међутим, оно што се временом мења јесте окружење у коме предузеће послује.

Када говоримо о окружењу, првенствено мислимо на заинтересоване интересне групе,

тзв. стејкхолдере предузећа и њихове потребе и очекивања.

Неспорна је чињеница да предузеће својим пословањем у многоме утиче на

окружење, како на природно, тако и на друштвено, па се као логична последица тога

јавља и заинтересованост одређених лица за пословање предузећа која се јављају у улози

стејкхолдера предузећа. Имајући такву ситуацију, постаје јасно да успех предузећа не

зависи само од квалитета његових производа и услуга и способности да удовољи купцу

на најбољи могући начин, дајући му тражени квалитет производа/услуге у право време

и по цени коју је он спреман да плати, већ, тај успех зависи и од степена његове

друштвене одговорности и то у оном нивоу у коме стејкхолдери вреднују одређене

аспекте те одговорности.

Према томе, степен благостања предузећа не зависи искључиво од одлука о

алокацији финансијских ресурса већ и од реакције других субјеката који препознају

своје интересе у предузећу. Из тога произилази да одржива конкуретнска предност, у

савременим условима пословања када потрошачи вреднују не само квалитет и цену

1 У овом контексту мислимо на профитно оријентисано предузеће.
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производа и услуга, већ и бројне друге аспекте, готово да се не може замислити без, ако

не свих онда појединих елемената друштвено одговорног пословања. Стога је

условљеност и потреба за друштвено одговорним пословањем и одрживошћу више него

очигледна, а потреба за извештавањем о друштвено одговорном пословању јавља се као

логична последица.

Без дилеме, мотив сваког тржишно оријентисаног, па и друштвено одговорног

предузећа јесте и биће остваривање профита. Часопис Forbes истиче да друштвено

одговорно пословање неће решити светске проблеме, већ да је то пракса у којој ће

предузећа радећи за свој лични интерес доприносити и општем (друштвеном) интересу.

Према томе, предузећа у друштвено одговорном пословању виде шансу за даљи развој

свог пословања и остваривање већег профита, а из тога произилази и шира добробит за

друштво.

У ауторском тексту у часопису Forbes, James Epstein-Reeves, некадашњи менаџер

за односе са јавношћу у компанији Office max наводи да постоји најмање шест разлога

због којих би предузећа требало да у своју праксу уврсте и концепт друштвено

одговорног пословања, а што ће допринети њиховом даљем развоју и повећању профита.

Он наводи да друштвено одговорно пословање доводи до: 2

1. Повећања иновативности – У контексту друштвено одговорног

пословања, иновације могу да представљају огромну корист за предузеће али и друштво.

Reeves у свом тексту, наводи пример компаније Unilever Global. Вођени идејом

одрживости, стручњаци у Unilever-у су свој, већ постојећи, производ регенератора за

косу, иновирали и направили регенератор за косу у чијој се производњи користи мање

воде. Без, ако тако може да се каже, притиска друштва, а можда и конкуренције, на

одговорно понашање, као и свесности саме компаније да ће им такав производ

допринети бољем пословном резултату, до поменутог производа вероватно не би дошло.

2. Смањења трошкова – Прихватањем концепта друштвено одговорног

пословања може се значајно утицати и на смањење трошкова. То је могуће постићи било

коришћењем мање материјала за паковање, мање енергије у производњи производа или

пружању услуга или на неки други начин којим се промовише друштвено одговорно

2 Према: Epstein-Reeves, J. (2012). Six Reasons Companies Should Embrace CSR, Forbes Magazine (online
edition), 21. february, 2012., доступно на: http://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-
should-embrace-csr/#405e81b04c03, датум приступа: 01.12.2015.год.
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пословање. Тако је, на пример, компанија General Mills, која се бави производњом и

продајом хране и послује у више од 20 земаља широм света, у 2015. години успела да у

једној својој фабрици смањи утрошак енергије за 20%. Наиме, након инсталирања

контролних мерача утрошка енергије на појединим машинама остварена је уштеда у

трошковима за енергију у износу од око 600.000 долара за годину дана.

3. Могућности диференцирања бренда – Друштвено одговорно пословање,

такође, може да допринесе и процесу диференцирања бренда. У прошлости је то био и

један од основних мотива компанија за примену принципа друштвено одговорног

пословања. Компаније, као што је нпр. Timberland, су по основу имиџа друштвено

одговорне компаније доста додале вредности свог бренда. Међутим, временом се

друштвено одговорно пословање у ту сврху почело широко да примењује и бивало је

општеприхваћено па су се могућности да се по основу тога изврши диференцирање

бренда све више смањивале. Међутим, код компанија је остала пракса да се понашају

друштвено одговорно, управо из разлога јер и конкуренти раде то исто. Као пример у

тексту, наводи се, „Кола рат“ (енгл. Cola war). Наиме, The Coca Cola Company и PepsiCo

годинама воде битку између себе и покушавају да придобију већи део тржишта на рачун

друге компаније. Обе компаније, у својој борби примењују сличне инструменте. Па су

тако обе компаније почеле и са применом принципа друштвено одговорног пословања

готово у исто време. На пример, обе компаније примењују концепт „нултог расипања

воде“ (енгл. zero net watter usage). Обе компаније, своје производе пакују у амбалажу

која је еколошки подобна и слично. На ове потезе приморане су по основу друштвеног

притиска на одговорно и пословање које доприноси одрживости, иако не могу да такве

поступке директно вежу за диференцирање бренда јер обе компаније у том свом рату

користе исте „инструменте“. Међутим, сама чињеница да уколико једна компанија

престане да користи неке од поменутих инструмената и у јавности стекне слику да није

друштвено одговорна значи да ће друга компанија, по том основу, стећи огромну

конкурентску предност. Добробит је, у овом случају, већа за друштво него ли за саме

компаније јер оне, у погледу профита, не добијају ништа више, већ само имају додатне

трошкове везане за такав начин пословања.

4. Унапређења стратегије дугорочног развоја предузећа – Применом

принципа друштвено одговорног пословања предузећа доприносе и осигурању свог

дугорочног развоја, осигуравајући одрживост самог пословања и у будућности а не само
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тренутно. Из тог разлога неке компаније, када се говори о примени појединих принципа

друштвено одговорног пословања, акценат стављају на одрживост. У том контексту,

менаџери тих компанија размишљају какве ће последице пословне одлуке које данас

доносе имати на финансијски резултат али и на друштво у будућности. На пример,

уколико предузеће својим пословањем и активностима доведе до значајних последица

за животну средину, оно ће на дуги рок изгубити купце, јер ће се о таквим поступцима

предузећа чути у јавности. Такође, уколико предузеће, у свом пословном процесу или

развоју производа, не уведе ништа од онога што ради конкуренција, оно ће изгубити

корак са конкурентима што, на дуги рок, води и губитку тржишта.

5. Укључивања купаца у пословни процес – Поставља се питање која је

сврха друштвено одговорног пословања ако о томе нико не зна? У протеклих неколико

година, компанија Walmart се наметнула као лидер у иницијативама за заштиту животне

средине. У 2008. години, Walmart је покренуо рекламну кампању која подиже свест о

заштити животне средине.  У поменутој кампањи, купци се позивају да правилним

избором производа дају свој допринос процесу заштите животне средине. На тај начин,

користећи друштвено одговорно пословање, ова компанија је успела да придобије

потрошаче, шаљући им поруку да купујући њихове произвде доприносе и заштити

животне средине.

6. Укључивања свих запослених у поједине процесе везане за друштвено

одговорно пословање – На сличан начин као и са купцима, ако запослени нису у току и

не знају шта се дешава у компанији где раде, пропушта се прилика да се искористе све

предности концепта друштвене одговорности. Сви запослени морају бити укључени у

процес друштвено одговорног пословања и, на тај начин, буду у служби приоритета

компаније у погледу таквог начина пословања.

На основу овога се може увидети да предузећа, у савременим условима

пословања, схватају потребу за применом концепта друштвено одговорног пословања и

такво пословање спроводе у пракси. Она су свесна чињенице да њихово пословање утиче

на окружење и да њихова друштвена одговорност може допринети повећању вредности

како за потрошаче, тако и за друштвену заједницу и друге стејкхолдере али и за њих

саме.

На основу претходног се може закључити да је потреба за друштвено одговорним

пословањем предузећа, у савременим условима, више него очигледна и то због следећег:
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1. Пословање предузећа утиче на све стејкхолдере и на окружење и потребно

је водити рачуна о негативним ефектима тог пословања;

2. У ситуацији где конкуренти примењују праксу друштвено одговорног

пословања, предузећа не могу опстати уколико и она сама не примењују

то исто;

3. Друштвено одговорно пословање може бити извор значајних

конкурентских предности и по основу тога предузеће може остварити

бројне погодности, било да се ради о придобијању нових купаца, смањењу

трошкова, повећању конкурентске предности, остваривању уштеда у

производњи, што у крајњем води и повећању самог профита;

4. Без одговорног понашања свих, како самих предузећа, тако и

стејкхолдера, нема будућности нити одрживости.

Поставља се, међутим питање, у којој мери је додатни профит тај који предузећа

мотивише на друштвено одговорно пословање, а у којој мери је сама свесност чињенице

да њихово пословање може озбиљно угрозити животну средину, запослене, друштво и у

крајњем случају саму одрживост. Који год да је одговор на ово питање, предузећа на

дуги рок не могу опстати уколико не прихвате, ако не све, онда поједине принципе

друштвено одговорног пословања, ако не из других, онда бар из разлога јер их

конкуренција примењује.

2. РАЗВОЈ КОНЦЕПТА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА

И поред чињенице да је сам концепт друштвено одговорног пословања

релативно нов, идеје на којима се он заснива имају дугу историју. Тако је могуће

вековима уназад пратити доказе о бризи пословне заједнице за друштво и животну

средину. Међутим, када се говори о писаним траговима који се тичу друштвене
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одговорности и друштвено одговорног пословања, они су се појавили тек у 20. веку, а

нарочито у другој половини 20. века.3

Питања везана за утицај предузећа на друштво и животну средину присутна су, у

различитим облицима, вековима, како у учењима класичара, неокласичара и

меркантилиста, тако и у индустријској и постиндустријској ери. 4 Почетни развој

друштвене одговорности тицао се бриге за услове живота и рада запослених, док се

касније то проширило и на друге аспекте. Развој друштвено одговорног пословања, по

Carroll-у, може се поделити на два периода:

- Период модерне ере друштвене одговорности предузећа који је почео 50-

их година прошлога века и

- Период пре модерне ере.

2.1. Почеци друштвено одговорног пословања у теорији и пракси

Напори да се створе позитивне друштвене промене у корпоративном свету нису

нова појава, иако тренутна друштвена, политичка и економска ситуација, као и

идеолошки ставови то, на специфичан начин, данас истичу. Прекретница у развоју

друштвено одговорног пословања била је индустријска револуција с краја 18. и почетка

19. века, као и, уопште, сама индустријализација у 19. и 20. веку. У то време, које је

карактеристично за појаву великих корпорација, све више и више бивао је приметан

утицај пословања тих коропорација на друштво и животну средину. Из тог разлога

инициране су, и постале све учесталије, дебате о пословању великих корпорација,

условима рада у њима и њиховом утицају на окружење (друштвено и природно). За

резултат, овакве дебате, имале су доношење бројних прописа којима се регулишу бројна

питања, попут: формирања синдиката, коришћења дечије радне снаге, заштите права

радника итд. Као одговор на све бројније и учесталије критике, индустријалисти су

развили „Програме индустријског благостања“ (енгл. Industrial welfare programs) који

запосленима омогућавају обуку, рекреацију и социјализацију, а све у циљу да се

3 Carroll, A. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business and Society,
vol.38, No 3, p. 268.
4 May, S., Cheney, G., Roper, J. (2007). The debate over corporate social responsibility, Oxford University
Press, Oxford, p.4.
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произведу, како се у то време говорило, „добри радници“ и „добри грађани“. Ове

иницијативе односиле су се, углавном, на питања запослених, услове рада и њихов

стандард, док се питања животне средине нису активно разматрала.

Пионир у подухвату стварања „добрих радника“ и „добрих грађана“ био је

Robert Owen. Owen је почетком 19. века, у околини своје фабрике текстила у Шкотској,

направио „друштвена села“ (Слика 1). Ова села су коришћена за едукацију запослених

и њихове деце, као и пружање здравствене заштите, исхране, разних финансијских

услуга, али и различитих садржаја за запослене у њихово слободно време. 5

Наиме, Owen је 1800. године постао директор млина у New Lanark-у. Имао је

многе идеје о унапређењу пословања и неке од њих је спровео у дело. Направио је многе

промене које су побољшале услове живота и рада људи из села. Једна од најбитнијих

ствари коју је урадио јесте спречавање запошљавања мале деце у млину. Уместо да раде,

омогућио им је да се школују. Осим тога, радни дан скратио је са четрнаест и више на

највише десет и по сати дневно.

Слика 1. Друштвено село Roberta Owen-а у New Lanark-у
Извор: http://www.newlanark.org/learningzone/newlanarkcasestudy.php;

датум приступа: 12.01.2015. године.

Owen се, иако веома млад у то време, показао као успешан пословни човек јер је

уз побољшање услова рада за запослене успео да у свом млину повећа и ефикасност.

5 Kreis, S. (2004). The History Guide: Lectures on Modern European Intellectual History (Robert Owen),
доступно на: http://www.historyguide.org/intellect/owen.html; датум приступа: 12.01.2015. године.
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Укинуо је физичко кажњавање радника, а један од начина да повећа ефикасност био је,

поред већ поменутог, и систем „Тихих контролора“ (енгл. Silent Monitors). „Тихи

контролор“ био је, уствари, мала коцка од дрвета на којој је свака страна била другачије

обојена. Сваки радник у млину, имао је на свом радном месту по једну такву коцку.

Сваког дана, управник млина или сам Owen, обилазили би млин и контролисали

производњу како би оценили рад запослених. Сваки запослени, био би оцењен у складу

са његовим напорима и понашањем. Када би наредног јутра радник дошао на посао, он

би затекао коцку окренуту на одређену боју, у виду оцене за његов рад и понашање

претходног дана. Требало је извесног времена радницима да се навикну на ову „чудну

идеју“. На крају она је почела да функционише и људи су били мотивисани да раде боље.

Свако од запослених могао је, на основу промене боје коцке, да се увери у побољшање

свог рада. Такође, коцка (мисли се на контролор) је могла да укаже и на погоршање у

раду. Радници су оцењивани у четири боје од којих је црна означавала лош рад, плава je

била ознака за немарност, жута за побољшање у раду, а бела за пожртвованост у раду и

добар рад.6

Пракса бриге о запосленима и њиховим породицама, коју је Robert Owen у

Енглеској успоставио, постала је толико популарна да је убрзо почела да се примењује

и у САД-у. Тако је, Henry Ford 1920. године дошао до закључка да би своје запослене

требало да плати довољно да могу да приуште куповину аутомобила који производе. Та

политика се за Ford-а, краткорочно гледано, показала као лоша, будући да је, за разлику

од других компанија из области ауто индустрије, у Ford-у сигурност посла била

гарантована, а плате су биле на знатно вишем нивоу од просека. Међутим, на дуги рок

се поменута политика, за Ford Motor Company, показала као добра, јер је компанију

почео да прати глас атрактивног послодавца, са једне стране, а са друге, повећала се

тражња за аутомобилима марке „Ford“.7

Оно што је значајније од саме користи за Ford Motor Company јесте то да је

увођењем овакве праксе, Ford приморао и друге компаније да на сличан начин поступају

према својим запосленима. На тај начин, и поред тога што се у то време мало или ништа

није знало о друштвеној одговорности, а сам концепт друштвено одговорног пословања

6 Више о овоме на: http://www.newlanark.org/learningzone/newlanarkcasestudy.php; датум приступа:
12.01.2015. године.
7 Martin, R. (2002). The Virtue Matrix: Calculating the return on Corporate Responsibility, Harvard Business
Review, Boston, p. 89.
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није био развијен, Hennry Ford је примењивао неке од, како ће се после испоставити,

његових инструмената.

Оваквим својим понашањем, Owen и Ford, започели су са новом праксом у

пословању, доприносећи тиме како повећању пословних резултата тако и задовољству

својих запослених. Као што се из наведених примера може видети, почеци друштвене

одговорности пословања везују се за услове рада запослених и њихов животни стандард,

док су се питања попут заштите животне средине и бројна друга, наметнула касније.

Тако је развој друштвене одговорности предузећа обухватио и развој моралних

вредности и етике у пословању. Идеја етике у пословању није нова. Може се пратити

уназад до филантропа 19. века, као што је већ поменути Robert Owen као и бројна

удружења (како религијска тако и она која нису имала религијски карактер).

Упоредо са наведеним развојем у пракси, економска теорија је, такође, кренула

напред и помакла се од учења Adam-a Smith-a и његове теорије владавине „невидљиве

руке тржишта“ по којој је профит изнад свих па и изнад човека и његових права. Тај

напредак огледао се у правцу учења Alfred-a Marshall-a и његове теорије која економију

посматра као „моралну науку“, затим Elton-a Mayo-а који проучава социјалне и

психолошке факторе и њихов утицај на рад, као и Drucker-a који наводи да профит није

примарни циљ, већ услов за наставак постојања друштва. Норвежанин, Thorstein Veblen,

писао је о концепту предузећа одговорности још давне 1920. године у својој књизи

„Инжињери и систем цена“ (енгл. The Engineers and the Price System). Још један од

пионира, што се тиче теорије друштвено одговорног пословања, јесте и немачки

економиста Karl William Kapp који је 1950. године објавио свој најпризнатији рад

„Друштвени трошкови приватних предузећа“ (енгл. The Social Costs of Private

Enterprises) отворено критикујући недостатак друштвене и еколошке свести америчких

предузећа.

2.2. Развој друштвено одговорног пословања

Већ смо поменули да се период друге половине 20. века сматра модерном ером

развоја концепта друштвене одговорности предузећа. Тај период карактерише постојање

бројних концепата што се може видети у Табели 1, где је дат преглед појединих
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концепата, периода у којима су били актуелни, њихов опис и аутора који су их

промовисали.

Табела 1. Историјски развој различитих концепата друштвено одговорног пословања
Период Назив концепта Опис Литература

1950-те
Друштвена

одговорност
привредника

Обавеза привредника да воде политику, доносе
одлуке и делују у правцу остваривања циљева
који ће доприносити и друштву.

Bowen (1953)

Поједина пракса друштвено одговорног
пословања, на дуги рок, доприноси и повећању
профита предузећа.

Davis (1960)

Појединачни допринос ширим друштвеним
циљевима и свесност да појединачни поступци
могу да допринесу остварењу тих циљева.

Frederick
(1960)

1960-1970

Стејкхолдер
приступ

Уместо бриге само за акционаре, одговорно
предузеће у обзир мора да узме и интересе
запослених, добављача, локалне заједнице,
друштва у целини али и других стејкхолдера.

Johnson (1971)

Тродимензионални
модел

Концепт се састоји од корпоративне
одговорности (економска, законска, етичка и
филантропска), друштвених питања (људска
права, стандард запослених, заштита животне
средине и корупција) и корпоративног
деловања (то деловање може бити: реактивно,
проактивно, одбрамбено, акомодативно).

Carroll (1970)

1980-1990

Тродимензионални
модел принципа,

политика и
процеса

Интегрисање принципа корпоративне
одговорности, политике управљања
друштвеним проблемима и политике деловања
у један систем који се развија.

Wartick &
Cochran (1985)

Институционални
оквир и проширено

корпоративно
деловање

Четири врсте Корпоративне одговорности:
економска, законска, етичка и филантропска
повезане су са три институционална нивоа:
законски, организациони и индивидуални
ниво, док су корпоративне активности
проширене на управљање стејкхолдерима и
имплементацију неопходних активности.

Wood (1991)

2000-те

Тродимензионални
приступ

Три димензије корпоративне одговорности:
економска, законска и етичка.

Schwartz &
Carroll (2003)

Нови концепт

Процес који тежи да интегрише друштвена,
етичка, питања људских права и питања
потрошача у пословни процес и стратегију, а
све то у тесној сарадњи са стејкхолдерима.

Европска
комисија

(2011)

Извор: UNESCAP (2013): From Corporate Social Responsibility to Corporate Sustainability: Moving the
Agenda Forward in Asia and the Pacific, p. 13-14. доступно на:

http://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_3.pdf; датум приступа: 15.12.2015. год.

Уколико посматрамо историјски развој одговорности предузећа, одговорност

предузећа била је у почетку само према власницима, односно акционарима и огледала

се у максимизацији профита односно, зарадити новац и повећати вредност за акционаре.

Међутим, са променом свести купаца али и других стејкхолдера предузећа, јавља се

потреба али и обавеза предузећа да се поље одговорности значајно прошири и то у

правцу заштите запослених, побољшању услова рада, етичке праксе, бриге о животној
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средини, локалној заједници, итд. С тим у вези, у стручној литератури може се наићи на

две теорије: „Shareholder“ и „Stakeholder“ теорију. Тако да ћемо у наставку приказати

основе ове две теорије које су у многоме трасирале развој концепта друштвене

одговорности предузећа.

И ако друштвену одговорност предузећа треба схватити и објаснити као једну

заокружену целину, са спољашним и унутрашњим димензијама као и са свим

друштвеним и еколошким аспектима, за боље разумевање ове проблематике

одговорност предузећа у савременим условима пословања делимо на друштвену и

еколошку. Оправдање за овакву поделу налазимо и у чињеници да током историје,

друштвени и економски проблеми нису настајали заједно и нису били од исте важности

и утицаја. У наставку ћемо, после делова о „Shareholder“ и „Stakeholder“ теоријама,

објаснити и друштвени и економски аспект друштвене одговорности предузећа.

2.2.1. „Shareholder“ теорија

Класична теорија о друштвеној одговорности предузећа, тзв. „Shareholder“

теорија заузима став да су предузећа одговорна искључиво према власницима капитала

односно акционарима. Та одговорност огледа се у обавези остваривања и

максимизирања профита. Заговорници ове теорије упориште су нашли у идејама Milton-

a Friedman-a који је 70-их година прошлога века покренуо академску расправу о

концепту друштвене одговорности приписујући одговорност само човеку али не и

предузећу односно послу. Friedman оштро критикује сам концепт друштвене

одговорности предузећа, сматрајући га погубним и неприродним.

Овакви ставови Milton-a Friedman-a, заговорницима „Shareholder“ теорије

постали су основна идеја. Они иду логиком да је увећање профита, остварено уз

поштовање „правила игре“ и законских обавеза једино за шта су компаније одговорне,

а да би сваки други захтев компанијама да учествују у остваривању друштвених циљева

представљао само додатно и непотребно оптерећење.

Највећи недостатак ове теорије, противници проналазе у чињеници да предузећа

не могу „слепо“ јурити за профитом и при том занемаривати интересе осталих

заинтересованих група предузећа – стејкхолдера, из разлога што на тај начин сви остали,

изузев акционара, могу трпети негативне последице. Осим тога, предузећа утичу и на
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животну средину и самим тим би требало да имају одговорност према будућим

генерацијама у правцу одрживог развоја. Свега овога постају свесни и купци који

почињу да вреднују и активности предузећа усмерене ка друштвеној одговорности па

„Shareholder” теорија у последње време има све мање присталица. Таође, у ситуацији

где остали конкуренти примењују поједине „инструменте“ друштвено одговорног

пословања, за једно предузеће, готово да је немогуће да опстане уколико се и оно само

не понаша као и конкуренција.

2.2.2. „ Stakeholder“ теорија

Из разлога постојања више врста стејкхолдера, идеја о максимизирању профита,

као исључивом циљу компаније, временом је дошла у сукоб са стратегијом модерног

предузећа и условима пословања. На теоријском плану убрзо је почела полемика о

неопходности новог приступа у схватању предузећа и његових активности.  То је

резултирало да крајем прошлог века настане нови – „мултиинтересно“ оријентисани

модел који почива на идеји једнаких могућности за све, а његов главни циљ је постизање

друштвеног и економског јединства. Заправо, реч је о теорији интересних група –

„Stakeholder“ теорији. Њени заговорници аргументовано заступају став да предузеће

има одговорност према свим стејкхолдерима (енгл. stakeholders) који сносе одређени

ризик (енгл. stake) његовог пословања. У интерном меморандуму Истраживачког

института Станфорд (енгл. Stanford Research Institute), по први пут, стејкхолдери

(интересне групе, носиоци ризика) су одређени као оне групе без чије подршке би

компанија престала да постоји.8

Edward R. Freeman био је први заговорник „stakeholder“ концепта и у својој

књизи „Стратешко управљање: приступ интересним групама“ (енгл. Strategic

Management: A Stakeholder Approach) одређује стејкхолдере као било ког појединца или

групу који могу утицати на постизање циљева предузећа или на њих утиче предузеће

својим активностима усмереним ка постизању задатих циљева. У поменутој књизи,

Freeman стејкхолдере класификује у пет група: акционари, запослени, добављачи,

потрошачи и друштвена заједница. Све стејкхолдере ставља у равноправан положај а

8 Више о овоме: Ћуфалић, В. (2015). Суштина питања концепта друштвене одговорности компанија,
Економски погледи, вол. 17, бр. 1/2015., стр. 49-60.
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задатак предузећа јесте да усклађује интересе свих стејкхолдера. У литератури се може

наћи и податак да је General Electric Corporation, предузеће које је тридесетих година

прошлога века прво препознало значај стејкхолдера и идентификовало четири групе:

акционаре, запослене, потрошаче и ширу јавност.

У теорији постоје различите класификације стејкхолдера. Они се међу собом

разликују према начину и мотивима утицаја, али и врстом повезаности са предузећем из

чега произилази и њихов, већи или мањи, значај за предузеће.

У литератури се може наћи подела стејкхолдера на групу економских и групу

друштвених стејкхолдера. Економску или примарну групу чине сви они субјекти који су

са предузећем уговорно повезани: власници, запослени, потрошачи, менаџмент,

добављачи, инвеститори и други. У секундарне стејкхолдере, тзв. друштвене, спадају

носиоци интереса који индиректно утичу или трпе утицаје пословања предузећа: влада,

политичке групе, локална заједница, невладине организације, медији и други.

Повезано са претходном поделом јесте и подела стејкхолдера у зависности од

добровољности односа са одређеним предузећем на: 1) оне који су на добровољној

основи повезани са предузећем у смислу да обезбеђују неопходан капитал за предузеће

(потенцијални и садашњи инвеститори, кредитори, добављачи и др.) и 2) оне који су са

предузећем повезани на принудној основи. Својим пословањем, предузеће утиче на обе

групе стејкхолдера, међутим за разлику од прве групе која од предузећа има и неку

корист и која је на добровољној основи повезани са њим,  предузеће својим пословањем

и поступцима утиче на квалитет живота и друге групе стејкхолдера која није на

добровољној основи повезана са њим.

Слична претходној је и подела стејкхолдера на активне и пасивне. У активне

стејкхолдере се убрајају они субјекти без којих предузеће не може да функционише, а

чији је крајњи циљ да из односа са предузећем остваре профит. Овде спадају: акционари,

потрошачи, запослени, добављачи, инвеститори и други. Групу пасивних стејкхолдера

чине: влада, друштвена заједница и специјалне интересне групе. Више о стејкхолдерима

биће речи у другом делу рада.

„Stakeholder“ теорија у односу на „Shareholder“ теорију, са становишта правне

науке, има очигледне предности. Статистички подаци указују да привреде са

предузећима која су стејкхолдерски фокусиране (дакле, воде рачуна о интересима и

очекивањима свих носиоца ризика на које пословање утиче) у последњих 40 година

остварују много боље резултате од акционарски оријентисаних, које су, пак, искључиво

концентрисане на максимизирање профита и богатство акционара. Примера ради, САД,
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чија економија је акционарски оријентисана, карактерише највећа неједнакост у

расподели друштвеног богатства, која последњих деценија постаје све наглашенија.9

2.2.3. Друштвени аспект друштвене одговорности предузећа

Године 1953. Howard Bowen објавио је своју књигу „Друштвена одговорност

пословног човека“ (енгл. Social Responsibility of the Businessman). Он је у великој мери

заслужан за настанак самих термина друштвено одговорно пословање и друштвена

одговорност предузећа. Bowen се залагао за то да друштвено одговорно пословање

постане обавеза свих предузећа говорећи да је оно: „обавеза индустрије да користи оне

политике, доноси оне одлуке и/или следи оне акције које су и које ће бити у функцији

постизања друштвених циљева и користи “.10

Peter Drucker, гуру менаџмента је, такође, међу првима указао на то да предузеће

уз редовне активности има обавезу да се бави и друштвено одговорним пословањем,

укључујући ту јавну одговорност, као један од осам кључних циљева које је представио

1954. године у својој књизи „Пракса управљања“ (енгл. The Practice of Management). И

поред тога што је Drucker истицао да је основни циљ предузећа, а самим тим и

менаџмента, стварање профита, он је осетио да је поред тога, веома битно да менаџмент

размотри утицај сваке пословне активности на друштво.

Учења Bowen-a и Drucker-a, као и осталих, заснивала су се на класичној грчкој

филозофији Сократа и Платона. Пре свега Платона, који је био мишљења да

руководиоци поверену им имовину треба да третирају као своју.11

Значајна година у модерној ери друштвено одговорног пословања јесте 1971. када

је Комитет за економски развој (енгл. Committee for Economic Development – CED) у

САД објавио извештај „Друштвене одговорности корпорација“ (енгл. Social

9 Ћуфалић, В. (2015). Суштина питања концепта друштвене одговорности компанија, Економски
погледи, вол. 17, бр. 1/2015., стр. 55.
10 Bowd. R., (2003). CSR – A Schools Approach to an inclusive Definition: Setting the Scene for Future Public
Relations and Communications Research, Centre for Corporate and Public Affairs, Manchester Metropolitan
University, доступно на: http://www.cipr.co.uk/groups/special/csrnetwork/special16e_3.htm, датум приступа:
15.01.2015.
11 више о овоме: http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%
2C0032%2C003&query=init.; датм приступа: 18.01.2015.
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responsibilitis of Bussines Corporations) Том приликом, CED је представио модел

друштвенe одговорности предузећа који се састојао из три нивоа:12

- Интерни ниво: одговорност предузећа за стварање профита и раст;

- Средњи ниво: предузеће мора да, када се води профитом, препознаје и

прихвата промене „друштвеног уговора“ који постоји између бизниса и

друштва а односи се на однос према запосленима али и локалној

заједници;

- Екстерни ниво: активности предузећа морају бити усмерене у правцу

активног побољшања друштвеног окружења што се односи на доста шире

подручије деловања од претходног нивоа.

Концепт друштвене одговорности предузећа, теоријски је значајно унапредио

економиста Carroll. Он друштвену одговорност предузећа разлаже на четири слоја и то:

економски, правни, етички и слој филантропске одговорности. Ово из разлога јер се у

историји развоја бизниса (пословања) прво бринуло о економским и правним аспектима

а касније, предмет интересовања и бриге постали су етички и филантропски аспект.

Године 1991. Carroll је представио свој модел друштвене одговорности предузећа

и приказао га у виду пирамиде (Слика 2). У својим радовима Carroll истиче да, и поред

тога што један аспект друштвене одговорнсти не искључује други, постоји стална

тензија између њих. Такође, битна је и чињеница да је овај модел добио своју емпријску

верификацију, где се дошло до закључка да се приоритет даје економској одговорности

као аспекту друштвене одговорности предузећа.13 Више о овом моделу, биће речи у

оквиру поглавља Елементи друштвене одговорности предузећа.

И поред чињенице да је концепт друштвене одговорности предузећа у

савременом окружењу добро укорењен, он, чак и данас, има своје противнике. Један од

најутицајнијих противника био је познати економиста Milton Fiedman, који је заговарао

„да постоји једна и само једна друштвена одговорност предузећа – да све своје ресурсе

прилагоди и користи у функцији повећања профита и то до оног нивоа док се игра по

12 Sbarcea, K. (2007). The Evolution of CSR, web blog: ThinkingShift; доступно на:
http://thinkingshift.wordpress.com/2007/03/27/the-evolution-of-csr/; датум приступа:15.01.2015.
13 Више о овоме: Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct,
Business and Society, vol.38, No 3, 268-295.
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„правилима игре“ односно по правилима отворене и слободне конкуренције без обмана

и превара“14.

Слика 2. Пирамида друштвене одговорности предузећа
Извор: Carroll, А. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management

of Organizational Stakeholders, Business Horizons, vol. 34, no. 4, p. 42

Иако је Friedman био снажно против концепта друштвене одговорности

предузећа, он је рекао једну веома важну истину везано за пословни свет, а то је да је

битно играти и остати у оквирима „правила игре“. Уколико то применимо на данашње

услове пословања, предузећа која играју по „правилима игре“ морају, хтела она то или

не, да поштују и принципе друштвене одговорности предузећа, будући да су „правила

игре“ данас много захтевнија у односу на период када их је Friedman дефинисао.

Очекивања друштва у односу на предузећа, повећавају се из године у годину, а ни једно

предузеће не може да очекује да буде успешно без узимања у обзир тих очекивања која

могу да буду различита, од квалитета производа и услуга, ценe, амбалаже, начина

14 Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profits, The New York Times
Magazine, September, 13. 1970. доступно на:
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html; датум приступа:
15.01.2015.

ФИЛАНТРОПСКА ОДГОВОРНОСТ
Бити добар корпоративни

граћанин
Доприносити друштвеној

заједници
Унапредити квалитет живота

ЕТИЧКА ОДГОВОРНОСТ
Бити етичан

Радити оно што је исправно, праведно и
поштено

Избегавати наношење штете

ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ
Поштовати закон

Закон je друштвена кодификација доброг и лошег
Играј по правилима игре

ЕКОНОМСКА ОДГОВОРНОСТ
Бити профитабилан

Основа осталих врста одговорности
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транспорта, поспордајних услуга али и да се тичу утицаја предузећа на животну средину,

опхођења према запосленима, здравствене заштите итд. 15 Према томе, друштвено

одговорно пословање предузећа не представља само додатну обавезу и додатан трошак

за предузеће, већ, поред услова за опстанак, представља и могућност да се по основу

тога остваре бољи пословни резултати и повећа профит предузећа.

2.2.4. Еколошки аспект друштвене одговорности предузећа

Људска бића, у мери у којој је то могуће, покушавају да прилагоде окружење

њиховим потребама. Интензитет и врста таквих активности зависиле су од нивоа развоја

људског друштва (нпр. изум гвожђа омогућио је да се праве оруђа и алат који ће

олакшати и унапредити пољопривредну производњу). Овакве активности људи, имају

како позитивне тако и негативне последице. Thomas Maltus спада у пионире међу

истраживачима који су се бавили диспропорцијом између раста становништва и

расположивих природних извора. Са растом загађења, изумирања неких врста, и појава

других еколошких проблема, све већи број научника али и политичара почео је да обраћа

пажњу на ове проблеме, схвативши да се не ради само о проблемима на локалном нивоу

већ да они имају глобални карактер.

Значајан корак напред у погледу еколошке свести начињен је 1968. године,

оснивањем удружења под назовим „Римски клуб“. У овај пројекат укључило се више од

30 научника из 10 земаља света. Године 1972. у Стокхолму на првој конференцији

Уједињених нација о животној средини - Стокхолмска конференција, постављен је

камен темељац у вођењу политике о заштити животне средине. Идеја одрживог развоја

сматра се једним од најважнијих закључака активности Уједињених нација у периоду од

1970. до 1980. године. УН су биле свесне чињенице да се глобални напредак не може

зауставити, али мора да „задовољи потребе садашњице, не доводећи  питање

способности будућих генерација да задовоље властите потребе“.16 Одрживи развој се

може посматрати као: природна одрживост, економска одрживост и друштвено-

15 Cooper, S. (2007), CSR – Milton Friedman was right, доступно на:
http://www.bathconsultancygroup.com/documents /CSR%20-%20Milton%20Friedman%20was%20right.pdf;
датум приступа: 18.01.2015.
16 United Nations General Assembly Resolution 42/187 (1987), Report of the World Commission on
Environment and Development, доступно на: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm; датум
приступа: 15.01.2015.
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политичка одрживост. Активности Уједињених нација по овом питању имале су после

Прве конференције у Стокхолму, за резултат и следеће конференције:

- Земаљски самит у Рио де Жанеиру 1992. године где је закључена Рио

декларација о животној средини и развоју, Агенда 21, Конвенција о

биолошкој разноврсности, Принципи о шумама, Оквирне конвенције о

климатксим променама;

- Земаљски самит у Јоханесбургу 2002. године, где је усвојена

Јоханесбуршка Декларација која се заснива на Декларацијама из

Стокхлома из 1972. године и из Рио де Жанеира из 1992. године.

Заштита животне средине се посматра као нешто што је од јавног интереса. Владе

држава, преузеле су одговорност за обезбеђивање инструмената којима би се осигурало

управљање заштитом животне средине. Ти инструменти, усмерени су на приватни

сектор у правцу усвајања еколошки здравог понашања и огледају се у прописима,

санкцијама и подстицајима. Када су се проблеми у вези животне средине јавили и почели

да се гомилају, јавни сектор је осетио одговорност за њихово решавање. Такође, неки су

истицали то што приватни сектор нема ограничења у деловању и да то утиче на стварање

еколошких проблема. Међутим, улоге су се временом промениле, приватни сектор је

данас активан партнер у заштити животне средине. Многе Владе и многа предузећа,

схватила су да економски раст и заштита животне средине нису и не морају бити у

сукобу.

Раније инсистирање на строгој државној регулативи у погледу друштвено

одговорног понашања предузећа, место је уступило корпоративној саморегулацији и

иницијативи на добровољној основи. Као резултат тога, еколошки аспект друштвене

одговорности предузећа се може дефинисати као:17

- Дужност предузећа да покрије еколошке последице својих активности;

- Дужност да се елиминише отпад и емисија штетних гасова;

- Дужност да се ресурси користе што рационалније и

17 Mazurkiewicz, P. (2004). Corporate Environmental Responsibility: Is a common CSR framework possible?,
доступно на: http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMSUSDEVT/Resources/csrframework.pdf;
датум приступа: 20.01.2015.
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- Дужност да се минимизира пракса која може имати штетан утицај на

коришћење природних ресурса будућих генерација.

Данас, у ери глобалне економије и информационе револуције, где информације

путују великом брзином, о предузећима се све више суди на основу њиховог понашања

према животној средини и окружењу. У условима где влада тзв. транспарентност

пословања, пословна пракса друштвене одговорности постала је услов опстанка и

развоја предузећа и нас самих, а не луксуз.

3. ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕДУЗЕЋА

На основу динамичности развоја концепта друштвене одговорности предузећа,

са доста ставова и схватања, може се закључити да ни при дефинисању самог концепта

нема јединственог става, већ постоји већи број дефиниција. Саме дефиниције, резултат

су тренутних опште прихваћених ставова, личних убеђења аутора или контекста у коме

је одређена дефиниција наведена.

У литератури се дефиниције концепта друштвене одговорности предузећа

најчешће класификују по основу самог контекста због кога су настале, односно у

зависности од димензије за коју се дефиниција употребљава (Табела 2). Као што се из

табеле може видети, дефиниције концепта друштвене одговорности предузећа могуће је

класификовати по основу пет димензија: еколошка, друштвена, економска, димензија

стејкхолдера и димензија „добровољности“, а у оквиру сваке димензије постоји више

аспеката са којих је могуће дефинисати сам концепт.

Управо, постојање великог броја дефиниција, навело је једног норвешког

истраживача, Alexander-a Dahlsrud-a, да се на систематичан начин позабави овим

проблемом. Он је у свом раду из 2008. године под називом „Како се друштвена

одговорност предузећа дефинише: Анализа 37 дефиниција“ (енгл. How Corporate Social

Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions), анализирајући доступну

литературу, како у књигама и часописима тако и на интернету, издвојио 37 дефиниција

концепта друштвене одговорности предузећа. Овом својом анализом, Dahlsrud је
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обухватио период од 1980. до 2003. године, анализирајући литературу углавном са

европског и америчког подручија, али обухватио је и ону која потиче из Индије и Канаде.

У свом раду, Dashlurd је кренуо управо од пет димензија по основу којих се врши

класификација дефиниција концепта друштвено одговорног предузећа које су приказане

у Табели 2, и извукао најчешће цитиране дефиниције. Он је дошао до закључка, да се

најчешће користе дефиниције по основу димензије стејкхолдера и друштвене димензије,

а да се, у литератури и на претраживачима, концепт друштвене одговорности предузећа,

најређе дефинише по основу еколошке димензије. Такође, већина дефиниција у себи

садржи више од једне димензије.18

Табела 2. Пет димензија по основу којих је могуће класификовати дефиниције
концепта друштвене одговорности предузећа

Димензија Дефиниција се односи на: Пример

Еколошка
димензија Природно окружење

„чистија животна средина“
„управљање природним ресурсима“

„еколошки проблеми везани за пословање
предузећа“

Друштвена
димензија

Везу између пословања предузећа
и друштва

„допринос бољем друштву“
„бавити се друштвеним проблемима“

„разматрати утицај пословања предузећа на
друштвену заједницу“

Економска
димензија

Друштвено-економски или
финансијски аспект

„допринети економском развоју“
„очување профитабилности у пословању“

Димензија
стејкхолдера

Поједине стејкхолдере или групе
стејкхолдера

„интеракција са стејкхолдерима“
„однос предузећа са запосленима,

добављачима, купцима, друштвеном
заједницом“

„однос предузећа према стејкхолдерима“

Димензија
„добровољности“

Поступке који нису прописани
законом.

„заснива се на етичким вредностима“
„изван законских обавеза“

„добровољност“
Извор: Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions,

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 15, no. 1, p. 4.

По Dashlurd-у, најцитиранија дефиниција друштвене одговорности предузећа,

јесте дефиниција Европске комисије из 2001. године у којој је садржано свих пет

димензија из Табеле 2, по којој је: 19

18 Више о овоме: Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37
Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 15, no. 1, p. 5.
19 Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions,
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 15, no. 1, p. 7.; European Comission:
GREEN PAPER: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, 2001., p. 6-7.
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„друштвена одговорност предузећа концепт по коме компаније у свом пословању

и односима са стејкхолдерима, добровољно узимају у обзир друштвене и еколошке

проблеме“.

Овом дефиницијом, указује се на следеће:20

- Друштвена одговорност предузећа подразумева и друштвене и еколошке

проблеме, иако сам назив истиче само одговорност према друштву;

- Друштвена одговорност предузећа није, или не би требало да буде

одвојена од пословне стратегије и самог пословања: тежи се интегрисању

друштвених и еколошких проблема у послвоање и пословну стратегију;

- Ради се о добровољном концепту;

- Важан аспект јесте и интеракција предузећа са интерним и екстерним

стејкхолдерима.

Друга по броју цитираности, на основу Dushlurd-овог истраживања, јесте

дефиниција Светског пословног одбора за одрживи развој (енгл. World Business Councill

for Sustainable Development) из 1999. године, која концепт друштвне одговорности

предузећа дефинише као:

„обавезу предузећа да допринесе одрживом економском развоју, радећи са

запосленима, њиховим породицама, локалним заједницама и друштвом у целини на

унапређењу њиховог квалитета живота“.21

Наведена дефиниција, обухвата економски аспект, будући да се говори о

економском развоју који треба да буде одржив али и друштвени аспект јер се ради на

унапређењу квалитета живота и аспект стејкхолдера (запослени са породицама, локална

заједница, друштво).

Осим претходне две дефиниције, Dashlurd наводи још 35 других дефиниција које

се по основу његовог истраживања најчешће цитирају.

20 http://www.eubusiness.com/topics/social/corporate-social-responsibility-in-the-eu/; датум приступа:
16.12.2015. год.
21 Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions,
Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 15, no. 1, p. 7.
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Вредна помена је и дефиниција коју је, конструишући пирамиду друштвене

одговорности предузећа, дао Carroll. По Carroll-у, који се сматра једним од највећих

истраживача концепта друштвене одговорности предузећа: 22

„друштвена одговорност предузећа обухвата економску, правну, етичку и

филантропску одговорност према друштву и према организацијама, сходно њиховим

очекивањима у датом временском тренутку“.

Уколико би историјски посматрали развој дефиниција концепта друштвено

одговорног пословања, то би могли учинити почевши од 50-их година прошлога века,

будући да се сматра да је тада започела ера модерног развоја друштвене одговорности

предузећа. Период 50-их година, што се тиче развоја концепта друштвене одговорности

предузећа, без сумње је, по многим теоретичарима, обележио Howard R. Bowen, који је

друштвену одговорност предузећа 1953. године, у већ поменутој књизи „Друштвена

одговорност пословног човека“, дефинисао као: 23

„обавезу пословних људи да спроводе такве политике, доносе такве одлуке и

делују на начин који је очекиван од стране друштва у погледу постизања њихових

циљева и вредности“.

Ова дефиниција, карактеристична је за 50-те године прошлога века, када се

друштвена одговорност везивала искључиво за одговорност према друштву. Према

томе, у овој дефиницији садржана је само друштвена димензија.

У 60-им годинама 20. века, више аутора дало је значајне дефиниције концепта

друштвено одговорног пословања.

Међу њима се истичу Keith Davis и Robert Blomstorm, који су у заједничкој књизи

из 1966. године под називом „Пословање и његово окружење“ (енгл. Business and its

Environment), друштвену одговорност дефинисали на следећи начин: 24

22 Carroll, A. B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business and
Society, vol.38, No 3, p. 270; Bowen,H.R.(1953), Social Responsibilities of the Businessman, NewYork:
Harper&Row.
23 Према: Carroll, A. B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 270; Bowen,H.R.(1953), Social Responsibilities of the Businessman, NewYork:
Harper&Row, p. 6.
24 Према: Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 272; Davis, K., & Blomstrom, R. L. (1966), Business and its environment,  New
York: McGraw-Hill, p. 12.
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„Друштвена одговорност подразумева обавезу појединца да размотри ефекте

својих одлука и поступака на друштво. Пословни људи примењују активности

друштвено одговорног пословања, узимајући у обзир потребе и интересе оних који би

могли да буду под утицајем њихових пословних активности. На тај начин они поступају

изван економских и техничких интереса компаније“.

Овом дефиницијом Davis-ове и Blomstorm-а, такође се, као и у претходној узима

у обзир само друштвена димензија, додуше овде мало шире, нагињући и према

димензији стејкхолдера. Осим њих своје дефиниције дали су и други аутори из тог

периода, али су све оне биле сличне и односиле су се само на друштвену димензију

друштвено одговорног пословања.

Развој друштвено одговорног пословања у 70-им годинама прошлога века

обележила је дефиниција Комитета за економски развој - CED где се: 25

„од компанија тражи да преузму ширу одговорност према друштву и да својим

пословањем допринесу повећању вредности за друштво. Од предузећа се захтева да

квалитету живота америчког друштва допринесу више од простог снабдевања робом

и услугама. Пошто се пословање предузећа заснива на задовољавању потреба купаца и

стварању вредности за друштво, онда ће успех предузећа зависити од успешности да

одговоре очекивањима купаца и друштва у целини“.

CED је том приликом представио и модел одговорности предузећа према

друштву који се састојао од три нивоа, о којима је било речи у претходном поглављу, а

који се састоји од интерног, средњег и екстерног нивоа. Интерни ниво односи се на

продуктивност, запошљавање и економски развој и он управо укључује и економску

димензију друштвене одговорности, док се остала два нивоа односе на друштвену

димензију.

25 Према: Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 274-275; Committee for Economic Development (1971), Social Responsibilities of
Business Corporations, New York, p. 16.
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Године 1975, професор економије на Универзитету у Њујорку (енгл. New York

University), Jules Backman, дао је своју дефиницију друштвене одговорности: 26

„Друштвена одговорност, обично се односи на оне циљеве и мотиве који би

требало да су преко редовних циљева остваривања економских перформанси“.

Дајући потом примере: 27

„запошљавање мањина, смањење загађења, веће учешће у програмима

унапређења животне заједнице, унапређење здравственог система, унапређење

безбедности и здравља у индустрији – ови и други програми дизајнирани су да унапреде

квалитет живота и представљају широк круг циљева друштвене одговорности“.

Године 1979. Archie B. Carroll, представио је свој, већ помињани,

четвородимензионални модел друштвене одговорности по коме: 28

„предузећа при свом пословању имају економску, законску, етичку и

филантропску одговорност“. Економска одговорност представља обавезу предузећа

да производе производе и пружају услуге уз остваривање профита. Законска

одговорност представља обавезу предузећа да поштује закон. Друштвена заједница од

предузећа очекује да ради оно што је исправно и поштено и то се односи на етичку

одговорност, док је допринос друштвеној заједници нешто што је жеља друштва али

не представља обавезу предузећа.

У 80-им годинама, такође, виша аутора дало је значајан допринос развоју теорије

друштвене одговорности предузећа. Тако је 1980. године Thomas M. Jones, дао своју

дефиницију друштвене одговорности предузећа: 29

26 Према: Carroll, A. B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 279; Backman, J. (Ed.). (1975), Social responsibility and accountability, New
York: New York University Press, p. 2.
27 Исто.
28 Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business and
Society, vol.38, No 3, p. 283.; Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social
perfor-mance, Academy of Management Review, 4, p. 500.
29 Према: Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 284; Јones, T. M. (1980, Spring), Corporate social responsibility revisited,
redefined, California Management Review, 59-60.
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„Друштвена одговорност предузећа је идеја да предузећа, осим према

акционарима, имају обавезу и према другим групама и појединицима у друштву, и то

више од онога што је прописано Законом и уговорима са синдикатима. Две чињенице

ове дефиниције су кључне. Прва, обавеза мора бити на добровољној основи; понашање

које је изазвано на основу принуде Законом или Уговорима са Синдикатима није

добровољно. Друга чињеница је та да се ради о обавези која је значајно већа од оне

традиционалне према акционарима, већ се односи на обавезу и према стејкхолдерима

као што су купци, запослени, добављачи, друштвена заједница и слично“.

Након дефиниције коју је дао Jones, Carroll, je 1983. допунио своју дефиницију

из 1979. године: 30

„Друштвена одговорност предузећа подразумева такво пословање које је са

економске стране профитабилно, у складу са Законом, етички и друштвено

прихватљиво. Бити друштвено одговоран... подразумева профитабилност и

поштовање Закона као неопходне услове за етичку и одговорност према друштву.

Према томе друштвена одговорност предузећа састоји се из четири дела: економска,

законска, етичка и добровољна или филантропска одговорност“.

Овом дефиницијом, Carroll прецизно издваја четири дела друштвене

одговорности предузећа, истичући да су економска и законска одговорност оно што

предузећа морају да испуне како би се створили услови за етичку и филантропску

одговорност.

Имајући претходну дефиницију у виду, Carroll je 1991. године представио

пирамиду друштвене одговорности предузећа. Он је тада дао и следећу дефиницију: 31

„Да би друштвена одговорност предузећа могла да уђе у свест и праксу

пословних људи, потребно је да буде представљена на начин да све врсте одговорности

30 Према: Carroll, A. B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 286; Carroll, A. B. (1983, July 15). Corporate social responsibility: Will industry
respond to cutbacks in social program funding? Vital Speeches of the Day, 49, p. 604.
31 Према: Carroll, A. B. (1999), Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct, Business
and Society, vol.38, No 3, p. 289; Carroll, A. B. (1991, July/August). The pyramid of corporate social
responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34, p. 40.
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чине једну заокружену целину. Према томе, све четири врсте одговорности чине укупну

друштвену одговорност предузећа и могу се представити у виду пирамиде“.

Овом дефиницијом Carroll говори о друштвеној одговорности предузећа као

заокруженом концепту са четири нивоа одговорности где су прва два (економска и

законска одговорност) захтевана од стране власника капитала и државе, трећи ниво

одговорности (етичка) је очекивана од стране друштвене заједнице док је филантропска

одговорност добровољна. Може се рећи, да је Carroll својим дефиницијама и пирамидом

друштвене одговорности, дао велики допринос у развоју самог концепта друштвене

одговорности предузећа.

Године 2001. и Европска комисија дала је своју дефиницију друштвене

одговорности предузећа: 32

„Друштвена одговорност предузећа је концепт по коме предузећа на

добровољној основи интегришу бригу о друштвеним питањима и заштити животне

средине у своје пословне активности и односе са стејкхолдерима“.

На основу наведених дефиниција, може се приметити да су временом, оне

добијале свих пет димензија приказаних у Табели 2. Тако да се може извести једна

јединствена и свеобухватна дефиниција друштвене одговорности предузећа која би

гласила:

Друштвена одговорност предузећа подразумева такав начин пословања у коме

привредни субјекти који га примењују свесно и добровољно надилазе своју примарну

функцију стварања профита остварујући притом позитиван утицај на своје радно,

друштвено и природно окружење.

Ова дефиниција у себи садржи готово све елементе које су, током времена у

својим дефиницијама, наводили поједини аутори тако да се може рећи да је она

најсвеобухватнија. Међутим, у савременим условима пословања, поставља се питање да

ли постоји добровољност код друштвене одговорности предузећа или се предузећа на

32 European Comission: Comission Green Papper 2001: Promoting a European Framework for Corporate
Social Responsibility, p.6.
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такав начин понашања приморавају. Чињеница је да не постоји законска обавеза

предузећа на све оно што у пракси спроводе а тиче се друштвене одговорности, па са тог

аспекта постоје елементи добровољности. Међутим, осим притиска од стране

законодавца, постоји и притисак од стране конкуренције. Наиме, предузећа чак и када

не би хтела да спроводе праксу друштвено одговорног пословања, она су на то

присиљена, ако не законом онда притиском конкурената. Другу врсту притиска, она

такође трпе и од потрошача који су свесни утицаја произвођача производа и пружалаца

услуга које они користе на друштво и окружење, па приликом избора производа и услуга

они бирају оне за које мисле да потичу од предузећа која примењују концепт друштвене

одговорности. Осим њих ту су и бројне организације које се баве проблематиком

заштите животне средине, заштите права запослених али и другим питањима која су

везана за друштвену одговорност преудзећа. Те организације такође спадају у групу за

притисак.

Имајући све наведено у виду, може се закључити да, правно и формално гледано,

предузећа на добровољној основи надилазе своју примарну функцију стварања профита.

Међутим, чињеница је да предузећа, у савременим условима пословања, не би опстала у

колико се њихово пословање не одликује друштвеном одговорношћу.

3.1. Нивои друштвене одговорности предузећа

Пирамидом друштвене одговорности предузећа (слика 2) Carroll је представио

свој теоријски концепт друштвено одговорног предузећа. Он је одговорност предузећа

поделио на четири нивоа где је у основи економска одговорност предузећа, затим следе

правна, етичка и филантропска одговорност.

Овакав редослед, Carroll није случајно направио, већ он указује и на развој саме

одговорности предузећа, јер се најпре, историјски гледано, одговорност јавила према

власницима капитала у виду економске одговорности, односно потребе за остваривањем

профита, док су се остале врсте одговорности које су тежиле ка широј, друштвеној

одговорности јавиле тек касније. Чињеница је, међутим да без економског успеха

предузећа нема услова да се оствари ни једна друга обавеза која проистиче из остала три

нивоа одговорности.
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3.1.1. Економска и правна одговорност предузећа

Одвајањем функције власнисштва од функције управљања предузећем, менаџери

су постали одговорни према власницима капитала и то у смислу очувања и увећања

капитала који им је поверен, профитабилног пословања и по том основу раста и развоја

предузећа. Као последица успешног управљања, долази до стварања вредности за

акционаре, будући да се, по основу успешног пословања, вредност њихових акција

повећава, чиме се стварају услови за исплату веће дивиденде. Послујући профитабилно,

предузећа стварају неопходан, али, у савременим условима и недовољан услов, да на

дуги рок буду конкурентни и опстану у све оштријој тржишној утакмици. Када кажемо

неопходан, мислимо на то да је основ свих других активности предузећа

профитабилност, јер уколико нема профита, неће бити могуће реализовати ни једну

другу активност предузећа, која је ван оних пословних активности. Овде се, са аспекта

овог рада, пре свега, мисли на активности које се тичу друштвено одговорног пословања.

Према томе, максимизирање прихода и минимизирање расхода први је и основни мотив

пословања сваког профитно оријентисаног предузећа и покретач свих других

активности.

Профитабилно пословање, и испуњавање економске одговорности предузећа,

доводи до стварања вредности не само за акционаре, већ и за друге стејкхолдере

предузећа, како интерне тако и оне екстерне. Тако на пример, менаџери, као интерни

стејкхолдери предузећа, по основу позитивног резултата имају могућност да осим

редовних зарада добију и бонусе за успешно управљање. Екстерни стејкхолдери, као

што су добављачи, кредитори, потенцијални и садашњи инвеститори су такође на

добитку уколико предузеће на дуги рок остварује профит и тежи његовом повећању.

Према томе, може се закључити да је економска димензија и одговорност којa из ње

проистиче основна и почетна станица на основу које се заснивају све друге активности

у предузећу, укључујући и оне које надилазе пословне активности. Имајући то у виду,

Carroll је истакао да је економска одговорност оно што се од предузећа захтева јер је то

услов за његов опстанак, раст и развој и основа свих других активности предузећа.

Правна одговорност предузећа је такође захтевана одговорност из разлога што

она подразумева да се предузеће понаша у складу са прописима које је законодавац

прописао и без чијег поштовања предузеће не може функционисати. На пример, како би
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се предузеће регистровало, потребно је да се изабере одговарајућа правна форма.

Законом је прописано које су то правне форме регистровања предузећа и која права и

обавезе проистичу по основу сваке од њих. Изабрана правна форма даље одређује врсту

капитала предузећа (нпр. удели власника или ортака код друштва лица или акцијски

капитал када се ради о акционарском предузећу) и права и одговорности власника и

самог предузећа. Затим, законом се прописују услови које производи и услуге морају да

испуне како би се могли наћи у промету итд.

Табела 3. Економска и правна одговорност предузећа
Нивои друштвене одговорности

Ред. бр. Економска одговорност Правна одговорност

1.
Послвање са циљем
максимизирања зараде по
акцији.

Пословање у складу са очекивањима
владе и законским прописима.

2.
Обавезати се на пословање које
обезбеђује максимизирање
профита.

Придржавати се свих прописа
(савезних, државних, локалних).

3. Одржати јаку конкурентску
позицију.

Бити корпоративни грађанин који се
придржава закона и прописа.

4. Одржати висок ниво пословних
активности.

Дефиниција успешних преудзећа везује
се за поштовање законских прописа и
испуњавање прописаних обавеза.

5.
Дефиниција успешних предузећа
повезује се са сталном
профитабилношћу на дужи рок.

Пружити производе и услуге који
испуњавају законске прописе.

Извор: Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management
of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), p. 40.

Може се, дакле, закључити да без економске и законске одговорности предузеће

не може да послује, чак шта више, без поштовања законских прописа није могуће ни

основати предузеће а камо ли касније пословати, а без економске одговорности

временом би предузеће остало без средстава чиме би, такође, остало и без услова за

остваривање и надилажење примарне функције стварања профита, односно за

друштвено одговорне активности предузећа.

Carroll у свом раду из 1991. године наводи главне елементе економског и правног

нивоа одговорности предузећа који су представљени у Табели 3.
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3.1.2. Етичка и филантропска одговорност предузећа

За разлику од економске и правне одговорности предузећа које су захтеване и без

којих предузеће, такорећи, не може да послује, етичка и филантропска одговорност

предузећа нису захтеване али се, на неки начин, сматрају очекиваним и пожељним.

Тачније речено, очекиваном се сматра етичка одговорност, док је филантропска

одговорност пожељна. Сама чињеница да предузеће не послује изоловано од других

привредних субјеката, друштва и природног окружења, намеће ове две врсте

одговорности.

По Carroll-у, етичка одговорност подразумева „оне активности, праксе, политике

и деловања предузећа која се очекују од предузећа а нису регулисана законом или неким

другим писаним нормама. Етичка одговорност укључује оне стандарде, норме и

очекивања од стране потрошача, запослених, акционара, друштвене заједнице и других

стејкхолдера који се сматрају фер, праведним и моралним“.33 Према томе, од предузећа

се очекује да ће поред поштовања законских прописа, да се понаша фер и праведно

према својим стејкхолдерима. Етичност у пословању приписује се моралној страни.

Међутим, уколико се тако не понаша, предузеће, на дуги рок, не може да опстане јер ће

убрзо да крене осуђивање од стране пословних партнера, купаца, самих запослених и

друштвене заједнице.

Узимајући све наведено у обзир, може се закључити да етичко понашање

предузећа, и није, како се то у неким дефиницијама помиње, на добровољној основи, већ

је изнуђено. Чак и када се чини да је боље избећи етичност у пословању и на тај начин

остварити услове за већи профит, препоручљиво је да се то не чини јер се може наићи

на осуду стејкхолдера, а штета од тога може бити много већа него корист. Из тог разлога

може се рећи да је етичко понашање на неки начин изнуђено а не добровољно.

Када говоримо о филантропској одговорности, Carroll је њу окарактерисао као

пожељну и засновану, такође, на добровољној основи.  Она подразумева оне

„активности које нису наметнуте или прописане законом и не очекују се од предузећа са

етичког аспекта“34. У Табели 4 дат је преглед активности које спадају под етичку и

филантропску одговорност.

33 Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders. Business Horizons, 34(4), p. 41.
34 Carroll, A. B. (1996). Business and Society, Ethics and Stakeholder Management, 3rd edittion, University of
Georgia, South-Western College Publishing, p. 37.
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Табела 4. Етичка и филантропска одговорност предузећа

Нивои друштвене одговорности
Ред. бр. Етичка одговорност Филантропска одговорност

1.

Пословати на начин који је у
складу са друштвеним
очекивањима и етичким
нормама.

Пословати на начин који је у складу са
очекивањем друштва у погледу
филантропије и добротворства.

2.

Препознати нове и долазеће
етичке/моралне норме које су
прихваћене или ће бити
прихваћене од стране друштва.

Помагати уметности.

3.
Спречити угрожавање етичких
норми у пословању зарад
остваривања пословних циљева.

Учествовање менаџера и запослених у
добровољним и добротворним
активностима у локалној заједници.

4.

Добар корпоративни грађанин се
дефинише као онај који послује у
складу са моралним или етичким
очекивањима.

Пружити подршку приватним и јавним
образовним институцијама.

5.

Препознати да корпоративно
пословање и етичко понашање
превазилазе просту усклађеност
са законским прописима.

Помагати оне пројекте који унапређују
„квалитет живота“ у друштвеној
заједници.

Извор: Carroll, A. B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management
of Organizational Stakeholders. Business Horizons 34(4), p. 41.

И поред тога што бројни аутори етичку, а поготово филантропску одговорност

карактеришу као добровољну, говорећи да предузећа свесно надилазе своју функцију

стварања профита, постоје и мишљења да и ако не постоји законска обавеза за последња

два нивоа одговорности, предузећа су на такво понашање принуђена. Уколико нема

етичке одговорности, биће осуђена од стране јавности за неморално (неетичко

понашање) и на дуги рок таква предузећа, колико год се трудила, неће моћи успешно да

послују и вероватно ће пропасти. Такође, уколико предузеће не спроводи активности

које се тичу филантропске одговорности, у ситуацији где конкуренти то примењују, а

потрошачи све више вреднују те и такве активности, оно, такође, на дуги рок, нема

светлу будућност. Према томе, закључак је да су етичка и филантропска одговорност

изнуђене од предузећа, а све у циљу опстанка, раста и развоја.
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3.2. Димензије друштвене одговорности предузећа

Према документу Европске комисије из 2001. године под називом „Зелени

документ: Промовисање европског оквира за друштвено одговорно пословање“ (енгл.

Green paper: Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility),

друштвена одговорност предузећа има своју интерну и екстерну димензију. Интерна

димензија односи се на дешавања док се екстерна димензија односи на утицај пословања

предузећа на друштво и окружење.

3.2.1. Интерна димензија друштвене одговорности предузећа

Зеленим документом, Европска комисија, у интерну димензију друштвене

одговорности предузећа убраја:35

- Управљање људским ресурсима;

- Здравље и безбедност на раду;

- Прилагодљивост организације променама и

- Управљање утицајима на животну средину и природним ресурсима.

Управљање људским ресурсима. Запошљавање и задржавање, стручних и

квалификованих радника, у данашњим условима, велики је изазов за свако предузеће.

Из тог разлога, Европска комисија је ову интерну димензију поставила на прво место. У

складу са њом, предузећа морају стално предузимати активности и мере да такве

раднике задрже и омогуће им стално усавршавање кроз програме целоживотног учења.

Такође, потребно је направити баланс између посла, слободног времена и породице.

Смањење дискриминације, у погледу запошљавања свих друштвених група (овде се пре

свега мисли на припаднике различитих националних мањина али и особа са

инвалидитетом), равноправности жена у погледу јенаких зарада  и напредовања у

35 European Commission (2001): Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social
Responsibility, p. 8-10.; доступно на линку: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:en:PDF; датум приступа: 22.12.2015.
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каријери у поређењу са припадницима мушког пола и слично. У оквиру овог аспекта

интерне димензије, Европска комисија скреће пажњу и на постављање јасне шеме

власничких удела и дељења профита. Укључивање у решавање проблема

незапослености још једна је од активности коју предузеће у оквиру интерне димензије

мора да спроводи кроз различите програме као пто су на пример стручна пракса,

приправнички стаж и слично а све то у сарадњи са органима локалне заједнице.

Здравље и безбедност на раду. Овај елемент интерне димензије друштвене

одговорности предузећа, обично је регулисан законом и прописима. Предузећа, владе и

друге организације све више захтевају додатне начине промоције здравља и безбедности

на раду, користећи их као критеријум у набавци производа и услуга других предузећа.

С тога је овај елемент интерне димензије друштвене одговорности предузећа постао и

значајан инструмент маркетинга. Мере које се спроводе у циљу обезбеђивања здравља

и заштите на раду, не само што су у складу са законом и прописима (јер су то и у обавези

да буду) већ и на добровољној особи спроводе активности које промовишу културу

оријентисану на безбедност на раду и превенцију догађаја у погледу предузимања чак и

додатних заштитних мера на раду које нису прописане законском регулативом.

Са порастом забринутости али и мера које се предузимају у правцу заштите

здравља и безбедности на раду расте и потреба за мерењем, документовањем и

презентовањем ових активности у контролне и пропагандне сврхе. Постављају се јасни

критеријуми здравља и безбедности на раду као и начини обележавања производа и

услуга. То укључује њихово интегрисање у већ постојеће шеме сертификације. Нпр.

Европска комисија истиче пример Шведске, где постоји „TCO шема обележавања“

(енгл. ТCO labelling scheme) која се користи у производњи канцеларијске опреме. У овом

случају произвођачи канцеларијске опреме добровољно примењују стандарде

прописане TCO шемом и њихов намештај има ознаку TCO. Она је гаранција да је

канцеларијска опрема произведена на начин да мање загађује околину и да су при њеној

производњи предузете максималне мере безбедности радника, као и да је потпуно

безбедна за коришћење од стране корисника. Овим се олакшава купцима да на основу

јасно дефинисане етикете (у овом случају TCO етикете) при избору производа буду

сигурни да бирају онај производ којим се гарантују принципи здравља и безбедности на

раду. Осим ове, постоји и низ других пракси које се крећу у истом и сличним правцима.

Има и примера где се и тендери за набавку одређене опреме прописују тако да се



38

предност даје оним производима или услугама који испуњавају унапред прописане

стандарде безбедности, здравља и одрживости приликом производње.

Прилагодљивост организације променама. Веома честа појава

реструктуирања предузећа у Европи изазива забринутост, не само запослених већ и

акционара и других стејкхолдера предузећа. Такви процеси усмерени су на редуковање

производње, повећање продуктивности и друге радње које ће довести до смањења

трошкова. То за резултат може имати смањење броја запослених или чак и затварање

целих погона што са собом може носити озбиљне економске, друштвене па и политичке

последице, које могу да досегну и размере кризе у земљи у којој предузеће послује. То

указује на потребу да се процесу реструктуирања мора приступити на друштвено

одговоран начин, узимајући у обзир не само чист економски интерес (смањење

трошкова) већ и шире друштвене интересе. Што се ради о већем предузећу то су

последице реструктуирања по друштво озбиљније. Према томе, у том процесу потребно

је укључити све стејкхолдере предузећа и приступити му на систематичан начин који са

собом носи и елементе друштвене одговорности. То подразумева детаљну анализу свих

алтернативних решења као и последице које свако од тих решења носи како оне по само

предузеће у погледу трошкова, тако и оне последице које се тичу друштва. На основу

анализе, потребно је изабрати оно решење које ће најмање угрозити интересе друштва а

довести до резултата жељених да се постигну самим поступком реструктуирања. Јер

циљ реструктуирања ипак остаје да предузеће после њега „здавије“ послује али цена

тога за друштво и животну средину мора бити у границама прихватљивости.

Управљање утицајима на животну средину и природним ресурсима. Мања

употреба природних ресурса, смањење емисије штетних гасова или отпадних вода или

мања количина отпада може довести до значајних уштеда предузећа. Наиме, мање

природних ресурса значи мање новца за њихову набавку; мање отпада значи мање новца

за његово складиштење и безбедно одлагање; мање штетних гасова и отпадних вода

значи мање улагања у опрему која ће те гасове неутралисати а воду пречишћавати итд.

Све ово може допринети да предузеће повећа своју ефикасност и профитабилност са

једне стране, а да са друге, допринесе повећању друштвеног благостања.

Инвестирањем у технику и технологију за смањење загађења животне средине и

смањену употребу природних ресурса, предузећа могу не само да доведу до смањења

трошкова већ и да по основу тога остваре додатне „симпатије“ код купаца и на основу
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тога повећају своју конкурентску предност. Такође, разне комисије Европске уније,

невладине организације али и бројна удружења врше притисак на предузећа да се

придржавају одређених стандарда у погледу заштите животне средине па поступање у

складу са препорукама ових тела и организација може само допринети јачању

конкурентске позиције предузећа.

3.2.2. Екстерна димензија друштвено одговорног пословања

Активности предузећа усмерене на екстерне стејкхолдере дају могућност да

друштвено одговорно пословање, поред интерне, добије и своју екстерну димензију.

Европска комисија је у екстерну димензију друштвене одговорности предузећа уврстила

питања везана за следеће појмове:36

- Локална заједница;

- Пословни партнери, добављачи и потрошачи;

- Људска права;

- Глобални еколошки проблеми.

Локална заједница. Предузећа не послују изоловано од окружења у коме су, већ

су део локалне заједнице са којом морају остварити одређени степен интеракције из које

ће произаћи обостране користи. Друштвена одговорност предузећа према локалној

заједници од изузетног је значаја. Предузећа доприносе локалној заједници на начин да

обезбеђују радна места, зараде радницима, порезе локалним органима и слично.

Међутим, пословање предузећа и његова успешност у великој мери зависи од

стабилности исте те локалне заједнице. Према томе, постоји узајамна повезаност

локалне заједнице и предузећа која у њој послују, па се предузећа активно укључују кроз

разне иницијативе друштвене одговорности не би ли допринели просперитету локалне

заједнице али и побољшању личног имиџа а тиме и конкурентности. С тим у вези,

36 European Commission (2001): Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social
Responsibility, p. 11-15.; доступно на линку: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:en:PDF; датум приступа: 22.12.2015.
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предузећа помажу бројна дешавања, воде бригу о заштити животне средине,

запошљавају људе са посебним потребама и слично.

Пословни партнери, добављачи и потрошачи. Пословни партнери, добављачи

и потрошачи спадају у веома битну групу стејкхолдера предузећа. Стога је веома битно

успоставити добру комуникацију и фер однос са њима, што за резултат може имати

редукцију трошкова предузећа, повећање квалитета производа и услуга, већи степен

задовољства самих купаца и слично. На тај начин долази до стварања трајних односа са

поменутим стејкхолдерима што у крајњој линији води повећању вредности за све.

Људска права. Област поштовања људских права је веома сложена и

подразумева низ политичких правних и моралних питања. Све је већи притисак, у

савременим условима пословања, за поштовање људских права од стране предузећа,

посебно мултинационалних компанија. Експлоатација радне снаге, и нарушавање

људског достојанства честе су појаве великих компанија посебно у земљама са ниским

животним стандардом где дневница не прелази пар долара. Под притиском разних

организација, владиних и невладиних, као и дизања нивоа свести код самих менаџера

све више се политика предузећа креће у правцу заштите људских права. Овде се мисли

и на услове рада, успостављање и поштовање стандарда рада и радног права али и неке

елементе заштите животне средине. Услед притиска појединих организација, велике

мултинационалне компаније све чешће воде рачуна о томе да и њихови добављачи

поштују одређене стандарде из области људских права, условљавајаући их тиме

приликом набавке.

Глобални еколошки проблеми. Предузећа путем прекограничног ефекта

својим пословањем утичу активно на појаву и развој глобалних еколошких проблема.

Из тог разлога веома је битно да се кроз активности друштвено одговорног пословања

сва предузећа укључе у решавање истих. Све је већи број иницијатива које се за то

залажу, као што је већ раније поменути „Глобални договор“ Уједињених нација, бројна

саопштења и смернице органа Европске уније и слично.
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4. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ДРЖАВЕ У ДРУШТВЕНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Ни једно предузеће није заинтересовано да брине о интересима друштва у тој

мери да се обезбеди потребан ниво благостања. Ту обавезу и задатак на себе преузима

држава. Осим државе, постоје бројне непрофитне организације, друштвени покрети,

невладине организације и бројне иницијативе које могу да доведу до стварања критичне

масе како би се притиском на приватни сектор остварио неки друштвени циљ, међутим,

уколико нема државе која ће предузећа, у погледу друштвено одговорног пословања,

обавезати на неки минимум, то неће успети ни једној невладионој или било којој другој

од поменутих организација. Држава, према томе, има кључну улогу у трасирању

предузећа ка пословању које ће садржати елементе друштвене одговорности у смислу

прописивања минимума које свако предузеће мора да оствари.

Четири основне улоге државе, односно јавног сектора у усмеравању предузећа ка

друштвеној одговорности су:37

1. Улога прописивања. Држава на различитим нивоима дефинише

минималне стандарде пословања за одређене делатности предузећа. На

пример, прописивање граничне вредности емисије штетних гасова за

индустријска предузећа или прописивање стандарда који од менаџмента

захтевају да приликом одлучивања у обзир узму одређене факторе;

2. Улога подстрекивача. Успостављање јасних, општих и политичких

оквира којима се регулишу инвестиције везане за друштвену одговорност

предузећа, развој необавезујућих смерница и ознака или кодова за

примену на тржишту, закона и прописа којима се подстичу инвестиције у

друштвено одговорно пословање итд;

37 Polasek, D. (2010). Corporate Social Responsibility in Small and Medium-Sized Companies in the Czech
Republic, doctoral thesis, Czech Management Institute Praha, Faculty of Management, Escuela Superior de
Marketing Y Administracion Barcelona, p. 24-25.; Fox, T., Ward, H., Howard, B. (2002), Public Sector Roles in
Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study, Corporate Responsibility for Environment
and Development Programme - International Institute for Environment and Development.
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3. Улога партнера. Подразумева комбинацију јавних средстава са

приватним чиме се користе заједничке вештине и ресурси у циљу

унапређења друштвеног благостања;

4. Потврђујућа улога. Подразумева јавно подржавање одређених пракси

друштвено одговорног пословања кроз специфичне програме

награђивања или давања одређених ознака појединим произвођачима или

предузећима.

На основу претходног може се закључити да нема сумње у чињеницу да основ за

друштвено одговорно пословање почива у иницијативи од стране државе. Она је та која

прописује минимум и обавезује предузећа да се понашају у складу са законом али их и

подстиче на праксу друштвено одговорног пословања која није прописана законом. Сва

понашања предузећа ван законских оквира, а у правцу друштвене одговорности

представљају резултат борбе са конкуренцијом и тежњом за остваривање већег профита.

Већина држава, као што смо већ рекли, прописује минимум понашања предузећа

у погледу друштвене одговорности и даје неке смернице и упутства (без обавезујућег

карактера) којих би предузећа требало да се држе. Индија је једна од ретких, ако не и

једина држава која је донела Закон о друштвеној одговорности предузећа. Наиме, у

априлу 2014. године Влада Републике Индије, Актом о предузећима (енгл. Companies

Act) обавезала је сва предузећа која су Актом обухваћена да издвајају део свог профита

у добротворне сврхе. Законом који је писан на 294 стране и веома је обиман, сва

предузећа која су регистрована у Индији, чија нето вредност износи најмање 80 милиона

долара, остварују промет од најмање 160 милиона долара или добит од најмање 50

милиона долара су у обавези да 2% свог годишњег профита троше на друштвени развој.

Процена је да 8 хиљада предузећа у Индији задовољава ове критеријуме и да ће износ

њихових давања на друштвени развој односно на друштвено одговорно пословање

износити око 2 милијарде долара годишње. 38 Законом се дефинише друштвено

одговорно пословање као активности које промовишу смањење сиромаштва,

образовање, здравство, одрживост животне средине, родну равноправност и развој

38 Chhabra, E. (2014), Corporate Social Responsibility: Should it Be a Law? Forbes Magazine (online edition),
18. aprile 2014., доступно на: http://www.forbes.com/sites/eshachhabra/2014/04/18/corporate-social-
responsibility-should-it-be-a-law/#47609d937984, датум приступа: 18.12.2015. год.
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професионалних вештина. Компаније могу да бирају подручије за улагање или да део

средстава уплате у државне фондове намењене друштвеном развоју.39

Поменутим законом прописује се још и да сва предузећа која испуњавају

прописане услове морају да формирају Одбор за друштвену одговорност предузећа који

ће се састојати од најмање три директора који ће бити одговорни за спровођење Закона

на нивоу предузећа. Такође, за предузећа која испуњавају услове прописане законом

налаже се да најмање један од директора мора да буде особа женског пола.  Ово су само

неке од обавеза која предузећа у Индији морају да испуне а које су прописане Актом из

2014. године.

Међутим, поставља се питање да ли је потребно да се друштвена одговорност

предузећа непосредно регулише законом, као што је то случај у Индији, или је довољно

да предузећа смерницама и препорукама буду упућена на друштвено одговорно

понашање. Постоји више разлога на обе стране. Чињеница је да се законом сви

привредни субјекти који су њиме обухваћени обавезују на понашање у складу са њим и

то је разлог за законско регулисање овог подручија. Међутим, неки аутори сматрају да

ће прописивањем обавезе законом, предузећа настојати да ту своју обавезу испуне

формално, без вођења бриге о томе на који начин су они то извршили и да ће се

друштвено одговорно пословање већине предузећа свести управо на тај законски

минимум од 2% годишњег профита. На тај начин постоји претња да врх пирамиде

друштвене одговорности предузећа, а то је филантропска одговорност, буде потпуно

избрисан. Такође, сматра се да ће ту своју обавезу предузећа најчешће испуњавати

уплатом у државни фонд а не директним улагањем у одређене друштвено одговорне

пројекте. Много боља ситуација је када је предузеће директно повезано са конкретним

пројектом улагања које је обично везано за локалну заједницу у којој предузеће послује.

На тај начин ефекти тог улагања директно су видљиви. Такође, многа предузећа уколико

не би постојала обавеза коју формално морају да испуне би можда издвајала и више

новца него што је то 2% профита и то кроз конкретне пројекте. Такође, уколико се

одређени пројекат повезује директно за предузеће, то је и прилика за промоцију тог

предузећа. С друге стране, уколико предузеће уплаћује 2% профита, употреба тог новца

није директно повезана са именом предузећа и то није могуће искористити у

пропагандне сврхе.

39 http://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/india-companies-act-2013-five-key-points-about-indias-csr-
mandate; датум приступа: 18.12.2015. год.
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Међутим, будући да закон у Индији функционише тек пар година, потребно је

време како би се утврдило која пракса даје боље резултате по друштво али и по сама

предузећа. Остаје чињеница да држава има значајну улогу у подстрекивању предузећа

на друштвено одговорно пословање и та улога требало би да и даље остане, без обзира

на начин на који ће она ту улогу у будућности вршити.

5. СТАНДАРДИ И СМЕРНИЦЕ ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕДУЗЕЋА

Изузев Индије, која је донела закон о друштвеној одговорности предузећа, у ЕУ

а и у свету може се наићи углавном на препоруке у виду стандарда и одређених смерница

везаних за друштвену одговорност предузећа. Углавном се ради о стандардима који се

препоручују предузећима и немају обавезујући карактер. Иде се на то да се како код

предузећа са једне стране, тако и код потрошача, са друге, пробуди свест о друштвеној

одговорности. Објављујући стандарде, препоруке и смернице, организације које их

објављују промовишу систем пословања предузећа који је друштвено одговоран.

Бројне организације бавиле су се и баве се питањима друштвене одговорности

предузећа. Тако се током времена јављало више смерница, стандарда и препорука од

стране различитих организација. Међу првим организацијама која је почела да се бави

питањем друштвене одговорности предузећа јесте Организација за економску сарадњу

и развој40 (енгл. Organization for Economic Cooperation and Development – OECD). Осим

поменуте организације, питањима везаним за друштвено одговорно пословање бавиле

су се и друге oрганизације попут: Уједињених нација, Међународне организације за

стандардизацију – ISO, CERRES-a, Британске организације за стандардизацију – BIS,

IIRC-a, итд, о чијим ће достигунућима у пољу душтвено одговорног пословања бити

речи у даљем тексту.

40 Организација за економску сарадњу и развој - OECD је међународна организација основана 1960.
године као наследник Организације за европску економску сарадњу – OEEC која је основана 1948.
године као део Маршаловог плана. Данас је чини 34 развијених земаља света. Циљ организације јесте
подстицање развоја светске економије и трговине. Седиште организације је у Паризу. Заједно са својим
најзначајнијим партнерима, а то су Бразил, Индија, Кина, Индонезија и Јужна Африка, OECD око себе
окупља 39 земаља које учествују у 80% светске трговине и инвестиција, што јој даје кључну улогу у
трасирању светске економије и решавању изазова са којима се она суочава.
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5.1. OECD смернице за мултинационална предузећа

OECD је још 1976. године усвојила OECD Смернице за мултинационална

предузећа (енгл. Guidelines for Multinational Enterprises). OECD Смернице представљају

свеобухватан скуп препорука подржаних од стране влада земаља чланица као и земаља

партнера на одговорно пословање предузећа. Смерницама се подстиче и промовише

позитиван утицај малих и средњих предузећа на одрживи развој и друштвени напредак

и благостање.

Смернице представљају далекосежне препоруке, упућене мултинационалним

предузећима од стране влада држава у којима послују. Њима су обухваћени добровољни

принципи и стандарди за пословање а тичу се запошљавања, односа између индустрија,

заштите животне средине, извештавања, борбе против корупције, људских права,

интереса потрошача, науке и технологије, конкуренције и опорезивања.41

Поменуте Смернице, усвојене су први пут 1976. године и од тада до данас, како

би се осигурало да остану водећи инструмент за промоцију друштвено одговорног

пословања, 5 пута су ревидиране. Најновија верзија Смерница објављена је 2011. године

а у изради те, пете верзије, учествовали су, осим представника земаља чланица, и

представници из света бизниса, невладиних организација, земаља које нису чланице

OECD-а и других међународних организација.42 У 2016. години обележава се 40 година

постојања Смерница. Оне су део OECD Декларације и одлукe о међународним

инвестицијама и мултинационалним предузећима (енгл. OECD Declaration and Decisions

on International Investment and Multinational Enterprises).

Смернице нису обавезујуће за предузећа која послују у државама чланицама

OECD-а. Међутим, представљају јединствене препоруке у вези са друштвеном

одговорношћу. У складу са Смерницама, предузећа би требало да приликом свог

пословања, у обзир узму пре свега политику државе у којој послују (или држава уколико

неко предузеће послује у више њих), интересе заинтересованих страна и утицаја које

њихово пословање може да има на окружење (природно и друштвено). У складу са

OECD Смерницама, предузећа би требало да:43

41 http://mneguidelines.oecd.org/about/; датум приступа: 22.12.2015.год.
42 Поред 34 држава чланица OECD-a, актуелну верзију Смерница подржало је још 12 држава које нису
чланице поменуте организације.
43 OECD (2011): OECD Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises;
доступно на: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf; датум приступа: 22.12.2015. год.
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1. Доприносе економском, еколошком и друштвеном развоју са циљем

постизања одрживог развоја;

2. Поштују међународно призната људска права оних на које активности

предузећа утичу;

3. Подстичу изградњу институција кроз блиску сарадњу са локалном

заједницом, укључујући ту интересе пословања, као и развој пословања на

домаћем и страном тржишту, у складу са потребама здраве пословне

праксе;

4. Подстичу стварање и унапређење људског капитала, стварањем

могућности за запошљавање и обуку запослених;

5. Суздржавају се од налажења и прихватања праксе да се избегну законски

или регулаторни оквири за праксу која се односи на људска права,

животну средину, здравље, безбедност на раду, опорезивање, финансијске

подстицаје или друга питања;

6. Поштују и подржавају принципае доброг корпоративног управљања и

развијају добру праксу корпоративног управљања, како у предузећу тако

и изван њега;

7. Развијају и примењују систем ефикасне праксе управљања која подстиче

однос поверења у самом предузећу као и поверења између предузећа и

друштва;

8. Промовишу свест међу запосленима мултинационалних компанија о

политици компаније укључујући и обуку запослених;

9. Уздржавају се од дискриминације или дисциплинског поступка против

запослених који „bona fide“ пружају извештаје менаџменту или

надлежним државним или локалним органима;

10. Посвете дужну пажњу ризику, на пример тако што ће се исти укључити у

систем управљања ризиком предузећа у циљу његовог идентификовања,

спречавања и ублажавања стварних и потенцијалних негативних утицаја

као што је то описано под тачкама 11 и 12. Начин управљања и степен

опрезности зависи од конкретне околности.

11. Избегавају да својим активностима нанесу или допринесу негативним

утицајима по питањима обухваћеним Смерницама и указивање на такве

утицаје када се догоде;
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12. Покушавају да спрече или ублаже негативан утицај било у ситуацијама

где нису директно допринели настанку тог утицаја или у ситуацијама где

је тај утицај резултат њиховог пословања, производа или услуга;

13. Поред решавања негативних утицаја везаних за питања која су покривена

Смерницама, потребно је да подстичу, када је то могуће, и своје пословне

партнере ( добављаче, подизвођаче) да примењују принципе одговорног

пословања у складу са Смерницама;

14. Да приликом одлучивања и планирања пројеката и активности које могу

да утичу на локалну заједницу у процес укључи све релевантне

стејкхолдере.

15. Уздржавају се од било ког непримереног ангажовања у локалним

политичким активностима.

Поштовањем наведених Смерница, предузећа доприносе очувању друштвене,

политичке и економске стабилности на глобалном нивоу. Чињеница је да Смернице нису

законом прописане и обавезујуће али самим тим што су подржане од стране влада 34

држава чланица OECD-а, као и још 5 које их подржавају, постоји својеврсна гаранција

да ће предузећа која послују у овим државама поштовати препоруке OECD Смерница.

Тим пре јер тих 39 држава представљају 80% светске трговине и инвестиција.

5.2. ISO стандарди Међународне организације за стандардизацију у
области друштвено одговорног пословања

Међународна организација за стандардизацију (енгл. International Organization

for Standardization – ISO) основана је 1947. године и од тада до данас постала је највећа

светска организација која се бави развојем и прописивањем добровољних међународних

стандарда. Седиште ове организације је у Женеви. По подацима из септембра 2010.

године, ова организација бројала је 163 чланова националних одбора за стандардизацију

земаља широм света. ISO у свом протфолиу броји више од 18400 стандарда који

организацијама нуде практична решења за све три димензије одрживог развоја:

економску, еколошку и друштвену.
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ISO стандарди дају позитиван допринос свету у коме живимо, олакшавајући

трговину, ширење знања и иноватнивност, напредак технологије и размену примера

добре праксе. Они нуде подршку свим организацијама, без обзира на њихову величину,

врсту власништва или делатности коју обављају. ISO стандарди, данас, представљају

глобални консензус о начину рада за предмет одређеног стандарда.44

Будући да предузећа кроз друштвено одговорно пословање доприносе одрживом

развоју, стандарди које Међународна организација за стандардизацију прописује у

многоме олакшавају предузећима у њиховим напорима за друштвеном одговорношћу.

Готово да нема ISO стандарда који не регулише бар неки аспект пословања предузећа

а који се може повезати са друштвеном одговорношћу. У даљем тексту ми ћемо укратко

приказати само оне за које сматрамо да су најзначајнији а то су: ISO 9000, ISO 14000,

ISO 22000 и ISO 26000. Постоји узајамна повезаност поменутих али и других ISO

стандарда, тако да организација уколико крене са увођењем ISO система у своје

пословање и почне са стандардом ISO 9000 – Управљање квалитетом, касније, само

надоградњом, лакше може испунити захтеве и упутства других стандарда.

5.2.1. ISO 9000 – Управљање квалитетом

Међународна организација за стандардизацију објавила је више стандарда, међу

којима је први и основни ISO 9000 који обухвата и стандарде из исте фамилије: ISO 9001,

ISO 9004 и ISO 9011. Кажемо први и основни из разлога што је ISO 9000:2005 стандард

којим се у предузећу регулише систем управљања квалитетом. Довођење пословања

предузећа на ниво стандарда из фамилије ISO 9000 представља полазну тачку за

друштвено одговорно пословање предузећа. Овај стандард наглашава потребу да  сви

учесници у ланцу снабдевања буду укључени у систем управљања квалитетом

предузећа.45

Стандардом ISO 9000 обухваћене су основе овог стандарда и речник који се

користи у целој фамилији ове серије стандарда. Њиме се постављају основе за

разумевање целокупног система управљања квалитетом у предузећу. Стандардом ISO

44 Више о овоме: http://www.iso.org/iso/home/about/the_iso_story.htm; датум приступа: 12.12.2015. год.
45 Castka, P., Balzarova, A. M. (2007). A Pathway to ‘CSR Excellence’: the roles of ISO 9000 and ISO 26000,
12-ICIT 9-11/4/07 in RoC Going for Gold ~ Quality Standards: ISO 9000, etc. Paper #: 02-05, p. 3-4.



49

9001:2008 обухваћена је имплементација система квалитета у предузећу, док се

стандардом ISO 9004:2009 дају смернице за постизање боље ефикасности и

ефективности.46 Поред наведених, ту је и стандард ISO 9011:2004 који регулише област

ревизије система управљања квалитетом али и система заштите животне средине

који је регулисан стандардом ISO 14000 о коме ће бити речи у даљем тексту. Увођењем

система управљања квалитетом по стандардима из серије ISO 9000 предузећа стичу

поверење стејкхолдера, јер је ISO стандард универзална гаранција квалитета по свим

критеријумима. Дакле, стандарди из фамилије ISO 9000 се не баве конкретно питањима

друштвене одговорности предузећа али представљају основу и неку врсту предуслова у

смислу успостављања система квалитета у предузећу који ће омогућити, између осталог,

и друштвено одговорно пословање. Изузетак је стандард ISO 9011:2011 који се директно

може повезати за једним елементом друштвено одговорног пословања предузећа, а то је

заштита животне средине, будући да се овим стандардом регулише питање равизије овог

сегмента пословања предузећа.

5.2.2. ISO 14000 – Управљање заштитом животне средине (Еколошки
менаџмент)

ISO 14000 – Управљање заштитом животне средине представља фамилију

стандарда која је повезана са управљањем заштите животне средине настала са циљем

да предузећима помогне у:47

- Смањењу или ублажавању последице свог пословања на окружење;

- Усаглашавању свог пословања са законима, регулативама и другим

захтевима који се односе на животну средину и

- Континуираном побољшању и унапређењу претходне две активности.

Имплементацијом стандарда серије ISO 14000 и коришћењем средстава која се

препоручују стандардима из ове серије организације добијају много више од саме

чињенице да су своје пословање прилагодиле прописима. ISO 14000 приморава

46 Више о овоме: ISO (2009): Selection and Use of the ISO 9000 family of Standards.
47 ISO (1998), ISO 14000 – Meet the whole family!, p. 3.
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организацију да преиспита све области животне средине које су или могу бити погођене

њеним активностима. Овај систематски приступ може довести до значајних користи за

организацију као што су:48

- Смањење трошкова управљања отпадом;

- Мањи трошкови дистрибуције;

- Побољшање корпоративног имиџа међу регулаторним телима,

потрошачима, јавности;

- Прављење оквира за континуирано унапређење еколошких перформанси.

У оквиру серије ISO 14000 стандарда постоји више стандарда међу којима су

најзначајнији ISO 14001:2015 и ISO 14004:2016.

ISO 14001 је међународно признат стандард којим се прописују захтеви које је

потребно испунити за успостављање система управљања заштитом животне средине,

односно система еколошког менаџмента (енгл. Enviromental Management System –

EMS). Он организацијама помаже да унапреде своје еколошке перформансе кроз

ефикаснију употребу ресурса и смањење отпада, створе конкурентске предности и

поверење код својих стејкхолдера.49 Захтеви које прописује овај стандард, саставни су

део шеме еврпске уније за Еко менаџмент и ревизију (енгл. European Union`s Eco-

Management and Audit Scheme – EMAS).

Док се стандардом ISO 14000:2015 прописују захтеви које треба испунити,

стандард ISO 14004:2016 организацијама пружа смернице за успостављање, примену,

одржавање и унапређење поузданог система еколошког менаџмента – EMS. На тај

начин организације које ове стандарде имплементирају у свој систем не само да

остварују интерне користи већ доприносе одрживости животне средине што представља

најзначајнију корист за друштво.

48 Исто, стр. 8.
49 ISO (2015): Introduction to ISO 14001:2015., p.2.
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5.2.3. ISO 22000 – Управљање безбедношћу хране

ISO 22000 је међународни свеобухватни стандард за системе менаџмента

здравствене безбедности хране. Он дефинише сет општих захтева за здравствену

безбедност хране који се односе на све организације у ланцу хране. Признати широм

света, ови универзални стандарди хармонизују кључне захтеве и превазилазе тешкоће

различитих стандарда везаних за здравствену безбедност хране у погледу региона,

земље, активности организације и врсте хране.

Ако је организација део ланца исхране, ISO 22000 захтева учвршћивање система

менаџмента здравствене безбедности хране (енгл. Food Safety Management System -

FSMS), и коришћење овог система како би се осигурало да прехрамбени производи не

изазову штетне ефекте по људско здравље. 50

Овај стандард добио је на значају због великог пораста болести изазваних

зараженом храном, како у развијеним тако и у земљама у развоју. Осим ризика по

здравље, болести изазване поквареном храном могу значајно повећати економске

трошкове укључујући лечење, одсуство са посла, исплату осиграња и слично. Према

томе, примена и овог стандарда из серије ISO стандарда доприноси повећању нивоа

друштвене одговорности предузећа.

5.2.4. ISO 26000 – Упутство о друштвеној одговорности

За разлику од претходних ISO стандарда које смо разматрали и који обухватају

поједине елементе чијом се применом долази до друштвено одговорног пословања

предузећа, серијом стандарда ISO 26000 дају се конкретна упуства и смернице везане за

друштвену одговорност предузећа.

Циљ ISO 26000 стандарда јесте да организацијама пружи подршку и смернице у

вези са њиховим друштвено одговорним деловањем и настојању да пруже допринос

одрживом развоју. ISO 26000 даје упутства огранизацијама у вези са:51

50 Више о овоме: http://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tumacenje-iso-22000-uvod, датум приступа:
23.12.2015.год.
51 ISO (2010): ISO 26000 Projecet Overview, p. 6.
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- Концептима, појмовима и дефиницијама који се односе на друштвену

одговорност;

- Позадином, трендовима и карактеристикама друштвене одговорности;

- Принципима и праксом друштвене одговорности;

- Кључним темама и питањима друштвене одговорности;

- Интегрисањем, применом и промовисањем друштвено одговорног

понашања у оквиру организације и, путем њене политике и праксе, у

сфери њеног деловања;

- Идентификовањем и ангажовањем стејкхолдера;

- Извештавањем о посвећености, перформансама и другим информацијама

везаних за друштвено одговорно пословање.

ISO 26000 није стандард намењен сертификацији, као што је то случај са, на

пример, ISO 9000 или ISO 14000, и он садржи добровољне смернице, а не захтеве.

Примена овог стандарда додаје вредност већ постојећој пракси и продубљује

разумевање и имплементацију друштвене одговорности путем:52

- Развијања међународне усаглашености о значају друштвене одговорности

и тема на које се организације морају усредсредити;

- Пружања упутства о трансформацији принципа у ефективне активности;

- Редефинисања најбоље праксе која је већ напредовала и ширења

информација на глобалном нивоу за добробит међународне друштвене

заједнице.

У оквиру својих смерница ISO 26000 дефинише седам начела друштвене

одговорности53:

1. Одговорност организације за сопствени утицај на друштво и животну

средину;

2. Транспарентност организације у доношењу одлука и активностима које

утичу на друштво и животну средину;

52 http://www.kvalitet.org.rs/standardi/iso-26000; датум приступа: 22.12.2015. год.
53 Исто.
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3. Етичко понашање;

4. Поштовање потреба стејкхолдера, разматрање истих и одговарање на

њих,

5. Поштовање правне државе;

6. Поштовање међународних норми понашања и

7. Поштовање људских права и препознавање њиховог значаја и

универзалности.

Применом смерница и упутстава стандарда ISO 26000 и сама организација може

доста унапредити своје пословање у смислу повећања конкурентности, побољшања свог

имиџа, способности привлачења нових клијената, корисника или купаца, повећање

морала и продуктивности код запослених, бољем положају код инвеститора, власника,

финансијских институција као и код других предузећа, владе, медија итд.

5.3. CERES принципи

Oргaнизaциjа зa eкoлoшки oдгoвoрнe eкoнoмиje (eнгл. Coalition for

Environmentally Responsible Economies - CERES) основана је 1989. године са седиштем у

Бостону са циљем да се утиче на дотадашњу праксу организација по питању заштите

животне средине. Ова непрофитна организација, назив је добила по грчкој богињи

плодности и пољопривреде Cerera чије име означава раст, направити или повећати.

CERES је заговорник одрживог развоја. Он мобилише моћну мрежу инвеститора,

предузећа и интересних група, која данас броји више од 130 чланова, а сви они заједно

делују у правцу промовисања и усвајања одрживих пословних пракси и решења у циљу

изградње здраве глобалне економије.54

Настанак организације, повезује се са природном катастрофом у Аљасци 1989.

године, када је са нафтног танкера „Exxon Valdez“ у воде Аљаске исцурело 260 хиљада

барела сирове нафте. Тада се схватило, да предузећа не посвећују довољно пажње

мерама заштите животне средине и из тог разлога, исте године, настала је организација

CERES, која је одмах објавила и својих десет принципа везаних за понашање предузећа

54 Више о организацији CERES на: www.cerres.org
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према заштити животне средине, тзв. „Valdez принципи“ (названи по имену брода са кога

се излила нафта) који су касније преименовани у CERES принципе.55 Овим принципима,

предузећа која их прихвате, се обавезују на следеће:56

1. Заштита биосфере. Смањење и континуирано елиминисање испуштања

било које супстанце која може причинити еколошку штету у ваздуху, води,

на земљи или становницима земље, као и заштита свих станишта која су под

утицајем пословања предузећа, заштита отворених простора и дивљина уз

очување биодиверзититета;

2. Одрживо коришћење природних ресурса. Одрживо коришћење природних

ресурса као што су вода, земљишта и шуме и очување необновљивих

природних ресурса кроз ефикасно коришћење и пажљиво планирање њихове

употребе;

3. Смањење и одлагање отпада. Свуда где је то могуће елиминисати отпад,

ако не смањити га редукцијом извора отпада и рециклажом. Отпадом

руковати и одлагати га на безбедан и одговоран начин;

4. Уштеда енергије. Штедња енергије и побољшање енергетске ефикасности

у производњи као и повећање енергетске ефикасности производа и услуга

које предузећа продају и нуде. Такође, овај принцип подразумева и

коришћење енергетски одрживих извора енергије;

5. Смањење ризика. Тежити да се ризик по животну средину, здравље и

безбедност запослених и друштвену заједницу у којој предузеће послује,

минимизира коришћењем безбедне технологије, инфраструктуре и

пословних активности, као и кроз спремност предузећа за ванредне

ситуације;

6. Безбедни производи и услуге. Смањити или где је могуће потпуно избацити

из употребе, производње или продаје, производе и услуге које изазивају

загађење животне средине или представљају опасност по здравље и

безбедност људи. Обавестити потрошаче о утицају производа или услуга на

животну средину и тежити да се непрописна употреба производа од стране

потрошача исправи;

55 http://www.ceres.org/about-us/our-history/ceres-principles, датум приступа: 23.12.2015. год.
56 Исто.
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7. Обнављање животне средине. Брзо и одговорно исправити утицаје које је

предузеће изазвало према животној средини а који угрожавају здравље или

безбедност људи или даље штете животној средини и тежити томе колико је

год могуће;

8. Информисање јавности. Благовремено информисати све који би могли да

буду под утицајем пословних активности предузећа, а које би могле да

изазову штету по животну средину или угрозе здравље и безбедност људи.

Редовно тражити савет и мишљење од људи из друштвене заједнице. Не

предузимати никакве мере против запослених због пријаве инцидената или

опасних ситуација менаџменту или надлежном локалном органу;

9. Обавеза менаџмента. Имплементација наведених принципа и

успостављање процеса који обезбеђује потпуну информисаност Управног

одбора и Извршног директора о питањима везаним за заштиту животне

средине, као и њихова потпуна одговорност за политику заштите животне

средине;

10. Ревизија и извештаји. Спровођење годишње само-евалуације напретка у

имплементацији ових Принципа. Радити на увођењу општеприхваћених

процедура еколошке ревизије и састављања тзв. Ceres извештаја који ће бити

доступан јавности.

CERES принципи представљају својеврсну етику заштите животне средине и

организације их прихватају и имплементирају на добровољној основи. Организације

које их прихвате доказују своју снажну посвећеност заштити, очувању и обнављању

животне средине и спречавању активности које на било који начин угрожавају или

наносе штету здрављу и безбедности људи.

У 2010. години CERES је објавио публикацију под називом „Корпорација 21.

века: CERES мапа одрживости“ (енгл. The 21st Century Corporation: The Ceres Roadmap

for Sustainability) којом се, кроз анализу кључних фактора, ризика и могућности, још

детаљније разрађују могућности преласка предузећа на одрживо пословање. CERES

принципи су данас прихваћени код више од 70 предузећа која послују у више од 20

привредних грана. Нека од предузећа која су усвојила CERES принципе су и: Apple, AMD,
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Coca Cola, Dell, Ebay, Ford, GM, Nike, PepsiCo, Timberland и бројна друга.57 Оно што је

битно, а што и сам назив поменути публикације CERES-a каже, да компанија 21. века

мора да води пословање које је одрживо и да тога бивају свесни и сами менаџери али и

стејкхолдери предузећа.

5.4. Глобални договор Уједињених нација

Образлажући потребу да се на ефикаснији и систематичнији начин приступи

питању друштвене одговорности предузећа, тадашњи, Генерални секретар Уједињених

нација Kofi Annan, је 31.јануара 1999. године на Светском економском форуму у Давосу

изјавио58:

„Уколико глобализација не ради за све, она неће радити ни за кога“.

Том приликом Annan је указао да је:59

„Глобализација чињеница живота али да су потцењени њени недостаци.

Проблем је што ширење тржишта превазилази способност друштва и његових

политичких система да се прилагоде. Историја нас учи да је таква неравнотежа

између економских, друштвених и политичких система неодржива“.

Проблеми глобализације, по Annan-у не могу бити решени сами од себе већ је

потребно да се сви укључе у њихово решавање. Он је тада истакао да је неопходно

деловати у три области: људских права, стандарда рада и заштите животне средине.

Из тог разлога је, испред организације Уједињених нација, том приликом Annan

позвао представнике бројних предузећа и институција широм света да се укључе у

постављање друштвеног и еколошког „камена темељца“ који би био подршка новој

глобалној економији.

57 Више о овоме: http://www.ceres.org/company-network/company-directory, датум приступа:
23.12.2015.год.
58 Цео говор доступан на: http://www.un.org/press/en/1999/19990201.sgsm6881.html; датум приступа:
23.12.2015.год.
59 Преузето из говора Kofi Annan-a у Davos-у 1999. године.
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У том контексту, нешто више од годину дана од конференције у Davos-у, јула

2000. године, Уједињене нације, покренуле су добровољну иницијативу на глобалном

нивоу под називом „Глобални договор Уједињених нација“ (енгл. United Nations Global

Compact – UNGC) са циљем формирања одговарајућег институционалног оквира за

решавање проблема глобализације и пословање предузећа у новој глобалној економији.

Треба рећи и то, да ово није први пут да се Уједињене нације баве питањима везаним за

друштвену одговорност предузећа. Наиме, Глобалном договору претходио је низ

дешавања УН у ранијем периоду од којих су најзначајнија Самит у Стокхолму 1972.

године који је за резултат имао декларацију УН под називом „Декларација Конференције

Уједињених нација о животној средини“ (енгл. Declaration of the United Nations

Conference on the Human Environment) и Самит у Риу 1992. године након кога је

објављена декларација под називом „Рио Декларација о животној средини и развоју“

(енгл. Rio Declaration on Environment and Development).

Глобални договор Уједињених нација, као светска највећа иницијатива за одрживо

пословање и друштвену одговорност са око 13 хиљада учесника и других стејкхолдера

из више од 170 земаља, састављен је из десет принципа који се тичу људских права,

запослених, животне средине и анти-корупције:60

- Из области људских права:

Принцип 1: Компаније треба да подрже и поштују заштиту

међународно загарантованих људских права;

Принцип 2: Компаније не смеју да буду саучесници у кршењу

људских права;

- Из области стандарда рада:

Принцип 3: Компаније треба да подрже право на слободно

удруживање и право на колективне уговоре;

Принцип 4: Елиминишу принудни рад;

Принцип 5: Забране дечији рад;

Принцип 6: Забране дискриминацију у вези са запошљавањем и

занимањем;

60 United nations (2000): Unitet nations Global Compact, The Ten Principles.
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- Из области заштите животне средине:

Принцип 7: Компаније треба да предузимају мере предострожности

у вези са животном средином;

Принцип 8: Компаније треба да предузимају мере ради промоције

одговорности везане за животну средину;

Принцип 9: Компаније треба да охрабре развој и ширење

технологија које чувају животну средину:

- Из области анти-корупције:

Принцип 10: Компаније треба да учествују у борби против корупције

у сваком смислу, укључујући изнуде и проневере.

Глобални договор није регулаторни инструмент и он не приморава нити одређује

рад компанија. Уместо тога, Глобални договор се ослања на јавну одговорност,

транспарентност и просвећене интересе компанија, синдиката и цивилног друштва да

иницирају и деле примарне акције у циљу постизања принципа на којима почива

Глобални договор.

Глобални договор укључује све релевантне друштвене чиниоце: владу, која

дефинише принципе на којима иницијатива почива; компаније, на чије акције има за циљ

да утиче; синдикате, у чијим рукама се одвија конкретан процес глобалне производње;

организације цивилног друштва које репрезентују ширу заједницу; и Уједињене нације,

светски једини прави политички форум, као ауторитативни окупљалац и фасилитатор.61

Све компаније које су ушле у програм Глобалног договора обавезале су се да једном

годишње објављују Извештај о напретку. У свету се сваким даном све више повећава

број компанија потписница Глобалног договора.

61 http://www.ungc.rs/globalni-dogovor/sta-je-globalni-dogovor/; датум приступа: 23.12.2015. год.
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5.5. OHSAS - Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу
на раду

Према истраживању ISO организације, преко 63 хиљаде људи умире сваки дан од

несреће или болести у вези са радом. То је бројка од скоро 2,3 милиона људи годишње.

Према томе, губици од повреда на раду су значајни, како за друштво тако и за

послодавце али и ширу економију имајући ту у виду и ранија пензионисања услед

инвалидитета или раст премије осигурања и слично.62 Све ово указује на нужност што

обухватнијег регулисања ове области пословања. Безбедност и здравље на раду већ дужи

низ година је предмет законске регулативе, али и међународног стандарда OHSAS 18001

– Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Наиме, Британски институт за стандардизацију (енгл. British Standardization

Institute – BSI) 63 који је творац овог стандарда, дефинише систем менаџмента

заштитом здравља и безбедношћу на раду (OHSAS 18001) као део глобалног система

менаџмента који олакшава менаџмент ризицима повезаним са пословањем организације

и свим њеним пословним процесима. Систем менаџмента заштитом здравља и

безбедношћу на раду представља део укупног система управљања организације који се

користи да развије и примени политику здравља и безбедности на раду и управља својим

опасностима по здравље и безбедност на раду.

Да би се на адекватан начин примењивао стандард OHSAS 18001 неопходно је

идентификовати све могуће опасности, проценити висину њиховог утицаја и

дефинисати начин на који ће се контролисати. У складу са тим формулишу се циљеви

који морају бити у складу законском регулативом јер је један од посебних захтева

стандарда управо комплетна усаглашеност са законском регулативом у држави у којој

се обавља делатност. Из циљева проистичу и програми који дефинишу начине и

динамику њихове реализације. Ако се врховно руководсто на адекватан начин фокусира

на  имплементацију и примену стандарда OHSAS 18001, примена OHSAS система доноси

бројне користи међу којима су:64

62 Више о овоме: http://www.iso.org/iso/iso45001
63 BSI је основан 1901. године од стране sir John Volfe-Barri-ја, човека који је дизајнирао лондонски
Tower Bridge. Представља прву Националну организацију за стандардизацију у свету. Касније је
иницирала и стварање ISO организације. Данас је једна од најзначајнијих британских гаранција
квалитета.
64 http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BSOHSAS18001-Features-and-
Benefits-UK-EN.pdf; датум приступа: 25.12.2015. год.
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- Виши ниво продуктивности запослених;

- Смањење повређивања и професионалних обољења запослених;

- Смањење трошкова услед одласка запослених на боловања;

- Смањење трошкова услед оштећења на опреми и/или имовини;

- Повећање угледа огранизације и поверења клијената.

Сертификацијом система према захтевима овог стандарда постижу се и друге

капиталне користи као што су:65

- Отварање нових тржишта и равноправно учешће  у међународним

пројектима;

- Испуњење услова многих тендера;

- Изградња међународног угледа;

- Склапање стратешких партнерстава и слично.

BIS је национална организација за стандардизацију Енглеске и она тесно сарађује

са ISO организацијом будући да је и један од њених оснивача. ISO за сада нема стандард

који се бави директно питањем заштите здравља и безбедности на раду али је у току

израда таквог стандарда под називом ISO 45001 чије се објављивање очекује у октобру

2016. године и који ће заменити постојећи OHSAS 18001 стандард, који је коришћен и у

организацијама ван Енглеске.

6. ЗНАЧАЈ И ПОСЛОВНА ОПРАВДАНОСТ ДРУШТВЕНЕ
ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Нема сумње да се пословање предузећа пре два века и данас, као ни услови у

којима предузеће послује не могу упоредити. Од мишљења да је „једина друштвена

одговорност бизниса да повећа свој профит“ 66 направљен је тотални заокрет у

пословној логици где се осим профита у пословне активности предузећа убрајају и оне

65 http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BSOHSAS18001-Features-and-
Benefits-UK-EN.pdf; датум приступа: 25.12.2015. год.
66 Friedman, M. (1972). The New York Times Magazine, p. 32.
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усмерене на повећање друштвеног благостања путем позитивних утицаја на природну и

друштвену средину али и бриге о штетним утицајима пословања предузећа на природно

окружење и све стејкхолдере. Тиме предузећа доказују да су постала свесна могућих или

постојећих негативних утицаја свог пословања и да почињу да брину о њима на један

систематичан начин, усвајајући и примењујући принципе друштвене одговорности.

Будући да законом није у довољној мери регулисана одговорност предузећа

према друштву, до заокрета у пословној политици утицали су фактори које је могуће

посматрати из три кључна аспекта:

1. Први је да су предузећа постала свесна штетних утицаја на природно

окружење, запослене и друге стејкхолдере предузећа и да покушавају да

те штетне утицаје елиминишу или их доведу на минимум;

2. Други аспект је тај, да осим профита, предузећа морају, под притиском

разних организација али и јавности а у циљу очувања и побољшања

имиџа, да се баве и другим активностима које нису усмерене на стварање

профита, бар не директно;

3. Трећи аспект је тај што су предузећа схватила да својим друштвено

одговорним пословањем могу да извуку позитивне ефекте на свој профит

(смањењем трошкова или повећањем прихода) и повећају своју

конкурентску предност.

Друштвено одговорно пословање предузећа, са аспекта профита, не представља

чисто „бацање пара“ већ може представљати и инвестицију од које се у будућности

могу очекивати значајни резултати за предузеће. Адекватним приступом, ствара се

могућност да на добитку буду сви, како само предузеће, тако и запослени, локална

заједница и друштво у целини али и други стејкхолдери, стварајући тзв. „win-win“

ситуацију. Чињеница је да су предузећа у последње време тога и свесна. Наиме,

искористивши све могуће инструменте за борбу против конкуренције, у савременим

условима пословања, највећу ширину за даљу борбу даје им управо друштвено

одговорно пословање. Она предузећа која га не примењују губе тржишну утакмицу и на

дуги рок њихово пословање није одрживо. Предузећа која примењују елементе

друштвене одговорности могу на дуги рок обезбедити значајну конкурентску предност,

повећати профит и учинити њихово пословање одрживим. На тај начин не само да се
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обезбеђује одрживост пословања и раста самог предузећа већ се обезбеђује одрживи

развој целокупне економије, природе и друштва.

Дефиниција која каже да предузећа свесно и добровољно надилазе примарну

функцију стварања профита и баве се друштвено одговорним активностима не може се

применити на све ситуације где се предузећа понашају друштвено одговорно. Наиме,

бројна предузећа, као што смо већ и говорили, примњеују друштвено одговорно

пословање баш зарад повећања профита јер у томе виде могућности за: повећање

иновативности, смањење трошкова, диференцирање бренда.67

Затим питање добровољности, у ситуацији где постоје притисци са свих страна

како од владиног тако и невладиног сектора, без обзира што нису законом прописане

обавезе, предузећа морају у циљу свог опстанка да прихвате поједине елементе

друштвено одговорног пословања. Такође, у ситуацији кад најближи конкурент користи

одређене активности друштвене одговорности и по основу тога стиче конкурентску

предност, и предузеће које до тада није то користило, сада бива присиљено на то па чак

и да начини корак више.

На основу претходног можемо извести закључак да је друштвено одговорно

пословање, у савременим условима, постало услов опстанка не само друштва и природе

већ и самих предузећа. Да су предузећа присиљена да га примењују, без обзира на

свесност ситуације о њиховом утицају на друштво и природно окружење, и да по основу

тога добитници могу бити како сама предузећа, тако и локална заједница и друштво у

целини. Између две крајности а то су, трка за непрестаним повећањем профита и

друштвено одговорно пословање које не води рачуна о профиту (некада послује и са

губитком), потребно је наћи баланс и створити ситуацију где ће сви бити на добитку а

све зарад одрживог развоја који је гарант „win-win“ ситуације.

Приликом доношења било које пословне одлуке, ситуацију треба посматрати

много шире и из више углова. Пословне одлуке, мотивисане искључиво позитивним

ефектима на финансијски резултат могу да, на дуги рок, донесу више штете него

користи, а са друге стране пословне активности које су искључиво усмерене на

друштвено одговорне активности, а при том се ради о предузећу које се само финансира,

на дуги рок не обезбеђују одрживо пословање.

67 http://www.forbes.com/sites/csr/2012/02/21/six-reasons-companies-should-embrace-csr/#405e81b04c03,
датум приступа: 01.12.2015.год.
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Чињеница је да друштвено одговорно пословање утиче на перформансе

предузећа и то како на оне пословне тако и на финансијске али и на понашање самог

потрошача. Такође чињеница је и да из таквог начина пословања предузеће може да,

стварајући корист за друштво, извуче и значајне користи за само себе. Бројни аутори

покушавали су да испитају позитивне ефекте друштвено одговорног пословања на

предузеће. У литератури се таква истраживања могу наћи под називом „пословна

оправданост друштвено одговорног пословања“ (енгл. Business case for CSR) о чему

ћемо говорити у наставку рада.

Под пословном оправданошћу друштвене одговорности предузећа подразумева

се скуп потенцијалних користи које предузећа могу да очекују уколико улажу у

друштвену одговорност.

У свом раду „Пословна оправданост друштвене одговорности предузећа:

Преглед концепата“ (енгл. The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review

of Concepts, Research and Practice), Carroll и Shabana истичу да до сада није дефинисан

нити доказан јединствени модел или теорија о пословној оправданости друштвене

одговорности предузећа. 68 Може се, међутим, наићи на радове појединих аутора који су

на основу својих истраживања дали мишљење о користима друштвено одговорног

пословања за предузеће. Тако је Zadek у свом раду „Радити добро и радити исправно:

Пословне користи друштвене одговорности предузећа“ (енгл. Doing Good and Doing

Well: Making the Business Case for Corporate Citizenship) дефинисао четири основне

категорије користи за организацију које се могу остварити по основу усвајања

друштвено одговорне праксе:69

1. Одбрана репутације;

2. Смањење трошкова пословања;

3. Интегрисање у ширу пословну стратегију и учење;

4. Иновације и управљање ризиком.

68 Carroll, A. B. and Shabana, K. M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review
of Concepts, Research and Practice, p. 93; Властелица Бакић, Т., Крстовић, Ј., Цицварић Костић, С. (2012).
Пословна оправданост друштвено одговорног послвоања, Маркетинг, vol.43/2012, стр. 193.
69 Zadek, S. (2000). Doing Good and Doing Well: Making the Business Case for Corporate Citizenship,
Research Report 1282-00-RR. New York: The Conference Board; Властелица Бакић, Т., Крстовић, Ј.,
Цицварић Костић, С. ( 2012). Пословна оправданост друштвено одговорног послвоања, Маркетинг,
vol.43/2012, стр. 193.
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Kurucz, Colbert i Wheeler су у „Оксфорд приручника за друштвену одговорност

предузећа“ (енгл. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility)

систематизовали користи од друштвено одговорног пословања у четири групе:70

1. Смањење трошкова и ризика;

2. Остваривање конкурентске предности;

3. Унапређење репутације и легитимитета пословања и

4. Стварање резултата који одговарају свим странама кроз синергијско

креирање вредности.

Weber-ова прави разлику између новчаних и неновчаних користи друштвено

одговорног пословања за предузеће при чему даје могућност да се и једна и друга група

користи може изразити квантитативно и квалитативно.

У монетарне користи по Weber-овој спадају:71

1. Пораст прихода;

2. Смањење трошкова;

3. Редуковање ризика и

4. Повећање вредности бренда.

Немонетарне користи за предузеће од увођења и примене друштвено одговорног

пословања могу да буду:72

1. Привлачење и задржавање купаца;

2. Унапређење репутације;

3. Мотивација и задржавање запослених;

4. Бољи приступ капиталу и „друштвено одобравање пословања“.

70 Kurucz, E., Colbert, B. and Wheeler, D. (2008), The business case for corporate social responsibility, Chapter
4 from the: Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. 7 Siegel, D. (eds), The Oxford Handbook of
Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press, p. 93; Властелица Бакић, Т., Крстовић, Ј.,
Цицварић Костић, С. (2012). Пословна оправданост друштвено одговорног послвоања, Маркетинг,
vol.43/2012, стр. 193.
71 Weber, M. (2008), „The business case for corporate social responsibility: A company level measurement
approach for CSR“, European Management Journal, Vol. 26, No. 4, pp. 250.; Властелица Бакић, Т., Крстовић,
Ј., Цицварић Костић, С. ( 2012), Пословна оправданост друштвено одговорног пословања, Маркетинг,
vol.43/2012, стр. 193.
72 Исто.
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Као што се може видети из истраживања више аутора, очигледно је да постоје

позитивни утицаји друштвено одговорног пословања на предузеће и да постоји и тзв.

економска оправданост за примену таквог начина пословања. У Tабели 5 дат је преглед

користи друштвено одговорног пословања за предузеће по основу три аспекта:

конкурентности на тржишту, радног окружења и пословања као целине.

Табела 5. Користи за предузеће од друштвено одговорног пословања

Конкурентност на тржишту Радно окружење
1. Утицај на корпоративни имиџ и репутацију;
2. Утицај на бренд перцепцију;
3. Диференцијација и унапређење

конкурентности;
4. Привлачење нових купаца;
5. Утицај на лојалност и задржавање постојећих

купаца.

1. Утицај на привлачење квалитетних запослених;
2. Утицај на мотивацију и посвећеност

запослених;
3. Смањен апсентизам и повреде на раду;
4. Повећање продуктивности;
5. Утицај на задржавање квалитетних запослених.

Пословање
1. Смањење оперативних трошкова пословања;
2. Смањење ризика;
3. Повећање прихода услед раста продаје и/или тржишног учешћа;
4. Унапређење квалитета производа и услуга;
5. Боље финансијске перформансе;
6. Раст вредности акција;
7. Лакши приступ капиталу (одговорно инвестирање);
8. Унапређење ефикасности управљања отпадом.
Извор: Властелица Бакић, Т., Крстовић, Ј., Цицварић Костић, С. ( 2012), Пословна оправданост

друштвено одговорног пословања, Маркетинг, vol.43/2012, стр. 196.

Очигледно је да је друштвено одговорно пословање, у савременим условима,

нужност за свако предузеће и представља услов опстанка и развоја не само предузећа

већ и друштва. Једино на тај начин могуће је обезбедити одрживи развој како предузећа,

тако и друштва. Менаџери предузећа постали су свесни чињенице да трошкови

друштвено одговорног пословања могу да буду и инвестиције и да се по основу тога, на

дуги рок, остваре значајне користи. Такђе, предузећа су, било сама или под притиском

одређених група, невладиних организација или појединаца, постала свесна свог утицаја

на друштво и природну средину и нужности да о томе информишу све стејкхолдере.

Информисање стејкхолдера о утицају предузећа на друштво и природну средину као и о

друштвено одговорним активностима које предузећа спроводе наметнуло се као

неопходност и то води до потребе да се традиционални систем финансијског

извештавања замени новим системом који ће, својим извештајима, моћи да обухвати све

активности предузећа и на тај начин задовољи потребе свих заинтересованих страна.
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Очигледно је да систем финансијског извештавања, који је претежно квантитативног

карактера, није у могућности да задовољи информационе потребе свих корисника и да

је потребно да се он побољша, унапреди или замени новим системом који ће имати

карактеристике пословног извештавања.

Користи од извештавања о друштвено одговорном пословању су вишеструке и

тичу се како самих корисника финансијских извештаја и стејхолдера тако и самог

предузећа. Тако нпр. стејкхолдери ће на основу тих извештаја моћи да имају бољи увид

у пословање предузећа и његово стање, а остали стејкхолдери увид у друштвено

одговорне активности предузећа као и однос према локалној заједници, друштву и

животној средини. Из саме обавезе извештавања, предузећа ће више пажње посветити

друштвено одговорним активностима јер уколико се о нечему извештава онда се настоји

да те активности буду позитивне по предузеће. Такође, предузећа ће имати инструмент

уз помоћ којег ће јавност и друге стејкхолдере информисати о друштвено одговорним

активностима и по основу тога моћи да унапреде свој пословни имиџ у правцу

друштвено одговорног предузећа и што ће им омогућити стицање одређене

конкурентске предности.

Из претходно наведених разлога, јављале су се и јављају се бројне иницијативе

од којих неке иду ка унапређењу и проширењу постојећег модела финансијског

извештавања, док се друге залажу за прописивање новог оквира за извештавање који ће

моћи да одговори изазовима пословања предузећа у друштвено одговорној економији.
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II ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА
ТРАДИЦИОНАЛНОГ МОДЕЛА

ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОЈ ЕКОНОМИЈИ

1. ЗНАЧАЈ И УЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У
САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа је веома сложена активност и састоји се од низа

појединачних активности. Савремени услови пословања које, између осталог,

карактерише и динамичност, турбулентност, непредвидивост, пословње предузећа чине

још комплекснијим, а управљање њиме још захтевнијим. Такође, потреба за економијом

која је друштвено одговорна нужно намеће потребу да се предузећа, у циљу опстанка,

прилагоде пословању у таквој економији и да и она сама буду друштвено одговорна.

Доношење одлука у таквим условима пословања, од стране свих стејкхолдера,

како интерних (менаџмента предузећа), а поготову екстерних је све теже. Процес

одлучивања постаје сложенији јер дејство бројних фактора подразумева да се приликом

доношења одлука, како би оне биле исправне, у обзир узме што већи број информација.

Чак и купци, као једна од група екстерних стејкхолдера, приликом избора производа или

услуге, своју одлуку доносе узимајући у обзир све већи број информација. Према томе,

доступност информација и њихова тачност и благовременост, у савременим условима

пословања, постала је један од битних, можда и кључних фактора у одлучивању за све

стејкхолдере предузећа.

Основни, законом прописани, извор информација о пословању предузећа јесте

систем финансијског извештавања. Полазећи од става да је „рачуноводство језик

финансија“ 73 онда финансијско извештавање представља „процес комуникације

73 Lasher, W. R. (2008). Practical Financial Management, 5th ed., Thomson South-Western, p. 9.
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финансијских информација корисних за доношење инвестиционих, кредитних и других

пословних одлука“74.

„Финансијско – рачуноводствено извештавање се манифестује као процес

обезбеђивања квантитативних финансијских (рачуноводствених) информација о

предузећу и њиховог саопштавања корисницима односно доносиоцима одлука“75. Према

томе, систем финансијског извештавања, бар онај традиционални, пружа информације

које су квантитативне природе и намењен је претежно екстерним корисницима. Ово из

разлога јер су интерни корисници, односно менаџмент предузећа, укључени у

састављање самих финансијских извештаја, који су производ процеса финансијског

извештавања, али и из разлога јер су њима доступне готово све информације о

пословању предузећа, па и оне које не спадају под обавезу финансијског извештавања.

Тако је један од кључних циљева система финансијског извештавања да корисницима,

првенствено екстерним, пружи информације о пословању предузећа.

„Финансијско извештавање подразумева извештавање о стању, успеху и

токовима средстава у циљу обезбеђења информационе подлоге за економска

расуђивања и доношење економских одлука од стране корисника. Основна

карактеристика финансијског извештавања у савременим условима пословања је јавни

интерес. Односно, стабилан раст и развој привреде и друштва у целини налази се у

фокусу онога што се сматра јавним интересом.“76

Јавни интерес међутим, не подразумева само стабилан раст и развој. Оно што је

потребно јесте да и привреда, али и друштво расту и развијају се на начин који ће

обезбедити одрживост - одрживост како са економског, тако и са друштвеног аспекта.

Одрживи раст и развој, постао је императив пословања у савременим условима, па је из

тог разлога и оправдано мишљење по коме предузећа данас, хтела она то или не, морају

да послују по принципима друштвене одговорности, а економија у којој она послују

назива се друштвено одговорна економија.

Полазећи од концепта друштвено одговорног пословања, улога рачуноводства и

пословног извештавања огледа се у транспарентном приказивању начина на који је

74 Chiappetta, B., Shaw K. and J. Wild (2009). Principles of Financial Accounting, 19th ed., McGraw-Hill, p.
681.
75 Крстић, Ј. (2002). Инструменти финансијско-рачуноводственог извештавања (приступ pristup ex post
i ex ante), Економски факултет, Ниш, стр. 11.
76 Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији, Економске
теме, 52 (1), стр. 102-103.
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предузеће своју одговорност испунило и то кроз економску, законску, етичку и

филантропску одговорност. На тај начин предузеће служи јавном интересу.

„Услов за реализовање јавног интереса је транспарентно финансијско

извештавање које треба да допринесе откалњању јаза између онога што корисници

финансијских извештаја очекују и онога што им финансијски извештаји нуде. Постоји

општа сагласност да финансијско извештавање никада није имало своје сопствене

циљеве, већ да је оно услов да тржишна економија добро функционише.“77

Према томе, квалитет финансијског извештавања утиче на развој националне

економије и то значајно, а може да допринесе у виду78:

- Јачања финансијског система једне земље, умањења ризика од

финансијских криза и њиховог негативног утицаја на пословање

националне економије;

- Повећање штедње становништва и привреде;

- Доношење добрих инвестиционих одлука од стране инвеститора, што има

за последицу бољу алокацију средстава;

- Бољу процену перформанси менаџмента од стране акционара и

- Унапређење интеграција на националном, регионалном и глобалном

нивоу.

Приказивање обрађених информација екстерним и интерним корисницима које

показују успешност пословања и финансијски положај предузећа, као последицу

одлучивања, рачуноводство врши путем финансијских извештаја. Информације

садржане у финансијским извештајима предузећа одувек су имале велики значај за

кориснике, будући да су оне основа за доношење одлука. Ипак, може се тврдити да је

значај тих информација данас већи него икада.

Бројни су фактори који су условили сталан раст важности финансијских

извештаја, а међу њима се издвајају: раздвајање власничке и управљачке функције у

корпоративним пословним ентитетима, развој финансијских тржишта и раст друштвене

одговорности предузећа. Наведени фактори су довели не само до значајног повећања

77 Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији, Економске
теме, 52 (1), стр. 103.
78 Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији, Економске
теме, 52 (1), стр. 103.
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броја корисника финансијских извештаја већ су променили и захтеве које ти корисници

постављају пред финансијско извештавање. 79

2. КОРИСНИЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ЊИХОВЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ПОТРЕБЕ

Сви они који су на било који начин заинтересовани за пословање предузећа

називају се стејкхолдерима предузећа. Будући да су стејкхолдери заинтересовани за

информације о предузећу, већина њих те информације може добити из званичних

извештаја предузећа, те се сви они јављају у улози стејкхолдера.

„Рачуноводство је информациони систем који идентификује, евидентира и

саопштава економске догађаје заинтересованим корисницима.“ 80 Постоји више

критеријума за поделу заинтересованих корисника финансијских извештаја односно

стејкхолдера предузећа. Са аспекта корисника финансијских извештаја,

општеприхваћена је подела стејкхолдера, у складу са Међународним рачуноводственим

стандардима, на81:

- интерне и

- екстерне кориснике.

У интерне кориснике рачуноводствених информација спадају менаџери свих

пословних функција у предузећу али и друга лица. Ту нпр. спадају менаџери продаје,

финансијски менаџери, контролори производње распоређени на различитим нивоима

управљања: стратешки ниво управљања, тактички ниво управљања и оперативни ниво.

За све њих постоји прецизна информациона подршка сегментираног рачуноводственог

информационог система и користе се различити рачуноводствени извештаји

диференцирани према менаџерским структурама. 82 Треба напоменути да се ради о

79 Шкарић Јовановић, К., Јовић, Д. (2009). Поуздано финансијско извештавање, Тема месеца: мај 2009,
Центар за перманентно стручно усавршавање, Економски факултет, Београд, доступно на:
http://edukacija.ekof.bg.ac.rs/tema-meseca.php?temaId=3; датум приступа: 11.06.2015. год.
80 Kimmel, P., Weygandt, J. and D. Kieso (2011), Financial Accounting: Tools for Business decision making,
6th ed., John Wiley & Sons Inc., p. 5
81 Према: МРС 1: Презентација финансијских извештаја.
82 Више о овоме: Малинић, С. (2000), Рачуноводствени извештаји као инструмент менаџмента и предмет
независне ревизије, Ревизор, 10/2000, стр. 8-10.
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специфичној групи корисника (у односу на остале кориснике финансијских извештаја)

чије су информационе потребе толико специфичне да су условиле и развој посебне врсте

рачуноводства - управљачко или менаџерско рачуноводство. Међутим, постоје и бројне

друге групе корисника финансијских извештаја, од којих свака верује да има легитимно

право да добија информације о пословању предузећа у циљу доношења својих виталних

пословних одлука, а који спадају у групу екстерних корисника.

Постоји неколико група екстерних корисника рачуноводствених информација.

Према Оквиру за припремање и приказивање финансијских извештаја из 1989. године,

параграф 9, који је издао Одбор за међународне рачуноводствене стандареде (енгл.

International Accounting Standards Board – IASB), као екстерни корисници могу се јавити:

улагачи (инвеститори), кредитори, запослени и синдикати, зајмодавци, добављачи и

остали повериоци, купци, влада и владине агенције, медији, студенти и шира јавност.

Наравно, када се говори о овим групама корисника, треба имати у виду да се не мисли

само на постојеће инвеститоре, запослене, зајмодавце, повериоце, већ и на оне

потенцијалне. Тако на пример, улагачи (инвеститори) су заинтересовани за

рачуноводствене информације како би оценили рентабилност пословања, односно ризик

улагања капитала, на бази чега доносе одлуку о томе да ли да купе, задрже или продају

акције. Кредитори, где спадају банке и добављачи користе рачуноводствене

информације у циљу да процене ризик позајмљивања односно продаје на кредит.

Запосленима и синдикатима су неопходне информације о рентабилности предузећа како

би сагледали могућност предузећа у погледу зарада, пензионих повластица, флуктуације

радника и сл. Купци као група корисника, заинтересовани су за дугорочну пословну

сарадњу и сигурне канале снабдевања као и за поштовање обавеза предузећа према

купцима у гарантном року. Преглед корисника финансијских извештаја дат је у Tабели

6.

Као што смо већ поменули, а што је у Tабели 6 приказано, подела на интерне и

екстерне стејкхолдере је извршена са аспекта корисника финансијских изввештаја.

Међутим, са аспекта утицаја предузећа на стејкхолдере, посебно, међу оним

стејколдерима на које предузеће има утицај, потребно је правити разлику између следеће

две групе стејкхолдера: оне који су на добровољној основи повезани са предузећем - у

смислу да обезбеђују неопходан капитал за предузеће (потенцијални и садашњи

инвеститори, кредитори, добављачи и др.) и оне који су са предузећем повезани на

принудној основи.
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Табела 6. Корисници финансијских извештаја
Корисници финансијских

извештаја Информације користе за:

ИНТЕРНИ КОРИСНИЦИ:

Менаџмент
- Оцену резултата,
- Планирање и стратегију;
- Остваривање интерне контроле.

ЕКСТЕРНИ КОРИСНИЦИ:

Садашњи и будући
инвеститори

- Идентификовање и оцену опортунитетних инвестиција;
- Контролу перформанси постојећих инвестиција.

Садашњи и будући кредитори - Одлучивање о висини кредита.

Инвестициони саветници и
економисти

- Прогнозу будућих перформанси предузећа, привредних
грана и привреде.

Главни купци - Процену финансијских способности предузећа за
дугорочне пројекте или за производњу.

Синдикат и запослени - Процену способности исплате зарада и доприноса.

Конкуренти - Формулисање конкурентске стратегије.

Порески органи - Формулисање пореске политике.

Владине агенције - Формулисање званичне економске политике.

Медији - Извештавање о пословању предузећа и привреде.

Студенти - Учење о пословању предузећа и привреде.

Шира јавност - Стицање правог знања о институцијама које утичу на
економију.

Извор: Крстић, Ј. (2002), Инструменти финансијско-рачуноводственог извештавања (приступ ex post i ex
ante), Економски факултет, Ниш, стр. 12.

У прву групу спадају предузећа али и лица (запослени у предузећу) који

добровољно, очекивајући неку корист, бивају повезани са предузећем и они свесно

прихватају да то предузеће, својим пословањем, врши утицај на њих. У другом случају

реч је о стејкхолдерима чији је квалитет живота тангиран пословањем и одлукама

предузећа. На пример, ту спада локална заједница у којој предузеће послује или
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природно окружење. Пословање предузећа утиче на развој локалне заједнице и на

животну средину у непосредном окружењу.

Из тог разлога, овим питањима све више почињу да се баве готово сви

стејкхолдери предузећа и бивају заинтересовани за извештавање о таквим и сличним

утицајима предузећа управо на другу групу стејкхолдера, а што традиционални систем

финансијских извештавања не може да пружи будући да је оријентисан превасходно на

финансијске (квантитативне) информације. Па тако, поједина предузећа, како би решила

поменути проблем, допуњују традиционални сет финансијских извештаја додатним

извештајима, са информацијама које су предмет интересовања шире групе стејкхолдера.

3. ТРАДИЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАВАЊА

Према R. F. Meigs-у, M. Bettner-у, Р. Whittington-у и M. A. Meigs-у, процес

периодичног обезбеђивања финансијских информација може се расчланити на три групе

активности:83

- Припрема и презентација финансијских извештаја и годишњег рачуна;

- Ревизија финансијских извештаја и

- Коришћење финансијских извештаја.

Припрема и презентација финансијских извештаја обједињује активности које

имају за циљ сумарно приказивање  имовинског, финансијског и приносног положаја

предузећа, за временски период од годину дана или краће. Инструменти финансијског

извештавања имају стандардизовану форму, њихову садржину одређују потребе

корисника, а развој, услови окружења и информациони захтеви, развој тржишне

привреде и предузетништва и ширење круга корисника.84

83 Више о овоме: Meigs, R. F., Bettner, M., Whittington, R. and M.A. Meigs (1996). Accounting: The Basis for
Business Decisions, McGraw-Hill.
84 Богетић, П. (1999). Финансијско извештавање – премисе и ограничења, XXIX Симпозијум СРРС,
Zlatibor, 1999.
МРС 1 – Презентација рачуноводствених извештаја (енгл. IAS 1 Presentation of Financial Statements) који
је ступио на снагу од 1. јануара 2009. године.
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У развијеним тржишним привредама, а у складу са МРС 1 , сет финансијских

извештаја најчешће чине:85

а) Извештај о финансијској позицији на крају периода;

б) Извештај о укупном резултату за период;

в) Извештај о променама на капиталу;

г) Извештај о токовима готовине;

д) Напомене које чине кратак преглед значајних рачуноводствених политика

и друга објашњења и

ђ) Извештај о финансијској позицији на почетку најранијег периода када

ентитет примњеује рачуноводствену политику ретроспективно или врши

ретроспективно прерављање ставки у финансијским извештајима или када

рекласификује ставке у финансијским извештајима.

„Осим што пружа информације о финансијској позицији, финансијском успеху и

токовима готовине ентитета, које су корисне за доношење економских одлука широког

круга корисника, финансијски извештај такође показује резултате које је руководство

предузећа остварило у управљању ресурсима који су му поверени.“86 На основу ових

података могуће је утврдити рентабилност пословања и ликвидност предузећа као два

кључна финансијска циља.

Када је реч о годишњем рачуну као јавној информацији треба истаћи да она

укључује: ревидиране финансијске извештаје, белешке уз финансијске извештаје,

извештај о ревизији, дискусије менаџмента о резултатима пословања и друге значајне

информације.

Као друга група активности у оквиру процеса периодичног обезбеђивања

финансијских информација јавља се ревизија финансијских извештаја. Ради се о веома

важној активности, у смислу смањења информационог ризика, јер постоји могућност „да

нека од информација обелодањених у финансијским извештајима може бити нетачна и

непоуздана и да ослонац те информације, у циљу доношења пословних одлука

корисника финансијских извештаја, може условити појаву економске штете, односно

85 МРС 1, параграф 10.
86 МРС 1, параграф 9.
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губитка код тих корисника“ . На тај начин доприноси се повећању квалитета

информација садржаних у извештајима и давању додатног кредибилитета.

Коришћење годишњег рачуна као јавне информације од стране заинтересованих

корисника представља трећу групу активности. Наиме ради се првенствено о

коришћењу рачуноводствених информација од стране екстерних корисника, али се не

може занемарити значај ових извештаја и за интерну групу корисника.

Кључне организације које се баве прописивањем међународних

рачуноводствених стандарда и рачуноводственом регулативом уопште као и

усаглашавањем односно хармонизацијом система финансијског извештавања јесу

Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (енгл. International Accounting

Standards Board – IASB) и Одбор за стандарде финансијског рачуноводства (енгл.

Financial Accounting Standards Board – FASB).

IASB је независно тело за прописивање рачуноводствених стандарда, са седиштем

у Лондону, основано 2001. године од стране Фондације за међународне стандарде

финансијског извештавања (енгл. International Financial Reporting Standards Foundation

– IFRS Foundation) које се бави развојем и прописивањем Међународих стандарда

финансијског извештавања - МСФИ (енгл. International Finansial Reporting Standards –

IFRS). Заправо, IASB је правни наследник Комитета за међународне рачуноводствене

стандарде (енгл. International Accounting Standards Comittee – IASC) који је формиран

још 1973. године као резултат договора професионалних рачуноводствених

организација Аустралије, Канаде, Немачке, Јапана, Мексика, Холандије, Велике

Британије, Ирске и САД.87 Тако су, Међународни рачуноводствени стандарди – МРС

(енгл. International Accounting Standards – IAS), а касније МСФИ усвајани прво од стране

IASC-а, док је касније, ту улогу преузео IASB, који од 2012. године броји 16 чланова.88

Први оквир за извештавање под називом Оквир за припрему и презентацију

финансијских извештаја (енгл. Framework for the Preparation and Presentation of

Financial Statements), донет је, од стране IFAC-а 1989. године.

FASB је такође, као и IASB, независна, не-профитна организација основана 1973.

године са седиштем у Norwalk-u (Connecticut, САД) која се бави прописивањем

стандарда за финансијско рачуноводство и извештавање како за приватни тако и за

државни и не-профитни сектор а који су у складу са Општеприхваћеним

87 Више о овоме: http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/history/resource25; датум приступа: 12.06.2015.
год.
88 Више о овоме: http://www.iasplus.com/en/resources/ifrsf/iasb-ifrs-ic/iasb; датум приступа: 12.06.2015. год.
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рачуноводственим принципима (енгл. Generally Acceptet Accounting Principles – GAAP).

Стандарди и концептуални оквири које FASB прописује признати су од стране бројних

организација у САД-у, као што су: Комисијa за хартије од вредности (енгл. Securities

and Exchange Commission - SEC), тела и комисијe из области рачуноводства, Амерички

институт сертификованих јавних рачуновођа (енгл. American Institute of CPAs – AICPA)

и другa тела и организацијe из приватног и јавног сектора. FASB се бави стандардима

финансијског рачуноводства кроз јаван и инклузиван процес са намером да се

промовише модел финансијског извештавања који производи корисне информације за

инвеститоре и друге кориснике финансијских извештаја.89

Поменута регулатива саставља се у складу са опште прихваћеним

рачуноводственим принципима – GAAP, који се заснивају на начелима уредног

књиговодства и билансирања а изражавају опште прихваћена правила извештавања у

одређеном тренутку.

Примена GAAP-а није обавезна за сва предузећа, али Америчка комисија за

хартије од вредности – SEC захтева од предузећа чијим се акцијама тргује на берзи да

прате смернице GAAP-а у процесу финансијског извештавања. Ове компаније су на ово

обавезане Законом о хартијама од вредности (енгл. Securities Act) и Законом о берзама

(енгл. Securities Exchange Act), што укључује и годишњу екстерну ревизију од стране

независних ревизора. Рачуновође примењују GAAP преко FASB-ових Стандарда

финансијског рачуноводства (енгл. Financial Accounting Standards – FAS). Од свог

настанка FASB је прописао више од 100 FAS-а.

Приоритет и мисија FASB-а јесу да се побољша финансијско извештавање у

корист инвеститора и других корисника финансијских извештаја на америчком тржишту

капитала. То се чини сталном тежњом  да се успоставе стандарди највишег квалитета

(GAAP). Под највишим квалитетом стандарда подразумевају се они који корисницима

финансијских извештаја обезбеђују јасне, корисне и релевантне информације које

оправдавају трошкове који се стварају да би се до њих дошло.90

89 Више о овоме: http://www.fasb.org/facts/; датум приступа: 12.06.2015. год.
90 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156245663; датум приступа: 12.06.2015. год.
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3.1. Потреба за развојем Концептуалног оквира за финансијско
извештавање и пројекат конвергенције рачуноводствених стандарда

IASB-a FASB-a

Ширење круга корисника рачуноводствених информација и раст њихових

информационих потреба, диктирао је развој рачуноводственог извештавања, који се

огледао у непрекидном прилагођавању и побољшавању поступака и средстава

прикупљања и презентирања информација.

Рачуноводствена пракса се не развија у „вакуму“, изоловано од дешавања у

окружењу, већ напротив даје динамичне одговоре на макро и микро економске промене

укључујући промене на политичком, фискалном и економском плану као и услове

трговине.91

У покушају да се обезбеди исти или сличан приступ третирања пословних

догађаја у различитим пословним активностима и на тај начин ограничи субјективност,

проблематика финансијског извештавања данас је у већини земаља уређена законским

прописима и/или одговарајућим рачуноводственим стандардима, тј. професионалном

регулативом. Поменута регулатива почива на опште прихваћеним рачуноводственим

прниципима – GAAP који се заснивају на начелима уредног књиговодства и

билансирања а изражавају опште прихваћена правила радне претпоставке извештавања

у одређеном тренутку, а који су у САД обавезујући за компаније које испуњавају

одређене критеријуме.

Иако се опште прихваћени рачуноводствени принципи временом модификују и

допуњавају у складу са променама у окружењу и растом информационих захтева

корисника финансијских извештаја, њихово респектовање је услов да се подаци

садржани у финансијском рачуноводству предузећа трансформишу у поуздан и валидан

финансијски извештај.92

Управо из разлога континуираног побољшања праксе финансијског извештавања

и тежње да се креира јединствен став у решавању проблема везаних за финансијско

извештавање долази до развоја теоријских оквира финансијског извештавања са којима

се најчешће сусрећемо под називом „концептуални оквири“.

91 Elliott, B. and J. Elliott (2011). Financial Accounting and Reporting, 14th eddition, Pearson Education
Limited, p.130
92 Павловић, М. (2012). Финансијско извештавање о токовима готовине предузећа дуванске индустрије
у Републици Србији, (мастер рад), Универзитет у Нишу, Економски факултет, стр. 13.
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Постојање концептуалног оквира огледа се у томе да послужи као инструмент

који ће телима која су задужена за доношење будућих рачуноводствених стандарда,

одредити правац у којем би она требало да делују. На тај начин, осигурава се да сваки

нови стандард буде конзистентан са дефинисаним концептуалним оквиром.

Концептуални оквир може се дефинисати као исказ о општеприхваћеним теоријским

принципима који чине поље деловања у области рачуноводства. Концептуални оквир

пружа теоретску основу за одређивање које пословне догађаје би рачуноводство требало

исказати, како их треба мерити и у којој форми их треба проследити заинтересованим

корисницима.

Поставља се питање зашто је концептуални оквир у финансијском извештавању

неопходан? Наиме, концептуални оквир за финансијско извештавање би требало да

одражава теорију рачуноводства у односу на коју се у реалности тестирају практични

проблеми са којима се суочавају извештајни ентитети. Међутим, упркос томе, бројна

регулаторна тела из области рачуноводства, широм света, чето покушавају да реше

практичне проблеме рачуноводства и извештавања, доношењем рачуноводствених

стандарда, без претходно дефинисаног концептуалног оквира. Тиме, доносиоци

стандарда прописују облик и садржај финансијских извештаја, без претходног решавања

кључних питања као што су: циљеви тих извештаја, примарни корисници,

информационе потребе корисника, као и које врсте извештаја ће најбоље задовољити

потребе корисника.

Тамо где постоји концептуални оквир за финансијско извештавање, улога

доносилаца стандарда се знатно мења и они су у стању да на основу претходно утврђеног

оквира, дизајнирају такве стандарде који ће обезбедити финансијске извештаје у складу

са потребама и захтевима њихових корисника.93

Концептуални оквир који је развијен за практичну употребу од стране

рачуноводствене професије у разним земљама полази од заједничке претпоставке да

финансијски извештаји морају бити корисни. Структура већине концептуалних оквира

се, у основи, своди на следеће области94:

93 Више о овоме: Лазић, Ј. Концептуални оквир рачуноводствених стандарда за финансијско
извештавање, доступно на: www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat2632.doc; датум приступа: 22.09.2015. год.
94 Лазић, Ј. Концептуални оквир рачуноводствених стандарда за финансијско извештавање, доступно на:
www.vps.ns.ac.rs/Materijal/mat2632.doc; датум приступа: 22.09.2015. год.
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- Ко су корисници финансијских извештаја?

- Какве су информационе потребе тих корисника?

- Која врста финансијских извештаја најбоље задовољава те потребе?

- Које су то жељене квалитативне одлике финансијских извештаја које

потпуно задовољавају те потребе?

- Која се правила (начела) користе за дефиницију и признавање позиција у

финансијским извештајима?

- Која се правила користе за вредновање позиција у финансијским

извештајима?

Табела 7. FASB-овог Концептуалног оквира за финансијско извештавање

SFAC број Назив Датум
усвајања

1 Циљеви финансијског извештавања Новембар, 1978.

2 Квалитативне карактеристике рачуноводствених
информација Мај, 1980.

3 Елементи финансијских извештаја Децембар, 1980.

4 Циљеви финансијског извештавања непрофитних
организација Децембар, 1980.

5 Признавање и мерење у финансијским извештајима Децембар, 1984.

6 Елементи финансијских извештаја (замена за SFAC
3)

Децембар, 1985.

7 Коришћење информација о токовима готовине и нето
садашње вредности у рачуноводству Фебруар, 2000.

8 Концептуални оквир за финансијско извештавање
Поглавље 1: Циљ финансијског извештавања,

Поглавље 3: Квалитативне карактеристике
финансијских информација (замена за SFAC 1 и

SFAC 2)

Септембар,
2010.

Извор: FASB: Statement of Financial Acconting Concepts, доступно на сајту:
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/PreCodSectionPage&cid=1176156317989; датум приступа: 13.06.2015.

године.

Тако су две поменуте, најутицајније светске организације из области

рачуноводствених стандарда FASB и IASB развиле сопствене концептуалне оквире за

финансијско извештавање. FASB-ов концептуални оквир приказан је у серији од седам



80

извештаја о концептима финансијског рачуноводства (енгл. Statements of Financial

Accounting Concepts – SFAC), док је IASB-ов концептуални оквир представљен у

документу „Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја“ (енгл.

Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements).

SFAC je први пут објављен 1978. године и од тада је претрпео више промена и

допуна. Последња измена била је септембра 2010. године.  Његова структура са

датумима усвајања приказана је у Табели 7.

IASB-ов концептуални оквир изворно под називом Оквир за припрему и

презентацију финансијских извештаја (скраћено Оквир), одобрен је априла 1980. године

од стране IASC-a, организације чији је IASB наследник, а званично је објављен тек 1989.

године. IASB исте године када је основан (2001. године) усваја и Оквир IASC-а.

Историјски развој Оквира приказан је у Табели 8.

Табела 8. Историја развоја IASB-овог Концептуалног оквира
Година Опис

Април, 1980.
Оквир за припрему и презентацију финансијских

извештаја (Оквир) је одобрен од стране IASC-а.

Јул, 1989. Оквир је званично објављен.

Април, 2001. Оквир је усвојен од стране IASB-а

Септембар, 2010.
Концептуални оквир за финансијско извештавање 2010

(МСФИ – IFRS оквир) одобрен од стране IASB-а
Извор: http://www.iasplus.com/en/standards/other/framework; датум приступа: 22.06.2015. год.

Оквир се бави следећим питањима:95

- Циљеви финансијског извештавања;

- Квалитативне карактеристике рачуноводствених информација;

- Дефинисање, признавање и мерење елемената од којих су изграђени

финансијски извештаји;

- Концепти капитала и инвестиционог одржавања.ања појединих

елемената.

95 IASC (1989): Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, доступно на сајту:
http://www.asb.co.za/asb_dev/portals/0/documents/grap/conceptual_framework/framework_for_the_preparation
_and_presentation_of_financial_statements.pdf; датум приступа: 22.06.2015. год.
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Према IASB-у, Оквир описује циљ и концепте за састављање финансијских

извештаја опште намене. То је средство које:96

- Помаже Одбору у развоју IFRS који се базирају на конзистентним

концептима;

- Помаже рачуновођама да развију доследне рачуноводствене политике

када не постоји конкретан IFRS стандард који се односи на одређену

трансакцију или догађај, или када стандард омогућава избор између више

рачуноводствених политика и

- Помаже трећим лицима да разумеју и тумаче стандарде.

3.1.1. Сарадња IASB-а и FASB-а у изради заједничког Концептуалног
оквира за финансијско извештавање као део пројекта Конвергенције

рачуноводствених стандарда

IASB-ов Оквир за припрему и презентацију финансијских извешаја и FASB-ов

Концептуални оквир за финансијско извештавање имају значајне разлике. То је довело

до тога да се америчка рачуноводствена пракса која почива на Опште прихваћеним

рачуноводственим принципима (GAAP) разликујe од међународнe рачуноводствене

праксе која почива на Међународним стандардима финансијског извештавања – МСФИ

(IAS). Та чињеница довела је до тога да су FASB и IASB од 2002. године кренули да раде

заједно у правцу приближавања GAAP и IAS. Тиме се, као приоритет, наметнула потреба

да се развије сет заједничких стандарда који ће бити признати на међународном нивоу

укључујући и САД.

Меморандумом о разумевању (енгл. Memorandum of Understanding – MOU)

такозваним Norwalk споразумом, септембра 2002. године између FASB-а и IASB-а

постигнут је споразум о заједничком залагању и раду, у консултацијама са другим

националним и регионалним телима и организацијама, на уклањању разлика између

МСФИ (IAS) и GAAP, тзв. пројектима конвергенције (енгл. Convergence projects). Као

96 http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework-
Summary.aspx, датум приступа: 14.06.2015. год.
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резултат тог споразума, између осталог, 2004. године почело се са пројектом развоја

заједничког Концептуалног оквира којим ће се организације у будућности руководити

приликом развоја нових стандарда финансијског рачуноводства и финансијског

извештавања. Овим пројектом подразумева се ревидирање IASB-овог Оквира за

припрему и презентацију финансијских извештаја и FASB-овог Концептуалног оквира

за финансијско извештавање.

Ревидирање постојећих оквира има за циљ да се преиспита сваки

рачуноводствени принцип, свака претпоставка финансијског извештавања и сваки

концепт. Резултат тог преиспитивања ће бити њихово задржавање, промена или

одбацивање. Ревидирањем треба да буду постигнута два циља:97

1. Усаглашавање IASB-овог FASB-овог оквира и

2. Унапређење оквира кроз отклањање неконзистентности,

контрадикторности и празнина које се налазе у постојећим оквирима.

Замишљено је да се овај пројекат оствари у 8 фаза, и то:98

- Фаза А: Циљеви и квалитативне карактеристике;

- Фаза Б: Дефинисање елемената финансијских извештаја и признавање у

финансијским извештајима;

- Фаза Ц: Вредновање;

- Фаза Д: Концепт извештајног ентитета;

- Фаза Е: Ограничења финансијског извештавања, презентација и

објављивање;

- Фаза Ф: Обухват и сврха оквира;

- Фаза Г: Примена Оквира на непрофитне организације и

- Фаза Х: Остала питања.

У изради новог концептуалног оквира радило се истовремено на више фаза,

међутим, само је фаза А: Циљеви и квалитативне карактеристике, завршена и то

97 IASB: Project summary and feedback statement: Conceptual Framework for financial reporting, September
2010.
98 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm,
датум приступа: 12.06.2015. год.
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септембра 2010. године и тиме су замењени параграфи IASB-овог оквира из 1989. године,

који се односе на циљ и кориснике финансијских извештаја као и квалитативне

карактеристике финансијског извештаја (Табела 8) и то као поглавље 1: Циљ

финансијског извештавања опште намене и као поглавље 3: Квалитативне

карактеристике корисних финансијских информација.  Према томе, резултат

заједничког пројекта FASB-а и IASB-а јесте Концептуални оквир за финансијско

извештавање (енгл. Conceptual Framework for Financial Reporting) који је у 2010. години

одобрен од стране IASB-а и у коме су убачени елементи који су резултат завршене фазе

А заједничког пројекта.

Табела 9. Тренутни статус фаза IASB-FASB пројекта Концептуалног оквира
Фаза Статус

А: Циљеви и квалитативне
карактеристике

Завршена. Концептуални оквир за финансијско
извештавање објављен 2010, објављен 28. септембра
2010. године.

Б: Елементи и признавање у
финансијским извештајима

Радови ће се наставити у оквиру „IASB-само
свеобухватног пројекта“.

Ц: Вредновање Радови ће се наставити у оквиру „IASB-само
свеобухватног пројекта“.

Д: Извештајни ентитет

Јавни нацрт ED/2010/2 „Концептуални оквир за
финансијско извештавање: Извештајни ентитет“ (енгл.
Conceptual Framework for Financial Reporting: The
Reporting Entity) објављен је 11. марта 2010. године.
Даљи развој ове фазе биће у оквиру „IASB-само
свеобухватног пројекта“.

Е: Презентација и
објављивање

Радови ће се наставити у оквиру „IASB-само
свеобухватног пројекта“.

Ф: Обухват и сврха

Рад на овој фази се прекида јер се наставља  „IASB-само
свеобухватни пројекат“
Један од циљева ове фазе био је да се постигне IASB-
FASB сагласност (конвергенција) о секундарној сврси
Оквира у припремању финансијских извештаја (што није
присутно у US GAAP).

Г: Примена оквира на
непрофитне организације

Ова фаза се неће радити будући да се IASB усредсредио
на пословне ентитете у приватном сектору.

Х: Остала питања
Не постоји потреба за овом фазом, јер ће се сва остала
питања разматрати у оквиру „IASB-само свеобухватног
пројекта“.

Извор: http://www.iasplus.com/en/projects/completed/framework/framework-joint, датум приступа:
15.08.2015. год.

Такође, FASB je одмах, у септембру 2010. године, као што се и у Табели 7 види,

заменио SFAC 1 који датира из 1978. године и SFAC 2 из 1980. године, новим

свеобухватнијим SFAC 8. Mеђутим, америчка Комисија за хартије од вредности - SEC,
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није донела одлуку о прихватању МСФИ (IAS) као правила за америчка предузећа која

се котирају на берзи. То није урађено до данашњег дана и представаља један од разлога

због којег се са радом на заједничком пројекту израде концептуалног оквира стало.

Осталe фазе пројекта нису завршене и тренутно су, као што смо већ рекли радови

на њима стопирани. Наиме, фазе Е и Х нису ни започете док се на фазама Б и Ц

интензивно радило али није дошло до објављивања никаквог званичног документа.

Једино је, осим фазе А која је званично завршена, за фазу Д објављен Прелиминарни

документ (енгл. Discussion papper - DP) и Јавни нацрт (енгл. Exposure draft – ED), али

ни ова фаза није завршена до краја и то у оквиру IASB-овог самосталног пројекта, о чему

ћемо у наредном тексту говорити. Тренутно стање заједничког пројекта IASB-а и FASB-

дато је у Табели 9.

3.1.2. „IASB-само свеобухватни пројекат“

Наиме, будући да су се крајем 2010. године обе организације сложиле да се

стопирају радови на изради заједничког концептуалног оквира до момента док се друге,

битније фазе процеса конвергенције не заврше, IASB је у септембру 2012. године решио

да самоиницијативно обнови радове на пројекту Концептуалног оквира и то самостално

под називом „IASB-само свеобухватни пројекат“ (енгл. IASB-only Comprehensive

Project). У Tабели 10 дат је преглед активности и битних догађаја овог самосталног IASB-

овог пројекта.

Као што се из Табеле 10 види, први документ који је био резултат заједничког

рада IASB-а и FASB-а, а објављен је у оквиру „IASB-само свеобухватног пројекта“ јесте

„Преглед концептуалног оквира за финансијско извештавање“ (енгл. A Review of the

Conceptual Framework for Financial Reporting) са ознаком DP/2013/1 и то у јулу 2013.

године. Овим документом обухваћене су све фазе IASB-FASB пројекта, осим фазе Д која

се односи на концепт извештајног ентитета и чије резултате треба објавити у јавном

нацрту и фазе Г која се тиче примене оквира на непрофитне ентитете, будући да је фокус

„IASB-само свеобухватног пројекта“ на пословне ентитете у приватном сектору

(видети Табелу 9).

Документ DP/2013/1 садржи близу 240 страна и садржи 9 поглавља и 8 додатака.

У њему се предлаже да IASB уведе одређене промене у важећем концептуалном оквиру.
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Те промене се односе на: ревидирани извештај о примарној сврси концептуалног оквира,

ревидиране дефиниције имовине и обавеза, додатна упутства у вези са применом

дефиниција имовине и обавеза, ново упутство које се тиче престанка признавања

имовине и обавеза, нови начин презентовања информација о потраживањима власника

од извештајног ентитета, нови одељак у вези са концептима који треба да усмеравају

IASB приликом избора основа за одмеравање у оквиру новог или ревидираног стандарда

или тумачења, нови одељак у вези са презентацијом и обелодањивањем и принципе за

разликовање добитака или губитака од осталог свеобухватног добитка.99

Табела 10. Кључни догађаји „IASB-само свеобухватног пројекта“
Датум Развој Коментар

Септембар,
2012.

„IASB-само свеобухватни
пројекат“ (енгл. IASB-only
Comprehensive Project) је
покренут.

- Објављивање „Прелиминарног
документа“ (енгл. Discussion Papper) се
очекује у 2013. години.
- Планирано је да се циљеви пројекта
изврше у 2015. години.

18. јул,
2013.

Објављен је Прелиминарни
документ DP/2013/1 „Преглед
Концептуалног оквира за
финансијско извештавање“
(енгл. A Review of the
Conceptual Framework for
Financial Reporting)

Дат је рок за дискусију и примедбе до
јануара 2014. године.

28. мај,
2015.

Објављен је Јавни нацрт
ED/2015/3 „Концептуални
оквир за финансијско
извештавање“ и ED/2015/4
„Ажуриране референце за
објављени концептуални
оквир“.

Дат је рок за дискусију и примедбе до
26. октобра 2015. године.

22.
септембар,

2015.

Донета је одлука да се рок за
дискусију и примедбе на
претходне документе
продужи.

Рок за дискусију и примедбе продужен
је до 25. новембра 2015. године.

Извор: http://www.iasplus.com/en/projects/major/cf-iasb, датум приступа: 15.10.2015. год.

99 IASB (2013): Discussion Papper DP/2013/1, A Review of the Conceptual Framework for Financial
Reporting, доступно на: http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/conceptual-framework/discussion-
paper-july-2013/documents/discussion-paper-conceptual-framework-july-2013.pdf; датум приступа:
16.10.2015. год.
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3.2. IASB-ов Концептуални оквир за финансијско извештавање

Као што смо већ у претходном делу напоменули, IASB је, као наследник IFAC-а,

од 2001. године, усвојио и Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја,

који је од стране IFAC-а званично усвојен 1989. године. Ревизија поменутог Оквира, као

део заједничког пројекта IASB-а и FASB-а, започета 2004. године, није завршена до краја,

међутим на основу тога IASB је 2010. године објавио Концептуални оквир за

финансијско извештавање, о чему ће у даљем тексту бити речи.

Пре свега, Оквир из 2010. године се разликује од оног из 1989. године по више

елемената, од којих су главни100:

- Циљеви финансијског извештавања (Табела 11);

- Корисници финансијских извештаја (Табела 12);

- Информације које се пружају корисницима финансијских извештаја

(Табела 13) и

- Квалитативне карактеристике финансијских извештаја (Табела 14).

Опширније о циљу финансијског извештавања, квалитативним карактеристикама

финансијских информација али и о основним претпоставкама финансијског

извештавања, дефинисању, признавању и мерењу елемената финансијских извештаја и

концептима капитала и одржања капитала, биће речи у наредном делу рада.

3.2.1. Циљеви финансијског извештавања опште намене

Циљ финансијског извештавања опште намене чини основу концептуалног

оквира. Други аспекти концептуалног оквира као што су: концепт извештајног ентитета,

квалитативне особине и ограничења корисних финансијских информација, елементи

100 Према: Шкарић – Јовановић, К., Концептуални оквир МСФИ – Ревизија циљева финансијског
извештавања и квалитативних карактеристика финансијских информација, доступно на:
www.ekof.bg.ac.rs%2Fnastava%2Fbilansna_tip%2F2011%2Fnovine%2520u%2520okviru%25201.doc&ei=EL
6rT6HOJcPftAaF_9mWBQ&usg=AFQjCNGcjOBAtpxmQKOceyCO9eR-ngw6hw&cad=rja; датум приступа:
18.10.2015. год.
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финансијских извештаја, признавање, одмеравање, презентација и обелодањивање,

логично произилазе из циља.101

Табела 11. Упоредни приказ циљева финансијског извештавања
по Оквирима из 1989. и 2010. године

Циљеви финансијског извештавања

Оквир за припрему и презентацију
финансијских извештаја из 1989. год.

Концептуални оквир за финансијско
извештавање из 2010. год.

Пружање информација о:

- Финансијском и приносном
положају;

- Променама у финансијском и
приносном положају и

- Процени способности генерисања
новчаних токова

широком кругу корисника ради
доношења економских одлука.

Пружање финансијских информација о
извештајном ентитету које су корисне
постојећим и потенцијалним
инвеститорима, повериоцима и
зајмодавцима у доношењу одлука о давању
средстава ентитету.

Извор: Упоредна анализа аутора Оквира из 1989. год. и 2010. год.

Према концептуалном оквиру из 2010. године, циљ финансијског извештавања

опште намене „пружање финансијских информација о извештајном ентитету које су

корисне постојећим и потенцијалним инвеститорима, зајмодавцима и другим

повериоцима приликом доношења одлука о обезбеђивању ресурса ентитету.  Такве

одлуке обухватају куповину, продају или држање власничких и дужничких

инструмената и обезбеђивање или измирење зајмова и осталих кредитних форми“ 102.

Осим тога информације су усмерене ка корисницима који дају средства извештајном

ентитету, а немају могућности да га натерају да им да информације које су им неопходне

за доношење одлука о њиховом улагању. 103 Ово се битно разликује од претходног

оквира из 1989. године, у коме се као циљ финансијског извештавања наводи пружање

информација о приносном, финансијском положају и променама у тим положајима које

су корисне широком кругу корисника. Дакле, круг корисника финансијских извештаја

био је значајно шири, па су се као корисници финансијских информација, потпуно

равноправно, јављали: инвеститори, повериоци, запослени, добављачи, купци, влада и

њене агенције и остала јавност.

101 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: OB1, p. 9.
102 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: OB2, p. 9.
103 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: OB5, p. 10.
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Шири круг корисника финансијских извештаја из претходног Коцептуалног

оквира је у новој дефиницији значајно смањен (Табела 12). Као примарни корисници

финансијских извештаја означени су постојећи и потенцијални инвеститори, повериоци

или други кредитори. Може се приметити да се међу њима не налазе управа предузећа

и држава. Као оправдање за ово наводи се то да информације које су намењене

инвеститорима и повериоцима у великој мери задовољавају информационе потребе

осталих корисника, укључујући ту и управу предузећа. Поред тога указано је и на

чињеницу да, за разлику од других корисника финансијских извештаја, управа и држава

имају моћ да од извештајног ентитета траже и добију информације које су прилагођене

њиховим потребама. Такође, наводи се да финансијски извештаји не могу пружити свим

корисницима информације које су им потребне, као и да не могу пружити информације

о вредности извештајног ентитета као целине. Допринос финансијској стабилности се

не помиње као посебан циљ финансијског извештавања, али довољна је сама чињеница

да веродостојна презентација информација о предузећу доприноси изградњи између

корисника а самим тим и финансијској стабилности.

Табела 12. Упоредни приказ корисника финансијских извештаја
по Оквирима из 1989. и 2010. године

Основни корисници финансијских извештаја
Оквир за припрему и презентацију
финансијских извештаја из 1989.

год.

Концептуални оквир за финансијско
извештавање из 2010. год.

1. Инвеститори;
2. Зајмодавци;
3. Запослени;
4. Добављачи и остали повериоци;
5. Купци;
6. Влада и њене агенције и
7. Јавност

1. Инвеститори и
2. Зајмодавци и остали повериоци.

Извор: Упоредна анализа аутора Оквира из 1989. год. и 2010. год.

3.2.2. Квалитативне карактеристике финансијских информација

Када се говори о квалитативним карактеристикама финансијских информација,

треба рећи да су оне конципиране тако да од информација захтевају такве квалитете који

ће првенствено служити садашњим и потенцијалним инвеститорима, повериоцима и
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другим кредиторима. Претходни концептуални оквир је као основне квалитативне

карактеристике финансијских информација убрајао: разумљивост, релевантност,

поузданост и упоредивост.

За разлику од претходног, концептуални оквир из 2010. године у основне

квалитативне карактеристике убраја само: релевантност, у оквиру које се наводи и

материјалност као специфичан аспект релевантности и веродостојност. А као додатне

карактеристике финансијских информација, које појачавају претходне две наводе се:

упоредивост и доследност, проверљивост, благовременост и разумљивост.104

Табела 13. Упоредни приказ информација које се пружају корисницима
финансијских извештаја по Оквирима из 1989. и 2010. године

Информације које се пружају корисницима финансијских извештаја
Оквир за припрему и презентацију

финансијских извештаја из 1989. год.
Концептуални оквир за финансијско

извештавање из 2010. год.
Информације о:

- финансијском положају и
променама финансијског положаја;

- приносном положају;
- кретању готовине;
- информације из напомена уз

финансијске извештаје.

Информације о:

- ентитетовим економским ресурсима и
правима и

- њиховим променама.

Извор: Упоредна анализа аутора Оквира из 1989. год. и 2010. год.

Релевантност представља карактеристику информације да доносиоцу одлуке

пружи довољно података за доношење одлуке. Као секундарни квалитети релевантне

информације наводе се предвидивост и повратност. Финансијска информација има

квалитет предвидивости ако може да се користи од стране корисника за предвиђање

будућих резултата. Напомиње се да финансијске информације не морају да буду

предвиђања или прогнозе да би имале квалитет предивидвости, већ омогућавају

корисницима да на основу њих праве своје прогнозе и предвиђања. Финансијска

информација има квалитет повратности онда када она пружа повратне информације

(потврда или промена) о претходним оценама. Предвидивост и повратност као

карактеристике финансијских информација су међусобно повезане, па често

информације које имају квалитет предвидивости располажу и квалитетом повратности.

На пример, информација о приходу за текућу годину, која се може користити као основа

за предвиђање прихода у наредним годинама, такође се може поредити са предвиђањима

104 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC4, p. 16.
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прихода из ранијих година а која се тичу текуће године. Резултати ових поређења могу

да помогну кориснику да исправи и побољша и сам процес предвиђања (прогнозе).105

Информација има квалитет материјалности, односно, материјалне значајности,

ако се њеним изостављањем или погрешним приказом може утицати на економске

одлуке које корисници доносе на основу финансијских извештаја. Материјалност зависи

од величине и природе изостављене или погрешно исказане ставке која се процењује у

конкретним околностима, па се не може  одредити јединствен праг материјалности, тј.

граница коју квалитет информације треба да пређе да би она постала материјално

значајна, већ то зависи од ситуације.106

Финансијски извештаји представљају пословање предузећа у речима и бројевима.

Да би били од користи, финансијски извештаји би, поред релевантности, требало да буду

и веродостојни, односно да верно представљају догађаје који су у њима садржани. Да

би финансијски извештај био потпуно веродостојан, он мора да испуњава три услова:

потпун, неутралан и састављен без грешака.  Наравно, тешко је достићи савршеност

али је могуће тежити ка максимизирању наведених квалитета у највећој могућој мери.107

Да би неки приказ био потпун неопходно је да садржи све потребне информације

које ће кориснику омогућити да разуме појаву коју он представља, укључујући и

потребне описе и објашњења. На пример, комплетан приказ једне групе средстава ће,

као минимум, обухватити карактеристике те групе средстава, и објашњење нумеричке

вредности те групе средстава (на пример, набавна цена, корекција цене или фер

вредност). За неке ствари, комплетан приказ такође може захтевати објашњења

значајних чињеница о квалитету и природи предмета, факторима и околностима које

могу утицати на њихов квалитет и природу и поступак којим се дошло до нумеричке

интерпретације.108

Неутралан приказ представља такав приказ који је без пристрасности у селекцији

или презенатацији финансијских информација, без постојања елемената манипулације у

циљу да се информације представе на другачији начин од стварног стања. Неутрална

информација није она информација која не утиче на доношење одлуке, напротив,

основни захтев релевантности јесте да информације буду од користи у пословном

одлучивању.109

105 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC5-QC10, p. 17.
106 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC11, p. 17.
107 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC12, p. 18.
108 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC13, p. 18.
109 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC14, p. 18.
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Веран приказ, односно веродостојност информација, не подразумева тачност

информација у свим аспектима. Приказ без грешке значи да нема грешака у опису

феномена и процесу који је коришћен да се до те информације дође (избор метода

прикупљања информација и његова имплементација). У том контексту, без грешке не

значи савршено прецизан  у свим аспектима.110

Такође, веродостојно представљање, само по себи, не резултира обавезно у

корисним информацијама. На пример, извештајни ентитет може да добије некретнине,

постројења и опрему у виду државног давања. Јасно је да би извештавање да је ентитет

стекао имовину без накнаде било веродостојно представљање његове набавне

вредности, али таква информација вероватно није од велике користи. Мало сложенији

пример је процена износа за који треба кориговати књиговодствену вредност имовине

да би се приказало умањење вредности те имовине. Таква процена може да буде

веродостојно представљање ако је извештајни ентитет исправно применио одговарајући

процес, исправно описао процену и објаснио неизвесности које значајно утичу на

процену. Међутим, ако је степен неизвесности такве процене довољно велик, таква

процена не мора бити превише корисна. Другим речима, релевантност таквог

веродостојног представљања имовине доведена је у питање. Ако не постоји другачије

представљање које би било веродостојније, таква процена може да пружи најбољу

расположиву информацију.111

Упоредивост, проверљивост, благовременост и разумљивост су квалитативне

карактеристике које побољшавају корисност информација које су релевантне и

веродостојно представљене. Унапређујуће квалитативне карактеристике такође могу да

помогну у одређивању који од два начина треба употребити за опис неког феномена, ако

се оба сматрају једнако релевантним и веродостојно представљеним.112

Пословно одлучивање, често подразумева доношење одлуке између две или више

алтернатива, као што су: продаја или чување инвестиције, улагање у једно или у друго

предузеће и слично. Према томе, информације о једном извештајном ентитету су

корисније онда када постоји могућност да се пореде са истим или сличним

информацијама другог извештајног ентитета или истог ентитета али са информацијама

из других периода. Упоредивост је квалитативна карактеристика која омогућава

корисницима да идентификују и схвате сличности и разлике између ставки. За разлику

110 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC15, p. 18.
111 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC16, p. 19.
112 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC19, p. 19.
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од других квалитативних карактеристика, упоредивост не односи на једну ставку

појединачно.113

Доследност, и ако је везана са квалитетом упоредивости, не може се

поистоветити са њим. Доследност се односи на коришћење истих метода за исте ствари,

или из периода у период у оквиру извештајног ентитета или у једном периоду а у више

извештајних ентитета. Упоредивост је циљ, а доследност омогућава да се тај циљ

постигне.114 Треба напоменути и то да један исти пословни догађај може верно бити

приказан на више начина, уз помоћ алтернативних рачуноводствених метода за исте

пословне догађаје, а то доводи до смањења упоредивости.115

Проверљивост као квалитет информације осигурава корисницима да

информација верно представља пословни догађај на који се односи. Проверљивост значи

да више стручних и независних посматрача могу да постигну концензус, мада не мора

да значи и потпуну сагласност, да је одређени приказ веродостојан. Проверљивост

(потврдивост, верификација) одређене иформације односно приказа може бити директна

и индиректна. Директна верификација подразумева проверу одређеног износа или неког

приказа кроз директно посматарње, на пример бројање новца. Индиректна потврда

подразумева проверу улаза (инпута) у модел, формулу или другу технику и

израчунавање излаза (аутпута) користећи исту методологију. Пример је провера

књиговодствене вредности залиха проверавањем инпута (количине и трошкова) и

израчунавање стања на крају периода пописом користећи исту претпоставку тока залиха

(на пример, користећи ФИФО методу).116

Благовременост подразумева да доносиоци одлука располажу информацијом

пре него што она изгуби способност да утиче на одлуку. Што је информација старија,

она губи на својој корисности. Међутим, неке информације могу да наставе да буду

благовремене дуго после завршетка једног извештајног периода, а у сврху процене

трендова.117

Класификовање и презентовање информације јасно и концизно обезбеђује

разумљивост информације. Разумљивост представља квалитет информације који

113 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC20-QC21, p. 20.
114 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC23, p. 20.
115 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC25, p. 20
116 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC26-QC28, p. 20-21.
117 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC29, p. 21.
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омогућава корисницима да схвате њено значење, под претпоставком да су корисници

квалификовани и вољни да са потребном пажњом проуче финансијске извештаје.118

3.2.3. Основне претпоставке финансијског извештавања

Основне претпоставке на којима се данас заснива финансијско извештавање су:

- Настанак пословног догађаја (начело фактурисане реализације – учинци

по основу насталог пословног догађаја се признају и рачуноводствено

обухватају у обрачунском периоду када је пословни догађај настао) и

- Трајност (сталност) пословања привредног субјекта (going concern) – у

процесу финансијског извештавања се претпоставља да ће предузеће

наставити да ради, а ако нема доказа за континуитет онда се таква

чињеница обавезно истиче).

Наиме, да би постигли своје циљеве, финансијски извештаји се припремају на

начелу настанка пословног догађаја. По овом начелу, учинци пословних промена и

других догађаја се признају у моменту настанка (а не када се готовина или њен

еквивалент прими или исплати) и евидентирају у пословним књигама и укључују у

финансијске извештаје у периодима на који се односе. Финансијски извештаји

припремљени на начелу настанка пословног догађаја информишу кориснике не само о

пословним променама из претходног периода, које укључују исплату и пријем готовине,

већ такође и о обавезама за исплату готовине у будућем периоду и о ресурсима који

представљају готовину која ће бити примљена у будућем периоду. Стога ти извештаји

обезбеђују такву врсту информација о прошлим пословним променама и осталим

догађајима које су најкорисније за кориснике при доношењу економских одлука.119

У нормалним околностима, финансијски извештаји се припремају под

претпоставком сталности пословања ентитета што подразумева да ће ентитет наставити

да послује у догледној будућности. Стога се подразумева да ентитет нити има намеру

нити потребу да ликвидира или да значајно смањи обим свог пословања; ако таква

118 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: QC30-QC32, p. 21.
119 IFAC (1989): Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements, paragraph: 23.
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намера или потреба постоји, онда финансијске извештаје могуће треба припремити на

другој основи, и ако то јесте случај, обелодањује се основа која се користи.120

3.2.4. Дефинисање, признавање и мерење елемената финансијских
извештаја

Финансијским извештајима, приказују се ефекти трансакција и осталих

пословних догађаја тако што се врши груписање у класе у складу са њиховим

економским карактеристикама. Те опште класе, називају се елементи финансијских

извештаја. Елементи који се односе на финансијско стање и директно су повезани са

одмеравањем финансијског стања у билансу стања јесу имовина, обавезе и капитал.

Док су приходи и расходи, елементи који су директно повезани са одмеравањем

резултата пословања у билансу успеха. Извештај о променама у финансијској позицији

углавном обухвата елементе биланса успеха и промене у елементима биланса стања.121

Дефиниције имовине и обавеза одређују њихове суштинске карактеристике, без

намере да се утврде критеријуми који треба да се испуне ради њиховог признавања у

билансу стања. Стога, дефиниције обухватају и оне ставке које се не признају као

имовина или обавезе у билансу стања зато што не испуњавају критеријуме за

признавање. Нарочито, очекивање да ће будуће економске користи притицати у или из

ентитета мора бити довољно извесно да би се испунио критеријум вероватноће пре него

што се имовина или обавеза признају.122

Наиме, признавање је процес обухватања у билансу стања или билансу успеха

ставке која испуњава дефиницију неког елемента и задовољава критеријуме

признавања.123 Ставка која испуњава дефиницију елемента се признаје ако:124

120 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.1., p. 25.
121 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.2., p. 25.
122 Према: IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.5., p. 26.
123 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.37., p. 33.
124 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.38., p. 33.
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а) је вероватно да ће доћи до прилива у или одлива из ентитета будуће

економске користи повезане са том ставком125 и

б) ставка има цену коштања или вредност која се може поуздано одмерити.126

Имовина је ресурс који је контролисан од стране ентитета као резултат прошлих

догађаја и од кога се очекује прилив будућих економских користи за ентитет.127 Будуће

економске користи садржане у имовини представљају потенцијал да, директно или

индиректно, допринесу токовима готовине и готовинских еквивалената ентитета. Тај

потенцијал може да буде производног типа и да буде део пословних активности

ентитета. Он такође може да буде у облику могућности конверзије у готовину и

готовинске еквиваленте или могућности да се редукују одливи готовине, као што је

случај када алтернативни производни процес умањује трошкове производње.128

Имовина се признаје у билансу стања када је прилив будућих економских

користи у ентитет вероватан, и када имовина има цену коштања или вредност која се

може поуздано одмерити. Имовина се не признаје у билансу стања када је настао расход

за који се сматра мало вероватним да ће резултирати приливом економских користи у

ентитет након текућег обрачунског периода. Уместо тога, таква трансакција резултира у

признавању расхода у билансу успеха. Такав третман не имплицира да намера

руководства у прављењу расхода није била да се генеришу будуће економске користи за

ентитет, нити да је руководство било обмануто. Једина импликација јесте да је степен

неизвесности да ће економске користи притицати у ентитет после текућег обрачунског

периода недовољан да оправда признавање имовине.129

125 Концепт вероватноће се користи у вези са критеријумима признавања са циљем да одрази степен
неизвесности да ће доћи до прилива у или одлива из ентитета будуће економске користи повезане са
датом ставком. Тај концепт је у складу са неизвесношћу која је својствена окружењу у коме ентитет
послује. Процене степена неизвесности који се приписује токовима будућих економских користи праве
се на основу доказа расположивих у време сачињавања финансијских извештаја. На пример, када је
вероватно да ће потраживање које се дугује ентитету бити плаћено, онда је оправдано, у одсуству било
ког доказа о супротном, да се потраживање призна као имовина. За велику популацију потраживања,
међутим, одређени степен неплаћања се уобичајено сматра вероватним; те се према томе, признаје
расход који представља очекивано смањење економских користи.
126 У многим случајевима, цена коштања или вредност мора да се процени. Коришћење разумних
процена је кључни део састављања финансијских извештаја и не смањује њихову поузданост. Међутим,
када није могуће направити разумну процену, ставка се онда не признаје нити у билансу стања нити у
билансу успеха. На пример, очекивани приливи од судског спора могу испунити дефиницију како
имовине тако и прихода, као и критеријум вероватноће за признавање; међутим, ако није могуће
поуздано одмерити такво право, њега не треба признавати ни као имовину ни као приход; постојање
права, међутим, оно се обелодањује у напоменама, објашњењима или помоћним табелама.
127 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.4., p. 26.
128 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.8., p. 27.
129 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.44.-4.45., p. 35.
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Обавеза је садашња обавеза ентитета заснована на прошлим догађајима, за чије

се измирење очекује да ће разултиратиу одливу ресурса из ентитета који садрже

економске користи.130 Суштинска карактеристика обавезе је да ентитет има садашњу

обавезу. Обавеза је дужност или одговорност за деловање или извршење на одређени

начин. Обавезе могу бити законски извршиве као последица обавезујућег уговора или

законских захтева. То је углавном случај, на пример, са износима који се плаћају за

примљену робу и услуге. Обавезе такође настају и из уобичајене пословне праксе,

обичаја или жеље да се одрже добри пословни односи или да се поступи на правичан

начин. Ако, на пример, ентитет одлучи у склопу своје политике да исправи грешке у

својим производима, чак и ако оне постану уочљиве тек након истека гарантног рока,

износи који се очекује да ће бити утрошени везано за већ продату робу су обавезе.131

Обавеза се признаје у билансу стања када је вероватно да ће одлив ресурса који

садрже економске користи бити последица измирења садашње обавезе и када се износ

по коме ће се измирење извршити може поуздано одмерити. У пракси, обавезе по

уговорима које су једнако пропорционално неизвршене (на пример, обавезе за наручене

залихе које још увек нису примљене) генерално се не признају као обавезе у

финансијским извештајима. Међутим, такве обавезе, под условом да су критеријуми

признавања испуњени у датим околностима, могу испунити дефиницију обавезе и, као

такве, могу се квалификовати за признавање. У таквим околностима, признавање

обавезе захтева и признавање са њом повезане имовине или расхода.132

Капитал је резидуално учешће у имовини ентитета након одузимања свих

његових обавеза.133 Иако је капитал дефинисан као резидуал, његово рашчлањавање у

билансу стања је могуће. На пример, у регистрованом ентитету, новчани улози

акционара, нераспоређена добит, резерве које представљају издвајања из нераспоређене

добити и резерве које представљају корекције за одржање капитала могу се приказати

засебно. Такве класификације могу бити релевантне за потребе доношења одлука

корисника финансијских извештаја када указују на законска или друга ограничења

ентитета везано за расподелу или друго располагање својим капиталом. У њима се

такође одражава чињеница да стране са различитим власничким учешћем у ентитету

имају различита права у погледу добијања дивиденде или исплате уложеног капитала.

130 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.4., p. 26.
131 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.15.-4.16., p. 28.
132 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.46., p. 35.
133 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.4., p. 26.
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Износ по коме се капитал приказује у билансу стања зависи од одмеравања имовине и

обавеза. Уобичајено је да збирни износ капитала само случајно буде исти као збирни

износ тржишне вредности акција ентитета или као износ који би могао да се добије

отуђењем нето имовине постепено у деловима или самог ентитета у целини под

претпоставком сталности пословања.134

Добитак се често користи као мерило резултата пословања или као основа других

мерила, као што су принос на инвестицију или зарада по акцији. Елементи који су

директно повезани са одмеравањем добитка су приходи и расходи. Признавање и

одмеравање прихода и расхода, и према томе добитка, зависи делимично од концепата

капитала и одржања капитала које ентитет користи у састављању својих финансијских

извештаја о чему ће касније бити речи.135

Приходи су повећања економских користи током обрачунског периода у облику

прилива или повећања имовине или смањења обавеза, која имају за резултат пораст

капитала који не представља пораст по основу доприноса власника капитала. 136

Дефиниција прихода обухвата и приходе и добитке. Приход настаје у току редовних

активности неког ентитета и има различите називе као што су приход од продаје,

провизије, камате, дивиденде, тантијеме и закупнине. Добици представљају друге ставке

које испуњавају дефиницију прихода и могу, али и не морају, настати у оквиру редовног

пословања ентитета. Добици представљају повећање економских користи и као такви се

не разликују по својој природи од прихода.137

Приход се признаје у билансу успеха када настане повећање будућих економских

користи, повезано са повећањем имовине или смањењем обавеза, и које може поуздано

да се одмери. То фактички значи да се признавање прихода одвија подударно са

признавањем повећања имовине или смањења обавеза (на пример, нето повећање

имовине које проистиче из продаје робе или услуга, или смањење обавеза које проистиче

из отпустадуга).138

Расходи су смањења економских користи током обрачунског периода у облику

одлива или смањења имовине или настанка обавеза, која имају за резултат смањење

капитала који не представља смањење по основу расподеле власницима капитала.139

134 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.20.-4.22., p. 29.-30.
135 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.24., p. 30.
136 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.25., p. 30. - 31.
137 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.29.-4.30., p. 31.
138 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.47., p. 35.
139 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.25., p. 31
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Дефиниција расхода обухвата губитке, као и оне расходе који настају у току редовног

пословања ентитета. Расходи који настају у току редовног пословања ентитета укључују,

на пример, трошкове продаје, зараде и амортизацију. Они су углавном у виду одлива или

смањења имовине као што су готовина и готовински еквиваленти, залихе, некретнине,

постројења и опрема. Губици представљају друге ставке које испуњавају дефиницију

расхода и могу, али и не морају, настати у оквиру редовног пословања ентитета. Губици

представљају смањење економских користи и као такви се не разликују по својој

природи од других расхода.140

Расход се признаје у билансу успеха када настане смањење будућих економских

користи, повезано са смањењем имовине или повећањем обавеза, и које може поуздано

да се одмери. То фактички значи да се признавање расхода одвија подударно са

признавањем повећања обавеза или смањења имовине (на пример, временско

разграничење права запослених на примања или амортизација опреме). Расходи се

признају у билансу успеха на основу директне повезаности између насталих трошкова и

реализације појединачних ставки прихода. Тај процес, који се уобичајено назива

упаривањем расхода са приходима, састоји се од истовременог или комбинованог

признавања прихода и расхода који резултирају директно односно заједнички из исте

трансакције или другог догађаја; на пример, различите компоненте расхода које чине

трошкове продате робе се признају истовремено за приходима по основу продаје робе.141

Ревалоризација или корекције имовине и обавеза имају за последицу повећање

или смањење капитала. Иако та повећања или смањења испуњавају дефиницију прихода

и расхода, она се не укључују у биланс успеха у складу са одређеним концептима

одржања капитала. Уместо тога, такве ставке се укључују у капитал као корекције у вези

са одржањем капитала или као ревалоризационе резерве, о чему ће бити речи касније, у

посебном поглављу рада.142

Одмеравање је процес утврђивања монетарних износа по којима се елементи

финансијских извештаја признају и књиже у билансу стања и билансу успеха. То

укључује одабир конкретне основе одмеравања. Одређени број различитих основа

одмеравања се користи у различитој мери и у различитим комбинацијама у

финансијским извештајима. Оне обухватају143:

140 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.33.-4.34., p. 32
141 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.49.-4.50., p. 36.
142 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.36., p. 32.
143 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.55., p. 37.
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а) Историјски трошак. Имовина се евидентира у висине износа готовине или

готовинских еквивалената који је плаћен или фер вредности надокнаде дате за њихово

стицање у моменту њиховог стицања. Обавезе се евидентирају по износу примљене

надокнаде у замену за обавезу, или у неким околностима (на пример, порез на добитак),

у износу готовине или готовинског еквивалента за који се очекује да ће бити плаћени за

измирење обавезе у току редовног пословања;

б) Текући трошак. Имовина се приказује у висини износа готовине или

готовинских еквивалената који би требало да се плати да би се иста или еквивалентна

имовина тренутно стекла. Обавезе се књиже по недисконтованом износу готовине или

готовинског еквивалента који би био неопходан да се обавеза измири у текућем периоду;

ц) Остварива вредност (вредност измирења). Имовина се приказује у висини

износа готовине или готовинских еквивалената који би тренутно могао да се добије од

продаје имовине редовном продајом. Обавезе се књиже по њиховој вредности измирења;

односно, по недисконтованом износу готовине или готовинског еквивалента који би био

неопходан да се обавеза измири у оквиру редовног пословања;

д) Садашња вредност. Имовина се приказује по садашњој дисконтованој

вредности будућих нето готовинских прилива за које се очекује да ће их ставка

генерисати у току редовног пословања. Обавезе се књиже по садашњој дисконтованој

вредности будућих нето готовинских одлива за које се очекује да ће бити неопходни за

измирење обавезе у току редовног пословања. Основ одмеравања који ентитети

најчешће користе у припреми својих финансијских извештаја је историјски трошак. Тај

основ се често комбинује са другим основама одмеравања. На пример, залихе се

углавном књиже по нижој од следећа два износа: набавне вредности и нето оствариве

вредности, утрживе хартије од вредности се књиже по тржишној вредности, док се

обавезе за пензије књиже по садашњој вредности. Надаље, неки ентитети користе основу

текућег трошка као одговор на немогућност коришћења рачуноводственог модела

историјског трошка за обухватање ефеката промена у ценама немонетарне имовине.144

144 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.54.-4.56., p. 32.-38.
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3.2.5. Концепти капитала и одржања капитала

Већина ентитета усваја финансијски концепт капитала у сачињавању својих

финансијских извештаја. У складу са финансијским концептом капитала, као што је

инвестиран новац или инвестирана куповна моћ, капитал је синоним са нето имовином

или капиталом ентитета. У складу са физичким концептом капитала, као што је

оперативна способност, капитал се сматра производним капацитетом ентитета на

основу, на пример, јединица производа на дан. Одабир одговарајућег концепта капитала

од стране ентитета треба да буде заснован на потребама корисника његових

финансијских извештаја. Према томе, финансијски концепт капитала треба да се усвоји

ако су корисници финансијских извештаја превасходно заинтересовани за одржање

номиналног инвестираног капитала или куповне моћи инвестираног капитала. Ако је,

међутим, главно итересовање корисника за оперативне способности ентитета, онда

треба користити физички концепт капитала. Изабран концепт указује на циљ који треба

да се постигне у утврђивању добитка, чак иако могу постојати тешкоће приликом

одмеравања у примени концепта у пракси.145 Из овога произилазе и следећи концепти

одржања капитала146:

а) Одржање финансијског капитала. У складу са овим концептом, добитак је

једино зарађен ако финансијски (или новчани) износ нето имовине на крају периода

превазилази финансијски (или новчани) износ нето имовине на почетку периода, након

изузећа сваке расподеле према или уплата од стране власника у току периода. Одржање

финансијског капитала може се одмеравати или у номиналним монетарним јединицама

или у јединицама константне куповне моћи и

б) Одржање физичког капитала. У складу са овим концептом, добитак је једино

остварен ако физички производни капацитет (или оперативни капацитет) ентитета (или

ресурса или средстава потребних за постизање тог капацитета) на крају периода

превазилази физички производни капацитет на почетку периода, након изузећа сваке

расподеле према или уплата од стране власника у току периода.

Концепт одржања капитала се бави начином на који ентитет дефинише капитал

који он настоји да одржи. Он пружа везу између концепта капитала и концепта добитка,

зато што пружа референтну тачку за одмеравање добитка. Он је предуслов за прављење

145 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.57.-4.58., p. 38.
146 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.59., p. 38.-39.
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разлике између приноса на капитал ентитета и његовог повраћаја капитала. Једино

приливи имовине који превазилазе износе потребне за одржање капитала се могу

сматрати добитком и према томе приносом на капитал. Према томе, добитак је

резидуални износ који преостаје након што су расходи (укључујући и корекције у вези

са одржањем капитала, када је то потребно) одузети од прихода. Ако расходи

превазилазе приходе, онда је резидуални износ губитак. Концепт одржања физичког

капитала захтева усвајање основе одмеравања засноване на текућем трошку. Концепт

одржања финансијског капитала, међутим, не захтева коришћење посебне основе

одмеравања. Одабир основе у складу са овим концептом зависи од врсте финансијског

капитала који ентитет настоји да одржи.

Главна разлика између два концепта одржања капитала је у третману ефеката

промена у ценама имовине и обавеза ентитета. У општем смислу, ентитет одржава свој

капитал ако има исту количину капитала на крају периода као што је имао на почетку

периода. Сваки износ изнад и преко оног неопходног за одржање капитала на почетку

периода је добитак. У складу са концептом одржања финансијског капитала, по коме се

капитал дефинише у смислу номиналних монетарних јединица, добитак представља

повећање номиналног новчаног капитала у току периода. На тај начин, повећања у

ценама имовине која се држи у току периода, што се уобичајено назива добитак од

држања, у концептуалном смислу представља добитак. Они се не морају признати као

такви, међутим, све до момента када се имовина отуђи у трансакцији размене. Када се

концепт одржања финансијског капитала дефинише у смислу јединица константне

куповне моћи, добитак представља повећање инвестиране куповне моћи у току периода.

На тај начин, само онај део повећања у цени имовине који превазилази повећање у

општем нивоу цена се сматра добитком. Преостали део повећања се третира као

корекција у вези са одржањем капитала и, према томе, као део капитала. У складу са

концептом одржања физичког капитала, по коме се капитал дефинише у смислу

физичког производног капацитета, добитак представља повећање тог капитала у току

периода. Све промене цена које утичу на имовину и обавезе ентитета сматрају се

променама у одмеравању физичког производног капацитета ентитета; према томе, оне

се третирају као корекције у вези са одржањем капитала које су део капитала, а не као

добитак. Одабир основе одмеравања и концепта одржања капитала одређује

рачуноводствени модел који се користи у сачињавању финансијских извештаја.

Различити рачуноводствени модели имају различите степене релевантности и
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поузданости и, као што је случај за друге области, руководство мора да настоји да

постигне равнотежу између релевантности и поузданости.147

4. ПОТРЕБА ЗА ПРОШИРЕЊЕМ ТРАДИЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА, МОГУЋНОСТИ И ПРАВЦИ

ПРОШИРЕЊА

Традиционални систем финансијског извештавања, као што је већ речено у

претходном делу, пружа корисницима финансијских извештаја информације претежно

финансијског карактера. Ради се, дакле, о информацијама које су квантитативне

природе, при чему, корисници финансијских извештаја, бивају, и поред њихових

реалних потреба, ускраћени за информације нефинансијског односно квалитативног

карактера. Бројни су разлози који су довели до раста значаја нефинансијских

информација код корисника финансијских извештаја. У наставку ћемо поменути неке од

њих.

Услови пословања предузећа данас, не могу се ни упоредити са условима

пословања од пре 20-ак и више година. Предузећа послују под утицајем бројних

фактора, чији интензитет дејства и деловање се стално мењају. Из тог разлога предузећа

своје пословање покушавају да прилагоде деловању таквих фактора и у циљу опстанка

прибегавају различитим пословним потезима и политикама. Такво пословање предузећа,

потребно је испратити адекватним извештавањем, које ће на реалан начин

стејкхолдерима предузећа пружити одговарајуће информације о пословању предузећа.

Захтеви корисника финансијских извештаја данас, такође се разликују у односу

на њихове информационе потребе из ранијег периода. На то су имала утицај бројна

дешавања али и чињеница да је све теже предвидети будућа економска кретања, чак и

на кратак рок. Такође, финансијска криза из 2008. године, пољуљала је поверење у

рачуноводствену професију, што је утицало на повећану обазривост свих стејкхолдера

приликом анализе финансијских али и повећала њихове информационе потребе

приликом одлучивања, па није ретка ситуација да банке или инвеститори од предузећа,

147 IASB (2010): Conceptual Framework for Financial Reporting, paragraph: 4.60.-4.65., p. 39.-40.
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осим традиционалних финансијских извештаја, захтевају и друге информације и

извештаје.

Такође, у светској економији данас, доминирају предузећа тзв. терцијалног

сектора у чијој структури све мање има физичке (опипљиве) имовине а све више

неопипљиве (нематеријалне) имовине. Традиционални систем финансијског

извештавања је развијен за производна предузећа чију активу су претежно чинила

физичка средства, а полагање рачуна врши се на периодичној основи приказивањем

агрегираних информација историјског карактера. Овај модел извештавања погодан је за

индустријску али не и за информатичку еру.

Светска јавност, бројне међународне организације и институције све више истичу

одговорност предузећа које оно има како према власницима капитала тако и према

друштву али и природном окружењу. То је још један од разлога за допуном

традиционалног сета финансијских извештаја додатним информацијама и додатним

извештајима. Међутим, ни у ком случају не треба потцењивати информације које

традицонални сет финансијских извештаја пружа корисницима, али треба напоменути

да се намеће као неопходност да тај сет финансијских извештаја буде допуњен додатним

информацијама.

Наведене чињенице, само су неки од разлога због којих традиционални систем

финансијског извештавања мора да буде реформисан у правцу извештавања о

целокупном пословању предузећа пружајући корисницима потпуније информације о

предузећу и његовим активностима и на тај начин омогућавајући им да донесу адекватне

и исправне одлуке. Све ово води једној трансформацији процеса извештавања од

финансијског ка тзв. пословном извештавању.
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III КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ ПОСЛОВНОГ
ИЗВЕШТАВАЊА У ДРУШТВЕНО

ОДГОВОРНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. РАЗВОЈ ПОСЛОВНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Финансијски извештаји су годинама били кључни инструменти процеса

финансијског извештавања и начин комуницирања предузећа, пре свега са екстерним,

али и интерним стејкхолдерима. Међутим, савремени услови пословања предузећа,

наметнули су потребу не само прилагођавања у процесима везаним за управљање и

пословање, већ и у процесу финансијског извештавања.

Како је већ више пута истакнуто, финансијски извештаји су претежно

финансијског карактера, па отуда потиче и њихов назив. Међутим, временом се, за

потребе корисника, а у циљу прилагођавања условима пословања, развијају додатни

извештаји који су квалитативне, односно нефинансијске природе. С тим у вези, назив

финансијско извештавање губи смисао, па се у пракси али и у стручној литератури, за

процес комуникације предузећа са окружењем, односно извештавања о пословању

предузећа у савременим условима пословања, све чешће користи термин пословно или

корпоративно извештање. Према томе, са порастом значаја нефинансијских извештаја

расте и значај пословног извештавања као својеврсног оквира којим су обухваћени како

финансијски тако и нефинансијски извештаји.

Осим финансијских и нефинансијских информација којима се приказује стање и

резултати пословања предузећа, пословни извештаји нуде стејкхолдерима и

информације (финансијског и нефинансијског карактера) које омогућавају поглед ка

будућности, и то у виду пројекција и прогноза догађаја и фактора за које се очекује да

ће значајно утицати на пословање самог предузећа у будћности. Такође, пословним

извештавањем се фокус са инвеститора, као кључних корисника финансијских

информација, и профита, као предмета извештавања, пребацује на стејкхолдере као

кључне кориснике извештаја, и вредност (за све стејкхолдере), у погледу предмета
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извештавања. Овакав приступ сагласан је са концепту друштвене одговорности

предузећа.148

Према Европској комисији, Финансијско и нефинансијско извештавање,

омогућава акционарима и другим заинтересованим странама, односно стејкхолдерима

предузећа, свеобухватни поглед на положај и перформансе предузећа, посебно истичући

питања као што су: заштита животне средине, запосленост и поједини друштвени

аспекти, поштовање људских права, антикорупција итд. 149

Према томе, може се извести закључак да је потреба корисника финансијских

извештаја за информацијама квалитативне а не само квантитативне природе, као и

потреба за информацијама које су окренуте и ка будућности а не само садашњости и

прошлости, довела до потребе развоја пословног извештавања предузећа које обухвата,

осим финансијских и бројне нефинансијске извештаје. Све то у циљу постизања

ефикаснијег начина одлучивања али и управљања предузећима са једне стране, а са

друге задовољењу информационих потреба свих стејкхолдера, односно оних на које

пословање предузећа има утицај. Са тог становништа, рачуноводство може да да свој

допринос са аспекта контроле и са аспекта пружања релевантних информација.150

2. СХВАТАЊА И КОНЦЕПТИ ПОСЛОВНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

У литератури није могуће наћи конкретну дефиницију пословног извештавања,

али на основу радова на ову тему, могуће је закључити да је пословно извештавање

процес састављања извештаја који садрже одабране перформансе које на најбољи начин

осликавају стање предузећа (организације, извештајног ентитета) а које је прилагођено

потребама стејкхолдера. У пословном извештавању, профит је само један од показатеља

перформанси, осим профита ту је низ других тзв. кључних показатеља перформанси

(енгл. Key Performance Indicators – KPI) који нису усмерени само на профит већ и нпр.

148 Према: Малинић, С., Савић, Б. (2011). Трансформација корпоративног извештавања – од
финансијског ка пословном извештавању, Економски хоризонти, 2011/13(1), Економски факултет,
Крагујевац, стр. 105.
149 Према: http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm; датум
приступа: 20.10.2015. год.
150 Elliott, B. and J. Elliott (2011). Financial Accounting and Reporting, 14th eddition, Pearson Education
Limited, p. 807.
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на финансије, купце, пословне процесе, процесе учења и развоја и све друге који могу

да буду од значаја за стејкхолдере и сам процес стварања вредности.

Кључни индикатори перформанси нису дати једном заувек, већ се, с обзиром на

околности и интензитет дејства одређених фактора, мењају. Битно је међутим да се

фактори и индикатори идентификују на време и да се о њима извештава на одговарајући

начин. На основу овога, закључује се да један исти модел пословног извештавања може

да има различите индикаторе перформанси у различитим организацијама (извештајним

ентитетима) у зависности од конкретне ситуације (дејства одређених фактора, услова

пословања, окружења и сл.). Међутим, и поред тога, требало би тежити да се обезбеди

упоредивост података како по годинама за извештајни ентитет тако и између два или

више извештајних ентитета, наравно, у мери у којој је то могуће, а да се при том не

угрози релевантност информација.

2.1.  Потреба иницијативе за одговарајућим моделом пословног
извештавања

Потреба за развојем пословног извештавања није нова, о њој се говори

деценијама у назад, међутим, светска финансијска криза из 2008. године, навела је бројне

теоретичаре али и људе из пословног света да почну опет да размишљају на ту тему и о

одговарајућем моделу пословног извештавања. Наиме, поједини критичари су мишљења

да је финансијска криза могла да се избегне или реши доста ефикасније, само да је

постојао другачији модел извештавања.151

Логично је да само у периодима кризе, модел финансијског извештавања постане

предмет критикичке анализе. Криза која је започела у лето 2007. године, а достигла

светске размере 2008. године продуживши да утиче на ширу, глобалну економију,

изазвала је најгору рецесију, која је превазишла и ону из раних 80-их година прошлога

века. О новом моделу пословног извештавања почело се да говори још тих, раних 80-их

година, међутим, временом се престало са трагањем новог модела, да би криза из 2008.

године, стручну јавност натерала да опет почну да размишљају у том правцу. Бројне

институције су, те 2008. године и касније, својим изјавама, истицале потребу за

151 Према: ICAEW – Financial Reporting Faculty (2009). Developments in New Reporting Models: Information
for Better Market Initiative, Icaew, London, p. 1.
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унапређењем система финансијског извештавања у правцу избора новог модела

пословног извештавања, нпр:

- „Недавни догађаји на Wall Street-у последица су претераног ослањања на

систем финансијског извештавања и његов принцип историјског

трошка“152

- „Да ли је могуће да разумемо перформансе организације и мотиве управе

(менаџмента) ослањајући се искључиво на финансијске показатеље?

Заправо, да ли је уски фокус на финансијске показатеље био значајан

фактор који је допринео настанку финансијске кризе?“153

- „Узимајући у обзри збирне ефекте на друштвене трошкове претходних

скандала и дешавања (креативно извештавање, преваре у финансијским

извештајима и сл.) и сада светске финансијске кризе, нови модел

пословног извештавања би могао да допринесе повратку поверења у

рачуноводствену професију“154

- Глобална финансијска криза започета 2007. године би била примећена на

време и обуздана пре него што би досегла глобалне размере да је постојао

одговарајући модел пословног извештавања пре 2007. године “155.

Наведене и сличне изјаве, представљају позив за широком реформом

извештавања, које превазилази границе система финансијског извештавања. Предлози

нових модел пословног извештавања дати су у публикацији која је објављена 2009.

године од стране Института овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (енгл. The

Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) под насловом „Развој

новог пословног модела извештавања : Информације за бољу тржишну иницијативу“

(енгл. Developments in New Reporting Models: Information for Better Market Initiative). У

152 The institute of chartered Accountants in Australia – ICAA (2008). Broad Based Business Reporting: The
Complete Reporting Tool, Sydney, october 2008.
153 Philips, D. (2009). Recasting the reporting model – a G20 priority’, Corporate Reporting blog,
www.pwc.blogs.com, 20 february, 2009.
154 Krzus, M. (2009). 20/20 vision: tomorrow’s business reporting, CorporateGovernor, spring 2009,
www.grantthornton.com.
155 Mosso, D. (a former vice-chairman of the financial Accounting standards board [fAsb]), (2009). Early
Warning and Quick Response: Accounting in the Twenty-First Century, Bingley: Emerald, 2009.
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наведеној књизи разматрани су концепти и теорије у вези избора новог пословног

модела извештавања на основу следећих публикација и иницијатива:156

1. Балансна карта (енгл. Balance scorecard). Kaplan и Norton су у својој

књизи из 1996. године „Балансна карта: прелаз из стратегије у акцију“ (енгл. The

Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action) представили идеје о примени модела

балансне карте као мерила перформанси за потребе пословног извештавања.

Балансна карта је првенствено намењена за потребе управљачког и интерног

извештавања него ли за екстерно извештавање. Будући да Kaplan и Norton заступају став

да је систем финансијског извештавања дизајниран за свет који је данас прошлост јер,

пре свега, није у могућности да адекватно изрази нематеријалну имовину предузећа

(укључујући и интелектуални капитал) – „средства и могућности која су од кључног

значаја за успех у садашњем и будућем пословању“ 157 . Они су мишљења да су, уз

финансијске информације, информације о купцима, интерним пословним процесима и

могућностима раста и развоја, потребне и информације по основу мерила балансне

карте. Будући да балансна карта није направљена за екстерно извештавање, Kaplan и

Norton су мишљена да би било доста користи уколико би се информације из балансне

карте повезале са информацијама које су намењене екстерним корисницима (пре свега

финансијским информацијама).

Многе организације су у свој систем управљачког рачуноводства уврстиле и

балансну карту, међутим, ретке су оне које су балансну карту уврстиле у систем

екстерног извештавања. Ова чињеница вероватно не изненађује Kaplan-а и Norton-а,

будући да су они идентификовали разлоге зашто организације нерадо објављују

информације балансне карте јавно, где се, пре свега, истиче „забринутост инвеститора

да ће све информације које нису обавезне за објављивање више користити

конкурентима него стејкхолдерима“.158 Међутим, чињеница је да организације данас

објављују много више нефинансијских информација него што је то био случај раније.

156 ICAEW – Financial Reporting Faculty (2009). Developments in New Reporting Models: Information for
Better Market Initiative, Icaew, London, p. 57-61.
157 Према: Kaplan, S. R., Norton, P. D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action,
Boston: Harvard Business School Press.
158 Према: Kaplan, S. R., Norton, P. D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action,
Boston: Harvard Business School Press.
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2. Jenkins-ов извештај (енгл. The Jenkins Report). У 1994. години издата је

публикација „Унапређење пословног извештавања – фокус купца“ познате и под

називом Jenkins-ов извештај, (енгл. Improving Business Reporting – A Customer Focus) од

стране Америчког института овлашћених јавних рачуновођа (енгл. American institute of

certified Public Accountants – AICPA). Кључна порука овог издања јесте да „пословно

извештавање мора да прати промене у потребама корисника извештаја или ће да

изгуби своју релевантност“. 159 Под корисницима, у то време, сматрали су се

првенствено даваоци капитала (инвеститори).

Jenkins-ов извештај даје бројне критике систему финансијског извештавања и

позива на проширење извештавања у правцу нефинансијског извештавања и погледа

унапред (предвиђања) као и на бољу усклађеност интерног и екстерног извештавања.

FASB је прихватио неке препоруке Jenkins-овог извештаја. Међутим, препроука да се

првенствено у обзир узму информационе потребе инвеститора данас нису прихватљиве,

јер се акценат ставља на потербе свих стејкхолдера без давања приоритета

инвеститорима.

3. Предузеће сутрашњице (енгл. Tomorow’s company). Публикација

„Предузеће сутрашњице: улога бизниса у мењању света“ (енгл. Tomorrow’s Company:

The Role of Business in a Changing World) објављена је 1995. године од стране Краљевског

уметничког друштва (енгл. Royal society of Arts).

Овде се они залажу за инклузивни приступ пословању и пословном извештавању,

у коме ће постојати шири фокус на стејкхолдере и њихове односе а ужи на финансијске

показатеље. У наведеној публикацији, као и у публикацији која је од стране истог

друштва издата 1998. године под називом „Раније, прецизније, простије: Кратка верзија

инклузивног периодичног извештаја“ (енгл. Sooner, Sharper, Simpler: A Lean Vision of an

Inclusive Annual Report) наводи се како се инклузијом може допринети побољшању

пословних перформанси.

Наводи се да постоје значајна ограничења у финансијском извештавању и да је

претерано ослањање на финансијске показатеље нанело штету британској привреди.

Препоруке за нефинансијско извештавање подразумевају: извештавање о ланцу

вредности, извештавање о људском капиталу и друштву и извештавање о одрживости.

159 Оп. цит.AICPA (1994): Improving Business Reporting – A Customer Focus.
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Рад ове организације утицао је на измену Закона о предузећима у Британији 2006.

године.

4. Периодични извештај 21. века (енгл. The 21st century annual report).

Прототип периодичног извештаја 21. века (енгл. The 21st Century Annual

Report/Prototype) и Извештавање о перформансама у дигиталном добу (енгл.

Performance Reporting in the Digital Age) су два извештаја које је објавио Институт

овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса – ICAEW, 1998. године. Они су предложили

објављивање ширег извештаја водећих показатеља финансијских перформанси,

активније укључивање стејкхолдера и већу примену информационих технологија у

извештавању.

5. Неизбежна промена (енгл. The inevitable change). „Пословно

извештавање: Неизбежна промена?“ (енгл. Business Reporting: The Inevitable Change?)

је извештај Института овлашћених рачуноводђа Шкотске (енгл. Institute of chartered

Accountants of Scotland – ICAS) из 1999. године. У њему се истиче да је традиционални

систем финансијског извештавања развијен превенствено за производна предузећа са

претежно „опипљивом“ имовином. Такође, он је прилагођен периодичном, синтетичком

извештавању, заснованом на историјским финансијским информацијама. Имајући то у

виду, истиче се да, као такав, традиционални систем финансијског извештавања, више

не успева да задовољи све потребе корисника. Као решење, овај извештај предлаже

израду електронског сервиса који ће бити намењен екстерним корисницима и који ће

информације бити груписане посебно, за сваку групу стејкхолдера.

6. Inside-out. „Inside Out: Извештавање о вредности за акционаре“ (енгл.

Inside Out: Reporting on Shareholder Value) представља извештај који је Институт

овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса - ICAEW објавио 1999. године у којој се каже

да „инвестиотори, у савременим условима, желе информације о потенцијалима

организације да ствара вредност за акционаре... Будућност је непредвидива и не може

се о њој извештавати као о другим, вероватним чињеницама, али извештавање само о

прошлости није довољно“. Такође, скреће се пажња и на друге проблеме везане за

финансијско извештавање. Овим извештајем се предлаже да организације чијим се

акцијама тргује на берзи објављују више о њиховим стратегијама и покретачима

вредности.
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7. Динамика вредности (енгл. Value dynamics). Публикација Bolton-a,

Libert-a и Samek-a, „Избегавање вредносног кода: Како успешни послови креирају

стварају богатство у новој економији“ (енгл. Cracking the Value Code: How Successful

Businesses Are Creating Wealth in the New Economy) из 2000. године представља основни

концепт у динамици вредности – приступ који се бави пословањем и стварањем

вредности. Аутори су мишљења да „старе методе управљања и мерења нису више

одговарајуће“. Организације би, по њима, требало да буду транспарентније и више

наклоњене корисницима у њиховим извештајима. Посебно би требале да прикажу

тренутну вредност њихове имовине, укључујући и нематеријалну имовину. У „новој

економији“ нематеријална имовина, као што су односи, знање, људи, брендови и сл.

заузимају централну позицију међу имовином организације.

8. Глобална иницијатива за извештавањем (енгл. Global Reporting

Initiative - GRI). GRI представља јединствено решење за променом модела пословног

извештавања. Из тог разлога ову иницијативу разматраћемо и представити у оквиру IV

дела овог рада.

9. Brookings институција (енгл. The Brookings Institution). У 2001. години,

Brookings институција је објавила издања „Невиђено богатство: Извештај Brookings

институције о схватању нематеријалних извора вредности“ (енгл. Unseen Wealth:

Report of the Brookings Task Force on Understanding Intangible Sources of Value) и књигу

коју је написао Baruch Lev „Нематеријална имовина: управљање, мерење и

извештавање“ (енгл. Intangibles: Management, Measurement, and Reporting). У наведеним

издањима разматра се пгоблематика извештавања о нематеријалној имовини где је изнет

став да постоји „велико и растуће неслагање између значаја нематеријалне имовине за

економски развој и способности да се она идентификује, измери и да се извештава о

њој, што потенцијално представља озбиљан проблем за менаџере, инвеститоре и

државу“. Тада је и приказан Oквир за карту ланца вредности који је предложио проф.

Lev.

10. Извештавање о вредности (енгл. Value reporting). Књигe „Револуција

извештавања о вредности: Изван ивзештавања о профиту“ (енгл. The ValueReporting™

Revolution: Moving Beyond the Earnings Game) аутора Eccles-а, Herz-а, Keegan-а и Philips-
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а из 2001. године и „Изградња поверења: Будућност корпоративног извештавања“ (енгл.

Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting) аутора diPiaza-е и Eccles-а из

2002. године, издатих од стране PriceWaterhouseCoopers – PWC разматрају недостатке

система финансијског извештавања и могућности извештавања о вредности. Кључна

идеја и овде је, као и код претходних аутора, већа транспарентност и објављивање како

финансијских тако и нефинансијских информација које би требало да буду засноване на

одређеним стандардима и на добровољној бази у почетку, а са развојем праксе

извештавања, да извештавање о нефинансијским показатељима постане обавезно.

11. Hermes принципи (енгл. The Hermes Priciples). Брошура „Hermes

принципи: Шта акционари очекују од организације – и шта би организације требало да

очекују од њихових инвеститора“ (енгл. The Hermes Principles: What Shareholders Expect

of Public Companies – and What Companies Should Expect of Their Investors), аутора

Watson-a и Watson-a издата од стране Hermes Pension Management-a, објављена је у 2002.

години. Hermes принципи дају инвеститорима поглед на пословно извештавање,

наглашавајући важност комуникације са акционарима о битним питањима. Посебно се

истиче да одређени финансијски показатељи могу да доведу у заблуду кориснике

извештаја. Централну улогу у процени пословних перформанси, по Hermes принципима,

требало да имају дисконтовани токови готовине.

Као што се види на основу претходног бројне су иницијативе које се залажу за

реформом система извештавања у правцу пословног извештавања. Свима њима

заједночко је да је систем финансијског извештавања недовољно ефикасан за савремене

услове пословања, недовољно транспарентан у погледу отворености према

стејкхолдерима (посебно према инвеститорима и акцонарима). Они се залажу за

транспарентно извештавање, извештавање и о нематеријалној имовини и процесу

стварања вредности. Међутим, као што се овде, из почетних иницијатива за пословним

извештавањем, види, у почетку су залагања ишла у корист инвеститора и акцонара као

кључних корисника финансијских извештаја. Међутим, чињеница је да су касније сви

стејкхолдери посматрани као равноправни корисници рачуноводствених извештаја.
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2.2. Поједини модели пословног извештавања

Модели пословног извештавања настали су на критикама система финансијског

извештавања и тежњи да се његови недостаци отклоне. У литератури се посебно

издвајају два модела пословног извештавања:160

1. Извештај о додатој вредности;

2. Извештај о кључним факторима успеха и

3. Интегрисано извештавање.

Будући да смо интегрисаном извештавању, као о једном од заокружених

концепата пословног извештавања, посветили цео IV део рада, у наставку ћемо

приказати основе прва два модела пословног извештавања.

2.2.1.   Извештај о додатој вредности

Додата вредност представља алтернативну меру перформанси од профита.

Генерално, корисници финансијских извештаја верују да је профит једини показатељ

напретка сваке организације. Међутим, додата вредност је обухватнија мера

перформанси. Додатна вредност се дефинише као „богатство креирано од стране

извештајног ентитета сопственим и снагама својих запослених и састоји се од зарада и

дневница, бенифиција, камата, дивиденде, пореске амортизације и задржане нето

добити“161. Такође, дефинише се и као „Повећање тржишне вредности као последица

промене у форми, локацији или доступности производа или услуга искључујући

промену цене роба и услуга из окружења“.162

160 Малинић, С, Савић, Б. (2011). Трансформација корпоративног извештавања – од финансијског ка
пословном извештавању, Економски хоризонти, 2011/13(1), Економски факултет, Крагујевац, стр. 115-
122.
161 Mishra, S. Value Added Reporting: A Close View, доступно на:
http://www.yourarticlelibrary.com/accounting/value-added-reporting/value-added-reporting-a-close-view-
financial-analysis/67766/; датум приступа: 18.12.2015. год.
162 Mishra, S. Value Added Reporting: A Close View, доступно на:
http://www.yourarticlelibrary.com/accounting/value-added-reporting/value-added-reporting-a-close-view-
financial-analysis/67766/; датум приступа: 18.12.2015. год.
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Додата вредност има следеће карактеристике:163

1. Фокусира на креирање и дистрибуцију;

2. Може бити у бруто или нето износу;

3. Бруто додата вредност је термин који се користи за разлику између бруто

продаје и прихода од услуга и трошкова материјала и услуга;

4. Нето додата вредност је термин који се користи за онај износ који се

добија разликом између бруто додате вредности и годишњег износа

амортизације.

Додата вредност је веома значајно мерило у процени перформанси организације.

Она показује богатство које је организација створила током одређеног временског

периода. Извештај о додатој вредности приказује обрачунату додату вредност и њену

употребу од стране различитих стејкхолдера – запослених, акционара, повериоца.164

Наиме, код додате вредности треба разликовати два процеса: креирање вредности

и дистрибуција вредности. Свако предузеће требало би да тежи процесу стварања вишка

вредности. Сви учесници који се налазе у процесу стварања вредности требало би да се

нађу и у њеној дистрибуцији. Међутим, постоје и они који не учествују у стварању

вредности а ипак се јављају у њеној дистрибуцији (ту се мисли на јавност, локалну

заједницу и др.). Они који највише доприносе стварању вредности и на које се вредност

највише дистрибуира јесу: акционари, запослени, држава и даваоци капитала (нпр.

инвеститори у обвезнице предузећа, кредитори, добављачи и др.). Процес стварања и

дистрибуције вредности приказан је на Слици 3.

На основу значаја коју додата вредност, као показатељ, има за доношење одлука

али и функционисање предузећа у савременим условима пословања увиђа се и важност

извештавања о додатој вредности. По први пут, Извештај о додатој вредности уведен је

у Великој Британији, 1975. године, од стране Комитета за рауноводствене стандарде

(енгл. Accounting Standards Steering Committee). Његова употреба се касније, током 80-

их година прошлога века, проширила и на организације у Холандији, Немачкој и

Француској, а затим и на остатак света.

163 Mishra, S. Value Added Reporting: A Close View, доступно на:
http://www.yourarticlelibrary.com/accounting/value-added-reporting/value-added-reporting-a-close-view-
financial-analysis/67766/; датум приступа: 18.12.2015. год.
164 Van Staden, C.J. (2000). The value added statement: Bastion of social reporting or dinosaur of Financial
reporting, Working papers, Massey University, New Zeland, p. 7.
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Као разлози за објављивање извештаја о додатој вредности наводе се следећи:165

- Указује на друштвену одговорност предузећа;

- Представља средство комуницирања са запосленима;

- Помаже обликовању очекивања запослених;

- Пружа основу за преговарање о платама и колективном уговору.

Слика 3. Концепт стварања вредности
Извор: Mishra, S. Value Added Reporting: A Close View, доступно на:

http://www.yourarticlelibrary.com/accounting/value-added-reporting/value-added-reporting-a-close-view-
financial-analysis/67766/; датум приступа: 18.12.2015. год.

165 Малинић, С, Савић, Б. (2011). Трансформација корпоративног извештавања – од финансијског ка
пословном извештавању, Економски хоризонти, 2011/13(1), Економски факултет, Крагујевац, стр. 116.
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Наведени извештај истовремено указује на способност плаћања уговорних

обавеза, и представља основу за процену друштвених перформанси компаније. У

описаном амбијенту интереси акционара су у другом плану. На тај начин се компанија

приказује као алтруиста који је заинтересован за добродобит целе заједнице, а не као

субјект који се примарно руководи максимизацијом профита.166

2.2.2.   Извештај о кључним факторима успеха

Кључни (критични) фактори успеха (енгл. Key Performance Indicators – KPIs) се

могу дефинисати као „квантитативни и квалитативни показатељи који се користе за

оцену напретка организације на основу задатих циљева. Задати циљеви су на нивоу

таргета разврстани по департманима и појединцима. Постизање ових циљева се

проверава у регуларним интервалима.“ 167 Такође, KPIs се могу дефинисати и као

компоненте стратегије помоћу којих предузеће надмашује конкуренте, односно у

питању су фактори фокусирани на будући успех. Релевантна литература идентификује

широк спектар кључних фактора успеха: бренд, трошкове, сатисфакцију купаца, раст,

људски капитал, иновације, квалитет, производ, стратегију, технологије, поверење.

Критични фактори успеха се током времена мењају, конзистентно променама у

предузећу и окружењу.168

Може се рећи да изабрати кључне факторе успеха није једноставан посао. Наиме,

потребно је идентификовати оне факторе који су критични за успех конкретне

организације, њену делатност и привредну грану којој припада узимајући у обзир

целокупан амбијент како интерни тако и екстерни (укључујући и понашање конкурената

и њихове стратегије). Као смернице у идентификовању кључних фактора успеха

менаџменту могу послужити следећа питања:169

166 Малинић, С, Савић, Б. (2011). Трансформација корпоративног извештавања – од финансијског ка
пословном извештавању, Економски хоризонти, 2011/13(1), Економски факултет, Крагујевац, стр. 116.
167 Public Record Office Victoria – PROS (2010): Strategic Management Guideline 3 – Key Performance
Indicators, State of Victoria, p. 6.
168 Малинић, С, Савић, Б. (2011). Трансформација корпоративног извештавања – од финансијског ка
пословном извештавању, Економски хоризонти, 2011/13(1), Економски факултет, Крагујевац, стр. 118.
169 Исто.
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1. Који фактори иницирају настанак трошкова?

2. Који фактори утичу на генерисање прихода?

3. Шта је то што доприноси предузимању инвестиција?

4. Који фактори излажу предузеће ризику?

У литератури се може наћи списак карактеристика које би, ако не све онда

већину, одређени фактори успеха требало да имају да би се сматрали критичним за

одређену организацију. Наиме, како би одређени фактори успеха били критични, они би

требало да буду:170

- Релевантни и у сагласности са визијом, стратегијом и циљевима

извештајног ентитета;

- Усмерени на шире стретешке вредности извештајног ентитета уместо на

на локалне пословне резултате – избор погрешних KPIs може довести до

контрапродуктивног понашања и лоших резултата;

- Репрезентативни – прилагођени извештајном ентитету и његовим

пословним перформансама;

- Реални – прилагођени могућностима извештајног ентитета и њихова

корист је већа од трошкова њиховог израчунавања;

- Прецизни – јасни у смислу неизазивања недоумица и погрешне

интерпретације;

- Достижни – подразумева постављање циљева које је могуће пратити,

достићи, који су разумни и прилагођени условима пословања и могуће их

је независно потврдити;

- Мерљиви – могуће их је квантификовати/измерити и могу бити

квантитативни или квалитативни;

- Константни – у циљу идентификовања тренда подразумева се да се једном

изабрани фактор успеха не мења често што омогућава његово поређење

током времена а на основу тога и утврђивање тренда;

- Временски остварљиви – могуће их је остварити у датом временском

периоду;

170 Public Record Office Victoria – PROS (2010): Strategic Management Guideline 3 – Key Performance
Indicators, State of Victoria, p. 7.
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- Разумљиви – појединци и групе су свесни на који начин њихово понашање

и активности доприносе остваривању општег циља организације;

- Споразумни – сви учесници су пристали на одговорност за њихово

остваривање;

- Дефинисани – права и одговорност су јасно дефинисани;

- Подложни проценама – регуларним проценама обезбеђује се да KPIs буду

релеватни.

Табела 14. Пример KPIs који би требало да се нађу у Извештају о кључним факторима
успеха у три сектора

Банкарски сектор Нафтна индустрија Трговина
Задржавање купаца Капитални трошкови Капитални трошкови

Пенетрација тржишта Проценат успешности
истраживања

Промене у портфолиу
продавница

Квалитет имовине Искоришћеност
рафинерија

Очекивани поврат улагања
у нове продавнице

Адекватност капитала Капацитет рафинерија Сатисфакција купаца

Имовина којом се управља Ниво расположивих
резерви

Продаја у сличним
продавницама

Изгубљени (пропали)
кредити Трошкови замене резерви Продаја по квадрату

продавнице
Извор: Public Record Office Victoria – PROS (2010): Strategic Management Guideline 3 – Key Performance

Indicators, State of Victoria, p. 7.

Фактори успеха који испуњавају већину од наведених карактеристика се могу

сматрати критичним за одређени извештајни ентитет. Међутим, треба рећи да ће

различите организације (у зависности од њихове стратегије, делатности и других

специфичности) имати и различите KPIs. У Табели 14 дали смо пример KPIs, који би се

требало наћи у Извештајима о кључним факторима успеха, за организације из области

банкарског, нафтног и сектора трговине.

Као што се види из Табеле 14, организације из различитих сектора имају

различите KPIs. Поставља се питање колико KPIs би требало да садржи Извештај о

кључним факторима успеха. Истраживања су показала да тај број не би требало да буде

мањи од четири а већи од десет.
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3. ЗНАЧАЈ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ВРЕДНОСТИ КАО ДЕЛА
ПОСЛОВНОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОЈ

ЕКОНОМИЈИ

У савременим условима пословања, централна категорија пословања предузећа

постала је вредност. Може се рећи да се пословање предузећа у савременим условима

своди на стварање и одбацивање вредности. Бројни аутори бавили су се овим процесима

и дошло се до закључка да предузеће у овом процесу конкурише на два тржишта171:

комерцијалном и финансијском (Слика 4). Према тој теорији, предузеће перманентно

„ствара“ вредност на комерцијалном тржишту и „одбацује“ вредност на финансијском

тржишту. Стварање вредности зависи од способности предузећа да задовољи потребе

купаца/клијената на бољи начин од конкурената. Одбацивање вредности зависи од

способности предузећа да на тржишту капитала инвеститорима обезбеди супериоран

принос на улагања. Кроз менаџмент вредности предузеће се оспособљава да одговори

на оба изазова. Све то указује на то да менаџмент, приликом формулисања стратегије

предузећа и његових делова, уместо профита и на њему заснованих мерила

перформанси, користи мерила перформанси која одражавају створену/уништену

вредност. Такође, на бази ових мерила перформанси, могуће је вршити контролу и

награђивање менаџмента.172

Према томе, приказати пословање предузећа на начин како је то рађено помоћу

традиционалних финансијских извештаја, у савременим условима пословања није

довољно већ се јавља потреба да се прикажу информације које ће сваку одлуку,

активност или план повезати са вредношћу (стварањем или одбацивањем вредности).

Како би претходно било могуће остварити, потребно је развити концепт или модел

извештавања којим ће бити обухваћене перформансе које показују створену и одбачену

(уништену) вредност.

171 Ђуричин, Д., Лончар, Н. (2010). Менаџмент помоћу пројеката, треће, прерађено и допуњено издање,
ЦИД, Београд, стр. 13.
172 Ђуричин, Д., Лончар, Н. (2010). Менаџмент помоћу пројеката, треће, прерађено и допуњено издање,
ЦИД, Београд, стр. 13.
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Слика 4. Стварање и одбацивање вредности у предузећу
Извор: Ђуричин, Д., Лончар, Н. (2010). Менаџмент помоћу пројеката, треће, прерађено и допуњено

издање, ЦИД, Београд, стр. 14.

Традиционални финансијски извештаји нису у могућности да процес стварања и

одбацивања вредности у целости прикажу па се с тим у вези јавља потреба за новим

моделом, који ће бити у могућности да прикаже процес стварања и одбацивања

вредности, за који су заинтересовани сви стејкхолдери предузећа. Интегрисано

извештавање представља основу за решавањем питања извештавања којим ће се

активности предузећа повезати са вредношћу. 173 Поставља се Шта је све потребно

приказати како би се објаснила вредност? Гледајући уопштено, постоје три елемента

које је потребно објаснити, а подела је извршена у односу на период који се посматра:174

1. Извештавање о текућој пословној години – кратак рок (енгл. Business as

usual). Овде се објашњава тренутно пословање и финансијске и пословне

перформансе предузећа засноване на подацима из текуће године;

173 KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business Reporting, Issue 2, p. 5.
174 KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business Reporting, Issue 2, p. 6.
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2. Извештавање о плановима менаџмента и анализи окружења – средњи рок.

Корисницима је потребно дати информације на основу којих би на прави

начин разумели планове менаџмента али и ризике и неизвесност који

долазе из окружења а који прате остварење тих планова и како ће се све то

одразити на вредност и

3. Дугорочна вредност – дуги рок. На овом нивоу, будући да се ради о дугом

року, сви фактори су променљиви. Овде се дају информације о

стратешком развоју предузећа, шансама и опасностима по предзеће и

његове активности на дуги рок и како све то може утицати на будућу

вредност.

Након тога намеће се питање на који начин је могуће да се Интегрисаним

извештавањем прикажу претходни елементи? Наиме, Интегрисани извештаји комбинују

финансијске и нефинансијске информације са прогнозама које се праве како би

корисницима тих извештаја омогућиле да разумеју све компоненте вредности предузећа

и како на њу могу да утичу будуће шансе и претње. Посматрајући их збирно, ови

показатељи на потпунији начин дају увид на перформансе предузећа и његову вредност.

Интегрисано извештавање требало би, ако не да уклони, онда бар да смањи јаз

између онога што предузећа тренутно, уз помоћ постојећих извештаја, приказују и

онога што би требало да приказују. Интегрисано извештавање представља својеврсну

„културолошку промену“ у начину извештавања и води ка извештавању о пословним

активностима на начин на који то захтевају корисници извештаја. Овоме посебно

доприносе следећа два елемента:175

1. Извештавање о пословном моделу предузећа, његовом окружењу и

стратегији у циљу идентификовања могућности и изазова са којима се

предузеће сусреће;

2. Примена „Интегрисаног размишљања“ у доношењу одлука. Проблеми

идентификовани на почетку извештаја који се односе на пословни модел

и окружење у коме предузеће послује морају бити предмет пословне

стратегије а у крајњем и предмет извештавања и управљања.

175 KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business Reporting, Issue 2, p. 7.
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Овај след је битан и централан у објашњењу активности менаџмента. Такође,

помоћу оваквог следа активности обезбеђује се да извештај остане фокусиран на питања

која су битна за пословање предузећа. Сам процес објашњења вредности кроз извештаје

приказан је на Слици 5.

Слика 5. Објашњење вредности

Извор: KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business
Reporting, Issue 2, p. 5.

Јаз између традиционалног извештавања и информација о вредности постао је

све очигледнији последњих година, а посебно у догађајима који су 2008. године довели

до финансијске кризе светских размера. Фокус на извештавање о текућој пословној

години може, донекле, да корисницима извештаја помогне да стекну јаснију слику о

пословању предузећа али то није довољно информација за пројектовање вредности на

дуги рок. Идентификовање онога што би требало да објасни претње и могућности

пословања које утичу на вредност зависи од конкретне ситуације предузећа, међутим,

у свакој ситуацији неопходно је:176

- Разумети како извештавање о пословању предузећа (извештајног

ентитета) и његовим могућностима и опасностима утиче на процену

вредности тог предузећа од стране инвеститора и пружити им неопходне

информације како би процена била што реалнија;

176 KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business Reporting, Issue 2, p. 7.
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- Приказати информације о окружењу (укључујући и мерила перформанси

и рзизика) тако да корисници могу да формирају личне ставове о

факторима који могу утицати на вредност у будућности. Такође, уколико

се стратегијом предузећа подразумева освајање нових тржишта, у

извештају би требало дати податке на основу којих ће корисници стећи

слику о тренутном и потенцијалном тржишном учешћу, а не само

објаснити стратегију.

Мали број стејкхолдера може имати кључни утицај на процес стварања и

одбацивања вредности у предузећу. Они могу да представљају претњу, као нпр. могући

губитак лиценце, или могу представљати шансу, нпр. отварање нових тржишта.

Извештаји, како би пружили комплетну слику пословања, морају да покрију и ова

питања, будући да се ради о кључним факторима, тзв. покретачима вредности.

Понекад, а посебно приликом извештавања о питањима везаним за друштвену

одговорност, истиче цену доласка до појединих информација и њиховог објављивања,

занемарујући при том користи које од тих информација може да има и само предузеће

али и њихови корисници. Међутим, чињеница је да би се приликом извештавања

требало, углавном, руководити следећим:

- Околности и фактори који су од великог значаја на пословање предузећа

и стварање и одбацивање вредности морају да буду саставни део

пословног извештавања као и друге материјално значајне ставке;

- За околности и факторе који немају значајан утицај, корисцници могу да

се информишу и на основу релевантног индикатора ризика.

Променљивост фактора на дуги рок, за многа предузећа, представљаће велики

део њихове вредности, па би недостатак информација о томе могао да доведе

инвеститоре у заблуду.

На основу свега овога, процес стварања и одбацивања вредности у предузећу, као

и извештавања о томе заузима кључно место у Интегрисаним извештајима и веома је

битно да сви запослени у предузећу своје активности могу повезати (директно или

индиректно) са тим процесима како би се на прави начин могло извештавати о томе.
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4. ПОТРЕБА ЗА РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МОДЕЛА
ПОСЛОВНОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОЈ

ЕКОНОМИЈИ

Савремени услови пословања, условили су развој пословног извештавања као

начин да се одговори растућим информационим али и контролним потребама које се

јављају код корисника извештаја. То је довело до тога да су предузећа, углавном

добровољно, поред финансијских извештаја, објављивала и низ других извештаја, о

којима је било речи у претходном делу. Ти извештаји су својеврсна допуна

финансијским извештајима. Међутим, чињеница је, да предузећа нису на систематичан

и јединствен начин, руководећи се конкретним концептуалним оквиром или моделом,

вршила извештавања, већ су се пословни извештаји разликовали од предузећа до

предузећа, у складу са циљем извештавања и потребама појединих стејкхолдера.

Ово може да доведе до ситуације где извештаји постају гломазни и детаљни и за

чије тумачење је потрбан висок ниво стручности. Такође, сви ови извештаји бивају

упућени бројним корисницима, у различитим форматима и у различито време и то

упркос чињеници да садрже доста заједничких информација. Из наведених разлога,

јавила се и идеја да се сви корпоративни извештаји, како они финансијски тако и

нефинансијски, поједноставе и прикажу обједињено а да се тај процес извештавања

регулише јединственим концептуалним оквиром.

Такође, приликом анализе пословања предузећа акценат се са профита пребацио

на вредност. Извештавање о процесима стварања и одбацивања у предузећу наметнуло

се као неопходност, будући да све већи број корисника жели да има увид у то како ће се

поједине активности предузећа и утицај појединих фактора одразити на њихову

вредност. Све су то чињенице, о којима су предузећа негде делимично, негде у

потпуности извештавала, али без постојања јединственог оквира, упутства или модела

који би те извештаје учинио упоредивим и разумљивијим.

У трaгaњу зa oдгoвaрajућим систeмoм извeштaвaњa, рaзвили су сe брojни

приступи, тeoриje, извeштajи и кoнцeпти пoд рaзличитим нaзивимa: Извeштaвaњe o

зaштити живoтнe срeдинe, Извeштaвaњe o oдрживoсти, Извeштaвaњe o друштвeнoj

oдгoвoрнoсти и сличнo.
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Из свeгa тoгa, мoгу сe издвojити двe инициjaтивe кoje прoмoвишу извeштaвaњe o

друштвeнoj oдгoвoрнoсти и кoje мoгу пoнудити зaoкружeн систeм извештавања, a тo

су:177

1. Meђунaрoднa инициjaтивa зa интeгрисaним извeштaвaњeм, кojу

прoмoвишe Meђунaрoдни савет зa интeгрисaнo извeштaвaњe (eнгл.

International Integrated Reporting Council – IIRC), и

2. Глoбaлнa инициjaтивa зa извeштaвaњeм, кojу прoмoвишe истoимeнa

oргaнизaциja (eнгл. Global Reporting Initiative – GRI).

177 Према: Павловић, М., Ђукић, Т., Ђурић, О. (2016). Извештавање о друштвено одговорном пословању
– интегрисано извештавање и глобална иницијатива за извештавањем о одрживости, Теме, вол. XL, No2.
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IV ИНТЕГРИСАНО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАО
МОДЕЛ ПОСЛОВНОГ ИЗВЕШТАВАЊА У

ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. НАСТАНАК И РАЗВОЈ ИДЕЈЕ О ИНТЕГРИСАНОМ
ИЗВЕШТАВАЊУ

Кoнцeпт интeгрисaнoг извeштaвaњa je рeлaтивнo нoв, пa сaмим тим нису

дeфинисaнa кoнaчнa рeшeњa, смeрницe и упутствa зa спрoвoђeњe oвaквoг видa

извeштaвaњa у прeдузeћу и нa тoмe сe joш увeк рaди. Гoдинe 2009. нa инициjaтиву

Принцa oд Вeлсa oдржaн је сaстaнaк прeдстaвникa инвeститoрa, креатора

рачуноводствених стандарда, прeдузeћa, рaчунoвoдствeних тeлa и институциja и

прeдстaвникa Уjeдињeних нација, штo je кao рeзултaт имaлo фoрмирaњe Meђунaрoднoг

одбора за интeгрисaнo извeштaвaњe (енгл. International Integrated Reporting Council –

IIRC), a у циљу ствaрaњa општеприхваћеног концeптуaлнoг oквирa зa Интeгрисaнo

извeштaвaњe. Пo њихoвoj зaмисли, улoгa IIRC ниje дa прeдузeћимa пoвeћa oптeрeћeњe

у пoглeду извeштaвaњa, вeћ дa ствoри jeдинствeни oквир кojи ћe им oмoгућити дa крoз

извeштaj кojи ћe произаћи из тoг oквирa зaинтeрeсoвaним кoрисницимa дajу jaсниjу

слику o свoм пoслoвaњу. Нa тaj нaчин, дoбитници би били нe сaмo кoрисници извeштaja

вeћ и извeштajни eнтитeти.

Пoстaвљa сe питaњe зaштo сe ишлo нa oснивaњe нoвoг мeђунaрoднoг тeлa, a нe

нa тo дa сe у oквиру вeћ пoстojeћих прoфeсиoнaлних oргaнизaциja, кao штo je нпр. Одбор

за међународне рачуноводствене стандарде (енгл. International Accounting Standard

Board – IASB), oвaквa инициjaтивa спрoвeдe у дeлo. И пoрeд чињeницe дa у свeту

функциoнишe нeкoликo звaничних рaчунoвoдствeних oргaнизaциja кoje сe бaвe

утврђивaњeм стaндaрдa и рeгулисaњeм oблaсти финaнсиjскoг извeштaвaњa, дoшлo сe дo

зaкључкa дa ниjeднa oд њих нeмa дoвoљaн aутoритeт и лeгитимитeт дa oбjeдини свe

eлeмeнтe нeoпхoднe зa рaзвoj и имплeмeнтaциjу Интeгрисaнoг извeштaвaњa и дa je бoљe

дa сe oвaквa инициjaтивa спрoвeдe крoз oснивaњe пoтпунo нoвe oргaнизaциje, кoja би
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билa пoдржaнa oд стрaнe вoдeћих свeтских oргaнизaциja кoje имajу интeрeсa зa

рeгулисaњe oвe oблaсти, aли и вoдeћих кoмпaниja.

IIRC oкупљa нajвeћe и нajутицajниje кoмпaниje у свeту кaкo прoизвoднe тaкo и

услужнe, aли и брojнe финaнсиjскe и рaчунoвoдствeнe институциjе. Tу, на пример,

спaдajу кoмпaниje кao штo су: Volvo (Швeдскa), BASF (Нeмaчкa), Danone (Фрaнцускa),

Indra (Шпaниja), Marks and Spencer Group (Вeликa Бритaниja), Microsoft Corporation

(СAД), New Zeland Post (Нови Зеланд), Novo Nordisk (Дaнскa), SK Telekom (Jужнa

Кoрeјa), Tata (Индиja), Terna (Итaлиja), Coca Cola (СAД) и брojнe другe. Oвдe су тaкoђe

биле укључeнe и брojнe рaчунoвoдствeнe oргaнизaциje кao штo су: Aсoциjaциja

oвлaшћeних и сeртификoвaних рaчунoвoђa Eнглeскe (енгл. Association of Chartered

Certified Accountants – ACCA), Oвлaшћeнo удружeњe упрaвљaчких рaчунoвoђa Eнглeскe

(енгл. Chartered Institute of Management Accountants – CIMA), Национални савет

рачуновођа и рачуноводствених стручњака Италије (итал. Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC), зaтим брojнe рeвизoрскe кућe

пoпут Ernet and Young, Deloite, PWC, KPMG. Сви oни били су aнгaжoвaни нa пилoт-

прoгрaму (енгл. IR Pilot Programme) кojи je зa циљ имao прикупљaњe штo вeћeг брoja

искустaвa oвaквoг видa извeштaвaњa, сaглeдaвaњe прoблeмa сa кojимa сe извeштajни

eнтитeти суoчaвajу, aли и пoтрeбa кoрисникa извeштaja. Из тoг рaзлoгa, у oквиру oвoг

прoгрaмa фoрмирaнe су двe групe (мрeжe) субjeкaтa, a сaмим тим и двa дeлa прoгрaмa:

1. Пилoт-прoгрaм – пoслoвнa мрeжa (мрeжa прeдузeћa) и

2. Пилoт-прoгрaм – мрeжa инвeститoрa.

Oснoвни зaдaци Пилoт-прoгрaмa – пoслoвнa мрeжa (мрeжa прeдузeћa) oглeдaли

су сe у:178

- Обeзбeђивaњу кoнструктивних пoврaтних инфoрмaциja у вeзи са кључним

елементима нoвoг кoнцeптуaлнoг oквирa зa интeгрисaнo извeштaвaњe у

циљу њeгoвoг рaзвoja и дaљe прaктичнe примeнe;

- Пружaњу пoчeтнoг импулсa и пoдстрeкa прeдузeћимa прeд пoчeтaк ширe

примeнe кoнцeптa Интeгрисaнoг извeштaвaњa.

178 http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pilot-programme-business-network/, датум приступа:
10.04.2015. год.
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Циљ Пилoт-прoгрaмa – мрeжa инвeститoрa биo je дa:179

- Сa aспeктa инвeститoрa укaжe нa нeдoстaтaк дoсaдaшњeг мoдeлa

финaнсиjскoг извeштaвaњa;

- Пружи пoврaтнe инфoрмaциje o нoвoм мoдeлу извeштaвaњa прeдузeћa из

Пилoт-прoгрaмa – пoслoвнa мрeжa, сa aспeктa инвeститoрa кao кoрисникa

тих извeштaja;

- Укључи инвeститoрe, кao кључнe кoрисникe финaнсиjских извeштaja, у

прoцeс ствaрaњa кoнцeптуaлнoг oквирa зa Интeгрисaнo извeштaвaњe.

Oд пoчeткa пилoт-прoгрaмa, првoj групи (пoслoвнa мрeжa) прикључилo сe прeкo

дeвeдeсeт субjeкaтa из цeлoг свeтa. Oни су, зajeднo сa људимa из IIRC и другим

члaнoвимa мрeжe, били aнгaжoвaни нa oвoм прoгрaму, a њихoвa искуствa прaћeнa су

путeм индивидуaлних сaстaнaкa, „вeбинaрa“180, сaстaнaкa нa нивoу рeгиoнa и сeктoрa,

те крoз брojнe публикaциje. Нa oвaj нaчин, oмoгућeнo je дa сe крoз интeрaкциjу oвих

субjeкaтa дoђe дo штo бoљих прaктичних рeшeњa у пoглeду Интeгрисaнoг извeштaвaњa

и кoнструисaњa jeдинствeнoг кoнцeптуaлнoг oквирa зa Интeгрисaнo извeштaвaње кojи

ћe oдгoвaрaти и прeдузeћимa кao извeштajним eнтитeтимa и инвeститoримa кao

кoрисницимa тих извeштaja. Вeрзиja 1.0 Koнцeптуaлнoг oквирa зa интeгрисaнo

извeштaвaњe oбjaвљeнa je крajeм 2013. гoдинe.

Oд тaдa сви извeштajи сaстaвљeни у склaду сa стaндaрдимa Интeгрисaнoг

извeштaвaњa нoсe њихoв лoгo (Сликa 5).

Сликa 5. Лoгo Интeгрисaнoг извeштaвaњa
Извoр: www.integralreporting.org; дaтум приступa: 14. 10. 2015.

179 Павловић, М., Ђукић, Т., Ђурић, О. (2016). Извештавање о друштвено одговорном пословању –
интегрисано извештавање и глобална иницијатива за извештавањем о одрживости, Теме, вол. XL, No2;
према: http://www.theiirc.org/companies-and-investors/pilot-programme-business-network/, датум приступа:
10.04. 2013. год.
180 Састанци који се одржавају on-line, путем одговарајуће платформе где сваки од учесника поседује
рачунар, web камеру и микрофон и активно учествује у састанку са могућносшћу да гледа и комуницира
са осталим учесницима у реалном времену.
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Увидевши значај интегрисаног извештавања, ревизорска кућа KPMG у њему

види будућност пословног извештавања. Из тог разлога KPMG je објавила два издања

под називом „Интегрисано извештавање: анализа перформанси бољег пословног

извештавања“ (енгл. Integrated Reporting: Performance insight through Better Business

Reporting).

У првом издању, објављеном септембра 2011. године, поменута ревизроска кућа

приказала је низ текстова њихових стручњака са намером да објасни шта је то

Интегрисано извештавање и зашто би менаџери и људи из рачуноводствене праксе

требало да буду заинтересовани за овај начин извештавања.

У другом издању које је објављено 2012. године, стручњаци из KPMG-а, трудили

су се да објасне начин на који Интегрисано извештавање може помоћи организацијама

које га примењују да на бољи начин прикажу своје пословање. Такође, у овом издању,

приказана су и нека практична искуства у примени Интегрисаног извештавања и питања

која се могу јавити приликом практичне примене Интегрисаног извештавања. По

KPMG- у, Интегрисани извештаји представљају „Причу предузећа о стварању

вредности“.181

1.1. Циљ и сврха интегрисаног извештавања

Oснoвни циљ интeгрисaнoг извeштaja jeстe дa инвeститoримa прикaжe кaкo

oргaнизaциja ствaрa врeднoст тoкoм врeмeнa. Интeгрисaни извeштaj дoпринoси

пoбoљшaњу инфoрмисaнoсти свих стejкхoлдeрa, укључуjући зaпoслeнe, купцe,

дoбaвљaчe и друге пoслoвнe пaртнeрe, лoкaлну зajeдницу, држaву и држaвнe oргaнe кao

и oргaнe лoкaлнe сaмoупрaвe, oднoснo свe oнe кojи су дирeктнo или индирeктнo

зaинтeрeсoвaни зa пoслoвaњe прeдузeћa и пoслeдицe њeгoвoг пoслoвaњa.

Интeгрисaнo извeштaвaњe имa приступ зaснoвaн нa принципимa. Циљ oвaквoг

приступa jeстe дa сe нaђe oдгoвaрajући кoмпрoмис у флeксибилнoсти jeр сe трeбa

прилaгoдити пoтрeбaмa рaзличитих врстa oргaнизaциja, a уз тo oбeзбeдити

зaдoвoљaвajући нивo инфoрмaциja кoрисницимa извeштaja. Oквирoм сe нe прoписуje

кojи су тo кључни индикaтoри пoслoвaњa, њихoвo мeрeњe, мeтoдe или oбeлoдaњивaњe

181 KPMG (2012): Integrated Reporting: Performance insight through Better Business Reporting, Issue 2, p. 4.
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пojeдинaчних питaњa. Taj зaдaтaк припaдa oнимa кojи су зaдужeни зa припрeму

Интeгрисaнoг извeштaja. Они би, у зaвиснoсти oд спeцифичнoсти oргaнизaциje и њeнoг

oкружeња, требало дa сaми утврдe мaтeриjaлнo знaчajнe ствaри и нaчин њихoвoг

oбeлoдaњивaњa (укључуjући oпштeприхвaћeнe мeтoдe мeрeњa и oбeлoдaњивaњa) зa

кoнкрeтни извeштajни eнтитeт. Meђутим, Oквирoм сe прoписуje минимaлни брoj зaхтeвa

кojи би трeбaлo дa су испуњeни дa би Извeштaj мoгao дa сe нaзoвe Интeгрисaним.

Кoришћeњe финaнсиjских (квaнтитaтивних) пoкaзaтeљa мoжe бити oд вeликe

пoмoћи приликoм прикaзивaњa кaкo oргaнизaциja ствaрa врeднoст и кaкo сe тa врeднoст

рeфлeктуje нa стeјкхoлдeрe, aли и нa сaмo прeдузeћe. Meђутим, joш бoљe и eфикaсниje

сe тaj прoцeс ствaрaњa врeднoсти и пoслeдицe тoг прoцeсa нa стejкхoлдeрe и прeдузeћe

мoжe прикaзaти кoмбинaциjoм финaнсиjских и нeфинaнсиjских, oднoснo

квaнтитaтивних и квaлитaтивних, пoкaзaтeљa, штo сe Интeгрисaним извeштajeм и

пoтeнцирa.

Суштинa Интeгрисaнoг извeштaвaњa, кao и Извeштaja, кojи прoизлaзи из тoгa,

ниje у прoстoм сaбирaњу (интeгрисaњу) рaзличитих извeштaja, вeћ у дoбиjaњу нoвoг,

jeдинствeнoг и сaдржajниjeг дoкумeнтa кojи ћe дoнoсиoцимa oдлукa дaти пoтпуниjу и

jaсниjу слику o пoслoвaњу прeдузeћa, кao и o утицajу тoг пoслoвaњa нa свe стejкхoлдeрe.

Нa тaj нaчин смaњићe сe инфoрмaциoни jaз кojи пoстojи измeђу инфoрмaциoних пoтрeбa

инвeститoрa и инфoрмaциja кojе трaдициoнaлни финaнсиjски извeштajи пружajу, a тичу

сe пoтпуниje сликe o ствaрaњу врeднoсти прeдузeћa.

Успeшнo прeдузeћe будућнoсти ћe нa oснoву тoгa имaти интeгрисaну стрaтeгиjу

кaкo би пoстиглo зaдoвoљaвajући финaнсиjски рeзултaт и oствaрилo oдрживу врeднoст

зa сeбe, свoje aкциoнaрe, друштвeну зajeдницу и свe другe стejкхoлдeрe – кaкo oнe у

лaнцу врeднoсти прeдузeћa тaкo и oнe нa кoje прeдузeћe утичe свojим пoслoвaњeм. На

врeднoст кojу oвaквo прeдузeћe (прeдузeћe будућнoсти) ствaрa сe нe мoжe указати

пojeдинaчним извeштajимa, нити њихoвим прoстим сaбирaњeм у jeдaн извeштaj. Oнa сe

мoжe искaзaти крoз Интeгрисaни извeштaj, кojим ћe сe успoстaвити и oбjaснити jaснa

вeзa измeђу свих нивoa у прeдузeћу, кao и вeзa измeђу ствoрeнe врeднoсти зa прeдузeћe

и aкциoнaрe сa ствoрeнoм врeднoшћу зa купцe и у крajњeм случajу зa друштвo кao

цeлину. На тај начин даје се могућност предузећу да пружи информације

заинтересованим корисницима о свим аспектима пословања, па и о оним који се тичу

друштвено одговорног пословања.
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1.2. Концептуални оквир за интегрисано извештавање

Сврхa Концептуалног оквирa за интегрисано извештавање jeстe дa успoстaви

вoдeћа начела и сaдржajнe eлeмeнтe нa oснoву кojих ћe сe сaстaвљaти Интeгрисaни

извeштaj, кao и дa oбjaсни oснoвнe пojмoвe Интeгрисaнoг извeштaвaњa.

Кoнцeптуaлни oквир зa интeгрисaнo извeштaвaњe:182

- Идeнтификуje инфoрмaциje кoje би трeбaлo дa буду укључeнe у

Интeгрисaни извeштaj зa сврху прoцeнe спoсoбнoсти извeштajнoг

eнтитeтa дa ствaрa врeднoст. Oвим сe нe пoстaвљajу стaндaрди зa oвaквe

инфoрмaциje у смислу квaлитeтa oргaнизaциoнe стрaтeгиje или нивoa

пeрфoрмaнси;

- Написан је првенствено зa прeдузeћa у привaтнoм влaсништву, прoфитнo

oриjeнтисaнa, билo кoje вeличинe, aли сe тaкoђe мoжe примeнити кaкo у

jaвним тaкo и у нeпрoфитним прeдузeћимa.

Интeгрисaнo извeштaвaњe прoмoвишe пoвeзaниjи и eфикaсниjи приступ у

кoрпoрaтивнoм извeштaвaњу кojи имa зa циљ пoвeћaњe eфикaснoсти oдлучивaњa.

Дугoрoчнa визиja IIRC jeстe дa сe филoзoфиja интeгрисaнoг извeштaвaњa устaли у

пoслoвну прaксу кaкo привaтних тaкo и jaвних прeдузeћa, a дa сe кao oснoвa зa

извeштaвaњe кoристи Кoнцeптуaлни oквир кojи je oвa oргaнизaциja прeдлoжилa.

Концептуални оквир за интегрисано извештавање, објављен 2013. године од

стране Међународног одбора за интегрисано извештавање – IIRC, написан је на 35

страна и састоји се из два дела од којих је први Увод, а други Интегрисано извештавање.

У првом делу говори се о употреби Оквира и основним концептима извештавања, док су

у другом делу представљена водећа начела и структурни елементи извештаја. садржај

Оквира приказан је у Табели 15.

182 IIRC (2013): The International Framework, p. 2.
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Taбeлa 15. Прeглeд сaдржaja кoнцeптуaлнoг oквирa зa Интeгрисaнo извeштaвaњe

ДEO I – УВOД
1. Упoтрeбa oквирa

A Дeфинициja Интeгрисaнoг извeштaвaњa
Б Циљeви Oквирa
Ц     Сврхa и кoрисници Интeгрисaнoг извeштaja
Д     Приступ зaснoвaн нa принципимa
E Фoрмa извeштaja и пoвeзaнoст сa другим инфoрмaциjaмa
Ф     Примeнa Oквирa
Г     Oдгoвoрнoст зa Интeгрисaни извeштaj

2.     Oснoвни појмови
A     Увoд
Б     Ствaрaњe врeднoсти зa oргaнизaциjу и другe
Ц     Кaпитaл(и)
Д     Прoцeс ствaрaњa врeднoсти

ДEO II – ИНTEГРИСAНИ ИЗВEШTAJ
3. Водећа начела

A     Стрaтeгиjски фoкус и будућа оријентација
Б     Пoвeзaнoст инфoрмaциja
Ц     Пoвeзaнoст стejкхoлдeрa
Д     Maтeриjaлнoст
E     Сaжeтoст (кoнцизнoст)
Ф     Пoуздaнoст и пoтпунoст
Г Кoнзистeнтнoст и упoрeдивoст

4. Структурни eлeмeнти
A Организациона структура и екстерно окружење
Б     Упрaвљaњe
Ц Пoслoвни мoдeл
Д     Ризици и мoгућнoсти
E Стрaтeгиja и aлoкaциja рeсурсa
Ф Пeрфoрмaнсe
Г Пeрспeктивe
Х Oснoвe зa сaстaвљaњe и прeзeнтaциjу
И Oпштa упутствa зa извeштaвaњe

Извoр: IIRC – The International Framework for Integrated Reporting, December, 2013.

1.2.1. Увод - Употреба оквира

Употреба Оквира саставни је део Првог дела Концептуалног оквира за

интегрисано извештавање. Овде се говори о дефинисању интегрисаног извештавања,

циљевима Оквира, сврси и корисницима интегрисаних извештаја, затим се објашњава

приступ заснован на принципима, форма извештаја, примена Оквира и дефинише се

одговорност за Интегрисани извештај.
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У уводном делу Оквира, Интегрисани извештај се дефинише као онај извештај

који представља резултат сажете (концизне) комуникације о томе како стратегија,

управљање, перформансе и окружење организације (извештајног ентитета), са аспекта

екстерног окружења, воде до стварања вредности на кратак, средњи и дуги рок. Такође,

у параграфу 1.2. каже се да би Интегрисани извештај требало да буде припремљен у

складу са Оквиром за Интегрисано извештавање183.

Циљ Оквира је да обезбеди Водеће принципе и Садржајне елементе којима ће се

регулисати садржина Интегрисаног извештаја, и да објасни Основне концепте на којима

би Интегрисани извештај требало да се заснива. Оквир је писан првенствено за приватни

сектор, профитно оријентисана предузећа било које величине, али је такође применљив

и на јавни сектор и непрофитне организације. Овим Оквиром се идентификују

информације које би требало да буду укључене у Интегрисани извештај а које ће

омогућити процену способности организације да ствара вредност али се не прописују

никакви стандарди као што су квалитет стратегије извештајног ентитета или ниво

одређених перформанси184.

Примарна сврха Интегрисаног извештаја да објасни даваоцима капитала

(инвеститори, банке и друге финансијске институције) како предузеће (извештајни

ентитет, организација) ствара вредност током времена. Из тог разлога он садржи

релевантне информације како финансијске тако и нефинансијске природе. Од

интегрисаног извештаја имају користи сви стејкхолдери који су заинтересовани за

информације о способности предузећа да ствара вредност током времена укључујући и

запослене, купце, добављаче, пословне партнере, локалну заједницу, регулациона тела

и комисије185.

Оквир има приступ заснован на принципима. Намера оваквог приступа јесте да

се постигне одговарајућа равнотежа између флексибилности и пронађе формула којом

ће се превазићи широке варијације одређених ситуација различитих извештајних

ентитета како би се обезбедио довољан ниво упоредивости информација. Оквиром се не

дефинишу кључни показатељи перформанси (енгл. Key Performance Indicators – KPIs),

методе мерења или обелодањивање појединих питања. Одговорни за припремање и

183 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.1.-1.2., p. 7.
184 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.3.-1.6., p. 7.
185 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.7.-1.8., p. 7.
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презентацију интегрисаног извештаја су дужни да, на основу конкретних околности и

ситуације извештајног ентитета, одреде која питања су материјално значајна и како ће

се о њима извештавати, укључујући и примену одговарајућих општеприхваћених метода

мерења и обелодањивања186.

Разматрајући форму извештаја каже се да би Интегрисани извештај требало да

буде именован и препознатљив. Он би, по овоме, требало да буде много више од збира

информација које су садржане у другим извештајима. Као такав он би требало да

прикаже повезаност информација у циљу приказивања процеса стварања вредности

током времена. Интегрисани извештај би требало да буде својеврстан одговор захтевима

стејкхолдера за информацијама о пословању предузећа. На пример, локалне власти могу

од предузећа да захтевају извештај менаџмента или неки други извештај на основу којег

би  имали увид у финансијски положај предузећа. Ако би тај извештај био припремљен

у складу са овим Оквиром, онда се он сматра Интегрисаним извештајем. Ако се од тог

извештаја очекује да садржи одређене информације које су изван онога што је прописано

Оквиром, Извештај и даље може да се сматра као део Интегрисаног извештаја у случају

да те додатне информације не чине информације предвиђене Оквиром нејасним.

Интегрисани извештај може бити самосталан извештај или може бити препознатљиви

део неког другог извештаја. На пример, он може бити приказан у оквиру Фианнсијских

извештаја предузећа. На тај начин даје се много детаљнија слика у односу на ону која је

приказана без Интегрисаног извештаја као саставног дела Финансијских извештаја

предузећа са којим је он повезан. Форма повезаности зависиће од форме Интегрисаног

извештаја. На пример, за извештаје у папирној форми, Интегрисани извештај биће као

прилог; за извештаје on-line, могуће је уз помоћ hyperlinк-а извршити повезивање.187

Сваки извештај који се сматра Интегрисаним извештајем мора да испуни све

захтеве Оквира осим у случајевима када не постоје поуздани подаци за обезбеђивање

материјлано значајних информација или постоји одређена законска забрана која

спречава објављивање одређених информација или би објављивање одређених

информација значајно угрозило конкурентску позицију предузећа. У случају

недоступности поузданих података или одређених законских забрана, у оквиру

Интегрисаног извештаја би требало указати на природу информација које су

изостављене као и објаснити разлоге због којих је до тога дошло. У случају

186 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.9.-1.10., p. 7.-8.
187 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.12.-1.16., p. 8.
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недоступности било каквих података (па и непоузданих) потребно је да се у

Интегрисаном извештају идентификују кораци који ће се предузети за прикупљање

потребних информација као и да се процени време које је потребно да се ти кораци

спроведу.188

Интегрисани извештај би требало да садржи Изјаву надлежних за његово

састављање која треба да има следеће елементе:189

- Изјаву да су одговорни за састављање Интегрисаног извештаја свесни

одговорности обезбеђивања целовитости (интегрисаности) извештаја;

- Изјаву да су предузете све мере и  напори да се у процес састављања и

презентације Извештаја укључе сви чланови извештајног ентитета;

- Мишљење или закључак о томе да ли је Извештај састављен у складу са

Оквиром или није.

1.2.2. Увод - Основни појмови Оквира

У делу Основни појмови Оквира приказани су појмови који су везани за сам

концепт Интегрисаног извештавања а који помажу да се цео процес лакше прихвати и

примени од стране извештајног ентитета али и од стране корисника извештаја. Елементи

овог дела јесу: Увод, Стварање вредности за организацију и друге, Капитал и Процес

стварања вредности, а о њима ће бити речи у наставку.

У Уводу се каже да се Интегрисаним извештајем објашњава како организација

ствара вредност током времена. У стварању те вредности, међутим, не учествује само

предузеће и она се не ствара само унутар предузећа (извештајног ентитета). Она је:190

- Под утицајем екстерног окружења;

- Створена услед односа са стејкхолдерима и

- Зависи од различитих фактора и ресурса.

188 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.17.-1.19., p. 8.
189 IIRC (2013): The International Framework, par.: 1.20., p. 9.
190 IIRC (2013): The International Framework, par.: 2.2., p. 10.
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Према томе, Интегрисаним извештајем се настоји да се пружи увид о:191

- Екстерном окружењу које утиче на организацију (извештајни ентитет);

- Ресурсима и односима које организација користи или који су погођени

пословањем организације, који се у Оквиру збирно сврставају под групу

Капитал(и), а где се разликују финансијски, произведен, интелектуални,

хумани, социјални и капитал односа и природни капитал;

- Начину интеракције организације са екстерним окружењем и поменутим

капиталима у настојању да створи вредност на кратак, средњи и дуги рок.

Стварање вредности за организацију и друге, такође, заузима битну ставку

Увода Оквира, где се каже да се створена вредност од стране организације током времена

испољава кроз њено увећање, смањење или трансформацију различитих врста капитала

што је све последица пословних активности предузећа.  Та вредност се испољава кроз

два међусобно повезана аспекта, створену вредност за192:

- Саму организацију, чиме се обезбеђује повраћај финансијских средстава

даваоцима финансијског капитала и

- Остале – стајкхолдере и друштво у целини.

Даваоци финансијског капитала су заинтересовани за информацију оба

претходна аспекта. Способност организације да креира вредност за саму себе је повезана

са креирањем вредности за друге. Као што се на Слици 6 може видети, стварање

вредности је последица низа активности, интеракција и односа, што је много шире од

оних који су везани директно за промену стања финансијског капитала, као што је то

нпр. продаја купцима. На процес стварања вредности утичу и ефекти пословних

активности предузећа на задовољство купаца, вољу добављача да сарађују са

предузећем, као и услови под којима ће се та сарадња остваривати, иницијативе за

сарадњу према предузећу од стране послвоних партнера, репутација предузећа, услови

у ланцу снабдевања, законски прописи итд.

191 IIRC (2013): The International Framework, par.: 2.3., p. 10.
192 IIRC (2013): The International Framework, par.: 2.4., p. 10.
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Слика 6. Стварање вредности за организацију и за друге
Извор: IIRC (2013): The International Framework, p. 10.

Када су наведене интеракције, активности и односи значајни за способност

организације да ствара вредност за себе, онда информације о томе бивају укључене у

Интегрисани извештај. То подразумева и бригу о обиму утицаја и на капитал који није

у власништву организације (извештајног ентитета) али чији су власници повезани са

предузећем.

Такође, већ у Уводу Оквира, говори се о различитим врстама капитала. Успех

сваке организације, зависи од различитих форми капитала. Капитали су залихе

вредности који бивају увећани, смањени или трансформисани кроз активности и

резултате организације. На пример, финансијски капитал организације се повећава када

се остварује профит, а квалитет хуманог капитала се унапређује када су запослени боље

обучени.

Ниво капитала није фиксан током времена. Постоји сталан проток између

различитих врста капитала и унутар сваке врсте где се врши њихово смањивање,

повећања или трансформација. На пример, када организација унапређује свој хумани

капитал тренинзима запослених, ти тренинзи смањују финансијски капитал. Резултат је

тај да финансијски капитал бива трансформисан у хумани капитал. Међутим, већина
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активности предузећа изазивају повећања, смањења или трансформације капитала које

су много сложеније од наведеног примера и укључују већи број капитала или

компоненти у оквиру једне врсте капитала (нпр. коришћење воде за узгајање биљака

којима се хране животиње на фарми су елементи једног истог капитала – природног). За

потребе овог Оквира, капитал се може класификовати као193:

- Финансијски капитал (енгл. Financial capital) – подразумева средства

која су доступна организацији за потребе производње производа или

пружања услуга а обезбеђена финансирањем путем задуживања, емисијом

акција и као приливи из редовног пословања и инвестирања;

- Произведени капитал (енгл. Manufactured capital) – Произведени

физички предмети (разликују се од природних физичких предмета) који

су доступни организацији за потребе производње производа или пружања

услуга. Ту спадају: зграде, опрема, инфраструктура (путеви, луке,

мостови, постројења за прераду отпадних вода и материја и сл.).

Произведени капитал је најчешће произведен од стране других

организација, али укључује и средства која су произведена од стране

организације (извештајног ентитета) која су намењена продаје или за

сопствене потребе;

- Интелектуални капитал (енгл. Intellectual capital) – Подразумева

нематеријалну имовину која укључује: интелектуалну својину (патенти,

права коришћења, лиценце, софтвери и слично) и „организациони

капитал“ (прећутно знање, системи, процедуре и протоколи);

- Хумани капитал (енгл. Human capital) – Подразумева компетенције,

способности и искуство запослених као и њихову мотивисаност ка

иновацијама. Ово укључује и усклађеност са управљачким оквиром и

подршку том оквиру, приступ заснован на управљању ризиком, етичке

вредности, способност да се разуме, развија и имплементира

организациона стратегија, лојалност и мотивисаност за процесе

унапређења производа и услуга, укључујући и способност запослених за

вођство, управљање и сарадњу;

193 IIRC (2013): The International Framework, par.: 2.10.-2.19., p. 11.-12.
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- Социјални и капитал односа (енгл. Social and relationship capital) –

Подразумева институције и односe између и унутар заједница, група

стејкхолдера и друге пословне везе, као и способност  дељења

инфорамција зарад остваривања индивидуалног и колективног

благостања. Социјални и капитал односа обухвата: заједничке норме и

заједничке вредности и понашања, односе са кључним стејкхолдерима

укључујући ту и међусобно поверење које је временом изграђено,

нематеријалну имовину која се везује за бренд и репутацију коју је

предузеће изградило и друштвени углед предузећа;

- Природни капитал (енгл. Natural capital) – Под природним капиталом се

подразумевају сви обновљиви и необновљиви ресурси и процеси који се

користе у производњи добара или пружању услуга. Ово укључује: ваздух,

воду, земљу, минерале и шуме, здравље биодиверзитета и еко система.

Нису све врсте капитала од подједнаке важности или једнако употребљиви. У

зависности од степена релевантности зависиће и то да ли ће одређена врста капитала

бити укључена у Интегрисани извештај или не.

Оквиром се строго не налаже да се у Интегрисаном извештају испоштује

класификација капитала, како је то приказано у претходном тексту и самом Оквиру.

Напротив, разлог овакве класификације капитала у Оквиру јесте да она служи као:194

- Теоријска подршка за концепт стварања вредности и

- Смернице како би организација на основу њих у обзир узела све

категорије капитала које су у употреби или на које својим пословањем

утиче.

Организације (извештајни ентитети) капитал могу да разврстају и на други начин.

На пример, односи са екстерним стејкхолдерима и нематеријална имовина као што су

бренд и репутација (који оба, сходно класификацији из Оквира припадају истој групи

капитала – социјални и капитал односа) могу у појединим извештајним ентитетима да

се посматрају као различите категорије капитала, део друге категорије капитала или да

се расчлане и припишу на више појединачних категорија капитала. Слично, неки

194 IIRC (2013): The International Framework, par.: 2.17., p. 12.
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извештајни ентитети, интелектуални капитал дефинишу на начин да он обухвата хумани

и капитал односа.

Међутим, без обзира на то како извештајни ентитети класификују капитал за

сопствене потребе, категорије које су дефинисане Оквиром служе да организације не

превиде неку врсту капитала која је у употреби или која је под утицајем пословања.

Процес стварања вредности приказан је на Слици 7. Као што је  приказано,

екстерно окружење, укључујући ту и економске услове, технолошке промене,

друштвена питања и изазове из окружења, представља оквир у коме организације

функционишу (послују). Мисија и визија обухватају целу организацију, приказујући њен

циљ и намере, на јасан и концизан начин. У основи организације је њен пословни систем

који се ослања на различите врсте капитала као инпуте и, кроз пословне активности,

конвертује их у аутпуте (производе, услуге, полупроизводе и отпад). Активности

организације и њени аутпути воде ка резултатима у смислу утицаја на капитал(е).

Капацитет пословног система да се прилагоди променама (огледа се у доступности,

квалитету и приуштивости инпута) утиче на дугорочну одрживост организације.

Пословне активности укључују планирање, дизајнирање и производњу производа или

развој одређених вештина и знања у пружању услуга. Подстицање и развој културе

иновација је често кључна пословна активност са аспекта развоја нових производа и

услуга којом се дају одговори на захтеве купаца, уводи ефикаснија и боља технологија,

врши замена инпута оним који су исплативији и, са еколошке димензије, друштвено

прихватљивији, и налазе алтернативне могућности употребе аутпута.

Резултати су интерне и екстерне последице (позитивне и негативне) капитала као

резултат пословних активности организације и аутпута. Стално праћење и анализе

екстерног окружења у оквиру мисије и визије, омогућавају идентификовање ризика и

могућности за организацију, њену стратегију и пословни модел. Стратегијом

организације одређује се како она настоји да превазиђе ризике и што боље искористи

могућности. Њом се дефинишу стратешки циљеви и стратегије за њихово остваривање,

који су имплементирани у планове алокације ресурса.

За доношење одлука, организацији су неопходне информације о перформансама,

што подразумева успостављање адекватног система мерења и праћења. Процес стварања

вредности није статичан. Из тог разлог сталан преглед сваког елемента и његове

интеракције са другим елементима , као и фокус на будућност (перспективу), води до

ревизије тих елемената у циљу њиховог унапређења.
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Слика 7. Процес стварања вредности
Извор: IIRC (2013): The International Framework, p. 13.
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1.2.3. Интегрисано извештавање – Водећа начела

У оквиру II поглавља Оквира, у трећем делу, приказана су водећа начела на

којима би требало да се Интегрисани извештај и сам процес састављања извештаја

заснива. Водећа начела која би требало да се поштују приликом састављања

Интегрисаног извештаја и на којима би требало да се заснивају информације приказане

у њима су: 195

- Стратешки фокус и будућа оријентација;

- Повезаност информација;

- Повезаност стејкхолдера;

- Материјалност;

- Сажетост – концизност;

- Поузданост и потпуност и

- Доследност и упоредивост.

Примена начела Стратешког фокуса и будуће оријентације укључује пружање

јасних информација о томе како различите врсте капитала доприносе способности

организације да постигне своје стратешке циљеве у будућности и створи вредност.

Интегрисани извештај би требало да обезбеди увид у стратегију организације, и

на који је начин она повезана са способношћу стварања вредности на кратак, средњи и

дуги рок као и на употребу капитала и последице по њега. Примена овог начела није

ограничена само на Структурне елементе, Стратегију и алокацију ресурса и Перспективе

(планови). Напротив, њиме се регулише избор и презентација и других елемената, и

може да укључи, на пример: истицање значајних ризика; могућности и утицаја насталих

услед тржишне позиције организације и пословног модела; ставове менаџмента о:

повезаности између прошлих и будућих показатеља перформанси као и фактора који

могу утицати на ту повезаност; начину на који се управља краткорочним, средњерочним

и дугорочним циљевима; на који начин се искуства из прошлости одражавају на

дефинисање будуће стратегије развоја.

195 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.1.-3.57., p. 16.-23..
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Начело повезаности информација подразумева да би Интегрисани извештај

требало да прикаже општу слику комбиновања, повезаности и зависности која постоји

између фактора који утичу на способност организације да ствара вредност током

времена. Што је више интегрисано размишљање у организацији развијеније, то ће

повезаност тока информација у извештавању менаџмента, анализама, одлучивању, и у

крајњем у Интегрисаном извештају, бити природнија. Кључне форме повезаности

информација укључују повезаност између:196

- Структурних елемената – Интегрисани извештај повезује Структурне

елементе у општу слику која показује динамичну и систематску

интеракцију активности организације као целине. На пример197:

o Анализа алокације постојећих ресурса, и како ће организација

комбиновати ресурсе или инвестирати у циљу постизања

задатих перформанси;

o Информисање о томе како је стратегија организације

дефинисана у случајевима када се идентификују нови ризици и

могућности или неки фактор делује на другачији начин од

планираног;

o Прилагођавање стратегије организације и пословног модела са

променама у екстерном окружењу, као што су повећања или

смањења темпа технолошких промена, мењање друштвених

очекивања, глобалног смањења залиха и слично.

- Прошлости, садашњости и будућности – Анализа активности

организације за период „прошлост – садашњост“ (енгл. past to present

period) може пружити корисне информације при оцени веродостојности о

томе шта је извештавано а односи се на период „садашњост – будућност“

(енгл. present to future period). Разматрање периода „прошлост –

садашњост“ такође може бити корисно и како би се анализирале

способности и квалитет менаџмента.

196 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.8., p. 16.
197 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.8., p. 16.
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- Капитала – Ово укључује међузависности и преливања између

различитих врста капитала, и како се промене у њиховом стању,

расположивости, квалитету и доступности одражавају на способност

организације да ствара вредност.

- Финансијских и других информација – На пример198:

o Очекивани раст прихода или тржишног учешћа као резултат

политике истраживања и развоја, технологије/“know-how“ или

инвестирања у људске ресурсе;

o Смањење трошкова или нове пословне могућности као резултат

политике заштите животне средине, енергетске ефикасности,

сарадње са локалном заједницом или употребе технологије у

решавању друштвених проблема;

o Раст прихода и профита као резултат дугорочних односа са

купцима, сатисфакције купаца или репутације.

- Информација менаџмента, информација борда директора и

информација које су првенствено намењене екстерним

корисницима – На пример, када се разматрају квантитативни

показатељи Интегрисаног извештаја, важно је да се они слажу са

показатељима који се користе интерно за потребе менаџмента.

- Информација у Интегрисаном извештају, информација у другим

врстама извештаја организације и информација из других извора –

Ово подразумева да сви извештаји организације (извештајног

ентитета) морају да буду конзистенти, као и да, у току састављања

извештаја, информације које пружа сам извештајни ентитет морају да

буду комбиноване са информацијама из других извора.

Повезаност информација и општа корисност Интегрисаног извештаја се повећава

када је извештај логички структуиран, добро приказан, написан јасним, разумљивим

198 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.8., p. 17.
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књижевним језиком и када укључује ефективна „средства навигације“ као што су јасно

разграничене (али повезане) секције и објашњења у фуснотама. У том смислу,

информациона и комуникациона технологија може да буде коришћена у циљу

унапређења способности тражења, приступа, комбиновања, повезивања, прилагођавања,

поновне употребе или анализе информација.

Интегрисани извештај би требало да пружи увид у природу и квалитет односа

организације са кључним стејкхолдерима, укључујући и информације о томе како и у

којој мери организација разуме, узима у обзир и одговара њиховим оправданим

потребама и интересовањима. Ово начело истиче важност односа са кључним

стејкхолдерима из разлога што се вредност не ствара само од стране предузећа и само

унутар предузећа, већ и кроз односе са другима. То, међутим, не значи да Интегрисани

извештај мора да задовољи информационе потребе свих стејкхолдера. Стејкхолдери дају

информације извештајном ентитету о питањима која су им битна, укључујући ту

економска, друштвена и питања заштите животне средине која, такође, утичу на

способност организације да ствара вредност. Ове информације могу да помогну

извештајном ентитету да:199

- Схвате како стејкхолдери посматрају и схватају вредност;

- Идентификују трендове који можда још увек нису привукли пажњу али

чији значај расте;

- Идентификују материјално значајна питања, укључујући ризике и

могућности;

- Развијају и оцењују стратегију;

- Управљају ризиком;

- Имплементирају активности сходно ситуацији.

Активности са стејкхолдерима свакодневна су појава и подразумевају

комуникацију о свакодневним питањима са купцима и добављачима или још шире о

питањима стратешког планирања и процене ризика. Одређене активности са

стејкхолдерима могу да се предузму и за појединачне сврхе (нпр. Када се планира

проширење производних погона ступа се у контакт са органима локалне заједнице). Што

је више развијено интегрисано размишљање у организацији, већа је вероватноћа да је

199 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.12., p. 17-18.
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потпуно разматрање оправданих потреба и интересовања кључних стејкхолдера

уграђено у свакодневне пословне активности.

Начело материјалности подразумева да би у Интегрисаном извештају требало

да буду објављене информације о чињеницама које суштински утичу на способност

организације да на кратак, средњи и дуги рок ствара вредност. У сврху припремања и

презентовања Интегрисаног извештаја, процес одређивања материјалне значајности

подразумева:200

- Идентификовање релевантних чињеница и фактора на основу нивоа

њиховог утицаја на стварање вредности;

- Оцена важности релевантних чињеница и фактора у односу на њихов

постојећи или потенцијални утицај на стварање вредности;

- Рангирање релевантних чињеница и фактора по критеријуму важности у

процесу стварања вредности;

- Одређивање информација које ће бити приказане у извештају као

материјално значајне.

Овај процес се примењује како на позитивне тако и на негативне чињенице и

факторе, укључујући ризике и могућности као и повољне и неповољне показатеље

перформанси и предвиђања. Такође се примењује и на финансијске и нефинансијске

информације.

Релевантне чињенице и фактори су они који имају или могу да имају утицај на

способност организације да ствара вредност. Они се одређују на основу разматрања

стратегије, управљања, перформанси и планова организације. Обично, чињенице које се

односе на стварање вредности, а о којима се дискутује на састанцима менаџмента,

сматрају се релевантним. Разумевање понашања кључних стејкхолдера је критично за

идентификовање релевантних чињеница и фактора.

Неће се све релевантне чињенице и фактори разматрати као материјални. Да би

били укључени у Интегрисани извештај, они морају да, на основу њиховог тренутног

или потенцијалног утицаја на стварање вредности, задовоље ниво довољне важности.

Ово подразумева оцену нивоа утицаја појединачних чињеница и фактора на стварање

вредности, јачину њиховог деловања и степен вероватноће да ће доћи до њиховог

200 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.18., p. 18.
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деловања.  Јачина деловања се оцењује у зависности од тога да ли одређене чињенице и

фактори утичу на стратегију, управљање, перформансе или планове организације и као

такви утичу на процес стварања вредности током времена. Ово захтева личну процену

која ће зависити од природе саме чињенице или фактора. Чињенице и фактори могу да

се сматрају значајним појединачно или збирно са другим чињеницама и факторима.

Оцена нивоа утицаја одређених чињеница и фактора не подразумева да они морају да

буду квантификовани. У зависности од њихове природе, квалитативна оцена може да

буде примеренија. У процесу оцењивања, организација разматра:201

- Квантитативне и квалитативне факторе;

- Финансијска, оперативна, стратешка, репутациона и регулативна питања;

- Област деловања (интерна или екстерна) и

- Временски оквир.

Када се изврши идентификација важних чињеница и фактора они бивају

рангирани у зависности од нивоа њиховог утицаја. Након процеса оцене и рангирања

следи процена којом се одређује које ће се чињенице и фактори наћи у Интегрисаном

извештају.

Кључно код процеса одређивања материјалне значајности јесте и одређивање

граница извештавања. Границе у Интегрисаном извештају потребно је одредити са

аспекта:202

- Самог извештајног ентитета (ова граница користи се само за потребе

финансијског извештавања) и

- Ризика, могућности и резултата који се могу приписати или повезати са

другим ентитетима/стејкхолдерима изван извештајног ентитета а који

имају значајан утицај на способност извештајног ентитета да ствара

вредност.

201 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.27., p. 19.
202 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.30., p. 19.
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Аспект извештајног ентитета је централни из разлога што:203

- Се ради о извештајном ентитету који је предмет инвестирања од стране

даваоца капитала и у складу са тим даваоци капитала имају потребе за

информацијама о њему;

- Информације добијене са аспекта самог извештајног ентитета користе се

као основа на којима се могу заснивати друге информације Интегрисаног

извештаја.

Ентитет финансијског извештавања, са аспекта одређивања граница, подразумева

да се одреди које ће трансакције и из којих организационих делова (подружнице, joint

ventures и др.) бити укључене у финансијски извештај. Извештајни ентитет се одређује

на основу важећих стандарда финансијског извештавања.

Други аспект приликом одређивања граница извештавања јесте идентификовање

оних ризика, могућности и резултата који се могу приписати или повезати са другим

ентитетима/стејкхолдерима изван извештајног ентитета а који имају значајан утицај на

способност извештајног ентитета да ствара вредност. Ови други субјекти/стејкхолдери

могу бити „повезана лица“ која су обухваћена првим аспектом, међутим, обично је

потребно да се границе шире поставе. Шири обухват (изван граница финансијског

извештавања) потребан је управо из разлога да се идентификују ризици, могућности и

резултати који утичу на способност организације да ствара вредност.

Начело сажетости (конзизности) налаже да Интегрисани извештај пружа

довољан ниво информација како би се разумела стратегија, управљање, перформансе и

планови организације, без оптерећивања извештаја мање релевантним информацијама.

Извештајни ентитет у свом Интегрисаном извештају тежи да успостави равнотежу

између концизности и других Водећих начела, посебно начела потпуности и

упоредивости. У остваривању концизности, Интегрисани извештај:204

- Примењује поступак одређивања материјалне значајности описан у

претходном делу;

203 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.31., p. 19.
204 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.38., p. 21.
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- Прати логичку структуру и укључује интерно референцирање како би се

спречила понављања;

- Може да се повеже са детаљнијим информацијама, информацијама које се

не мењају често (нпр. листа подружница), или екстерним изворима (нпр.

Претпоставке о будућим економским кретањима на сајту владе);

- Изражава ставове јасно и што краће могуће;

- Избегава опште информације које нису својствене конкретној

организцаији.

Под начелом поузданости и потпуности се подразумева да би Интегрисани

извештај требало да укључи материјално значајне информације, како позитивне тако и

негативне и то без материјалних грешака. Поузданост је присутна када у информацијама

нема значајних грешака и пристрасности и у које се корисници могу поуздати да верно

приказују оно што представљају. Поузданост (често се назива и веран приказ) се

обезбеђује механизмима као што су  снажна интерна контрола и системи извештавања,

укључивање стејкхолдера, интерна ревизија или сличне активности унутар предузећа,

али спровођење и екстерне ревизије. Менаџмент има највећу одговорност у делегирању

надлежности што се тиче припремања Интегрисаног извештаја и његовог

обелодањивања и, као такав, он сноси одговорност и за поузданост информација на

основу којих се извештај саставља и које су у њему приказане. Наиме, одговорна лица,

овлашћена од стране менаџмента, имају задатак да процене да ли су информације

довољно поуздане да би биле објављене у извештају или да би на основу њих могао да

се састави извештај. Обезбеђивање система интерне контроле и екстерне ревизије

смањиће шансу појаве непоузданих информација.

При састављању Интегрисаног извештаја, не би требало да постоје предрасуде

при избору или презентацији информација. Информације у извештају не би требало да

имају манипулативни карактер и оне би требало да, уколико су материјално значајне и

поуздане, буду објављене у извештају без обзира да ли су повољне или неповољне по

извештајни ентитет.

Према томе, потпун Интегрисани извештај подразумева постојање свих

материјално значајних информација, како позитивних тако и негативних. Како би се

обезбедила сигурност да су све материјално значајне информације укључене у извештај,

разматрају се информације које су предмет извештавања других ентитета из исте

привредне гране. Иде се логиком да за предузећа из исте привредне гране, исте или
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сличне информације имају једнаку материјалну значајност. При оцени потпуности

разматра се и обим информација које су приказане као и њихов ниво прецизности.

Према начелу доследности и упоредивости, информације у Интегрисаном

извештају би требало да буду приказане:205

- На основу правила која ће се доследно примењивати из једног у други

извештајни период;

- На начин који ће омогућити поређење извештаја са извештајима других

организација.

Политике извештавања се поштују доследно из периода у период, осим у случају

када је потребна одређена промена у циљу унапређења квалитета информације која је

предмет извештавања. Ово подразумева извештавање о истим кључним показатељима

перформанси (KPIs) и то, све до оног тренутка до ког постоји њихова материјална

значајност за извештајни период. Када дође до значајне промене у погледу доследности,

односно уведе се нека новина у политику извештавања којом се прекида доследност, у

том случају, извештајни ентитет мора да објасни разлоге промене, описујући и, уколико

је то могуће, квантификујући ефекте које ће та промена проузроковати.

Одређена информација у Интегрисаном извештају, ће се нужно разликовати од

организације до организације из разлога што свака организација има свој, специфичан

процес креирања вредности. Упоредивост Интегрисаних извештаја се може, ако не

потпуно обезбедити, онда повећати на начин што ће се дефинисати кључна питања као

део Структурних елемената, која ће моћи да буду предмет извештавања сваког

извештајног ентитета. Као друге могућности за упоредивост извештаја јављају се:206

- Коришћење бенчмаркинга на нивоу привредне гране или региона;

- Приказивање података у виду рациа;

- Извештавање о квантитативним показатељима заједничким за

организације са сличним активностима, посебно када стандардизацију

показатеља врши независна организација (нпр. неко независно тело

надлежно за конкретну привредну грану).

205 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.54., p. 23.
206 IIRC (2013): The International Framework, par.: 3.57., p. 23.
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1.2.4. Интегрисано извештавање – Структурни елементи

Интегрисани извештај укључује девет структурних елемената:207

1. Организациона структура и екстерно окружење;

2. Управљање;

3. Пословни модел;

4. Ризици и могућности;

5. Стратегија и алокација ресурса;

6. Перформансе;

7. Перспективе (планови);

8. Основе за састављање и презентацију и

9. Општа упутства за извештавање.

Структурни елементи Интегрисаног извештаја су суштински повезани и нису

међусобно искључиви. Њихов редослед није строго одређен. Наиме, дефинисањем

Структурних елемената Интегрисаног извештаја се не тежи прописивању стандардне

структуре у погледу информација које се пружају у извештају где ће се поједини

елементи приказивати изоловано по одређеном редоследу. Уместо тога, тежи се да

информације у Интегрисаном извештају буду приказане на начин који ће везу између

својих елемената чинити видљивом и очигледном. Садржина Интегрисаног извештаја ће

зависити од појединачних околности самог извештајног ентитета. Из тог разлога,

Садржајни елементи су дефинисани у форми питања, а не у форми листе која мора да

буде попуњена ради испуњавања форме извештаја. Водећи принципи треба да послуже

у томе да се одреди које ће се информације наћи у извештају и на који начин ће се оне

објавити. У наставку ћемо приказати сваки од наведених Садржајних елемената

Интегрисаног извештаја.

207 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.1., p. 24.
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1. Организациона структура и екстерно окружење. Интегрисаним

извештајем идентификује се мисија и визија организације, и пружају основне

информације као што су:

- Организациона култура, етика и вредности; власништво и пословна

структура; главне активности и тржишта; конкурентска и тржишна

позиција; позиција организације у ланцу вредности;

- Основне квантитативне информације о предузећа као што су: број

запослених, величина годишњег прихода, број земаља у којима предузеће

послује; са нагласком на значајније осцилације из периода у период;

- Значајни фактори из екстерног окружења као и начин на који се

организација бори са њима.

Значајни фактори из екстерног окружења који утичу на способност организације

да на кратак, средњи и дуги рок ствара вредност потичу из правног, привредног,

друштвеног, природног и политичког окружења. Они могу имати утицај на пословање

предузећа директно или индиректно. Наведени фактори могу имати утицај само на

одређену организацију, на привредну грану, регион или да имају шири, глобални ниво.

То, на пример, може бити: оправдане потребе и интересовања стејкхолдера, макро и

микро економски услови (економска стабилност, глобализација, привредне тенденције);

тржишни услови (релативне предности и слабости конкурената, тражња купаца), брзина

и утицај технолошких промена, друштвена питања (демографска кретања, људска права,

здравље нације, сиромаштво, колективне вредности и образовни систем), еколошки

изазови (климатске промене, промене екосистема, смањење ресурса на глобалном

нивоу), законско и регулаторно окружење у коме организација послује, политичко

окружење у државама у којима организација послује али и у другим државама које могу

да утичу на пословање.

2. Управљање. Интегрисани извештај пружа информације о томе на

који начин следећи фактори утичу на стварање вредности:208

208 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.9., p. 25.
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- Управљачка структура организације, укључујући и вештине и

разноврсност кадрова који управљају организацијом као и да ли постоје

нека законска ограничења у погледу структуре управе;

- Специфични процеси који се користе приликом доношења стратешких

одлука као и они којима се успоставља и прати култура организације,

укључујући однос према ризику и механизме за обезбеђивање интегритета

и етичности;

- Одређене активности које управа предузима да утиче и прати стратешки

развој организације и управљање ризиком;

- На који начин организациона култура, етика и вредности се одражавају на

пословање и на капитал(е), укључујући ту и односе са кључним

стејкхолдерима;

- Да ли су поступци управе у складу са законским захтевима;

- Одговнорност управе у промовисању и омогућавању иновација;

- Да ли постоји веза између подстицаја и награђивања управе са процесом

стварања вредности на кратак, средњи и дуги рок, укључујући и то како се

мере награђивања одражавају на капитал(е).

3. Пословни модел. Пословни модел организације јесте заправо њен

систем трансформисања инпута кроз пословне активности у аутпуте и резултате

којим се тежи испуњавању стратешких циљева организације и стварању

вредности током кратког, средњег и дугог периода. Интегрисаним извештајем се

описује пословни модел посредством кључних:209

- Инпута;

- Пословних активности;

- Аутпута и

- Резултата.

Разумљивост описа пословног модела у Интегрисаном извештају може се

повећати уз помоћ:210

209 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.12., p. 25.
210 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.13., p. 25.
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- Експлицитног идентификовања кључних елемената пословног модела;

- Приказа кључних елемената уз коришћењем једноставаног дијаграма, са

јасним објашњењем значаја тих елемената за организацију;

- Логичког објашњења појединих околности које су од утицаја на

организацију;

- Идентификовања критичних стејкхолдера и других фактора (нпр.

сировина које могу да буду дефицитарне при набавци) који потичу из

екстерног окружења;

- Повезаности са информацијама које потичу из других Садржајних

елемената, као што су стратегија, ризици и могућности и перформансе.

Интегрисаним извештајем се показује како се кључни инпути одражавају на

капитал(е) од којих организација зависи, или који су извор конкурентске предности

(диференцијације), до нивоа до ког су те информације материјално значајне за

разумевање пословног модела (не одлазећи превише у ширину). Интегрисаним

извештајем се не тежи да се прикаже комплетна листа свих инпута. Напротив, фокус је

на оним инпутима који имају материјалну значајност за организацију односно чији је

утицај на способност организације да на кратак, средњи и дуги рок ствара вредност,

значајан, без обзира на то да ли је капитал из кога су они произашли у власништву

организације или не. Извештај такође може да укључује и коментар о природи и нивоу

утицаја значајних фактора који се тичу селекције самих инпута.

Интегрисаним извештајем описују се и кључне пословне активности што

подразумева информације о томе:211

- Како се организација позиционира на тржишту (диференцијација

производа, сегментација тржишта, канали продаје, маркетинг активности

и сл.);

- У којој мери се пословни модел ослања на приходе од постпродајних

услуга (нпр. споразуми о продуженој гаранцији и сл.);

- Какву политику организација води по питању иновација;

211 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.16., p. 26.
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- На који начин је пословни модел организован у погледу прилагођавања

променама.

Када је то материјално значајно, Интегрисани извештај даје информације о

доприносу дугорочном успеху организације по основу активности као што су

унапређење процеса, обука запослених и управљање односима унутар организације.

Интегрисаним извештајем се, такође, идентификују кључни аутпути, односно

производи и услуге организације. Могуће је да постоје и други аутпути, као што су ко-

производи и отпад (укључујући и емисију гасова), које је такође, у зависности од

њиховог значаја потребно размотрити у оквиру елемента Пословни модел.

Интегрисани извештај описује кључне резултате, укључујући:

- Како интерне резултате (нпр. морал запослених, репутација организације,

приход и новчани ток) тако и екстерне резултате (нпр. сатисфакција

купаца, плаћања пореза, лојалност бренду, друштвени и еколошки

утицаји);

- Како позитивне резултате (нпр. нето повећање капитала, повећање

вредности) тако и оне негативне (нето смањење капитала, уништавање

вредности).

Идентификовање и описивање резултата, посебно оних који се односе на

екстерно окружење, захтева да се капитал(и) размотре много шире што подразумева не

само оне капитал(е) који су у власништву саме организације – извештајног ентитета. На

пример, овим се може захтевати да се објави извештај о ефектима на капитал(е) учесника

у ланцу вредности (нпр. емисија угљен диоксида која је проузрокована од стране

добављача, што има утицај на еколошки капитал).

Неке организације имају више од једног пословног модела (нпр. када послују на

различитим тржишним сегментима за сваки сегмент могу да имају посебан пословни

модел). Расчлањавање организације на пословне операције и њихове пословне моделе је

важно због ефикасног разумевања начина функционисања организације. Ово

подразумева посебно разматрање сваког пословног модела као и анализу степена

повезаности између њих (нпр. анализа ефекта синергије по основу повезаности два или

више пословних модела), осим уколико се не ради о посебним инвестиционим
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јединицама када се фокус ставља на управљање инвестицијама уместо на пословне

моделе самих инвестиција.

4. Ризици и могућности. Интегрисаним извештајем се идентификују

и кључни ризици и могућности који су специфични за организацију а који утичу

на капитал(е) и способност организације да на кратак, средњи и дуги рок креира

вредност. Ово укључује идентификовање:212

- Специфичних извора ризика и могућности, који могу да буду интерног,

екстерног или мешовитог карактера;

- Вероватноће да ће се ризици или могућности јавити као и ниво утицаја

које они могу да имају на организацију уколико се испољи њихово

деловање. Ово укључује разматрање специфичних околности које могу

утицати на ризик или могућности;

- Одређених корака који ће се предузети како би се превазишли кључни

ризици или искористиле кључне могућности за остваривање вредности,

укључујући и идентификовање стратешких циљева, стратегија, политика

и кључних мерила перформанси (KPIs).

У складу са начелом материјалности, у оквиру овог садржајног елемента

Интегрисаног извештаја, разматрају се сви, материјално значајни ризици (на кратак,

средњи и дуги рок) који могу озбиљно да угрозе способност организације да ствара

вредност и да оставе значајне последице на пословање, без обзира на вероватноћу да ће

се они десити. Према томе, уколико неки ризик може озбиљно да угрози перформансе

предузећа, без обзира на чињеницу које су шансе да се он догоди, он бива предмет

извештавања.

5. Стратегија и алокација ресурса. Интегрисаним извештајем дају

се информације о:213

- Краткорочним, средњерочним и дугорочним стратешким циљевима

организације;

212 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.25., p. 27.
213 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.28., p. 27.
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- Стратегијама које се примењују или би требало да се примењују ради

остваривања стратешких циљева;

- Плановима о алокацији ресурса у процесима имплементације стратегије;

- Начину мерења остваривања циљева на кратак, средњи и дуги рок.

Ово може да укључи:214

- Везу између стратегије и планова о алокацији ресурса са једне стране, и

информација које су обухваћене другим Садржајним елементима,

укључујући и оне које говоре о стратегији и плану алокације ресурса у

смислу:

oПовезаности са пословним моделом организације, и које промене у

пословном моделу би требало да се догоде у циљу имплементације

изабраних стратегија и разумевања способности организације да се

прилагоди променама;

oУтицаја који трпе од стране екстерног окружења и

идентификованим ризицима и могућностима;

oУтичу на капитал(е) и управљање ризиком који се односи на те

капитал(е).

- Које су конкурентске предности организације које јој могу омогућити

стварање вредности. У ово може да се уброји:

oУлога иновација;

oНачин развоја и коришћења интелектуалног капитала;

oНиво укључености еколошких и друштвених питања у стратегију

организације.

- Кључне карактеристике и налази о начину на који су стејкхолдери

формулисали своју стратегију и планове алокације ресурса.

214 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.29., p. 27.
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6. Перформансе. Интегрисани извештај садржи квантитативне и

квалитативне информације о перформансама које могу укључити следеће:215

- Квантитативне индикаторе којима се изражавају циљеви, ризици и

могућности, објашњавајући њихов значај, импликације, као и методе и

претпоставке на основу којих се до њих дошло;

- Ефекте (и позитивне и негативне) на капитал(е), укључујући и

материјалне ефекте на капитал(е) у целом ланцу вредности;

- Стање односа са кључним стејкхолдерима и на који начин организација

одговара њиховим потребама и интересима;

- Повезаност између прошлих и текућих перформанси као и између текућих

перформанси и плановима организације.

Кључни показатељи перформанси (KPIs) који представљају комбинацију

финансијских и других компоненти (нпр. рацио емисије угљен диоксида у односу на

продају) или наративни који објашњавају финансијске показатеље значајних ефеката на

капитал(е) и друге узрочне односе (нпр. очекивани раст прихода по основу унапређења

хуманог капитала) могу да буду искоришћени ради приказивања повезаности

финансијских перформанси са перформансама које се односе на друге капитал(е). У

неким случајевима, ово може укључити и новчано изражавање одређених ефеката на

капитал(е) (нпр. емисија штетних гасова и употреба воде).

7. Перспективе (планови). Интегрисаним извештајем обично се

наглашавају антиципиране промене током времена и пружају информације, на

основу одређених анализа, о:216

- Очекивањима организације у погледу промена и утицаја из екстерног

окружења на кратак, средњи и дуги рок;

- Томе како ће промене и дешавања у екстерном окружењу утицати на

организацију;

215 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.31., p. 28.
216 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.35., p. 28.
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- Томе да ли је и како организација способна да одговори критичним

изазовима и непредвидивости која се повећава.

Потребно је осигурати да су очекивања, тежње и намере организације засноване

на стварним чињеницама. Очекивања, тежње и намере организације би требало да буду

у сразмери са способношћу да одговори на могућности које долазе из окружења

(укључујући ту и расположивост, квалитет и приуштивост адекватног капитала), али и

реалне процене конкурентске позиције и ризика са којима се организација суочава.

Разматрање потенцијалних импликација, укључујући и оне које се односе на будуће

финансијске перформансе, подразумева разматрање следећег:217

- Екстерног окружења, ризика и могућности, са анализом њиховог утицаја

на остваривање стратешких циљева организације;

- Расположивост, квалитет и приуштивост различитих врста капитала које

организација користи или које ће бити под утицајем одређених фактора

(нпр. континуирана расположивост квалификоване радне снаге или

природних ресурса), укључујући и информације о односима са кључним

стејкхолдерима и њиховој важности за способност организације да креира

вредност током времена.

Интегрисани извештај, такође, може да пружи и водеће индикаторе, кључне

показатеље перформанси (KPIs) или циљеве, релевантне информације из признатих

екстерних извора и сензитивне анализе. Уколико су предвиђања или пројекције

укључене у извештавање о перспективама организације, пожељно је да постоји и

сажетак претпоставки које су везане за та предвиђања. Поређење тренутних

перформанси са претходно идентификованим циљевима омогућава евалуацију

тренутних перспектива. Извештаји организације, у оквиру Интегрисаног извештаја, о

перспективама састављају се у складу са законским и регулаторним захтевима којима

организација подлеже.

217 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.37., p. 29.
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8. Основе за састављање и презентацију. Интегрисани извештај

описује основе за састављање и презентацију, укључујући:218

- Опис процеса одређивања материјалне значајности;

- Опис граница извештавања и начина на који су оне одређене;

- Сажетак битних оквира и метода који су коришћени при квантификацији

или оцени материјално значајних питања.

Интегрисани извештај подразумева опис процеса одређивања материјалне

значајности и кључне ставове у том процесу. Ово може да укључи:219

- Кратак опис процеса који се примењује у циљу откривања релевантних

питања, оцене њихове значајности и филтрирања до нивоа материјалне

значајности;

- Утврђивање улоге менаџмента и кључних запослених у процесу

идентификовања и рангирања питања која су материјално значајна.

Веза односно извор где се може наћи детаљнији опис самог процеса одређивања

материјалне значајности може такође да се стави у извештај.

Интегрисаним извештајем се, такође, утврђују његове границе (оквири) и

објашњава се начин на који су оне одређене. Материјални ризици, могућности и

резултати који се могу приписати или повезати са извештајним ентитетом, такође су

предмет извештавања. Ризици, могућности и резултати који се могу приписати или

повезати са другим ентитетима/стејкхолдерима су предмет извештавања Интегрисаног

извештаја до нивоа до ког су они материјално значајни за процес стварања вредности

организације, посебно на дуги рок. Такође, пожељно је да се објаве и ограничења, као и

кораци који ће бити предузети да се та ограничења превазиђу.

Интегрисани извештај објављује и опис значајних оквира и метода који су

коришћени у квантификовању или оцени материјално значајних питања у извештају

(нпр. примењени стандарди финансијског извештавања, формула која се користила за

218 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.41., p. 29.
219 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.42., p. 29.
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мерење сатисфакције купаца, одређени индустријски оквир којим се вршила процена

ризика). Детаљнија објашњења могуће је обезбедити кроз друге канале информисања.

9. Општа упутства за извештавање. Питања којим се овај део бави

важна су за остале Садржајне елементе Интегрисаног извештаја. Та питања су:220

1. Обелодањивање материјално значајних питања;

2. Обелодањивање о капиталу (капиталима);

3. Временски оквири за кратак, средњи и дуги период;

4. Груписање и расчлањавање (синтетика и аналитика).

Узимајући у обзир природу материјално значајних питања, организација

разматра обезбеђивање:

- Кључних информација, као што су: објашњења о самом питању (фактору)

и његовим ефектима на стратегију организације, пословни модел и

капитал(е); приказ релевантних интеракција и међузависности по основу

којих је могуће разумети узрочно последичне односе; објашњење односа

саме организације према конкретним питањима (факторима); објашњење

корака који су предузети у решавању одређених питања и дејства

одређених фактора и информација о њиховој ефикасности; приказ нивоа

контроле одређених питања (фактора); квантитативна и квалитативна

обелодањивања, укључујући и информације из претходног периода као и

оне планиране на основу којих ће бити могуће поређење са текућим

подацима.;

- Уколико постоји неизвесност неког питања (фактора), обелодањивање те

неизвесности, што подразумева: објашњење неизвесности; листу могућих

резултата, претпоставки, и могућности да дође до промене околности

уколико не дође до испуњења претпоставки; ниво поузданости одређене

информације у вези појединих питања (фактора).;

- Уколико кључне информације о неком питању није могуће одредити,

потребно је обелоданити чињенице и разлоге због чега је то тако;

220 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.49., p. 30.
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- Уколико ће настати значајан губитак конкурентске позиције услед

обелодањивања неких информација, онда би требало обелоданити општа

питања, без улажења у детаље.

Квантитативни показатељи, као што су KPIs, могу да помогну повећању

упоредивости и од помоћи су у изражавању циљева. Квантитативни показатељи имају

следеће карактеристике:221

- Релевантни су за организацију;

- У сагласности су са показатељима који се користе интерно од стране

менаџмента;

- Повезани су (нпр. приказују повезаност финансијских и других

информација);

- Фокусирани су на питања која су материјално значајна;

- Приказани су са одговарајућим циљевима, прогнозама и пројекцијама за

два или више будућих периода;

- Приказани су и за више од два периода (три или више) како би се утврдио

тренд промене;

- Приказују се насупрот претходним циљевима, прогнозама или

пројекцијама у циљу поређења и утврђивања одговорности;

- У сагласности су са општеприхваћеним индустријским или регионалним

показатељима у циљу поређења (бенчмаркинга);

- Приказују се у континуитету у сукцесивним периодима без обзира да ли

су њихове вредности повољне или неповољне за организацију;

- Приказују се са квалитативним информацијама како би били разумљивији.

Релевантне квалитативне информације укључују следећа објашњења:

методе мерења и основне претпоставке и разлоге значајних одступања од

циљаних вредности, трендова или показатеља других предузећа из гране

или региона, и због чега се очекује њихово понављање или непонављање.

Извештавања о капиталима, или деловима капитала више су условљена њиховим

утицајем на способност организације да ствара вредност током времена, а мање

221 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.53., p 31.
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чињеницом да ли је конкретни капитал у власништву организације или није. Укључују

факторе који утичу на доступност, квалитет и приуштивост као и очекивања њихове

расположивости у будућности. Ово је посебно важно за оне врсте капитала којих има у

ограниченим количинама, нису обновљиви и по основу тога могу да утичу на одрживост

пословног модела организације.

Када није изводљиво да се квантификују значајна кретања у капиталима, она се

описују уз помоћ квалитативних информација. Међутим, није неопходно да се увек

квантификује или опише свака промена у капиталима.

Овим Оквиром се не захтева да Интегрисани извештај пружи исцрпну слику о

свим сложеним међузависностима између капитала. Међутим, битно је да

Интњегрисани извештај обелодани међузависности које су у одређеним оквирима

извештавања, као и значајна кретања капитала која су од утицаја на стварање вредности

током времена а што може да укључи следећа кретања:222

- Између капитала или између компоненти капитала (нпр. повећање

запослености путем активности које негативно утичу на животну

средину);

- Током времена (нпр. бирање једног правца деловања уместо другог који

ће тренутно обезбедити увећање капитала али не и на дуги рок);

- Између капитала који је у власништву организације и оног који није у

власништву организације.

Димензија будућности која се разматра приликом припреме и презентације

Интегрисаног извештаја има дугорочнији карактер него код других форми извештавања.

Дужина сваког временског оквира (периода), кратког, средњег и дугог се одређује од

стране организације узимајући у обзри трајање пословног циклуса, стратегију и потребе

и интересовања кључних стејкхолдера. Према томе, дужина трајања сваког временског

оквира није унапред дата, већ то зависи од:223

222 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.56., p. 31.
223 IIRC (2013): The International Framework, par.: 4.58., p. 32.
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- Привредне гране (нпр. стратегијски циљеви у ауто индустрији обично

обухватају циклус два модела аутомобила и трају осам до десет година,

док су у информатичкој индустрији они много краћи);

- Природе резултата (нпр. нека питања која се тичу природног, друштвеног

или капитала односа са стејкхолдерима су, по својој природи, дугорочног

карактера).

Дужина сваког периода извештавања и разлози због којих је одређена таква

дужина утичу на природу информација које су предмет извештавања Интегрисаног

извештаја. На пример, због одређеног дужег периода, питања која су предмет

извештавања су неизвеснија, а информације у вези њих су најчешће квалитативног

карактера, за разлику од питања која се тичу краћег периода и која могу бити

квантитативно разматрана.

Такође, свака организација одређује ниво агрегације на коме ће вршити

презентацију информација а који одговара датим околностима. Ово подразумева и

узимање у обзир напора који се предузимају да се дође до синтетичких или аналитичких

података. У појединим околностима, агрегирање информација може довести до

значајног губитка њиховог смисла и на тај начин онемогући указивање на одређену

перформансу. С друге стране, беспотребно расчлањивање може довести до потешкоћа у

читању и разумевању извештаја. Организација врши збрајање и расчлањивање

информација до одређеног нивоа, узимајући у обзир само природу делатности и потребе

корисника извештаја. Најчешче се информације у циљу финансијског извештавања

расчлањују или групишу по основу пословних или географских сегмената.

2. ПРАКСА ИНТЕГРИСАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Уважавајући чињеницу да је интегрисано извештавање нови тренд који је у свету

прихваћен од стране неколицине најнапреднијих и/или најодговорнијих организација,

морамо бити стрпљиви у погледу ширења оваквог вида пословног извештавања у

пракси. Такође, у већини држава, односно у свим осим у једној – Јужноафричкој

републици не постоји законска обавеза или нека обавезујућа професионална регулатива
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о интегрисаном извештавању која у потпуности регулише ову област, већ се јављају

појединачне иницијативе, закони и подзаконска акта или регулативе које делимично

условљавају предузећа на одређене сегменте интегрисаног извештавања. Наиме, у

државама Европске уније и изван ЕУ, интегрисано извештавање делимично је

регулисано законским одредбама и иницијативама регулаторних тела. Једина држава

која је до сада у потпуности прихватила концепт интегрисаног извештадавања

дефинисаног од стране Међународног одбора за интегрисано извештавање – IIRC јесте,

како је то и раније речено, Јужноафричка Репубилика. У другим државама, у којима

постоје или се назиру иницијативе за оваквим видом извештавања захтевају се само

делови Интегрисаног извештавања. Такав је случај са Данском, Шведскм, Великом

британијом и тд.224

Michael P. Krzus, партнер у једној компанији у Чикагу, заговорник и промотер

Интегрисаног извештавања, је у свом раду „Интегрисано извештавање: ако не сада,

када?“ (енгл. Integrated reporting: if not now, when?) навео иницијативе по државама које

иду у правцу Интегрисаног извештавања, на начин да је извршио анализу

одговарајућих законских и подзаконских аката и регулатива, где је приказао следеће

државе:225

- Аргентинга. Градско Веће Buenos Aires-а је 2008. године усвојило Закон 2598

којим се све организације са више од 300 запослених обавезују да припремају

и објављују годишњи извештај о одрживости, који су у најмању руку у складу

са Еthos принципима (енгл. Ethos Principles) 226 a касније охрабравајући

организације да користе Смернице G3 приликом састављања извештаја;

- Данска. Данска агенција за трговину и привреду је 2009. године донела

уредбу по којој 1000 највећих организација у држави, као и она предузећа у

власништву државе и институционални инвеститори, имају обавезу да у

својим извештајима наведу да ли имају друштвено одговорне политике, и ако

224 Према: Прошић, Д. (2015). Интегрисано извештавање – нов приступ корпоративном извештавању и
управљању, Банкарство, вол. 44(4)/2015., Удружење банака Србије, Београд, стр. 64.
225 Krzus, P. M. (2011). Integrated reporting: if not now, when? IRZ–Zeitschrift für Internationale
Rechnungslegung, Issue 6, June 2011, p.273.; према: Lydenberg, S., Grace, K. *2008). Innovations in Social
and Environmental Disclosure Outside the United States.Prepared for Domini Social Investments, November
2008.
226 Ethos је швајцарска организација за одрживи развој, основана 1997. године и од тада се бави
промоцијом друштвено одговорних инвестиција којима се обезбеђује одрживи развој.
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их имају, које су и на који начин их имплементирају. Интегрисано

извештавање је постало обавеза;

- Малезија. У 2007. години, председник Владе Малезије је најавио да ће се од

свих предузећа чијим се акцијама тргује на малезијској берзи  (енгл. Malaysian

stock exchange) захтевати да у својим годишњим финансијским извештајима

објављују и информације о друштвено одговорном пословању;

- Јужна Африка. На основу King кода управљања за Јужну Африку 2009 –

KING III227 (енгл. King code of Govenrance for South Africa 2009 – KING III) за

предузећа чијим се акцијама тргује на јоханесбуршкој берзи се захтева да

објављују Интегрисане извештаје за сваку пословну годину, почевши од 1.

марта 2010. године или уколико то немају да објасне разлоге тога;

- Шведска. Шведска влада је крајем 2007. године најавила да свих 55 предузећа

која су у потпуном или делимичном државном власништву морају да имају

годишње извештаје о одрживости, а касније када је покренута GRI

иницијатива, и да буду у складу са G3 Смерницама.

Такође и државе групе G20 су предузеле мере у овом правцу. У 2008. години,

Кинеска комисија за контролу државне имовине (енгл. China StateOwned Assets

Supervision) и Комисија за администрацију (енгл. Administration Commission) су објавиле

директиву која снажно охрабрује државна предузећа да прате праксу друштвено

одговорног пословања и да извештавају о друштвено одговорним активностима. У 2010.

години, Америчка Комисија за хартије од вредности – SEC је објавила Упутства

комисије за објављивање извештаја о климатским променама, која представљају

упутства о томе како да се примене постојеће регулативе везане за извештавање о

климатским променама и емисији штетних гасова. Grenalles II Закон у Француској

227 Институт директора Јужне Африке (енгл. The Institute of Directors in Southern Africa – IoDSA)
формално је, на конвенцији у Сандтону, Јоханесбург, у септембру 2009. године, представио King код
принципа управљања као и King Извештај о управљању – KING III, чија примена ступа на снагу од 1.
марта 2010. године а што је у складу са Законом о предузећима (енгл. Companies Act) са чијом се
применом кренуло 2011. године. Основе KING III принципа заснивају се на: добром управљању и
корпоративном понашању, одрживости, иновативности, правичности и сарадњи, друштвеној
трансформацији и обештећењу; више о овоме: IoDSA: King Code Governance Principles for South Africa
2009.
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захтева од свих предузећа, приватних и државних, са више од500 запослених да од

почетка 2012. године у свијим финансијским извештајима приказују и нефинансијске

информације.228

У стратегији развоја од 2014. до 2017. године коју је IIRC објавила под називом:

„Стратегија: Фаза пробоја 2014-17“ (енгл. Strategy: The breaktrough phase 2014-17) као

кључне активности наводе се:229

- Повећање броја организација које примењују Интегрисано извештавање;

- Континуирано одржавање и унапређење Концептуалног оквира за

интегрисано извештавање;

- Подршка „интегрисаних инвестиција“ кроз улагања која подржавају одрживи

развој и чије организације примењују Концептуални оквир за интегрисано

извештавање;

- Напредак у пословном извештавању кроз дијалог између кључних

регуаторних тела и извештајних ентитета;

- Ангажовање међународних организација у развој и имплементацију

Интегрисаног извештавања и

- Тежња развоју дугорочно одрживих организација.

Такође, у поменутом документу се дефинишу кључна тржишта деловања, а то су:

Аустралија, Бразил, Канада, Кина, Француска, Немачка, Индија, Јапан, Русија,

Сингапур, Јужна Африка, Турска, Велика Британија и САД; као и кључне области:

потрошња производа и услуга, енергија, финансијске услуге, здравство и технологија.230

Према томе, може се закључити да је обавеза примене Интегрисаног извештавања

прописана само за предузећа из Јужне Африке и то она која испуњавају одређенене

критеријуме. У остатку света, не постоје прописи који обавезују предузећа да у

потпуности примењују Интегрисано извештавање, већ их обавезују на поједине

сегменте овог вида извештавања. И поред тога, и у остатку света постоје предузећа која

примењују заокружени систем Интегрисаног извештавања. На сајту Међународног

одбора за интегрисано извештавање могуће је наћи извештаје више десетина

228 Krzus, P. M. (2011). Integrated reporting: if not now, when? IRZ–Zeitschrift für Internationale
Rechnungslegung, Issue 6, June 2011, p.273-274.
229 IIRC(2014): Strategy: The breaktrough phase 2014-17, p. 4.
230 IIRC(2014): Strategy: The breaktrough phase 2014-17, p. 5.
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друштвено одговорних предузећа која објављују Интегрисане извештаје у складу са

Смерницама G3.

3. НЕКЕ ОД КОРИСТИ ОД ИНТЕГРИСАНОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Многи аутори бавили су се и баве се интегрисаним извештавањем и већина, ако

не и све, се слажу да интегрисано извештавање уноси доста позитивних ствари у

пословању. Пре свега, Интегрисаним извештајем „интегришу“ се бројни аспекти који су

пре њих приказивани неорганизовано, кроз неке друге извештаје или напомене.

Слика 8. Аспекти интегрисани у Интегрисани извештај
Извор: Прошић, Д. (2015). Интегрисано извештавање – нов приступ корпоративном извештавању и

управљању, Банкарство, вол. 44(4)/2015., Удружење банака Србије, Београд, стр. 64.

Интегрисаним извештајем приказују се информације о: пословном моделу и

стратегији, начину управљања, финансијском пословању, утицају на околину, људским

ресурсима, развоју и инвестицијама, локалној заједници, претњама и могућностима
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(Слика 8) и друге информације у зависности од конкретне ситуације саме организације

извештајног ентитета.

Поједини аутори, међутим, издвајају четири, по њима, кључних користи од

интегрисаног извештавања које се огледају у:231

1. Већој јасноћи. Врло често, предузећа дају кракте изјаве о томе како је одрживи

развој добар за акционаре и друге стејкхолдере, дајући при том кратка или

никаква објашњења о томе. Имплементирање стратегије одрживости није лако и

захтева оцену различитих фактора и доношење тешких одлука које могу да

доведу до разочарења или буду на штету једног или више стејкхолдера или група

стејкхолдера. На пример, инвестиције у обновљиве изворе енергије или смањење

испуштања штетних гасова може довести до позитивних ефекта и повраћаја

уложених средстава на дуги рок, међутим то ће утицати на токове готовине и

висину дивиденде на кратак рок.

У средишту Интегрисаног извештавања је способност менаџмента да смислено

објасни односе између финансијских и нефинансијских информација. Када

извештајни ентитет омогући боље схватање односа између финансијских и

нефинансијских перформанси, системи праћења и контроле ће бити унапређени

а то ће у крајњем обезбедити ефикасније обављање пословних активности.

2. Бољим одлукама. Kaplan и Norton су, радећи на балансној карти, пружили богату

аргументацију у прилог чињеници да боље информације и систем мерења воде

до бољих одлука. Одлуке које су боље поткрепљене информацијама о односима

између финансијских и нефинансијских перформанси организације ће

побољшати ефикасност и ефективност коришћења капитала и других ресурса.

Менаџмент ће, међутим, рећи да налажење везе између финансијског и

нефинансијског капитала је лакше рећи него учинити. Будући да интегрисано

извештавање још увек није глобално прихваћено, проналажење одговарајућих

инструмената за то или њихов развој, веома је тежак посао. Ове потешкоће могу

се користити као изговор за непредузеимање никаквих корака у трагању за

правим информацијама. Треба бити свестан чињенице да није лако да се

231 Krzus, P. M. (2011). Integrated reporting: if not now, when? IRZ–Zeitschrift für Internationale
Rechnungslegung, Issue 6, June 2011, p.275-276.
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имплементира стратегија одрживости и примене методе интегрисаног

извештавања. Ово подразумева значајан културолошки преокрет како би се

створила повезаност између рачуноводства, финансија, инвеститора, јавне

политике, законодавних и регулаторних тела, одрживости, тржишта и пословања

и на крају о томе извештавало. Једна од користи свега овога је и боље разумевање

улоге и значаја сваког од учесника у процесу стварања вредности како за

организацију тако и за стејкхолдере.

3. Већем ангажовању. Интегрисаним извештајима се објашњава однос између

финансијских, друштвених, еколошких и питања управљања са којима се

организација суочава. На жалост, постоји неколико ограничења у приказивању у

случајевима када се користи извештавање путем папира, што нужно упућује на

употребу интернета. Путем web извештаја, стејкхолдери могу на ефикаснији

начин да дођу до детаљних информација о финансијским и нефинансијским

показатељима као и односима између њих. Међутим, форма web извештаја није

обичан pdf документ, већ корисницима омогућава успостављање дијалога са

извештајним ентитетом. То подразумева да сајт организације буде једноставан и

лак за сналажење и омогућава посетиоцима да сами спроводе своје анализе

информација које пружа организација. Као додатно, пружа се могућност

друштвених медија комуницирања попут форума и блогова, чиме се стејкхолдери

више ангажују у одређивању садржаја самих извештаја.

4. Нижем ризику угрожавања репутације. Не само што се интегрисаним

извештавањем омогућава да се повежу економска, еколошка, финансијска и

друштвена питања у пословну стратегију, већ оно, такође, може да допринесе

интегрисању процеса управљања ризиком. На пример, будући да је важност

друштвене одговорности и одрживости значајно порасла, тако се и фокус у

погледу ризика пребацује на вероватноћу угрожавања репутације. Што се овог

питања тиче, веома је битно расчистити могућности интегрисаног извештавања.

Велики пожар и испуштање нафте у Мексичком заливу 2010. године био је

трагични подсетник на повезаност управљања, стратегије и одрживости.

Међутим, било би апсурдно тврдити да би се таква катастрофа могла спречити

интегрисаним извештавањем. Међутим, оно што се интегрисаним извештавањем

постиже јесте изградња ланца догађаја којима се организацији помаже у
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ефикасном идентификовању ризика. Интегрисано извештавање помаже

организацији да схвати ефекат стратешких и тактичких избора на друштво. У

извештају из 2010. године, дошло се до закључка да организације које су усвојиле

интегрисано извештавање оствују вредност од:232

- Растућег прихода по основу нових производа и услуга;

- Смањења трошкова по основу повећане ефикасности;

- Управљања ризиком на ефикаснији и ефективнији начин;

- Изградње нематеријалне имовине попут бренда, репутације и мреже

сарадника.

Слика 9. Релевантни фактори садашњег и будућег извештавања
Извор: Прошић, Д. (2015). Интегрисано извештавање – нов приступ корпоративном извештавању и

управљању, Банкарство, вол. 44(4)/2015., Удружење банака Србије, Београд, стр. 64.; према:
www.iirc.org

232 Више о овоме: Accenture (2010): Driving Value from Integrated Sustainability: High Performance Lessons
from the Leaders.
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Осим наведеног, интегрисано извештавање омогућава менаџменту да ефикасно

управља расположивим ресурсима, доносећи притом одлуке на бази правих

информација које потичу из интегрисаних извештаја и да при том оцене утицај сваке од

одлука и активности предузећа на животну средину, друштво и остале стејкхолдере.

Такође, корисницима извештаја омогућава да стекну јасну слику о пословним

активностима предузећа, његовој вредности и утицајимa (Слика 9).
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V ГЛОБАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ИЗВЕШТАВАЊЕМ – GRI

Осим Иницијативе за интегрисаним извештавањем, коју промовише IIRC, у

стручној јавности издваја се још једна иницијатива која се бави проблематиком коју

разматрамо, а то је Глобална иницијатива за извештавањем (енгл. Global Reporting

Initiative – GRI).

1. Настанак и развој GRI

GRI je oснoвaнa у Бoстoну. Њeни кoрeни сe нaлaзe у нeпрoфитнoj организацији

Коалиција зa eкoлoшки oдгoвoрнe eкoнoмиje (eнгл. Coalition for Environmentally

Responsible Economies – CERES) и TELLUS институтa (енгл. Тellus Institute) 233 .

Прoгрaм зaштитe живoтнe срeдинe Уjeдињeних нaциja (eнгл. The United Nations

Environment Programme – UNEP) тaкoђe je биo укључeн у oснивaњe GRI.

Водећи људи CERES-a су 90-их година, кao пиoнири, сaстaвили Oквир зa

извeштaвaњe o зaштити живoтнe срeдинe. Кao нaстaвaк тoгa 1997. гoдинe oснoвaнa je

организација под називом Глобална иницијатива за извештавањем – GRI, у циљу дaљeг

рaзвoja Oквирa као јединица у оквиру CERES-a. Циљ je биo дa сe ствoри мeхaнизaм кojи

би кoмпaниje oбaвeзao нa oдгoвoрнoст у пoштoвaњу CERES принципa вeзaних зa

зaштиту живoтнe срeдинe. Циљнa групa били су инвeститoри.

Приликoм oснивaњa, у циљу успoстaвљaњa aдeквaтнoг рукoвoђeњa, GRI je

фoрмирao Упрaвни oдбoр, кojи сe сaстojao oд рaзличитих стejкхoлдeрa. Зaдaтaк

Упрaвнoг oдбoрa биo je дa дoпринeсe нe сaмo зaштити живoтнe срeдинe нeгo и мнoгo

вишe. У склaду сa тим, Oквир сe прoшириo и нa друштвeнa, eкoнoмскa, aли и питaњa

233 Tellus институт је основан 1976. године као интердисциплинарна непрофитна истраживачка и
политичка организација са седиштем у Бостону. Институт је током свог постојања спровео око 3.500
пројеката широм света поставши тиме интернационални лидер по питању ресурса и еколошких
стратегија, као и пружања помоћи у трасирању одрживог развоја. Мисија института јесте унапређење
одрживости, једнакости и благостања глобалне цивилизације кроз истраживање, образовање, акције и
активности.; Више на: www.tellus.org; датум приступа: 10.03.2015. год.
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рукoвoђeњa. Из тoг рaзлoгa, Oквир oд првoбитнoг Oквирa зa извeштaвaњe o зaштити

живoтнe срeдинe пoстaje Oквир зa извeштaвaњe o oдрживoсти.

GRI je прву вeрзиjу Oквирa зa извeштaвaњe o oдрживoсти G1 oбjaвиo у виду

Смeрницa 2000. гoдинe. Нaрeднe гoдинe, нa прeдлoг Упрaвнoг oдбoрa GRI, CERES

издвaja GRI из свoг пoслoвaњa и пoд тим називом рeгиструje га кao пoсeбну нeпрoфитну

oргaнизaциjу. Лого ове организације приказан је на Слици 10.

Слика 10. Лого GRI организације
Извор: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx; датум приступа: 12.11.2015. год.

Две године након тога, GRI свoje сeдиштe прeбaцуje у Aмстeрдaм и фoрмaлнo сe,

уз присуствo тaдaшњeг гeнeрaлнoг сeкрeтaрa УН, Kofi Annan-а, прeдстaвљa кao сaрaдник

UNEP-a. Скoрo у истo врeмe, нa Свeтскoм сaмиту o одрживoм рaзвojу у Joхaнeсбургу,

прeдстaвљeнa je и другa вeрзиja Смeрницa Oквирa зa извeштaвaњe o oдрживoсти G2.

У 2003. гoдини, GRI je пoкрeнуo свoj Прoгрaм зa стejкхoлдeрe, чимe je oмoгућиo

oргaнизaциjaмa дa сe прикључe мисиjи GRI, дajући дoпринoс пo oснoву њихoвe

стручнoсти, укључe сe у упрaвљaњe и дajу финaнсиjски дoпринoс функциoнисaњу GRI.

Oвaj прoгрaм oбухвaтa прeдузeћa и oргaнизaциje из цивилнoг друштвa, бизнисa,

aкaдeмскe зajeдницe, jaвних oргaнa и институциja, кao и мeђунaрoдних oргaнизaциja oд

кojих je фoрмирaн и Сaвeт стejкхoлдeрa GRI-a, чиjи je oснoвни циљ дa сe бaви

стрaтeшким питaњимa и пoлитикoм oвe oргaнизaциje.
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У 2005. гoдини фoрмирa сe joш jeднo тeлo – Teхнички сaвeтoдaвни кoмитeт GRI,

чиjи je зaдaтaк дa крoз стручнa мишљeњa и сaвeтe дoпринeсe oчувaњу квaлитeтa GRI

oквирa и прeдстaвљa oслoнaц Упрaвнoм oдбoру и Сaвeту GRI.

Пoвeћaнo интeрeсoвaњe зa извeштaвaњeм o oдрживoсти дoдaтнo je пoдстaклo

рaзвoj трeћe гeнeрaциje Смeрницa зa извeштaвaњe o oдрживoсти – G3, кoje су звaничнo

oбjaвљeнe у 2006. гoдини. У рaзвoj G3 билo je укључeнo вишe oд 3000 стручњaкa из

oблaсти eкoнoмиje, бизнисa, зaштитe прaвa рaдникa, зaштитe живoтнe срeдинe, кao и

брojни други, чимe сe потврдио jeдaн oд oснoвних принципa GRI, a кojи сe oднoси нa

укључeнoст штo вeћeг брoja стejкхoлдeрa у овом процесу.

Истe гoдинe GRI je oргaнизoвaлa прву кoнфeрeнциjу o oдрживoсти и

трaнспaрeнтнoсти пoд нaзивoм „Извeштaвaњe: мeрa oдрживoстиˮ (eнгл. Reporting: A

Measure of Sustainability). Кoнфeрeнциja сe oдржaлa у Aмстeрдaму и oкупилa вишe oд

1.150 учeсникa из 65 зeмaљa свeтa из рaзличитих oблaсти кaкo из привaтнoг тaкo и jaвнoг

сeктoрa. Oтприликe, пoлoвинa учeсникa билa je из Eврoпe и Сeвeрнe Aмeрикe а

чeтвртинa из зeмaљa у рaзвojу. Учeсницимa сe oбрaтиo и бивши aмeрички

пoтпрeдсeдник Al Gore.

Нaкoн oдржaнe кoнфeрeнци je, GRI je пoчeлa дa прoмoвишe свojу стрaтeгиjу и

Oквир зa извeштaвaњe о одрживости крoз изгрaдњу сaвeзa и пaртнeрстaвa. Звaничнa

пaртнeрствa успoстaвљeнa су сa мнoгим мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa, oд кojих су

нajзнaчajниje УН Глoбaлни дoгoвoр (eнгл. UN Global Compact – UNGC) и Oргaнизaциja

зa Eкoнoмску сaрaдњу и рaзвoj (eнгл. Organization for Economic Co-operation and

Development – OECD).

Упoрeдo сa нaвeдeним aктивнoстимa, GRI je рaдилa и нa припрeмaњу мaтeриjaлa

зa oбjaвљивaњe брojних публикaциja кojимa ћe сe jaвнoст упoзнaти сa Инициjaтивoм зa

извeштaвaњe o oдрживoсти. У сaрaдњи сa aкaдeмским институциjaмa, мeђунaрoдним

oргaнизaциjaмa и брojним рeгулaциoним тeлимa из oблaсти извeштaвaњa, 2007. гoдинe

oбjaвљeнa je публикaциja „Путeви Iˮ (eнгл. Pathways I). Циљ oвe публикaциje биo je дa

пружи свojeврснa упутствa пo принципу „кoрaк пo кoрaкˮ кaкo лицимa кoja сe бaвe

сaстaвљaњeм извeштaja тaкo и кoрисницимa извeштaja. Taкoђe, истe гoдинe GRI je

oбjaвиo и UNGC дoкумeнт пoд нaзивoм „Успoстaвљaњe вeзe“ (eнгл. Making the

Connection). Циљ oвoгa биo je дa сe oбeзбeди пoдршкa у пoвeзивaњу GRI извeштaja o

oдрживoсти сa Гoдишњим извeштajeм o нaпрeтку, нa кojи сe кoмпaниje oбaвeзуjу

улaскoм у UNGC.
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У циљу рeгиoнaлнoг присуствa нa кључним тeритoриjaмa, GRI 2007. гoдинe

пoчињe сa прojeктoм фoрмирaњa рeгиoнaлних кaнцeлaриja, пoзнaтих пoд нaзивoм

„Фoкaлнe тaчкeˮ (eнгл. Focal Points). Првa oвaквa кaнцeлaриja oтвoрeнa je у Брaзилу.

Нaрeднe године, GRI почиње и са објављивањем Секторских смерница, које се

баве питањима извештавања о одрживости специфичним за одређене секторе

(привредне гране). Прве Секторске смернице биле су намењене сектору финансијских

услуга.

Свoje дeлoвaњe GRI je пojaчaлa и пoтписивaњeм Угoвoрa o зajeдничкoм дeлoвaњу

сa oргaнизaциjoм Earth Charter Initiative, чиja Пoвeљa Earth Charter прeдстaвљa

дeклaрaциjу o oснoвним eтичким принципимa зa изгрaдњу сaмooдрживoг и мирнoг

глoбaлнoг друштвa. Кao резултат поменуте сaрaдњe, GRI je истe гoдинe oбjaвилa

дoкумeнт пoд нaзивoм „Earth Charter, GRI и Глобални договор: Упутство корисницима

и ефекат синергије у примени“ (енгл. The Earth Charter, GRI, and the Global Compact:

Guidance to Users on the Synergies in Application), кojи прeдстaвљa oбjaшњeњe дeлoвaњa

нaвeдeнe три oргaнизaциje и eфeктe синeргиje тoг дeлoвaњa. Пoрeд нaвeдeнoг

дoкумeнтa, GRI je истe гoдинe oбjaвиo и публикaциjу „Путeви IIˮ (eнгл. Pathways II),

кao и joш двe публикaциje кoje су нaмeњeнe oргaнизaциjaмa кoje сe сa oвoм

прoблeмaтикoм сусрeћу пo први пут: „Пoлaзиштa Iˮ (eнгл. Starting Points I) и

„Пoлaзиштa IIˮ (eнгл. Starting Points II).

Свojу рeгиoнaлну присутнoст GRI je прoширилa oтвaрaњeм другe Фoкaлнe тaчкe

у Aустрaлиjи. Истe гoдинe, oдржaнa je и другa пo рeду глoбaлнa кoнфeрeнциja o

oдрживoсти и трaнспaрeнтнoсти пoд нaзивoм „Извeштaвaњe o oдрживoсти дaнaс:

Прeсудa читaлaцaˮ, гдe сe oкупилo прeкo 1.000 учeсникa из 58 зeмaљa. Нa oвoj

кoнфeрeнциjи, кoja сe кao и првa oдржaлa у Aмстeрдaму, билo je 148 гoвoрникa.

Taкoђe, 2008. гoдинe GRI je успoстaвилa Прoгрaм зa сeртификaциjу пaртнeрa зa

oбуку. GRI сeртификoвaни трeнинг пaртнeри имajу зaдaтaк дa едукују и обучавају у

склaду сa Смeрницaмa GRI нa лoкaлнoм jeзику кoристeћи лoкaлнe студиje случaja и

примeрe. У Бразилу је сертификатом именован први пaртнeр зa обуку.

У 2009. гoдини рaдилo сe нa рaзвojу сeртификoвaнoг сoфтвeрa и aлaтa зa

кoрисникe GRI. Нaкoн сeртификaциje, кoja имa зa циљ успoстaвљaњe jeдинствeнoг

сoфтвeрa, GRI oвлaшћуje кoрисникe зa њeгoвo кoришћeњe у нaрeдних 12 мeсeци.

Taкoђe, у 2009. гoдини GRI je пoкрeнуo прoгрaм пoд нaзивoм „Глoбaлнa акциoнa

мрeжa зa трaнспaрeнтнoст у лaнцу снaбдeвaњaˮ (eнгл. Global Action Network for

Transparency in the Supplay Chain – GANTSCh), кojи je кaсниje прeимeнoвaн у „Прoгрaм
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пoслoвнe трaнспaрeнтнoстиˮ (eнгл. Business Transparency Program – BTP). Првoбитни

зaдaтaк GANTSCh-а, a кaсниje BTP-а, биo je пoдршкa мaлим и срeдњим прeдузeћимa у

извeштaвaњу o oдрживoсти, a кaсниje сe тaj зaдaтaк прoшириo нa изгрaдњу кaпaцитeтa

у извeштaвaњу o oдрживoсти свих прeдузeћa бeз oбзирa нa дeлaтнoст и вeличину. Гoдинe

2009. oтвoрeнa je и трeћa Фoкaлнa тaчкa у Кини. У oвoj гoдини GRI je oбjaвиo и другу

групу Сeктoрских смeрницa нaмeњeнe сeктoру Eлeктрoприврeдe.

У 2010. гoдини рaдилo сe нa приближaвaњу стaндaрдa ISO 26000 и GRI. Кao

рeзултaт тoгa oбjaвљeнe су двe публикaциje: GRI и ISO 26000: „Кaкo кoристити GRI

смeрницe у кoмбинaциjи сa ISO 26000 стaндaрдимaˮ (eнгл. GRI and ISO 26000: How to

use the GRI Guidelines in Combination with ISO 26000) и „Штaпoви и шaргaрeпe –

Прoмoвисaњe трaнспaрeнтнoсти и одрживoстиˮ (eнгл. Carrots and Sticks – Promoting

Transparency and Sustainability).

У 2010. гoдини oбjaвљeнe су joш двe нoвe групe Сeктoрских смeрницa нaмeњeнe

Прeхрaмбeнoj индустриjи и нeвлaдиним oргaнизaциjaмa. Oдржaнa je и трeћa глoбaлнa

кoнфeрeнциja o одрживoсти и трaнспaрeнтнoсти: „Прoмислити – Обновити –

Извештаватиˮ (eнгл. Rethink – Rebuild – Report) сa 1.200 учeсникa из 77 зeмaљa. Toкoм

Кoнфeрeнциje, пoтписaн je Meмoрaндум o рaзумeвaњу измeђу GRI-a и UNGC-a. Кao дeo

Meмoрaндумa, GRI сe oбaвeзaлa дa у свoja нaчeлa интeгришe 10 принципa Глoбaлнoг

дoгoвoрa. 234 Као против услугу, UNGC сe сагласио дa прихвaти GRI смeрницe кao

прeпoручeни Oквир зa изрaду Извeштaja o нaпрeтку, нa кojи су сe прeдузeћa

пoтписници Глoбaлнoг дoгoвoрa oбaвeзaлa.

Свojу рeгиoнaлну зaступљeнoст GRI je прoшириo, и то 2010. године у Индији, а

2011. у САД-у.

Такође, GRI објављује унапређену верзију Смерница – G3.1 које прeдстaвљajу

aжурирaну и кoмплeтниjу вeрзиjу G3 Смeрницa. Прoширeњe сe тичe o извeштaвaњу o

зaштити људских прaвa.

Гoдинe 2011. GRI oбjaвљуje и публикaциjу пoд нaзивoм „Кaкo сe GRI смeрницe

пoдудaрajу сa Прojeктoм извeштaвaњa o eмисиjи штeтних гaсoвa?ˮ (eнгл. How Do the

GRI Reporting Guidelines Match with the Carbon Disclosure Project?). Oсим тoгa, истe

гoдинe издaтe су и три нoвe групe Сeктoрских смeрницa, и тo зa: Рудaрствo и

мeтaлургиjу, Aвиo-сaoбрaћaj, те за Грaђeвину и нeкрeтнинe.

234 Више на: http://www.ungc.rs/globalni-dogovor/deset-principa/, датум приступа: 29. 11. 2015. год.
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У свojим нaпoримa дa устaли Извeштaвaњe o oдрживости, GRI je пoкрeнуo

кaмпaњу „Извeштaвaj или oбjaсни” (eнгл. Report or explain), нaмeњeну oнимa кojи су

вoљни дa културу извeштaвaњa o oдрживoсти прихвaтe у oквиру oргaнизaциje.

Електронска бaзa извeштaja o одрживoсти пoкрeнутa je 2011. гoдинe и oнa сaдржи свe

извeштaje кojи су сaстaвљeни у склaду сa GRI смeрницaмa. Брoj извeштaja се пoвeћaвao

из гoдинe у гoдину и дaнaс изнoси вишe oд 30.000.

У 2012. гoдини oдржaнa je кoнфeрeнциja GRI у Meлбурну, кojу je пoсeтилo 250

учeсникa из 11 зeмaљa. Истe гoдинe у oргaнизaциjи Рeгиoнaлнe фoкaлнe тaчкe GRI у

СAД oдржaнe су кoнфeрeнциje у Сeнт Луису, Mисуриjу (СAД) и Toрoнту (Кaнaдa).

Кључнa кoнфeрeнциja у 2012. гoдини билa je Кoнфeрeнциja Уjeдињeних нaциja o

oдрживoм рaзвojу „Риo + 20ˮ. GRI je тoкoм тe Кoнфeрeнциje oдржao низ рaдиoницa и

биo дeo Кoaлициje зeлeнe екoнoмиje и Кoaлициje зa извeштaвaњe o oдрживoсти, кoje

прeдвoди групa инвeститoрa AVIVA.

Toкoм кoнфeрeнциje у Рију, групa вoдeћих зeмaљa дала је заједничку пoдршку

члaну 47 „Риo + 20ˮ зaвршнoг дoкумeнтa „Будућнoст кojу жeлимoˮ (eнгл. The Future

We Want). Брaзил, Дaнскa, Фрaнцускa и Jужнa Aфрикa фoрмирaлe су „Групу приjaтeљa

из члaнa 47ˮ кaкo би унaпрeдилe Кoрпoрaтивнo извeштaвaњe o oдрживoсти и пoзвaлe

GRI и UNEP дa их пoдржe кao свoj сeкрeтaриjaт.

У 2012. години oбjaвљeнe су и смeрницe зa joш три сeктoрa: Нaфтa и гaс, Meдиjи

и Oргaнизaтoри дoгaђaja.

Године 2014. пoкрeћe сe GRI сeрвис нaмeњeн зa пружaњe услугa вeрификaциje

тaчнoсти и усклaђeнoсти извeштaja eнтитeтa сa Смeрницaмa G4 oквирa. У истo врeмe

oбjaвљуje сe и публикaциja пoд нaзивoм „Спрeмни зa извeштaвaњe?ˮ (eнгл. Reаdy to

report?) нaмeњeнa мaлим и срeдњим прeдузeћимa дa прeпoзнajу знaчaj Извeштaвaњa o

oдрживoсти зa њих и нaчин кaкo дa крeну сa извeштaвaњeм.

Чeтвртa пo рeду GRI кoнфeрeнциja пoд нaзивoм „Инфoрмaциja – интeгрaциja –

инoвaциjaˮ (eнгл. Information – Integration – Inovation), oдржaнa у 2013. гoдини, oкупилa

je 1.600 учeсникa из 69 зeмaљa. Нa пoмeнутoj кoнфeрeнциjи, GRI je oбjaвиo чeтврту

гeнeрaциjу Смeрницa G4. Нeкoликo мeсeци нaкoн тoгa, пoкрeнут je и прojeкaт „G4

Onlineˮ у виду бeсплaтнoг веб-сajтa сa кoмплeтним смeрницaмa G4 у динaмичнoм

фoрмaту.

У 2013. гoдини oтвoрeнa je Фoкaлнa тaчкa у Jужнoj Aфрици, а у 2014. у

Колумбији. У Тaбeли 16 дaт je прeглeд Рeгиoнaлнe зaступљeнoсти GRI зaкључнo сa

2015. гoдинoм.
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Taбeлa 16. Рeгиoнaлнa зaступљeнoст GRI

Рeдни
брoj

Гoдинa oтвaрaњa Сeдиштe „Фoкaлнe тaчкeˮ

1. 2007. Брaзил
2. 2008. Aустрaлиja
3. 2009. Кинa
4. 2010. Индиja
5. 2011. СAД
6. 2013. Jужнa Aфрикa
7. 2014. Кoлумбиja

Извoр: https://www.globalreporting.org/information/about-GRI/GRI-history/Pages/GRI's%20history.aspx;
дaтум приступa: 29. 11. 2015.

Дирeктивa 2014/95/EУ o oбjaвљивaњу нeфинaнсиjских и других инфoрмaциja

oдрeђeних вeликих кoмпaниja,  кoja прeдстaвљa дoпуну Дирeктивe 2013/34/ЕУ o

рaчунoвoдству из 2013. гoдинe, ступилa je нa снaгу дeцeмбрa 2014. гoдинe. To je дoдaтнo

пojaчaлo интeрeсoвaњe зa Смeрницaмa GRI. У Тaбeли 17 дaт je прeглeд свих сeктoрских

смeрницa и гoдинa у кojoj су oбjaвљeнe.

Taбeлa 17. Прeглeд сeктoрских смeрницa GRI пo гoдинaмa oбjaвљивaњa

Рeдни
брoj

Гoдинa
oбjaвљивaњa

Oблaст нa кojу сe Смeрницe
oднoсe

1. 2008. Финaнсиjскe услугe
2. 2009. Eлeктрoприврeдa
3. 2010. Прeхрaмбeнa индустриja
4. 2010. Нeвлaдинe oргaнизaциje
5. 2011. Рудaрствo и мeтaлургиja
6. 2011. Aвиo-сaoбрaћaj
7. 2011. Грaђeвинaрствo и нeкрeтнинe
8. 2012. Нaфтa и гaс
9. 2012. Meдиjи

10. 2012. Oргaнизaтoри дoгaђaja
Извoр: https://www.globalreporting.org/information/about-GRI/GRI-history/Pages/GRI's%20history.aspx;

дaтум приступa: 29. 11. 2015.

У 2014. гoдини дoстa сe рaдилo и нa унутрaшњoj oргaнизaциjи GRI. Године 2015,

GRI je пoкрeнуo G4 испит, кojи пojeдинцимa oмoгућaвa дa стeкну aкрeдитaциjу нa

њихoву спoсoбнoст дa кoристe GRI G4 смeрницe. Испит je дoступaн у вишe oд 70 држaвa

и кaндидaти кojи гa пoлoжe дoбиjajу GRI сeртификaт, a њихoвa имeнa нaлaзe сe нa

звaничнoм сajту GRI.
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Поред GRI смерница за извештавање о одрживости објављено је још три

документа који заједно са Смерницама представљају целину, а то су:235

1. „Принципи и стaндaрди извeштaвaњa“ (eнгл. Reporting principles and

standard disclosures). Они представљају збир oснoвних принципa и

стaндaрдa, кao и инструкциja зa сaстaвљaњe Извeштaja o oдрживoсти;

2. „G4 Чeстo пoстaвљaнa питaњa“ (eнгл. G4 Frequently asked questions – G4

FAQ). Oвa публикaциja нaмeњeнa je људимa кojи сe први пут сусрeћу сa

oвoм прoблeмaтикoм у кojoj сe oни мoгу упoзнaти сa циљeвимa и

прeдмeтoм сaмe oргaнизaциje GRI, кao и сa oснoвним пojмoвимa

Извeштaja o oдрживoсти;

3. „Приручник зa имплeмeнтaциjу“ (eнгл. Implementation Manual).

Кoришћeњeм oвoг приручникa мoгућe je сaстaвити Извeштaj o

oдрживoсти oргaнизaциje. Он прeдстaвљa збир прaвилa и прoцeдурa кoje

су пoтрeбнe дa сe испoштуjу кaкo би извeштaj кojи je нa oснoву тoгa

прoизaшao имao кaрaктeристикe GRI Извeштaja o oдрживoсти.

Претходне публикације, укључујући и појединачна издања изван G4 Смерница,

имају за задатак да јавност упознају са проблематиком и неопходношћу извештавања о

одрживости. У наставку ћемо приказати GRI смернице за извештавање о одрживости.

235 https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx; датум приступа: 30.11.2015. год.
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2. GRI СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖИВОСТИ

GRI смернице за извештавање о одрживости написане су на 42 стране и поред

Увода и Напомена садрже два основна дела. Садржај Смерница приказан је у Табели 18.

Taбeлa 18. Прeглeд сaдржaja Смерница за извештавање о одрживости

УВОД
Преглед извештавања о одрживости

Сврха извештавања о одрживости
Усмереност на GRI оквир за извештавање о одрживости
Усмереност на GRI Смернице
Примена Смерница

ДЕО I
Дефинисање предмета, квалитета и граница извештавања

Смернице за одређивање предмета извештавања
Принципи за одређивање предмета извештавања
Принципи за одређивање квалитета информација
Смернице за одређивање граница извештавања

ДЕО I I
Стандарди извештавања
Стратегија и профил предузећа
Стратегија и анализе
Организациони профил
Параметри Извештавања
Обавезе и ангажовање управе
Приступ управљања и показатељи перформанси
Економске перформансе
Еколошке перформансе
Друшвене (социјалне) перформансе
Услови рада
Људска права
Друштво
Одговорност за производе

Опште напомене извештавања
Прикупљање података
Форма и Учесталост извештавања
Уверавања

Извoр: GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 1.

У наставку ћемо детаљније приказати Део I и Део II Смерница за извештавање
о одрживости.
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2.1. Дефинисање предмета, квалитета и граница извештавања

У овом делу говори се о Принципима извештавања и Смерницама који се односе

на садржину извештаја, квалитет информација које су предмет извештавања и границе

извештавања.

Смернице описују поступке који могу бити предузети, или могућности које

извештајни ентитет има у ситуацијама када доноси одлуку о чему ће извештавати, и

уопштено помажу у разумевању и коришћењу GRI оквира. Уз помоћ Смерница могуће

је одредити садржину Извештаја и дефинисати границе извештавања.

Принципи извештавања описују резултате које је потребно постићи

извештавањем и одлуке које је потребно донети током самог процеса извештавања, као

што су избор предмета и индикатора извештавања као и начина на који ће они бити

презентовани. Сваки од Принципа садржи дефиницију, објашњење и скуп тестова

намењених извештајном ентитету ради оцене испуњености Принципа. Тестови су

својеврсно средство само-дијагностике. Тестови, међутим, могу да буду приказани као

напомене како би се објаснила одређена одлука о примени појединих Принципа.

Гледајући их збирно, Принципи имају задатак да помогну у постизању

транспарентности вредности и циља који представљају основу свих аспеката

извештавања о одрживости. Транспарентност се, са овог аспекта, може дефинисати као

потпуно обелодањивање информација о чињеницама и индикаторима који су неопходни

како би се изразили утицаји пословања предузећа и омогућило стејкхолдерима да доносе

одлуке, што подразумева и информације о процесима, процедурама и претпоставкама на

основу којих су те информације обелодањене. Принципи су организовани у две групе:

1. Принципи намењени одређивању предмета и индикатора о којима ће се

извештавати и

2. Принципи намењени обезбеђењу квалитета и адекватне презентације

информација.

Овакво груписање Принципа извршено је из разлога да би била јасна њихова

улога и функција, али се тиме не ограничава њихова употреба на само ове две групе

активности. Напротив, сваки Принцип може бити подршка низу одлука, и може бити од
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користи у разматрању питања која су изван одређивања предмета и индикатора или

обезбеђења квалитета и адекватне презентације информација.

2.1.1. Дефинисање предмета извештавања

Како би се осигурала уравнотежена и оправдана презентација перформанси

организације, потребно је пре свега, донети одлуку о томе шта ће бити предмет

извештавања. Одлуку о овоме потребно је донети уз разматрање циљева и ранијих

искустава организације али и разумних очекивања и потреба стејкхолдера организације

(извештајног ентитета). То су два кључне тачке од којих је потребно почети при

доношењу одлуке о предмету извештавања. У овом процесу, доносиоци одлука,

руководе се одређеним принципима, а то су:236

1. Материјална значајност;

2. Укљученост стејкхолдера;

3. Контекст одрживости;

4. Потпуност.

Сваки од ових Принципа има своју дефиницију, објашњење и тест који служи да

се оцени степен примене одређеног Принципа. У наставку ћемо, у складу са овако

дефинисаном стуктуром, приказати сваки од набројаних Принципа који се користе

приликом доношења одлуке о предмету извештавања.

2.1.1.1. Материјална значајност

У оквиру дефиниције принципа материјалне значајности наводи се да се од
организације захтева да извештајем обухвати питања и показатеље који:237

- Показују значајан економски, еколошки или друштвени утицај
организације или

236 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p.8-13.
237 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p.8.
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- Би могли суштински да утичу на процене и одлуке стејкхолдера
извештајног ентитета.

Наиме, извештајни ентитети се суочавају са низом питања о којима би могли да

извештавају. Релевантне теме и индикатори (показатељи) су они који се разумно могу

сматрати важним за разматрање економског, еколошког или друштвеног утицаја

организације, и као такви буду укључени у Извештај. Материјална значајност

(материјалност) је праг на коме одређена питања или индикатори постају довољно

важни да би били укључени у извештај. Иза овог прага, неће сва питања бити од једнаке

важности већ ће се и након преласка тог прага вршити њихово рангирање у зависности

од приоритета извештавања.

У финансијском извештавању, под материјалношћу се, обично, подразумева праг

који одређено питање, информација или показатељ мора да пређе како би био довољно

значајан да утиче на економске одлуке корисника финансијских извештаја, посебно

инвеститора. Концепт прага је, такође, важан и у извештавању о одрживости, али је

разлика та што се овде има далеко шири спектар утицаја и интересних група. Наиме,

материјалност код извештавања о одрживости није ограничена само на она питања која

имају значајан финансијски утицај на организацију. Одређивање материјалности код

извештавања о одрживости, такође, укључује разматрање економских, еколошких и

друштвених утицаја који прелазе праг способности задовољења садашњих потреба без

угрожавања потреба будућих генерација238. Питања која пређу овај праг материјалности,

често ће имати, на кратак или дуги рок, и значајан финансијски утицај на организацију

па ће као такви бити од значаја и за стејкхолдере који су заинтересовани искључиво за

финансијско стање извештајног ентитета.

У одређивању да ли је одређена информација материјално значајна или није,

потребно је користити комбинацију интерних и екстерних информација, као што су

мисија и конкурентска стратегија организације, питања која стејкхолдери директно

постављају, шира друштвена очекивања, утицај организације уз и низ ланац вредности

и др. Процена материјалности би требало да испоштује и прописе у који су ирзажени у

међународним стандардима и споразумима а за које се очекује да буду прихваћени од

стране организације.

238 World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University
Press, 1987, p. 43.
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Ове интерне и екстерне информације би требало узети у обзир када се оцењује

значај информација по питањима економског, еколошког или друштвеног утицаја или

утицаја на доношење одлука стејкхолдера извештајног ентитета. Распон утврђених

методологија може користити за процену значаја утицаја. Уопште, „значајан утицај“ се

односи на оне који су предмет утврђеног интереса стручне заједнице, или који су

идентификовани помоћу установљених алата. Утицаји који се сматрају довољно важним

да захтевају активно управљање или ангажовање од стране организације могу се

сматрати и значајним.239

Када се говори о тестирању, како би се осигурало да су информације које ће се

наћи у извештају материјално значајне, препоручује се:240

- Да информације о утицајима организације на одрживост, ризицима и

могућностима буду подржане, у смислу додатних истраживања и анализа,

од стране стручњака или професионалних организација;

- Да се размотри да ли су информације значајне за стејкхолдере, што

подразумева преиспитивање и проверу:

o Главних питања везаних за одрживост која су предмет интересовања

стејкхолдера (нпр. рањиве групе у локалној заједници, цивилно

друштво),

o Главних питања и будућих изазове везаних за привредну грану,

o Релевантних закона, прописа, међународних споразума или

добровољних споразума са стратешким значајем за организацију и

њене стејкхолдере;

- Да се размотри значај информација за организацију (извештајни ентитет),

што подразумева њихово тестирање са аспекта:

o Кључних организационих вредности, политика, стратегија, система

управe и циљева,

o Очекивања стејкхолдера који посебно зависе од успеха извештајног

ентитета (нпр. запослени, акционари и добављачи),

o Значајних ризика,

239 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p.8-9.
240 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 9.
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o Кључних фактора успеха,

o Основних компетенција организације и начина на који се по основу

њих може допринети одрживом развоју.

- Давање приоритета материјално значајним питањима и показатељима

(индикаторима).

2.1.1.2. Укљученост стејкхолдера

Принцип укључености стејкхолдера се дефинише као захтев за

идентификовањем свих стејкхолдера организације као и објашњења у Извештају на који

начин је организација успела да одговори њиховим оправданим (разумним)

очекивањима и захтевима за информацијама. 241

Са овог аспекта, стејкхолдери се дефинишу као они ентитети или појединци који

могу имати оправдана очекивања да ће бити под значајним утицајем активности,

производа и/или услуга извештајног ентитета; и за чије поступке се разумно може

очекивати да утичу на способност извештајног ентитета да успешно имплементира своје

стратегије и постигне своје циљеве. Ово подразумева ентитете или појединце који своја

права према организацији имају на основу закона или међународних конвенција.

У стејкхолдере могуће је укључити како оне који имају улагања у извештајни

ентитет (нпр. запослене, акционаре, добављаче) тако и оне који су на други начин

повезани са извештајним ентитетом (нпр. рањиве групе у локалној заједници, цивилно

друштво). Оправдана очекивања и захтеви стејкхолдера су кључни за многе одлуке у

састављању Извештаја, као што су обим, границе, примена индикатора и приступ

уверавања. Међутим, неће сви стејкхолдери организације користити Извештај. То

представља изазов у балансирању појединачних захтева и очекивања стејкхолдера за

које се разумно може очекивати да ће користити извештај и очекивања свих

стејкхолдера.

За неке одлуке, као што је то обим или границе Извештаја, оправдана очекивања

и захтеви шире групе стејкхолдера морају бити предмет разматрања. Тако на пример,

241 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 10.
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може постојати група стејкхолдера која није у стању да изрази своје погледе о Извештају

и чије интересе заступају њихови пуномоћници. Такође, могу постојати и стејкхолдери

који бирају да не дају своје мишљење о Извештајима из разлога што су они засновани

на различитим средствима комуникације. Оправдана очекивања и потребе ових

стејкхолдера се ипак морају узети у разматрање када се разматра предмет извештавања.

Међутим, одлуке о другим питањима, као што су ниво аналитичности који је потребан,

или очекивања стејкхолдера о томе шта је потребно да би се обезбедила јасност, морају

се заснивати на захтевима оних за које се разумно очекује да ће користити Извештај.

Веома је битно документовати процес и приступ који је коришћен при доношењу ових

одлука.

Процес укључивања стејкхолдера може да послужи као алатка за разумевање

њихових разумних очекивања и интересовања. Организације обично подразумевају

постојање различитих врста ангажовања стејкхолдера као део њихових редовних

активности, а информације о томе могу да буду веома корисне приликом доношење

одлука о извештавању. Ово може укључити, на пример, ангажовање стејкхолдера за

потребе хармонизације са међународно признатим стандардима, или информисања о

наредним пословним активностима. Осим тога, укљученост стејкхолдера може се такође

применити ради информисања о процесу извештавања. Организације, такође, могу

користити и друга средства, као што су медији, научна заједница, или сарадња са

стејкхолдерима. Ова средства могу помоћи организацији да боље разуме оправдана

очекивања и потребе својих стејкхолдера.

Да би извештај био уверљив, процес укључивања стејкхолдера мора бити

документован. Када се процеси укључивања стејкхолдера користе за потребе

извештавања, они морају бити засновани на систематичним или општеприхваћеним

приступима, методологијама и принципима. Општи приступ би требало да буде

довољно ефикасан да обезбеди довољну разумљивост информационих потреба

стејкхолдера. Извештајни ентитет би требало да документује свој приступ у дефинисању

који ће стејкхолдери бити укључени, како ће се и када они укључити и на који начин је

то њихово укључивање утицало на предмет извештавања и активности одрживости

организације.

Неуспех у идентификовању и укључивању стејкхолдера потенцијално резултира

неодговарајућим Извештајима, и као таквима неуверљивима свим стејкхолдерима.

Насупрот томе, систематско укључивање стејкхолдера повећава корисност Извештаја.

Све то доводи до повећања поузданости и употребљивости самих Извештаја, што води
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повећању поверења између организације и њених стејкхолдера и тиме Извештаји

добијају на кредибилитету. 242

Препорука је да се испуњеност принципа укључености стејкхолдера на начин

да:243

- Извештајни ентитет наводи стејкхолдере према којима осећа одговорност;

- Се води рачуна да се садржај извештаја ослања на резултате процеса

укључивања стејкхолдера који користи организација у својим

активностима, и, уколико је то прописано, на прописе и институционалне

оквире;

- Је процес укључивања стејкхолдера који помаже доношењу одлука о

Извештају у сагласности са обимом и границама Извештаја.

2.1.1.3.   Контекст одрживости

Принцип контекст одрживости налаже да у Извештају буду приказане

перформансе организације у ширем контексту одрживости. 244

Информације о перформансама би требало да буду у истом контексту. Основно

питање о извештавању о одрживости је како организација доприноси, или тежи у

будућности, побољшању или погоршању економских, еколошких и друштвених услова,

развоја и тренодова развоја на локалном, регионалном и глобалном нивоу. Извештавање

само о индивидуалним перформансама (или ефикасности организације) неће успети да

одговори претходном питању. Извештаји би, према томе, требало да теже презентовању

перформанси везано за шири концепт одрживости. Ово укључује и разматрање

перформанси организације у контексту еколошких или друштвених ограничења и

захтева на нивоу привредне гране, локалном, регионалном или глобалном нивоу. На

пример, то би могло да значи да поред извештавања о трендовима у еколошкој

ефикасности, организација у свом Извештају може да прикаже и укупан ниво

загађености регионалног еко система у односу на његов капацитет да истрпи загађење.

242 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 10.
243 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 11.
244 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 11.
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О овом концепту се најјасније говори када се расправља о еколошким питањима

и то о глобалној ограничености ресурса и нивоима загађености. Међутим, он је актуелан

и у расправама о бројним друштвеним и економским питањима као што су национални

или међународни друштвено-економски и циљеви одрживог развоја. На пример,

организација може да извештава о зарадама запослених и нивоу друштвеног благостања

у односу на минималну и просечну зараду на неком ширем нивоу (националном,

регионалном и слично), као и капацитет друштвено-сигурносне мреже да прихвати

сиромашне или оне који живе на граници сиромаштва. Организације које послују на

више тржишта и у више сектора морале би да размотре на који ће начин најбоље

приказати њихове опште перформансе у ширем контексту одрживости. Ово може

подразумевати диференцирање између питања или фактора који имају глобалне утицаје

(као што су климатске промене) и оне који имају више регионалне или локалне утицаје

(као што су развој локалне заједнице). Када се извештава о питањима који имају

позитиван или негативан локални утицај, важно је да се обезбеди увид у то на који начин

организација утиче на локалну заједницу на различитим локацијама. То из разлога, што

ће можда постојати разлике између трендова или образаца утицаја одређених

активности у зависности од локације.  Одрживост саме организације и њена пословна

стратегија, пружају контекст у којима је потребно разматрати перформансе. Повезаност

између одрживости и организационе стратегије треба јасно приказати, као и контекст у

којем се извештава о перформансама. 245

Поштовање овог принципа обезбедиће се тако што ће:246

- Организација приказивати своје схватање одрживог развоја ослањајући се на

објективне и доступне информације као и на показатеље одрживог развоја за

питања покривена Извештајем;

- Организација презенттовати своје перформансе имајући у виду шире услове

и циљеве одрживог развоја, приказане у секторским, локалним, регионалним

и међународним публикацијама;

- Организацијеа приказивати своје перформансе на начин који тежи да повеже

величину њених утицаја или доприноса са одређеним географским

подручијем;

245 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 11-12.
246 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 12.
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- Извештајем објаснити како се питања одрживости односе на дугорочну

стратегију организације, ризике, могућности, укључујући и питања везана за

ланац снабдевања.

2.1.1.4. Потпуност

Принцип потпуности захтеве да покривеност материјално значајних питања и

показатеља (индикатора) као и дефинисање граница извештавања, буду довољни да

прикажу значајне економске, еколошке и друштвене утицаје и омогуће стејкхолдерима

да стекну увид у перформансе извештајног ентитета за извештајни период.247

Потпуност првенствено има следеће димензије: обим, границе и време. Концепт

потпуности може се, такође, односити и на поступке прикупљања информација (нпр.

брига о томе да прикупљени подаци укључују резултате посматрања са свих локација у

оквиру дефинисаних извештајних граница) али и да ли је презентација информација

извршена на одговоран и адекватан начин. Ова питања су повезана са квалитетом

Извештаја, и о њима ће бити више речи касније.

Обим се односи на број питања о одрживости покривена Извештајем. Број ових

питања и показатеља у Извештају требало би да буде довољан да прикаже значајне

економске, еколошке и друштвене утицаје. Такође, требало би да на основу тога,

стејкхолдери буду у могућности да стекну увид у перформансе организације. У

утврђивању да ли су информације у Извештају довољне, организација мора да размотри

и резултате процеса укључивања стејкхолдера као и шира друштвена очекивања која

можда нису узета у обзир током процеса укључивања стејкхолдера.

Границе се односе на број ентитета (подружница, joint-ventur-а, филијала) чије ће

перформансе бити приказане у Извештају. У одређивању границе Извештаја,

организација мора да узме у обзир број ентитета који су под контролом и на које се

остварује утицај. Код остваривања утицаја, организација мора да размотри своју

способност да утиче на ентитете уз (ланац снабдевања) и низ ланац вредности

(дистрибутери и корисници производа и услуга). Границе могу да варирају у зависности

од специфичности аспекта или врсте информација које су предмет извештавања.

247 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 12.
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Време се односи на потребу да одабране информације буду доступне и обрађене

за временски период који је назначен у Извештају. Уколико је то изводљиво, активности,

догађаји, и утицаји би требало да буду презентовани за период у коме су и настали. То

подразумева извештавање о активностима које производе минималне краткорочне

утицаје, али које имају кумулативне ефекте који на дуги рок могу бити значајни.

Приликом процене будућих утицаја (како позитивних тако и негативних), информације

о којима се извештава морају да се заснивају на исправним проценама које ће садржати

величину, природу и обим утицаја. Иако су такве процене по својој природи несигурне,

оне могу да пруже корисне информације за доношење одлука уколико су чињенице на

којима се те процене заснивају и ограничења која процене прате, јасно приказани.

Обелодањивање природе и вероватноће таквих утицаја, чак и ако они могу да се остваре

тек у будућности, у сагласности је са циљем балансиране и разумне презентације

економских, еколошких и друштвених перформанси организације. 248

Како би организација била сигурна да је ће принцип потпуности бити испоштован

потребно је да:249

- Се приликом састављања Извештаја у обзир узме цео ланац вредности

ентитета (уз и низ ланац вредности) и да су све информације, које се

сматрају значајним на бази принципа материјалности, контекста

одрживости и укључености стејкхолдера, покривене и рангиране по

приоритетима;

- Извештај укључи све ентитете који испуњавају услов да су под контролом

или значајним утицајем извештајног ентитета осим ако није другачије

прописано;

- Информације у Извештају укључују све значајне активности или догађаје

у извештајном периоду, и разумне процене значајних будућих утицаја,

које проузрокују прошли догађаји, када су ти утицаји разумно

предвидљиви и неизбежни;

- Се у Извештају не изостављају релевантне информације које ће утицати

на доношење одлука стејкхолдера, или ће остварити значајан економски,

еколошки или друштвени утицај.

248 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 12-13.
249 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 13.
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2.1.2. Дефинисање квалитета извештавања

У оквиру овог дела Смерница, приказани су Принципи којима се обезбеђује

квалитет информација приказаних у Извештају укључујући и њихову одговарајућу

презентацију. Одлуке које су у вези процеса припремања информација у Извештају

требало би да буду у сагласности са следећим Принципима:250

1. Уравнотеженост (балансираност);

2. Упоредивост;

3. Тачност (прецизност);

4. Правовременост;

5. Јасност и

6. Поузданост.

У наставку ћемо укратко објаснити сваки од наведених Принципа за дефинисање

квалитета информација у Извештају.

2.1.2.1. Уравнотеженост (балансираност)

У складу са принципом уравнотежености, Извештај би требало да представи

како позитивне тако и негативне аспекте перформанси организације, а све у циљу

исправне процене укупних перформанси организације. 251

Општа презентација Извештаја би требало да обезбеди непристрасну слику о

перформансама организације. Извештајем би требало да се избегну они начини

презентовања информација који могу на неки начин да замагле јасну слику о

перформансама организације. Извештај би требало да укључи и позитивне и негативне

показатеље, као и питања која могу да утичу на стварање исправне слике о организацији

у складу са њиховом материјалном значајношћу. Извештаји би требало да јасно

250 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 13-17.
251 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 13.
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разграниче презентацију чињеница о пословању организације и тумачење информација

од стране организације. 252

Према томе, да би принцип уравнотежености (балансираности) био испоштован,

кроз тестирање се утврђује да ли се:253

- Извештајем обелодањују и позитивни и негативни показатељи и питања;

- Информације у Извештају приказују у облику који омогућава

корисницима да увиде и позитивне и негативне трендове перформанси по

годинама;

- Питања и информације у извештају рангирају и приказују

пропорционално њиховој материјалној значајности.

2.1.2.2. Упоредивост

У складу са принципом упоредивости, питања и информације би требало да буду

изабране, састављене и обелодањене на конзистентан (доследан) начин. Информације

би требало да буду презентоване на начин да омогуће стејкхолдерима да анализирају

промене у перформаснама организације током времена, и са перформансама других

организација. 254

Упоредивост је неопходна за оцену перформанси. Стејкхолдери који користе

Извештај би требало да могу да пореде информације о економским, еколошким и

друштвеним перформансама организације у садашњости са перформансама из исте

категорије у прошлости и циљаним перформансама, са једне стране а са друге стране са

перформасама других организација. Конзистентност у извештавању омогућава

интерним и екстерним корисницима да врше бенчмаркинг перформанси и процену

напретка као део активности евалуације, инвестицоног одлучивања и др. Поређење

између организација захтева да се у обзир узму и разлике у величини организације,

географској распрострањености и друга питања која могу да утичу на релативне

показатеље перформанси. Тамо где је неопходно, потребно је истаћи факторе које смо

252 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 13.
253 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 13.
254 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 14.
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навели а који могу утицати на разлике у релативним перформансама између

организација.

Очување конзистентности у погледу метооода који се користе за израчунавање

података и распоредом извештаја уз објашњења метода и претпоставки које су

коришћене у припремању информација, доводе до упоредивости током времена. Будући

да се важност одређених питања као и сами стејкхолдери током времена мењају, садржај

извештаја такође је променљив током времена. Међутим, у границама принципа

материјалности, организације би требало да очувају одређени ниво конзистентности у

извештавању током времена. Организације би требало да исказују како апсолутне

бројеве (нпр. податак у тонама отпада) тако и рацио бројеве (нпр. количина отпада у

односу на јединицу производа) и то у циљу омогућавања поређења и анализа.

Када до промена у Извештају дође и то у погледу граница извештавања, обима,

дужине извештајног периода или садржаја (предмета извештавања), извештајни ентитет

би трабало, када је то изводљиво, прилагодити тренутни Извештај према ранијим

извештајима (или обрнуто). Ово би омогућило поузданост и упоредивост информација

током времена. Када оваква прилагођавања нису могућа и нису извршена, требало би

објаснити разлоге због којих текући извештај није конзистентан са претходним

извештајима. 255

Тестирање примене овог принципа врши се кроз сагледавање да ли је:256

- Извештај и информације садржане у њему могуће поредити из године у

годину;

- Перформансе организације могуће поредити методом бенчмаркинга;

- Свака значајнија промена у текућем у односу на претходне извештајне

периоде, у погледу граница извештавања, обухвата, трајања извештајног

периода или садржине извештаја, идентификована и објашњена;

- Када и где је то могуће, у извештају коришћен опште прихваћени протокол

за прикупљање, мерење и презентовање информација, укључујући GRI

техничке протоколе за индикаторе садржане у Смерницама;

- Извештај обухватио GRI секторске додатке, тамо где је то могуће.

255 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 14.
256 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 14-15.
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2.1.2.3. Тачност (прецизност)

Информације у извештају би требало да буду довољно прецизне и детаљне како

би стејкхолдери могли да стекну исправну слику о перформансама организације. 257 Ово

се осигурава поштовањем принципа тачности, односно прецизности.

Одговори на економска, еколошка и друштвена питања и индикатори се могу

изразити на више различитих начина, почевши од квалитативних одговора па до

детаљних квантитативних показатеља. Прецизност информације ће варирати у

зависности од природе саме информације али и од корисника. На пример, прецизност

квалитативне информације је широко одређена степеном јасности, детаљности и

балансираности у презентацији у оквиру одговарајућих извештајних граница. Тачност

(прецизност) квантитативних информација, са друге стране, може да зависи од метода

коришћених у прикупљању, обради и анализи података на основу којих се до одређених

информација дошло. Специфични праг тачности који је неопходно одредити зависиће

једним делом и од врсте употребе саме информације. Одређене одлуке ће захтевати

виши ниво прецизности информација од других. 258

Како би овај принцип био испоштован потребно је да се:259

- Обезбеди да Извештај указује на податке који су били предмет обраде;

- Технике обраде података и приступ њиховог израчунавања адекватно

опишу;

- Извештајем указује на то који су подаци били предмет обраде и које

претпоставке и технике су коришћене да би се дошло до информација или

где се информације о томе могу наћи;

- Обезбеди да квалитативне информације у извештају буду исправне на

основу осталих информација у извештају и других доступних доказа.

257 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 15.
258 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 15.
259 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 15.
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2.1.2.4. Правовременост

Принцип правовремености подразумева да се Извештавање врши по редовном,

уобичајеоном распореду и да су инфорамције доступне стејкхолдерима на време, како

би приликом одлучивања располагали неопходним информацијама. 260

Корисност инфорамција је блиско повезана са тим да ли  време њеног

објављивања стејкхолдерима омогућава да их на ефикасан начин уврсте у процес

одлучивања. Време објављивања информације се односи како на редовност

извештавања тако и на усклађеност извештаја са актуелним догађајима.

Иако је за постизање одређених циљева сталан ток информација пожељан,

извештајни ентитет мора да се обавеже на редовно, регуларно објављивање извештаја о

економским, еколошким и друштвеним перформансама на тачно одређени дан односно

за тачно одређени временски период. Доследност у фреквенцији извештавања и дужина

извештајних периода је такође неопходна како би се обезбедила упоредивост

информација током времена али и доступност извештаја стејкхолдерима. У супротном,

уколико се период излажења извештаја о одрживости и финансијског извештаја не

поклапају, то може умањити значај ових извештаја за стејкхолдере. Организација мора

да балансира потребе за информацијама на време са захтевом да те информације буду

поуздане. 261

Принцип правовремености је испоштован уколико се тестирањем докаже да:262

- Информације у извештају су приказане док су још увек актуелне за

извештајни период;

- Прикупљање и објављивање кључних информација о перформансама је

усклађено са објављивањем извештаја о одрживости;

- Информације у извештају (укључујући и оне које су у електронској

форми) јасно указују и на период на који се односе, тренутак када ће бити

ажуриране и када је последњи пут вршено њихово ажурирање.

260 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
261 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
262 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
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2.1.2.5. Јасност

Принцип јасности налаже да би Информације требало да буду разумљиве и лако

доступне стејкхолдерима у извештају.263

Информације у извештају би требало да буду приказане на начин да су

разумљиве, приступачне и од користи стејкхолдерима (било у штампаној  или

електронској форми). Стејкхолдери би требало да буду у могућности да пронађу жељену

информацију без неоправданих и претераних напора. Информације би требало да буду

приказане на начин да буду разумљиве стејкхолдерима који имају како би би стекли

праву слику о организацији и њеним активностима. Графици и табеле могу да учине

информације приступачнијим и разумљивијим. Ниво агрегираности информација,

такође, може да утиче на јасност самог извештаја и то уколико је тај ниво значајно виши

или нижи од онога што стејкхолдери очекују. 264

Принцип јасности се потврђује кроз тестирање као испоштован уколико:265

- Извештај садржи онај број информација који захтевају стејкхолдери уз

избегавање прекомерног и непотребног детаљисања;

- Стејкхолдери могу да пронађу жељену информацију без претераног

напора увидом у табеле, мапе, линкове или друга средства презентације;

- У извештају су избегнути технички термини, акроними, жаргони или

други садржаји који могу бити неразумљиви стејкхолдерима, и који би,

као такви, подразумевали објашњења (где се не могу избећи) у

одговарајућем делу или напоменама;

- Подаци и информације у извештају су доступни стејкхолдерима,

укључујући и оне стејкхолдере који имају посебне потребе (нпр.

ограничене могућности у погледу кретања, језичких баријера или

технологије).

263 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
264 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
265 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 16.
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2.1.2.6. Поузданост (веродостојност)

Под принципом поузданости се подразумева да информације које се користе

приликом припремања Извештаја би требало да буду прикупљене, забележене,

обрађене, анализиране и објављене на начин који може бити предмет провере и који

обезбеђује квалитет и материјалну значајност информација. 266

Стејкхолдери би требало да имају поверење на основу чињенице да је извештај

могуће проверити и утврдити веродостојност података и ниво у коме су примењени

Принципи извештавања. Поузданост информације које су укључене у извештај би

требало да је обезбеђена и процесима интерне контроле или документацијом чијим би

се прегледом од стране независних лица могла потврдити веродостојност информација

садржаних у извештају. Оне информације о перформансама организације које немају

залеђину у виду адекватних доказа веродостојности, не би требало да се појаве у

извештају о одрживости, осим уколико се не ради о материјално значајним

информацијама. У том случају, у извештају је потребно недвосмислено истаћи степен

незивесности датих информација. Процеси одлучивања би требало да буду

документовани како би основу за касније испитивање и оцену кључних одлука у вези

процеса извештавања (као што су процеси одређивања садржаја и граница извештаја или

укључивања стејкхолдера). Приликом дизајнирања информационог система, извештајни

ентитети би требало да предвиде и чињеницу да би тај систем могао да буде предмет

испитивања трећих лица како би се проверила његова поузданост (веродостојност). 267

Принцип поузданости је испоштован уколико се тестирањем потврди да:268

- Обим и степен екстерног система за проверу веродостојности

информација у извештају и процеса извештавања је обезбеђен;

- Оригинални извор информација у извештају могуће је идентификовати од

стране организације;

- Поуздан доказ који подржава претпоставке или сложене прорачуне може

бити идентификован од стране организације;

- Се интерпретација врши из оригиналних извора информација, чиме се

потврђује њихова тачност у прихватљивим границама за грешку.

266 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 17.
267 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 17.
268 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 17.
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2.1.3. Смернице за одређивање граница извештавања

Упоредо са дефинисањем садржаја (предмета) извештаја, организација мора да

одреди који ће ентитети (подружнице и joint venuturе-и) и које њихове перформансе бити

приказани у извештају. Границе извештаја о одрживости би требало да обухвате

ентитете над којима извештајни ентитет има контролу или значајни утицај било да се

ради о директном утицају или утицају уз и низ ланац вредности.

За потребе дефинисања граница извештавања, потребно је применити следеће

дефиниције:269

- Контроле: моћ управљања финансијским и пословним политикама неког

предузећа у циљу остваривања користи;

- Значајан утицај: моћ учествовања у доношењу одлука о финансијским и

пословним политикама одређеног ентитета али без утицаја на контролу

тих политика.

Смернице које ћемо касније приказати а тичу се одређивања граница извештаја

примењују се како на извештај као целину тако и на појединачне показатеље

перформанси.

Неће се о свим ентитетима, унутар граница извештавања, извештавати на исти

начин. Приступ извештавања о неком ентитету ће зависити од нивоа контроле или

утицаја који извештајни ентитет остварује на посматрани ентитет, али и од тога да ли се

извештавање односи на пословне перформансе, перформансе управе или квалитативне

(описне) информације.

Смернице за одређивање граница извештавања се заснивају на чињеници да

различити односи подразумевају различит ниво приступа информацијама и способности

утицаја на резултате. На пример, пословне информације као што су подаци о емисијама

штетних гасова могу да буду поуздано прикупљени од стране ентитета који су под

контролом организације (извештајног ентитета), али не могу бити доступни

добављачима или joint venture-има. Смерницама се дефинише минимум очекивања за

укључивање ентитета уз и низ ланац вредности. Међутим, могуће је и да се донесе

269 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 17.
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одлука да се границе за одређене индикаторе прошире. То ће зависити од нивоа утицаја

одређеног ентитета на одрживост или значаја одређеног индикатора.

У Смерницама за извештавање о одрживости наведена су основна упутства која

би требало поштовати приликом одређивања граница извештавања, а то су:270

- Извештај о одрживости би требало да обухвати све ентитете који имају

значајан утицај на одрживост (актуелне и потенцијалне) и/или на које

извештајни ентитет има контролу или значајни утицај на финансијске и

пословне активности;

- Ови ентитети могу да буду укључени било приказом њихових пословних

перформанси, перформанси управе или наративним описивањем;

- Најмање, извештајни ентитет би требало да укључи следеће ентитете у

свој извештај:

o ентитете  над којима извештајни ентитет има контролу и они би

требало да буду покривени индикаторима пословних перформанси и

o ентитете на које извештајни ентитет има значајни утицај и они би

требало да буду покривени извештајем о приступу управљања;

- Границе извештавања за наративне извештаје би требало да укључе

ентитете над којима извештајни ентитет нема значајан контролни утицај,

али које имају значајни утицај на извештајни ентитет;

- Извештај би требало да покрије све ентитете који су дефинисани

границама извештавања. У процесу припремања извештаја, могуће је да

се донесе одлука да се не прикупљају подаци о одређеном ентитету или

групи ентитета и поред тога што су они дефинисани у оквиру граница

извештавања. Овако се поступа у циљу ефикасности извештавања и то

само у случајевима и до оног тренутка док се не угрожава неки од

Принципа квалитета информација у извештају.

270 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 17.
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2.2. Стандарди извештавања

У овом делу Смерница дефинисана је основна садржина која мора да се нађе у

интегрисаном извештају коју чине три различите врсте извештаја:271

1. Стратегија и профил: Извештај којим се стиче увид у опште

информације о извештајном ентитету као што су стратегија, профил и

управа;

2. Приступ управљања: Извештај којим се објашњава као се организација

суочава са задатим циљевима и

3. Показатељи перформанси: У овом делу приказују се упоредљиви

показатељи о економским, еколошким и друштвеним перформансама

организације.

У делу извештаја под називом Стратегија и профил дају се основне

информације о извештајном ентитету и приказује се стратегија развоја. Извештај има

следећу структуру:

- Извештај доносиоца одлука - Овим извештајем приказује се општа визија

и стратегија на кратак, средњи (3-5 година) и дуги рок, посебно са освртом

на остваривање кључних изазова везаних за економске, еколошке и

друштвене перформансе од стране менаџера на највишем нивоу

управљања;

- Опис кључних утицаја, ризика и могућности – Овде се дају информације

о кључним утицајима организације на одрживост и на стејкхолдере као и

извештавање о могућим сценаријима развоја тих утицаја уз сагледавање

ризика и могућности који из тога могу да произађу;

- Профил организације – У оквиру овог дела извештаја наводе се основни

подаци о извештајном ентитету, што подразумева: назив организације,

брендове, производе и/или услуге организације, пословну структуру

организације, адресе, државе у којима организација послује, правну

форму, тржишта која организација опслужује, величину организације по

271 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 19.
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различитим критеријумима (број запослених, број пословних активности,

нето приход од продаје, број производа и/или услуга и сл.), значајне

промене настале у току извештајног периода, награде добијене у

извештајном периоду. Затим се наводе основни параметри извештаја, као

што су: извештајни период, датум последњег извештаја, извештајни

циклус (годишњи, полугодишњи и сл.), обим и границе извештаја,

евентуална ограничења у извештавању, технике мерења података,

политика и пракса уверавања и сл. Такође, дају се информације о

структури управе, стекхолдерима организације и начина њихове

повезаности са организацијом као и друге информације које су везане за

извештајни ентитет а битне са аспекта извештавања.

Део Показатељи перформанси тиче се индикатора перформанси одрживости и

организован је у три категорије: економски, еколошки и друштвени показатељи

перформанси о одрживости. Друштвени (социјални) показатељи су даље разврстани на

следеће категорије: радна снага, људска права, друшвто и одговорност производа. Свака

од категорија подразумева и извештај о приступу управљања – Приступ управљања

(енгл. Management Approach) и одговарајући сет Основних и Додатних индикатора

перформанси.

Основни индикатори (енгл. Core Indicators) су развијени кроз „GRI мулти-

стејкхолдер процесе“ (енгл. GRI multi-stakeholder processes), којима се настоји да се

идентификују опште применљиви индикатори и за које се претпоставља да су

материјално значајни за већину организација. Организација би требало да извештава о

Основним индикаторима осим уколико се, применом GRI принципа извештавања, не

испостави да они нису материјално значајни. Додатни индикатори представљају нову

праксу или питања која могу да имају материјалну значајност за неке организације, али

не и за све. Када коначна верзија „Секторских додатака“ (енгл. Sector Supplements)

буде готова, додатни индикатори биће сврстани у Основне, сваки у складу са

значајношћу за одређени сектор.

Извештај о приступу управљања би требало да пружи кратак преглед приступа

менаџмента организације питањима која су дефинисана у оквиру сваке категорије

индикатора с циљем да се обезбеди контекст за информације о перформансама.
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Приликом извештавања о индикаторима перформаси, препоручује се следеће:272

- Извештавање о трендовима: Информације би требало да буду приказане

за текући период (обично период од једне године) и најмање за два

претходна периода, као и за будуће циљеве (таргете);

- Коришћење протокола: Организација би требало да користи протоколе

који су везани за индикаторе, када се о њима извештава;

- Приказивање података: Уколико се користе рациа, требало би, такође,

исказати и апсолутне вредности (податке);

- Агрегирање података: Извештајни ентитети би треало да донесу одлуку о

адекватном нивоу агрегације информација;

- Мере: Подаци би требало да буду презентовани коришћењем опште

прихваћених међународних мера (нпр. килограми, тоне, литри).

2.3. Показатељи перформанси извештавања о одрживости

Будући да су показатељи перформанси, односно индикатори, веома битни за

извештавање о одрживости и представљају значајну информацију за стејкхолдере, у

наставку ћемо приказати могуће индикаторе перформанси груписане по економској,

еколошкој и друштвеној димензији.

2.3.1. Показатељи перформанси из групе Економске димензије
извештавања о одрживости

Економска димензија одрживости односи се на утицај организације на економско

стање својих стејкхолдера као и на економски систем на локалном, националном и

глобалном нивоу. Економски индикатори објашњавају:273

272 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 25-26.
273 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 25.
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- Ток капитала између различитих стејкхолдера и

- Главне економске утицаје (ефекте) организације на друштво.

Финансијске перформансе су основне за разумевање организације и њену

одрживост. Међутим, те информације су већ презентоване у оквиру финансијских

извештаја. Оно што је обично изостављено у њима, а предмет је интересовања корисника

извештаја о одрживости, јесте допринос организације одрживости већег економског

система.

Економску димензију извештавања о одрживости, предузеће постиже

извештавајући о три групе перформанси:274

1. Економске перформансе;

2. Присуство на тржишту и

3. Индиректни економски утицаји.

У групу економске димензије има укупно 9 индикатора перформанси од којих је

7 основних и 2 додатна. У Табелама 19, 20 и 21 приказали смо економске индикаторе

перформанси разврстане по групама на основне и додатне.

Табела 19. Економски индикатори перформанси из групе Економске перформансе
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис садржине показатеља

ЕC 1 Основни

Директна економска вредност, створена (приходи) и дистрибуирана
(расходи), која подразумва: приходе, оперативне трошкове, плате и
компензације запослених, плаћања даваоцима капитала, плаћања држави,
улагања у заједницу.

ЕC 2 Основни

Финансијски и други ризици узроковани климатским променама које
потенцијално могу довести до промена у пословању, приходу или издацима,
укључујући:
- Опис ризика или прилика и њихову класификацију на физичке,
регулаторне или друге;
- Опис утицаја повезаног с ризиком или приликом;
- Финансијске последице ризика или прилике пре предузимања мера;
- Методе коришћене за управљање ризиком или приликом;
- Трошкови мера предузетих ради управљања ризиком или приликом.

ЕC 3 Основни

Покривеност обавеза организације које се односе на пензиони план
запослених.
а) Ако општи ресурси организације покривају обавезе из плана, навести
процену вредности тих обавеза.
б) Ако постоји посебан фонд за плаћање обавеза пензионог плана, навести:
- границу до које се процењује да ће обавезе из пензионог плана бити
покривене средствима која су издвојена за њих;
- основу према којој је израђена наведена процена;

274 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 25.
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- датум израде процене.
ц) Ако фонд који је успостављен за плаћање обавеза из пензоног плана не
пружа покриће у целости, објаснити стратегију, ако постоји, коју је
послодавац усвојио у циљу пуног покрића, као и рок, ако он постоји, до којег
се очекује да ће се обезбедити пуно покриће;
д) навести проценат зараде који издваја запослени или послодавац;
е) објаснити проценат учешћа у пензионим плановима (учешће у обавезним
или добровољним пензионим плановима, рагионалним или државним или
онима са финансијским утицајем).

ЕC 4 Основни

Финансијска помоћ добијена од државе.
а) навести укупну новчану вредност финансијске помоћи коју је
организација примила од влада токок извештајног периода, укључујући:
- ослобађање од плаћања пореза и пореске кредите;
- подршке;
- подстицаје за улагања, истраживање и развој и др.;
- награде;
- одлагање плаћања накнада;
- финансијску помоћ од извозних кредитних агенција;
- финансијске подстицаје и
- остале финансијске користи које су примљене или могу бити примљене од
било које владе за било коју делатност.
б) претходне податке навести по државама;
ц) навести да ли и у којој мери нека влада учествује у власништву
организације.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Economic (EC), version 3.1., p. 4-8.

Табела 20. Економски индикатори перформанси из групе Присуство на тржишту
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

ЕC 5 Додатни

Однос стандардне почетне зараде по полу и локалне минималне зараде.
а) Када значајан део радника добија накнаду на основу зараде на коју се
примењују правила о минималној заради, навести однос између почетне
зараде по полу у значајним местима пословања и минималне зараде.
б) навести ако локална минимална зарада не постоји или је варијабилна у
значајним местима пословања, по полу. У ситуацијама када се као основа
могу користити различити минимални износи, навести која је минимална
зарада коришћена.
ц) објаснити дефиницију која се односи на „значајна места пословања“.

ЕC 6 Основни

Удео издатака на локалне добављаче у значајним местима пословања.
а) навести удео набавке који се користи за значајна места пословања, а који
се троши на локалне добављаче.
б) објаснити дефиницију „локалног“.
ц) објаснити дефиницију „значајна места пословања“.

ЕC 7 Основни

Учешће локалног становништва у вишем менаџменту у значајним
местима пословања.
а) навести проценат вишег менаџмента запосленог из локалне заједнице у
значајним местима пословања.
б) објаснити дефиницију „вишег менаџмента“.
ц) објаснити дефиницију „локалног“.
д) објаснити дефиницију „значајна места пословања“.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Economic (EC), version 3.1., p. 9-11.
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Табела 21. Економски индикатори перформанси из групе Индиректни економски
утицаји

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

ЕC 8 Основни

Развој и утицај инфраструктурних инвестиција и услуга намењених
првенствено јавном интересу.
а) извештавање о нивоу инвестиција у инфраструктуру.
б) објаснити постојеће или очекиване утицаје на заједницу и локалну
економију. Навести позитивне и негативне утицаје.
ц) објаснити јесу ли та улагања и услуге комерцијалне, у натури или pro
bono природе.

ЕC 9 Додатни

Разумевање и опис значајних индиректних економских утицаја,
укључујући и обим утицаја.
а) навести примере значајних, идентификованих, позитивних и негативних
- економских утицаја организације. Они могу укључити: промену
продуктивности организације, сектора или целе економије;
- економски развој у областима великог сиромаштва;
Економски утицај на побољшање или погоршање друштених или
еколошких услова;
- доступност производа и услуга за оне с малим примањима;
- побољшање вештина и знања у оквиру стручне заједнице или на одређеној
територији;
- радна места у ланцу снабдевања или дистрибутивном ланцу;
- подстицање, омогућавање или ограничавање страних директних
инвестиција;
- економски утицај промене места пословања или делатности;
- економски утицај коришћења производа и услуга.
б) објаснити важност утицаја у контексту екстерних мерила и приоритета
екстерних организација, попут националних или међународних стандарда,
протокола и политичких програма.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Economic (EC), version 3.1., p. 12-13.

2.3.2.   Показатељи перформанси из групе еколошке димензије
извештавања о одрживости

Еколошка димензија извештавања о одрживости усмерена је на утиацаје

организације на живе и не-живе природне ресурсе, укључујући екосистеме, земљу,

ваздух и воду.  Еколошки индикатори перформанси односе се на инпуте (нпр. материјал,

енергију, воду) и аутпуте (нпр. емисије штетних гасова, отпадне воде, отпад). Осим тога,

њима се покривају перформансе везане за биодиверзитет, природну равнотежу и друга

релевантне информације као што су еколошки трошкови и утицај производа и услуга.

Укупно има 25 показатеља перформанси из области екологије, који су подељени у 9

група275:

275 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 27.
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1. Материјали;

2. Енергија;

3. Вода;

4. Биодиверзитет;

5. Емисије штетних гасова, отпадних вода и отпада;

6. Производи и услуге;

7. Равнотежа;

8. Транспорт и

9. Опште перформансе.

У наставку ћемо у Табелама 22-30 приказати индикаторе перформанси и њихове

карактеристике за сваку од наведених група.

Табела 22. Показатељи еколошких перформанси из групе Материјали
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 1 Основни

Коришћени материјали према тежини или запремини.
Навести укупну тежину или запремину материјала употребљених у
производњи и паковању примарних производа и услуга организације у току
извештајног периода, према:
- употребљеним необновљивим материјалима и
- употребљеним обновљивим материјалима.

EN 2 Основни
Проценат коришћеног материјала који је добијен рециклажом.
Навести проценат рециклираних инпута у производњи примарних
производа и услуга организације.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 5-6.

Табела 23. Показатељи еколошких перформанси из групе Енергија
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 3 Основни

Директни потрошачи енергије (потрошња енергије у организацији).
а) Навести укупну потрошњу горива из необновљивих извора у џулима (Ј),
укључујући и коришћене врсте горива.
б) Навести укупну потрошњу горива из обновљивих извора енергије у
џулима, укључујући и коришћене врсте горива.
ц) Навести у џулима, ватsatima (Wh) укупну:
- потрошњу електричне енергије;
- потрошњу енергије за грејање;
- потрошњу енергије за хлађење и
- потрошњу паре.
д) Навести у џулима или ватсатима укупну:
- продату електричну енергију;
- продату енергију за грејање;
- продату енергију за хлађење и
- продату пару.
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е) Навести укупну потрошњу енергије у џулима.
ф) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
г) Навести извор за коришћене факторе конверзије.

EN 4 Основни

Индиректне потрошаче енергије (потрошња енергије изван
организације).
а) Навести потрошену енергију изван организације у џулима.
б) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
ц) Навести извор за коришћене факторе конверзије.

EN 5 Додатни

Уштеда енергије услед бољег чувања и/или повећања ефикасности.
а) Идентификовати укупне уштеде у енергији по основу напора у смањењу
потрошње енергије и повећања ефикасности коришћења енергије. Смањена
потрошња енергије по основу смањеног обима производње или коришћена
outsourcing-а се не укључује у овај индикатор.
б)  Приказати укупан износ уштеђене енергије у џулима (или већим
изведеним јединицама од џула). Ово подразумева уштеде по основу:
- редизајна процеса;
- замене и надоградње опреме и
- промена у личном опхођењу.

EN 6 Додатни

Иницијативе за енергетском ефикасношћу и коришћење обновљивих
извора енергије.
а) Извештавати о постојећим иницијативама за смањењем потрошње
енергије главних производа или група производа или услуга.
б) Извештавати о износу смањења потрошње енергије производа и услуга
који је постигнут у току извештајног периода.

EN 7 Додатни

Иницијативе за смањење индиректне потрошње енергије и остварена
смањења.
а) Идентификовати  релевантне потрошаче енергије уз и низ ланац
вредности у следећим областима:
- употреба енергетски интезивних материјала;
- уговорена производња;
- пословна путовања и
- путовања запослених.
б) Навести иницијативе за смањењем индиректне потрошње енергије.
ц) Квантитативне изразити износ смањења у извештајном периоду.
д) Указати на претпоставке и методологије које су коришћене у
израчунавању индиректне потрошње енергије и уштеда.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 7-13.

Табела 24. Показатељи еколошких перформанси из групе Вода
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 8 Основни

Укупна потрошња воде по извору.
а) Навести укупну потрошњу воде из следећих извора:
- површинских вода, укључујући воде из мочвара, река, језера и океана;
- подземних вода;
- кишнице коју је организација сакупила и ускладиштила;
- отпадних вода друге организације;
- локалног водовода или других водовода.
б) објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.

EN 9 Додатни

Извори воде који су значајно погођени потрошњом воде.
а. Навести укупан број извора воде знатно погођених потрошњом према
сљедећим ставкама:
- Величина извора воде;
- Да ли је извор одређен као заштићено подручје (национално или
међународно) или није;
- Вредност биолошке разноликости (попут различитости врста и
ендемичности, укупан број заштићених врста);
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- Вредност или важност извора воде за локалне заједнице и локално
становништво.
б. Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.

EN 10 Додатни

Проценат и у укупна количина рециклиране и поново употребљене
воде.
Навести укупну количину воде коју је организација рециклирала и
употребила.
б) Навести укупну количину рециклиране и употребљене воде у виду
процента у односу на укупно потрошену воду из показатеља ЕН8.
ц) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 14-16.

Табела 25. Показатељи еколошких перформанси из групе Биодиверзититет
(биолошка разноликост)

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

EN 11 Основни

Локације и површина земљишта у власништву, закупу, под упрвом у,
или у непосредној близини, заштићених подручија или подручија изван
заштићених подручија али високе вредности у погледу
биодиверзититета на којима организација послује.
а) Навести сљедеће информације за сваку локацију пословања у
власништву, закупу, под управом или у непосредној близини заштићених
подручија или подручија високе вредности у погледу биолошке
разноликости изван заштићених подручија:
- Локацију земљишта;
- Потповршинску и дубинску земљу која је у власништву, закупу или под
управом организације;
- Положај у односу на заштићено подручије (у подручију, у непосредној
близини или садржи делове заштићеног подручија) или подручије високе
вредности у погледу биолошке разноликости изван заштићених подручија;
- Облик пословања (управа, израда или производња, или експлоатација)
- Величину места пословања у km2;
- Врeдност биолошке разноликости разврстане према:

* Значају заштићеног подручија или подручија високе вредности у
погледу биолошке разноликости изван заштићеног подручија (копнени,
слатководни или морски екосистем);

* Статусу заштићености (попут IUCN276-ових Категорија заштићених
подручија према начину управљања, Рамсарске конвенције, националног
законодавства).

276 Међународна унија за заштиту природе (енгл. International Union for Conservation of Nature - IUCN) је
међународна организација која дјелује у пољу заштите природе и одрживог управљања природним
ресурсима. Бави се сакупљањем и анализом података , истраживањем, провођењем пројеката на терену,
промовисањем, лобирањем и подучавањем.
Унију су 1948. године основале Уједињене нације. Задатак IUCN је да "утиче, охрабрује и помаже
друштвима у свијету да заштите природу и да осигура да свако кориштење природних ресурса буде
правично и еколошки одрживо.” Тај задатак обухвата и писање и израду Црвене листе, у којој се налазе
информације о угроженим врстама које су прикупили више од 10.000 научника.
Према критеријумима IUCN утврђено је шест категорија заштите природних подручја:
IA - строги резерват природе: заштићено природно подручје којим се управља углавном за научне
потребе;
IБ - зона дивљине: заштићено подручје којим се управља углавном са циљем заштите аутохтоних
услова;
II - национални парк: заштићено подручје којим се управља углавном ради заштите екосистема и
рекреације;
III - споменик природе: заштићено подручје којим се управља углавном ради очувања специфичних
природних обележја;
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EN 12 Основни

Опис значајних утицаја активности организације, производа или
услуга на биодивертититет у заштићеним подручијима или
подручијима изван заштићених подручија али високе вредности у
погледу биодиверзититета на којима организација послује.
а) Објаснити природу значајних директних и индиректних утицаја на
биолошку разноликост у вези с једном или више следећих ставки:
- Изградња или упораба постројења за производњу, рудника и транспортне
инфраструктуре;
- Загађење (унос ствари које се не налазе природно у станишту из једног или
више извора);
- Унос инвазивних врста, штеточина и патогена;
- Смањење броја врста;
- Промена функција станишта;
- Промене у еколошким процесима изван природног распона варијација
(попут салинитета или промене у нивоу подземних вода);
б) Објаснити директне и индиректне, позитивне и негативне, утицаје у вези
следећих ставки:
- Погођене врсте;
- Опсег подручја на које је извршен утицај;
- Трајање утицаја;
- Повратност или неповратност утицаја.

EN 13 Додатни

Заштићена или обновљена станишта.
а) Навести величину и локацију свих заштићених или обновљених станишта
и да ли је успех обнављања оцењен или је предмет оцењивања независних
стручњака.
б) Објаснити да ли постоје партнерства с трећим странама у циљу заштите
или обнове подручија станишта различитих од оних које је организација
надзирала и на којима је спроводила мере обнове или заштите.
ц) Објаснити статус сваког подручија на основу његовог стања на крају
извештајног раздобља.
д) Објасните коришћене стандарде, методологије и претпоставке.

EN 14 Додатни

Стратегије, текуће активности и будуће акције за управљање
утицајима на биодиверзититет.
а) Уколико су национални прописи утицали на специфичне стратегије,
акције или планове по овом индикатору, то треба нагласити.
б) Приказати стратегију организације за остваривање политика управљања
биодивертититетом, укључујући;
- Укључивање расправе о биодивертититету у аналитичке алатке, као што
је разматрање утицаја на животну средину;
- Укључивање релевантних стејкхолдера;
- Методологију за утврђивање изложености биодиверзититета ризику;
- Постављање специфичних циљева и таргета;
- Процес надгледања и
- Јавно извештавање.
ц) Извештавање о активностима у току усмерених управљању ризицима
биодиверзититета или о активностима планираним за будућност.

EN 15 Додатни

Укупан број врста са црвене листе IUCN-а и национални попис
угрожених врста која имају станишта на подручијима која су под
утицајем пословних активности организације, према могућности
опасности од нестанка.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 17-21.

IV - заштићено станиште: заштићено подручје којим се управља угавном ради конзервације путем
управљачких интервенција;
V - заштићени предео: заштићено подручје којим се управља углавном ради заштите предела и
рекреације;
VI - заштићено подручје управљања природним ресурсима: заштићено подручје којим се управља
углавном ради уравнотежене употребе природних ресурса.
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Индикатор емисије штетних гасова укључује показатеље емисија по основу

ефекта стаклене баште (енгл. greenhouse gas - GHG), као и материје које оштећују озон,

NOX, SOX и друге значајне емисије у ваздуху. Извештавање о емисијама GHG-а заснива

се на захтевима GHG протокола – Корпоративно рачуноводство и стандарда

извештавања Светског института за ресурсе (енгл. World Resources Institute - WRI) и

Светског пословног савета за одрживи развој (енгл. World Business Councile for

Sustainable Development - WBCSD). GHG протокол обухвата класификацију GHG

емисија под називом Подручије: Подручије 1, Подручије 2 и Подручије 3. Подручије је

класификација граница пословних активности код којих долази до емисија GHG-а.

Подручијем се одређује да ли емисије GHG-а ствара сама организација или их стварају

друге повезане организације, нпр. дистрибутери електричне енергије или превозници,

по основу:

- Директне емисије (Подручије 1) резултирају из активности у власништву или

под надзором организације;

- Индиректне енергетске емисије (Подручије 2) последица су производње

купљене или набављене електричне енергије,  грејања, хлађења и паре који се троше

унутар организације;

- Остале индиректне емисије (Подручије 3) су све остале индиректне емисије

(које нису укључене у Подручије 2), а настају изван организације, укључујући емисије

добављача и потрошача Подручја 1, 2 и 3 GHG протокола, у складу су с дефиницијама

норме ISO 14064 и Показатељима GRI-а према подручијима:

- Подручије 1 = директне емисије GHG-а (GRI Показатељ G4-EN 15);

- Подручије 2 = индиректне енергетске емисије GHG-а (GRI Показатељ G4-

ЕN 16);

- Подручије 3 = остале индиректне емисије GHG-а (GRI Показатељ G4-ЕN

17).

GHG протокол прописује извештавање о директним емисијама (Подручије 1) и

индиректним енергетским емисијама (Подручије 2). Извјештавање о осталим

индиректним емисијама (Подручије 3) није обавезно. WRI-ев и WBCSD-ов GHG

протокол - Корпоративни вредносни ланац, Рачуноводствени стандард и стандард

извештавања прописује извештавање о осталим индиректним емисијама.
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Табела 26. Показатељи еколошких перформанси из групе Емисије штетних гасова,
отпадних вода и отпада

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

EN 16 Основни

Укупна директна и индиректна емисија штетних гасова.
а) Навести бруто износ директних енергетских емисија GHG-а у тонама
еквивалента CO2, независно од било каквог трговања GHG-ом, попут
куповине, продаје или преноса емисијских јединица или дозвола.
б) Навести гасове који су укључени у прорачун, ако је расположиво.
ц) Навести одабрану почетну годину, разлог одабира почетне године,
емисије у почетној години и контекст било које значајне промене у
емисијама које су довеле до поновних израчуна емисија у почетној години.
д) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
е) Навести извор за коришћене факторе емисије и стопе потенцијала
глобалног загревања (GWP) или референцу на GWP извор, ако је доступан.
ф) Објасните одабрани приступ консолидацији за емисије (акцијски удео,
финанцијски надзор, оперативни надзор).

EN 17 Основни

Индиректна емисија штетних гасова.
a) Навести бруто износ индиректних енергетских емисија GHG-а у тонама
еквивалента CO2, независно од било каквог трговања GHG-ом, као што је
куповина, продаја или пренос емисијских јединица или дозвола.
б) Навести гасове који су укључени у прорачун, ако је расположиво.
ц) Навести одабрану почетну годину, разлог одабира почетне године,
емисије у почетној години и контекст било које значајне промене у
емисијама које су довеле до поновних израчуна емисија у почетној години.
д) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
е. Навести извор за коришћене факторе емисије и стопе потенцијала
глобалног загревања (GWP) или референцу на GWP извор, ако је доступан.
ф) Објаснити одабрани приступ консолидацији за емисије (акциски удео,
финансијски надзор, оперативни надзор).

EN 18 Додатни

Иницијативе за смањењем емисије штетних гасова и постигнути
резултати.
a) Навести иницијативе и постигнуте количине смањења емисија GHG-а као
резултат иницијатива за смањењем емисија, у тонама еквивалента CO2.
б) Навести плинове укључене у калкулацију (било CO2, CH4, N2O, HFC-i,
PFC-и, SF6, NF3 или сви).
ц) Објаснити одабрану базну годину или основицу и разлог за одабир.
д). Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
е) Навести да ли се смањење GHG емисија остварило код директних
емисија, индиректних енергетских емисија или осталих индиректних
емисија.

EN 19 Основни

Емисија материја које уништавају озон.
а) Навести производњу, увоз и извоз OD277S-а у тонама еквивалента CFC278-
11.
б) Навести материје које су укључене у прорачун.
ц) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
д) Навести извор за коришћене факторе емисија.

EN 20 Основни

NOx, SOx и друге значајне емисије у ваздуху.
a) Навести количине значајних емисија у ваздуху, у килограмима (kg), сваке
по следећим ставкама:
- NOx279;
- SOx280;
- Постојани органски загђивачи (POP);

277 Материје које уништавају озон (енгл. Ozone-depleting substances – ODS)
278 Хлоффлуоркарбон (енгл. ChloreFluoreCarbon – CFC).
279 Оксиди азота.
280 Оксиди сумпора.
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- Абсорбујућа органска једињења (VOC);
- Опасни загађивачи ваздуха (HAP);
- Лебдеће честице (PM);
- Друге стандардне категорије емисија у зрак идентификоване
одговарајућим прописима;
б) Објаснити коришћене стандарде, методологије и претпоставке.
ц) Навести извор за коришћене факторе емисија.

EN 21 Основни

Укупна испуштања воде по квалитету и одредишту.
a) Навести укупан обим планираног и непланираног испуштања воде према:
- Испусту;
- Квалитети воде укључујући методу обраде;
- Томе да ли је поново користи нека друга организација.
б) Објасните коришћене стандарде, методологије и претпоставке.

EN 22 Основни

Укупна количина отпада по тежини и начину одлагања.
а) Навести укупну тежину опасног и неопасног отпада према следећим
методама одлагања:
- Поновно коришћење;
- Рециклирање;
- Компостирање;
- Опораба, укључујући енергетску опорабу;
- Спаљивање (масовно спаљивање);
- Дубоко ињектирање;
- Одлагање;
- Одлагање на локацији;
- Остало.
б) Објаснити на који је начин одређена метода одлагања:
- Организација самостално одлаже отпад или је прибавила потврду о
његовом одлагању;
- Темељем информација које је дао опорабитељ отпада;
- Темељем заданих организацијских параметара опорабитеља отпада

EN 23 Основни

Укупан број и обим значајних изливања.
а) Навести укупан број и укупан обим забележених значајних изливања.
б) За изливања о којима је извештај дат у финансијским извештајима
организације навести додатне информације за свако такво изливање:
- Место изливања;
- Обим изливања;
- Материјал који се излио, категоризован према следећим ставкама:

* Уље (тло или водни пријамник)
* Гориво (тло или водни пријамник)
* Изливање отпадом (тло или водни пријамник)
* Изливање хемикалијама (тло или водни пријамник)
* Остало

ц. Наведите утјецаје знатних изливања.

EN 24 Додатни

Тежина транспортованог, увезеног, извезеног или третираног отпада
који се сматра опасним у складу са Базел конвенцијом, прилози I, II, III
и IV и проценат отпада који је транспортован у иностранство.
а) Навести укупну тежину за сваку од следећих ставки:
- Превезени опасни отпад;
- Увезени опасни отпад;
- Извезени опасни отпад;
- Обрађени опасни отпад.
б) Навести проценат опасног отпада који је отпремљен у иностранство.

EN 25 Додатни

Идентитет, величина, заштићени статус и вредност за биодиверзититет
вода и повезаних станишта која су у знатној мери погођена
испуштањем и истицањем воде из организације.
Навести воде и повезана станишта која су знатно погођена испуштањем
воде, дати информације о следећем:
- Величини водног пријeмника и повезаног станишта;
- Јесу ли водни пријeмник и повезано станиште одређени као заштићено
подручије (национално или међународно);
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- Вредност биолошке разноликости (попут укупног броја заштићених
врста).

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 22-32.

Табела 27. Показатељи еколошких перформанси из групе Производи и услуге
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 26 Основни

Иницијативе за ублажавање утицаја производа и улсуга на животну
средину и ниво њиховог утицаја.
а) Квантитативно навести опсег у којем су еколошки утицаји производа и
услуга ублажени токком извјештајног периода.
б) Ако су употребљени подаци усмерени на коришћење, наведсти
претпоставке за обрасце потрошње или факторе нормализације.

EN 27 Основни

Проценат продатих производа и њихове амбалаже по категоријама.
а) Навести проценат продатих производа и њихових амбалажних
материјала за сваку категорију производа.
б) Објаснити на који су начин прикупљени подаци за овај Показатељ.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 33-34.

Табела 28. Показатељи еколошких перформанси из групе Равнотежа
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 28 Основни

Вредност значајних казни и укупан број немонетарних санкција због
непридржавања закона и прописа из области заштите животне средине.
а) Објаснити значајне новчане казне и неновчане санкције у смислу:
-Укупне вредности значајних новчаних казни;
- Укупног број неновчаних санкција и
- Предмета који су прошли механизме решавања спорова.
б) Ако организације није имала неусклађеност са законима или прописима,
довољна је кратка изјава о томе.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 35.

Табела 29. Показатељи еколошких перформанси из групе Транспорт
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 29 Додатни

Значајни утицаји на животну средину настали услед превоза производа
и других добара и материјала коришћених за обављање делатности
организације и превоз запослених.
а) Објаснити значајне утицаје на животну средину настале превозом
производа и других добара и материјала коришћених за делатности
организације и приевоза запослених. Ако нема квантитативних података,
објаснити разлог.
б) Објаснити на који се начин ублажавају утицаји на животну средину услед
превоза производа, запослених и других добара и материјала.
ц) Објаснити критеријуме и методологију који су коришћени за утврђивање
значаја утицаја на животну средину.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 36.
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Табела 30. Показатељи еколошких перформанси из групе Опште перформансе
Назив

показатеља
Основни
/додатни Опис показатеља

EN 30 Додатни

Укупни трошкови заштите животне средине и инвестиције, по врсти.
а) Навести укупне издатке за заштиту животне средине према:
- одлагању отпада, обради емисија и трошковима санације и
- трошковима превенције и управљања заштитом животне средине.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Environment (EN), version 3.1., p. 37-38.

2.3.3.   Показатељи перформанси из групе друштвене (социјалне)
димензије извештавања о одрживости

Социјална димензија одрживости односи се на утицаје које организација има на

друштво и друштвени систем у коме послује. GRI Индикатори друштвених

перформанси идентификују кључне аспекте перформанси које се тичу281:

1. Радних односа и услова рада;

2. Људских права;

3. Друштва и

4. Одговорности за производ.

Ово су подкатегорије друштвене димензије одрживости и у складу су са

међународно признатим општим стандардима којима се регулише ова област.

- Друштвени показатељи перформанси, подгрупа РАДНИ ОДНОСИ И

УСЛОВИ РАДА

У оквиру Радних односа и услова рада, као подкатегорије друштвене димензије

одрживости, спадају показатељи перформанси разврстани у следеће групе:282

1. Запошљавање;

2. Односи запослених и менаџмента;

281 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 30.
282 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 31-32.
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3. Здравље и безбедност на радном месту;

4. Обука и образовање;

5. Различитост и једнаке могућности;

6. Једнакост зарада за жене и мушкарце.

Наведени аспекти се заснивају на на међународно признатим општим

стандардима, укључујући 283 : Декларацију УН, “Општа декларација о људским

правима”, 1948.; Конвенцију УН, “Међународни пакт о грађанским и политичким

правима”, 1966.; Конвенцију УН, “Међународни пакт о економским, друштвеним и

културним правима”,1966.; Конвенцију УН, “Конвенција о уклањању свих облика

дискриминације жена“ (енгл. Convention on the Elimination of all forms of the

Discrimination Against Women - CEDAW)”, 1979.; Декларацију Међународне организације

рада (енгл. International Labour Organisation - ILO), “Декларација о  основним начелима

и правима на раду”, 1998. која се заснива на осам основних конвенција ILO-а284 и

Декларацију УН, “Бечка декларација и програм деловања”, 1993.

Показатељи радних односа такође се заснивају на два инструмента који се баве

друштвеним одговорностима пословних субјеката, а то су285: Међународна организација

рада, “Трипартитна декларација о начелима у погледу мултинационалних предузећа и

социјалне политике”, Међународне организације рада из 1977. и „OECD-ове Смернице

за мултинационална предузећа“ из 2011.

У табелама од 31 до 36 приказаћемо основне показатеље перформанси које се

тичу аспекта радних односа и услова рад у складу са претходно дефинисаним групама.

283 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 30.
284 Осам основних конвенција ILO-а су: Конвенцији бр. 29, “Конвенција о присилном раду”,
1930.;Конвенцији бр. 87, “Конвенција о слободи удруживања и заштити права на организовање”, 1948.;
Конвенцији бр. 98 , “Конвенција о праву на организовање и колективном преговарању”, 1949.;
Конвенција бр. 100, “Конвенција о једнаким накнадама за рад”, 1951.; Конвенција бр. 105,
“Конвенција о укидању принудног рада”, 1957.; Конвенција бр. 111, “Конвенција о дискриминацији (у
односу на запослене и занимање)”, 1958.; Конвенција бр. 138, “Конвенција о минималној старости за
запошљавање”, 1973.; Конвенција бр. 182, “Конвенција о најгорим облицима дечијег рада”, 1999.
285 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 30.
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Табела 31. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Запошљавање

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 1 Основни

Укупан број запослених према врсти посла, врсти уговора, и региону
по полу.
а) Идентификовати укупан број запослених разврстан по полу који раде за
извештајни ентитет на крају извештајног периода. Запослени у ентитетима
који припадају ланцу снабдевања нису укључени у овај индикатор.
б) Идентификовати врсту уговора и статус запослења (на неодређено или
одређено, пуно или непуно радно време) у складу са дефиницијама
националног законодавства.
ц) Приказати укупан број запослених према полу.

LA 2 Основни

Укупан број и проценат нових запослених у току извештајног периода
и флуктуације запослених према годинама старости, полу и региону.
а) Идентификовати укупан број новозапослених у току извештајног
периода, по годинама старости, полу и региону.
б) Идентификовати укупан број новозапослених и оних који су напустили
посао у току извештајног периода, по годинама старости, полу и региону.
ц) Извештавати о укупном броју и стопи нових запослених који су дошли
као и онима који су напустили организацију у току извештајног периода, по
годинама старости (<30;30-50;>50), полу и региону. Израчунавање се врши
коришћењем укупног броја запослених на крају извештајног периода.

LA 3 Додатни

Бенефиције за запослене на неодређено време а које нису обезбеђене
онима који су запослени на одређено или непуно радно време, према
значајним местима пословања.
а) Објаснити бенефиције које су уобичајене за особе које су у организацији
запослене на пуно радно време, а које немају особе запослене привремено
или нанепуно радно вријеме, према значајним местима пословања.
Наведено укључује следеће:
- Животно осигурање;
- Здравствену заштиту;
- Накнаду за неспособност за рад и инвалидитет;
- Породиљско одсуство;
- Отпремнину приликом одласка у пензију;
- Власништво над акцијама и
- Остало.
б) Објаснити дефиницију која се користи за “значајна места пословања”.

LA 15 Основни

Повратак на посао и проценат задржавања запослених по повратку са
породиљском одсуства, по полу.
а) Навести укупан број запослених који имају право на породиљско
одсуство, по полу.
б) Навести укупан број запослених који су искористили право на
породиљско одсуство, по полу.
ц) Навести укупан број запослених који се вратио на посао након завршетка
породиљског одсуства, по полу.
д) Навести укупан број запослених који се вратио на посао након завршетка
породиљског одсуства, а који је остао запослен и дванаест месеци по
повратку на посао, по полу.
е) Навести стопе повратка на посао и задржавања на послу запослених који
су искористили право на породиљско одсуство, по полу.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 4-8.
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Табела 32. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Односи запослених и менаџмента

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 4 Основни

Проценат запослених који су потписали колективни уговор.
а) Користити податке из показатеља LA1 као основу за израчунавање овог
показатеља.
б) Идентификовати укупан број запослених који су потписали колективни
уговор.
ц) Извештавати о проценту броја запослених са колективним уговором у
односу на укупан број запослених.

LA 5 Основни

Најкраћи период у коме се обавештава о значајним променама у
пословању, укључујући и податак да ли је тај рок одређен колективним
уговорима.
а) Навести најкраћи рок у недељама за обавештања која се уобичајено дају
запосленима и њиховим овлашћеним представницима пре спровођења
значајних промена у пословању које би на њих могле знатно утицати.
б) Ако се ради о организацијама са споразумима о колективном
преговарању, навести јесу ли у колективним уговорима одређени рокови за
давање обавештења и да ли постоје одредбе о саветовању и преговарању.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 9-10.

Табела 33. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Здравље и безбедност на раду

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 6 Додатни

Проценат запослених заступљених у заједничким одборима радници-
менаџмент за здравље и безбедност на раду који помажу у праћењу и
саветовању програма заштите здравља и безбедности на раду.
а) Наведсти ниво на коме у оквиру организације делује сваки поједини
формални, заједнички одбор за здравствена и питања безбедности, који се
састоји од представника менаџмента и радника.
б) Навести проценат укупне радне снаге заступљене у формалним,
заједничким одборима за здравствена и питања безбедности који се састоје
од представника менаџмента и радника.

LA 7 Основни

Проценат повреда, професионалних болести, изгубљених дана и
одсуства и укупан број смртних случајева повезаних са радом, по
регионима и полу.
а) Навести врсте повреда, стопу повреда (IR), стопу професионалних
болести (ODR), стопу изгубљених дана (LDR), стопу изостанака (AP) и
смртне случајеве повезане с несрећама на раду, за укупан број запослених
(тј. укупан број запослених увећан за надгледане раднике), према региону и
полу.
б) Навести врсте повреда, стопу повреда, стопу професионалних болести,
стопу изгубљених дана, стопу изостанака и смртне случајеве повезане с
несрећама на раду, за самосталне уговараче који раде на локацији и за које
организација одговара за општу сигурност радног окружења, према:
региону и полу.
ц) Објаснити систем правила која се примењују код евидентирања и
извештавања о статистици несрећа.

LA 8 Основни

Едукација, тренинг, саветовање, превенција и програми контроле
ризика како би се помогло запосленима, њиховим породицама и
члановима заједнице у вези озбиљних болести.
а) Извештавати о програмима везаним за пмоћ запосленима, њиховим
породицама или заједници у вези озбиљних болести.
б) Извештавати о томе да ли постоје запослени који имају висок ниво
незгода или ризика за одређене болести.
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LA 9 Додатни

Питања безбедности и здравља на раду која су покривена споразумима
са синдикатима.
а) Извештавати о томе да ли формални уговори са синдикатима покривају
питања безбедности и здравља на раду.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 11-15.

Табела 34. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Обука и образовање

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 10 Основни

Просечан број сати тренинга (обуке) у току године по раднику, полу и
категорији радника.
а) Навести просечан број сати обуке који су запослени организације прошли
током извештајног периода, према полу и категорији радника.

LA 11 Додатни

Програми за стицање вештина и целоживотно учење којима се
подржава стална могућност запошљавања радника и на тај начин
успешно окончање радног века.
а) Објаснити врсту и опсег програма који су спроведени и помоћи која је
пружена ради повећања вештина запослених.
б) Навести програме за помоћ при транзицији ради олакшања трајне
могућности запошљавања и управљања успешним окончањем радног виека
као последице пензионисања или престанка радног односа.

LA 12 Додатни

Проценат запослених који добијају редовну оцену радног учинка и
индивидуалног развоја, према полу и категорији радника.
а) Навести проценат од укупног броја запослених, према полу и категорији,
који је тоеком извештајног периода добио редовну оцену радног учинка и
индивидуалнога развоја.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 16-18.

Табела 35. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Различитост и једнаке могућности

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 13 Основни

Састав органа управљања и структура запослених по категоријама,
према полу, годинама старости, припадношћу мањинским групама и
другим показатељима различитости.
а) Навести проценат појединаца у оквиру органа управљања организације
за сваку од следећих категорија различитости:
- пол;
- старосна група: испод 30 година, од 30 до 50 година, преко 50 година;
- Мањинске групе;
- Остали показатељи различитости ако су значајни.
б) Навести проценат запослених по категоријама за сваку од следећих
категорија различитости:
- пол;
- старосна група: испод 30 година, од 30 до 50 година, преко 50 година;
- Мањинске групе;
- Остали показатељи различитости ако су значајни.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 19-20.



220

Табела 36. Показатељи друштвених перформанси из групе Радни односи и услови
рада, подгрупа Једнакост зарада за жене и мушкарце

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

LA 14 Основни

Рацио (однос) основне плате жена и мушкараца по категорији
запослених према значајним местима пословања.
а) Навести однос основне плате и накнаде жена и мушкараца по категорији
запослених према значајним местима пословања.
б) Објаснити дефиницију која се користи за “значајна места пословања”.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Labor Practices and Decent Work (LA), version 3.1., p. 21.

- Друштвени показатељи перформанси, подгрупа ЉУДСКА ПРАВА

Подкатегорија људска права бави се ситуацијама у којима су спроведени

поступци, случајеви кршења људских права као и промене у могућности учесника да

уживају и остварују своја људска права.

Наведена питања људских права укључују недискриминацију, једнакост полова,

слободу удруживања, колективно преговарање, дечији рад, присилни и обвезни рад и

права домаћег становништва.

Постоји растућа глобална сагласност о томе да су организације одговорне за

поштовање људских права.

Међународни правни оквир за људска права чини правно тело који се састоји од

уговора, конвенција, декларација и других инструмената. Тачка ослонца људских права

је Повеља УН, коју чине три инструмента286: Декларација УН, “Општа декларација о

људским правима”, 1948; Конвенција УН, “Међународни пакт о грађанским и

политичким правима”, 1966 и Конвенција УН, “Међународни пакт о економским,

друштвеним и културним правима”, 1966.

Ово су примарне референтне тачке за сваку организацију која извештава о

људским правима. Поред ова три кључна инструмента, међународни правни оквир за

људска права подупире преко 80 других инструмената.

Ови инструменти се крећу у распону од декларација и водећих начела без

обвезујућег учинка до обвезујућих уговора и конвенција, као и од општихих до

регионалних инструмената.

286 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 32.
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Организације могу утицати на широки распон људских права. Код процене која

су људска права значајна за извештавање, организација би требала узети у обзир сва

људска права.

У оквиру подкатегорије Људска права, у погледу показатеља перформанси,

разматрају се следећи аспекти:287

1. Пракса инвестирања и набавке;

2. Не-дискриминација;

3. Слобода удруживања и колективног преговарања;

4. Дечија радна снага;

5. Спречавање принудног рада;

6. Пракса безбедности;

7. Права домаћег становништва и

8. Процена и

9. Решавање спорова.

У наставку ћемо, у Табелама 37-45, приказати индикаторе перформанси за сваку

од наведених група.

Табела 37. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Пракса инвестирања и набавка

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 1 Основни

Укупан број и проценат значајних споразума о улагању и уговора који
садрже клаузуле о љуским правима или су подвргнути аналитичком
прегледу у погледу људских права.
а) Навести укупан број и проценат значајних споразума о улагању и уговора
који садрже клаузуле о људским правима или који су подвргнути
аналитичком прегледу с обзиром на људска права.
б) Објаснити дефиницију “значајни споразуми о улагању” коју организација
користи.

HR 2 Основни

Проценат значајних добављача, уговарача и других пословних
партнера који су подвргнути надзору људских права и предузете
акције.
а) Идентификовати укупан број значајних добављача организације,
уговарача и других пословних партнера.
б) Извештавати о проценту уговора са значајним добављачима,
уговарачима и другим пословним партнерима који укључују клаузуле или
проверу и праћење поштовања људских права.

287 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 33.
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HR 3 Основни

Укупан број сати обуке запослених о политикама или поступцима о
аспектима људских права значајним за делатност, укључујући и
проценат обучених радника.
а) Навести укупан број сати у извештајном периоду који су посвећени обуци
о политикама или поступцима о аспектима људских права значајним за
делатност.
б) Навести проценат радника у извештајном периоду који су обучени о
политикама или поступцима о аспектима људских права значајним за
делатност.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 3-5.
Табела 38. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Не-дискриминација

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 4 Основни

Укупан број случајева дискриминације и предузете мере.
а) Навести укупан број случајева дискриминације за време извештајног
периода.
б) Објаснити статус случајева и мере које су предузете с обзиром на
следеће::
- Случај који је организација размотрила;
- Планове за исправљање ситуације који се спроводе;
- Планове за исправљање ситуације који су спроведени, а резултати
прегледани путем редовнога интерног поступка прегледа управљања;
- Случај за који се више не предузимају мере.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 6.

Табела 39. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Слобода удруживања и колективног преговарања

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 5 Основни

Активности и добављачи препознати као они код којих би остваривање
права на слободу удруживања и колективног преговарања могло бити
угрожено или изложено значајном ризику као и мере предузете у циљу
подршке тих права.
а) Навести делатности и добављаче код којих би право запослених на
остваривање слободе удруживања или колективног преговарања могло
бити угрожено или изложено значајном ризику, било у облику:
- Врсте делатности (попут производног погона) и добављача;
- Држава или географских подручија у којима се налазе делатности и
добављачи који се сматрају ризичнима.
б) Објаснити мере које је предузела организација током извештајног
периода у циљу подршке правима на остваривање слободе удруживања и
колективног преговарања.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 7.
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Табела 40. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Дечија радна снага

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 6 Основни

Делатности и добављачи препознати као они код којих у значајној
мери постоји опасност од случајева дечијег рада као и мере предузете
ради доприноса укидању дечијег рада.
а) Навести делатности и добављаче за које се сматра да укључују значајну
опасност од случајева:
- Дечијег рада;
- Младих радника изложених опасном послу.
б) Навести делатности и добављаче за које се сматра да укључују значајну
опасност од случајева дечијег рада, с обзиром на:
- Врсту делатности (попут производног постројења) и добављача;
- Државе или географска подручија у којима се налазе делатности и
добављачи који се сматрају ризичнима.
ц) Објаснити мере које је предузела организација током извештајног
периода у циљу доприноса укидању дечијег рада.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 8.

Табела 41. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Спречавање принудног рада

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 7 Основни

Делатности и добављачи препознати као они код којих у значајној
мери постоји опасност од случајева присилног или обавезног рада као
и мере предузете против укидања свих облика присилног или обавезног
рада.
а) Навести делатности и добављаче за које се сматра да укључују значајну
опасност од случајева присилног или обвезног рада, с обзиром на:
- Врсту делатности (попут производног постројења) и добављача
- Државе или земљописна подручија у којима се налазе делатности и
добављачи који се сматрају ризичнм.
б) Објаснити мере које је предузела организација током извештајног
периода у циљу доприноса укидању свих облика присилног или обвезног
рада.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 9.

Табела 42. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Пракса безбедности

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 8 Додатни

Проценат запослених на пословима безбедности који су обухваћени
обуком о политикама или поступцима организације у вези са
аспектима људских права значајним за делатности.
а) Навести проценат запослених на безбедности који је прошао формалну
обуку о политикама или посебним поступцима организације у вези с
аспектима људских права и њихову примену на сигурност.
б) Објаснити да ли се примењује обвеза обуке и на организације треће
стране које су предмет обезбеђења.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 10.
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Табела 43. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Права домаћег становништва

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 9 Додатни

Укупан број случајева кршења права домаћег становништва и
предузете мере.
а) Навести укупан број препознатих случајева кршења права домаћег
становништва током извештајног периода.
б) Објаснити статус случајева и мере које су предузете с обзиром на
следеће:
- Случај који је организација размотрила;
- Планове за исправљање ситуације који се спроводе;
- Планове за исправљање ситуације који су спроведени, а резултати
прегледани путем редовног интерног поступка прегледа управљања;
- Случај за који се више не предузимају мере.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 11.

Табела 44. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Процена

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 10 Додатни

Укупан број и проценат делатности над којима је извршена провера
поштовања људских права или процене утицаја.
а) Навести укупан број и проценат делатности над којима је извршена
провера поштовања људских права или
процена утицаја на људска права, према државама.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 12.

Табела 45. Показатељи друштвених перформанси из групе Људкса права, подгрупа
Решавање спорова (ремедијација)

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

HR 11 Додатни

Број поднесених жалби које се односе на поштовање људских права а
које су обрађене и решене кроз формалне механизме.
а) Навести укупан број спорова у вези с утицајиа на људска права који су
поднесени путем формалних механизама решавања спорова током
извештајног периода.
б) Од утврђених спорова, наведите колико их је:
- Обрађено током извештајног периода;
- Решено током извештајног периода.
ц) Навести укупан број спорова у вези с утицајима на људска права који су
покренути пре почетка извештајног периода, а решени су током
извештајног периода.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Human Rights (HR), version 3.1., p. 13.
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- Друштвени показатељи перформанси, подгрупа ДРУШТВО

Подкатегорија друштво односи се на утицаје које организација има на друштво и

локалне заједнице. Чланови заједнице имају посебна права која се заснивају на 288 :

Декларацији УН, “Општа декларација о људским правима”, 1948; Конвенцији УН,

“Међународни пакт о грађанским и политичким правима”, 1966; Конвенцији УН,

“Међународни пакт о економским, друштвеним и културним правима”, 1966;

Декларацији УН, “Декларација о праву на развој”, 1986.

Колективна права заједница као и права домицилних и племенских народа

призната су следећим инструментима289: Конвенцијом бр. 107 Међународне организације

рада, “Конвенција о домицилном и племенском становништву”, 1957; Конвенцијом бр.

169 Међународне организације рада, “Конвенција о домицилним и племенским

народима”, 1991; Декларацијом УН, “Декларација УН о правима домицилних народа”,

2007.

У смислу идентитета, ова су права народа како колективна, тако и индивидуална.

Њихово право на слободно, претходно и информисано саветовање ради добијања

сагласности је основно право, изричито признато у претходно наведеним референтним

тачкама.

Показатељи перформанси из подкатегорије Друштво, груписани су у 5 аспеката,

и то:290

1. Локалне заједнице;

2. Борба против корупције;

3. Јавна политика;

4. Придржавање прописа;

5. Механизми решавања спорова везаних за утицаје на друштво.

У наставку ћемо, у Табелама 46-50 приказати показатеље перформанси из

подкатегорије Друштво за сваки од наведених аспеката.

288 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 36.
289 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 36.
290 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 36.
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Табела 46. Показатељи друштвених перформанси из групе Друштво, подгрупа
Локалне заједнице

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

SO 1 Основни

Проценат активности у којима је укључена локална заједница,
процена утицаја и развојни програми.
а) Навести проценат активности у којма је укључена локална заједница,
процену итицаја и развојне програме, укључујући употребу:
- Процјена друштвеног утецаја, укључујући процене утицаја на полове, на
основу партиципативних процеса;
- Процена утицаја на природу и континуираног праћења;
- Јавне објаве резултата процена утицаја на природу и друштво;
- Развојних програма локалне заједнице који се заснивају на њиховим
потребама;
- Планова укључивања учесника на основу њихове анализе;
- Широке мреже саветодавних одбора локалне заједнице и процеса који
укључују рањиве групе;
- Радничких савета, одбора за сигурност и здравље на раду као и других
представничких тела радника која се баве утицајима;
- Формалних поступака решавања спорова везаних за локалну заједницу.

SO 9 Основни

Активности са значајним тренутним или потенцијалним негативним
утицајима на локалне заједнице.
а) Навести делатности са значајним стварним и потенцијалним негативним
утцајима на локалне заједнице, укључујући:
- Место пословања и
- Значајне стварне и потенцијалне негативне утицаје активности.

SO 10 Основни

Мере превенције и ублажавања које су имплементиране у активности
са значајним тренутним или потенцијалним негативним утицајима на
локалне заједнице.
а) Користити информације о потенцијалним и тренутним утицајима из
показатеља SO9.
б) Извештавати да ли су за значајне актуелне или потенцијалне утицаје:
- Имплементиране мере превенције и ублажавања;
- Имплементиране мере превенције и ублажавања како би се:

* Отклонило непоштовање закона и прописа;
* Одржала усклађеност са законом и прописима;
* Постигли стандарди који су више од законских.

- Мере превенције или избегавања су постигнуте или нису.
Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Society (SO), version 3.1., p. 3-7.

Табела 47. Показатељи друштвених перформанси из групе Друштво, подгрупа Борба
против корупције

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

SO 2 Основни

Проценат и укупан број пословних јединица за које је извршена
процена изложености ризику од корупције.
а) Навести укупан број и проценат пословних делатности за које је
извршена процена изложености ризику од корупције.
б) Навести значајне ризике повезане с корупцијом који су идентификовани
кроз процену ризика.

SO 3 Основни

Проценат запослених који су прошли обуку у вези антикоруптивних
политика и процедура.
а) Навести укупан број и проценат чланова управног тела којима су
саопштене антикорупцијске политике и поступци организације,
анализирано према региону.
б) Навести укупан број и проценат запослених којима су саопштене
антикорупцијске политике и поступци организације, анализирано према
категорији запослених и региону.
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ц) Навести укупан број и проценат пословних партнера којима су
саопштене антикорупцијске политике и поступци организације,
анализирано према врсти пословног партнера и региону.
д) Навести укупан број и проценат чланова управног тела који су прошли
антикорупцијску обуку, анализирано према региону.
е) Навести укупан број и проценат запослених који су прошли
антикорупцијску обуку, анализирано према категорији запослених и
региону.

SO 4 Основни

Мере које су спроведене против случајева корупције.
а) Навести укупан број и природу потврђених случајева корупције.
б) Навести укупан број потврђених случајева у којима је запосленима
отказан уговор о раду или се против њих провела дисциплинска мера због
корупције.
ц) Навести укупан број потврђених случајева у којима су раскинути уговори
с пословним партнерима или они нису били обновљени због повреда
везаних за корупцију.
д) Навести правне спорове везане за корупцију који су покренути против
организације или њених запослених током извештајног периода као и
исходе тих спорова.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Society (SO), version 3.1., p. 8-10.

Табела 48. Показатељи друштвених перформанси из групе Друштво, подгрупа Јавне
политике

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

SO 5 Основни

Позиција у јавним политикама и учешће у развоју јавних политика и
лобирање.
а) Учествовање се односи на напоре где је организација заузела формалну
позицију или активности где је учествовање формално признато. Ово може
укључити активности кроз удружења за трговину, округле столове и друге
облике лобирања код јавних званичника, а извештај се односи на позицију
коју организација у томе заузима а не и на тела или органе у којима
учествује.
б) Извештавати о значајним питањима о учешћу организације у јавним
политикама и лобирању.
ц) Извештавати о позицијама које организација заузима о сваком питању и
објаснити значајне разлике између тренутног стања и оног за које се лобира,
циљевима одрживости и другим питањима.

SO 6 Додатни

Укупна вредност донација политичким партијама разврстано према
државама и примаоцима.
а) Навести укупну новчану вредност финанцијских и неновчаних
политичких прилога које је организација дала, било директно или
индиректно, држави и примаоцу/кориснику.
б) Објаснити на који је начин утврђена новчана вредност неновчаних
прилога, ако је могуће.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Society (SO), version 3.1., p. 11-12.
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Табела 49. Показатељи друштвених перформанси из групе Друштво, подгрупа
Придржавање прописа

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

SO 7 Додатни

Укупан број правних поступака покренутих због понашања у
супортности са начелом слободе тржишног надметања,
антимонополске праксе, и њихови исходи.
а) Навести укупан број правних поступака који су у току или су довршени
током извештајног периода, везано за понашање у супротности с начелом
слободе тржишног надметања и повреде прописа којима се
регулишу забрањени споразуми предузетника, а у којима је организација
идентификована као учесник.
б) Објаснити главне исходе завршених правних поступака, укључујући
одлуке или пресуде.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Society (SO), version 3.1., p. 13.

Табела 50. Показатељи друштвених перформанси из групе Друштво, подгрупа
Механизми решавања спорова везаних за утицаје на друштво

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

SO 8 Основни

Износ новчаних казни и укупан број неновчаних санкција због
непридржавања прописа.
а) Навести значајне новчане казне и неновчане санкције с обзиром на
следеће:
- Укупну вредност значајних новчаних казни;
- Укупан број неновчаних санкција и
- Предмете који су прошли механизме рјешавања спорова.
б) Ако организација није утврдила случајеве непридржавања закона или
прописа, довољна је кратка изјава о томе.
ц) Објаснити контекст у оквиру којег су настале значајне новчане казне и
неновчане санкције.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Society (SO), version 3.1., p. 14.

- Друштвени показатељи перформанси, подгрупа ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОД

Аспекти унутар Подкатегорије одговорност за производ односе се на производе

и услуге који се директно тичу купаца. Ова подкатегорија садржи укупно девет

индикатора перформанси који су разврстани према пет аспеката:291

1. Здравље и безбедност купаца;

2. Означавање производа и услуга;

3. Маркетинг комуницирање;

4. Приватност купаца и

5. Придржавање прописа.

291 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 38.
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У наставку ћемо, у Табелама 51-55 приказати показатеље перформанси из ове

подкатегорије.

Табела 51. Показатељи друштвених перформанси из групе Одговорност за производ,
подгрупа Здравље и безбедност купаца

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

PR 1 Основни

Проценат значајних категорија производа и услуга за које је извршена
процена ради побољшања утицаја на здравље и безбедност купаца.
а) Навести проценат значајних категорија производа и услуга за које је
извршена процена ради побољшања утицаја на здравље и безбедност.

PR 2 Додатни

Укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези са утицајима производа и услуга на здравље и безбедност
у току њиховог животног циклуса, према врсти исхода.
а) Навести укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези с утицајима производа и услуга на здравље и безбедност за
време извештајног периода, према:
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали новчаном
казном или санкцијом;
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали упозорењем и
- Случајевима непридржавања добровољних кодекса.
б) Ако организација није утврдила непридржавање прописа или
добровољних кодекса, довољна је кратка изјава о томе.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Product Responsibility (PR), version 3.1., p. 3-5.

Табела 52. Показатељи друштвених перформанси из групе Одговорност за производ,
подгрупа Означавање производа

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

PR 3 Основни

Врста података који се траже о производу или услузи и њихово
означавање као и проценат значајних категорија производа и услуга
подложних таквим информацијским захтевима.
а) Навести да ли се траже одређене информације о производима и услугама.
б) Навести проценат значајних категорија производа или услуга које су
обухваћене овим поступцима па је на основу тога извршена процена њихове
усклађености с овим поступцима.

PR 4 Додатни

Укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези са подацима о производу или услузи и означавањем,
према врсти исхода.
а) Навести укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези с подацима о производу и услузи као и означавањем, према:
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали новчаном
казном или санкцијом;
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали упозорењем и
- Случајевима непридржавања добровољних кодекса.
б) Ако организација није утврдила непридржавање прописа или
добровољних кодекса, довољна је кратка изјава о томе.

PR 5 Додатни

Резултати упитника којима се мери задовољство купаца.
а) Навести резултате или кључне закључке упитника за мерење задовољства
купаца (на основу статистички значајних величина образаца) који су
апроведени током извештајног периода везано за информације о
следећим ставкама:
- Организацији у целини;
- Главној категорији производа или услуга и
- Значајним местима пословања.
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Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Product Responsibility (PR), version 3.1., p. 6-7.

Табела 53. Показатељи друштвених перформанси из групе Одговорност за производ,
подгрупа Маркетинг комуницирање

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

PR 6 Основни

Програми за придржавање закона, стандарда и добровољних кодекса
који се односе на маркетинг комуницирање, укључујући и
оглашавање, промоције и спонзорства.
а) Извештавати о добровољним кодексима који се односе на маркетинг
комуницирање а примењују се у организацији.
б) Извештавати о фреквенцији провере усаглашености са стандардима и
кодексима.
ц) Извештавати да ли организација продаје производе који су:
- забрањени на одређеним тржиштима;
- предмет расправе стејкхолдера или јавних дебата.
д) Извештавати о начину на који организација одговара на питања и
забринутости о производима.

PR 7 Додатни

Укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези са маркетинг комуницирањем, укључујући и
оглашавање, промоције и спонзорства.
а) Навести укупан број случајева непридржавања прописа и добровољних
кодекса у вези с маркетиншким комуникацијама, укључујући оглашавање,
промоцију и спонзорства, према:
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали новчаном
казном или санкцијом;
- Случајевима непридржавања прописа који су резултирали упозорењем;
- Случајевима непридржавања добровољних кодекса.
б) Ако организација није утврдила непридржавање прописа или
добровољних кодекса, довољна је кратка изјава о томе.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Product Responsibility (PR), version 3.1., p. 8-9.

Табела 54. Показатељи друштвених перформанси из групе Одговорност за производ,
подгрупа Приватност купаца

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

PR 8 Додатни

Укупан број оправданих тужби у вези са нарушавањем приватности
купаца и губицима личних података о купцима.
а) Навести укупан број оправданих притужби које су примљене у вези с
повредама приватности купаца, категоризиране према следећем:
- Притужбама примљеним од купаца које је оправдала организација;
- Притужбама регулаторних тела.
б) Навести укупан број препознатих “цурења”, крађа или губитака личних
података о купцима.
ц) Ако организација није идентификовала ни једну оправдану притужбу,
довољна је кратка изјава о томе.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Product Responsibility (PR), version 3.1., p. 10.
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Табела 55. Показатељи друштвених перформанси из групе Одговорност за производ,
подгрупа Придржавање прописа

Назив
показатеља

Основни
/додатни Опис показатеља

PR 9 Основни

Износ новчаних казни изречених због непридржавања закона и
прописа који се тичу понуде и употребе производа и услуга.
а) Навести укупну вредност значајних новчаних казни за непридржавање
закона и прописа који се тичу понуде и употребе производа и услуга.
б) Ако организација није утврдила непридржавање закона или прописа,
довољна је кратка изјава о томе.

Извoр: GRI (2011): Indicator protocols set: Product Responsibility (PR), version 3.1., p. 11.

2.4.   Опште напомене извештавања

У оквиру општих напомена Оквира за извештавање о одрживости, разматрају се

активности прикупљања података, форма и учесталост извештавања и уверавања.

2.4.1. Прикупљање података

Прикупљање података подразумева да се прво изврши процена изводљивости а

касније да се, у зависности од потребе, изврши агрегирање и расчлањавање одређених

података.292

- Процена изводљивости: Процес дефинисања садржаја (предмета) извештавања

ће као резултат имати низ питања и индикатора о којима би организација требало да

извештава. Међутим, практични изазови као што су доступност података, трошкови

прикупљања података, тајност информација, приватност или друга правна питања у

погледу заштите информација, поузданост расположивих информација и други фактори

могу довести до тога да се донесе одлука о неприкупљању одређених података а као

последица тога и необјављивању одређених информација. Тамо где је изостављена нека

материјално значајна информација, у извештају би требало да се то јасно назначи као и

да се објасне разлози тога.

292 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 40.
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- Агрегирање и расчлањивање података: Организација ће морати да одреди ниво

агрегације на којем ће приказати информације. Ово захтева балансирање напора да се

дође до одређеног нивоа агрегације података, са једне стране, и смислености самих

информација на одређеном нивоу агрегације, са друге стране. Агрегирање (збрајање)

информација може довести до значајног гибитка смисла или да се не успе да се нагласе

одређени добри или слаби резултати пословања. С друге стране, беспотребно разлагање

(дисагрегација) података може да смањи њихову разумљивост. Према томе, приликом

одређивања нивоа агрегације података, требало би да се узму у обзир све околности како

би се очувао смисао информација и спречила преобимно и предетаљно приказивање

информација. С тим у вези потребно је пратити смернице и принципе извештавања

којима се регулишу ови процеси.

2.4.2. Форма и учесталост извештавања

У оквиру овог дела дефинишу се форма и учесталост излажења.293

- дефиниција извештавања о одрживости: Извештај о одрживости се односи

на један консолидовани извештај који би требало да представља разумну и

избалансирану презентацију резултата за фиксан временски период. Стејкхолдери и сви

заинтересовани би требало да буду у стању да приступе свим информацијама овог

извештаја директно са једне локације. Што се тиче величине самог извештаја, у погледу

броја страна, не постоји минималан број страна који је одређен GRI Смерницама, али

постоји захтев да се тај извештај састави уз поштовање Смерница и Оквира за

извештавање о одрживости.

- Медији извештавања: Електронско (нпр. cd-rom) или web извештавање и

извештаји на папиру су прихватљиви медији извештавања. Организације могу да одлуче

да користе и комбинацију web и папирног извештавања или да користе само један медиј.

На пример, организација може да изабере да детаљан извештај корисницима прикаже

преко web форме, а да скраћену верзију извештаја, укључујући стратегију, анализе и

293 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 40.
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информације о перформансама, презентује у папирној форми. Одлука о томе ће зависити

од периодичности извештавања (интервала), плана ажурирања података, корисника

извештаја и других практичних фактора. Међутим, обавезно је да најмање један мидиј

треба да обезбеди корисницима приступ комплетном сету информација за одређени

извештајни период.

- Периодичност извештавања: Организација би требало да дефинише

периодичан циклус извештавања и да се доследно држи тога. За многе организације, то

је период од једне године, мада, неке оргнаизације и два пута годишње (полугодишње)

објављују извештаје. Организације могу изабрати да ажурирају информације на

редовној основи између два извештаја. Ажурирањем се заинтересованим корисницима

пружа непосредни приступ информацијама али се јавља проблем њихове упоредивости.

Извештавање о економским, еколошким и друштвеним перформансама може да

се подудара или да буде интегрисано са другим извештајима организације, као што је то

финансијски извештај. То ће појачати везу између пословних, економских, еколошких и

друштвених перформанси.

- Ажурирање извештаја: Приликом припреме новог извештаја, организација

може да идентификује области информација које се нису промениле у односу на

претходни извештај (нпр. политика организације која није измењена). Када то уради,

може да изврши ажурирање оних информација, питања и индикатора који су промењени

уз поновно објављивање информација које су остале непромењене. Међутим, то ће

зависити од флексибилности медија на коме се вриши презентација података.  Без обзира

на све, пун сет информација мора да буде доступан најмање на једном месту (или папир

или web).

2.4.3.   Уверавања

Организација користи различите инструменте како би побољшала

веродостојност својих исказа. Оне могу имати системе интерне контроле, укључујући и

унутрашњу ревизију, у оквиру процеса управљања и извештавања. Ови интерни системи

доприносе укупном интегритету и кредибилитету извештаја. Међутим, GRI препоручује
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коришћење екстерног уверавања за Извештај о одрживости као додатни систем

уверавања, поред интерних система.

Извештајни ентитети, како би обезбедили екстерна уверавања Интегрисаних

извештаја, имају различите приступе укључујући ангажовање професионалних

ревизорских  институција, организовање панела са стејкхолдерима и појединцима и сл.

Међутим, без обзира на специфичан приступ, овај процес би требало да буде спроведен

од стране компетентних група, појединаца или екстерних организација. Они, руководећи

се професионалним стандардима уверавања (осигурања) осигуравају неопходан

кредибилитет извештаја.

GRI користи термин „екстерно уверавање“ као синоним за активности

дизајниране да резултирају објављеним закључцима (мишљењима) о квалитету

извештаја и информација садржаних у њему. Ово обухвата и разматрање основних

поступака за добијање приказаних информација. Процес екстерног уверавања се

разликује од активности осмишљених да се процени или потврди квалитет или ниво

перформанси организације, као што су издавање сертификата о перформансама или

процени усаглашености.

Основне карактеристике екстерног уверавања GRI извештаја су:294

- да се спроводи од стране екстерних појединаца или групе који располажу

потребним нивоом стручности и компетенције;

- да се спроводи на начин који је систематски, документован, заснован на

доказима и прилагођен дефинисаним процедурама;

- да се даје оцена о томе да ли извештај пружа разумну и уравнотежену

презентацију перформанси, узимајући у обзир истинитост података у

извештају, као и релевантност садржаја;

- да га спроводе групе или појединци из екстерног окружења који немају

интересну повезаност било које друге врсте, осим спровођења ревизије, ни

са извештајним ентитетом али ни са  његовим стејкхолдерима, а у циљу

обезбеђивања независности и непристрасности у ревизији;

- даје се мишљење у којој мери су извештаји састављени у складу са GRI

Оквиром за извештавање (укључујући и принципе Извештавања) и

294 GRI (2011): Sustainability Reporting Guidelines, version 3.1., p. 40-41.
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- резултат ревизије дат је у виду мишљења или низа закључака који је јавно

доступан, у писаној форми.

3. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖИВОСТИ И ИНТЕГРИСАНО
ИЗВЕШТАВАЊЕ

Извештавање о одрживости је процес који организацијама помаже у постављању

циљева, мерењу перформанси и управљању променама на путу ка одрживој глобалној

економији која подразумева комбинацију дугорочне профитабилности и друштвене

одговорности укључујући и бригу за животну средину. Извештавање о одрживости је

кључан фактор у приказивању позитивних и негативних утицаја економских, еколошких

и друштвених перформанси организације.

Предмет извештавања о одрживости су она питања и аспекти које организација

сматра да су материјално значајни и представљају интересовање стејкхолдера. Под

стејкхолдерима, односно заинтересованим интересним групама (странама)

подразумевају се сви они који улажу у организацију, као и онима који имају друге везе

са организацијом.

Интегрисано извештавање је у настајању и представља тренд у пословном

извештавању. Њиме се корисницима финансијских извештаја, а пре свега даваоцима

капитала, пружају информације у виду интегрисаних извештаја, о кључним факторима

стварања садашње и будуће вредности.

Интегрисани извештаји састављају се на основу извештаја о одрживости. Преко

интегрисаног извештаја, организација на концизан начин приказује како њена

стратегија, управљање, перформансе и перспективе доводе до стварања вредности током

времена. Интегрисани извештај није извод из традиционалног годишњег извештаја, нити

је комбинација годишњих финансијских извештаја и извештаја о одрживости. Он,

међутим, представља интеракцију са другим извештајима, позивањем на додатне,

детаљне ифнормације које се дају одвојено у тим извештајима.

Иако циљеви извештавања о одрживости и интегрисаног извештавња могу бити

различити, извештавање о одрживости је саставни елемент интегрисаног извештавања.

Извештавајем о одрживости се разматрају питања и дефинишу кључне теме и

приоритети везани за одрживост, са фокусом на утицај трендова одрживости, ризика и
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могућности на дуги рок и финансијско пословање организације. Оно је од

фундаменталног значаја за интегрисано размишљање неке организације и процес

извештавања  јер помаже у идентификацији материјално значајних питања, стратешких

циљева, и процену способности организације да те циљеве оствари и током времена

ствара вредност.

Вредност је, према томе, како је то више пута до сада и истицано, у савременим

условима пословања постала и јесте централна категорија. Сви стејкхолдери, више не

ратматрају висину профита, и информација да је остварен профит у одређеном износу

њима ништа не значи. Већи значај од износа оствареног профита има информација о

вредности која је створена за одређену групу стејкхолдера. Овде се, наравно, испољавају

и различити сукоби интереса између одређених група стејкхолдера. Тако на пример,

постоји конфликт између менаџера и власника предузећа (акционара). И једни и други

су заинтересовани за стварање вредности али, у овом случају, акционари вредност

посматрају кроз раст цене њихових акција и остварене дивиденде, а менаџери кроз раст

и развој предузећа и раст њихових зарада и бонуса (који би требало да проистекну

успешног пословања). То су два супростављена циља. Наиме, основ за стварање ове две

супротстављене вредности јесте профит. Профит, као такав, као и било који други

доходак (нпр. зарада запослених) могуће је поделити на два дела: личну потрошњу и

штедњу. Потрошњу би, са аспекта предузећа и оствареног профита, представљала нпр.

исплата дивиденди. Штедња, међутим, по Кејнзовој једначини где је штедња једнака

инвестицијама, представља могућност даљег раста и развоја предузећа и самим тим и

могућности да менаџери по том основу остваре и веће зараде и одређене бонусе.

Осим претходно наведеног случаја који показују значај вредности за предузеће и

његове стекхолдере, постоји и низ других случајева који само поткрепљују чињеницу да

је вредност, у савременим условима пословања, једна од најбитнијих категорија.

С тим у вези, веома је битно и извештавање о вредности а то представља једно од

централних питања Интегрисаних извештаја. Може се закључити да је Извештавање о

одрживости битно пре свега са аспекта запослених (у погледу услова за рад, здравља и

безбедности на раду итд.), аспекта друштва (у погледу активности које доприносе

развоју локалне заједнице, заштити животне средине итд), а да је Извештавање о

одрживости много шире и битно је на глобалном нивоу јер самим тим што су се

предузећа, добровољно или принудно (одређеним законским, подзаконским или

професионалним прописима) обавезала да извештавају о одрживости, она имају обавезу
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да се одговорно и понашају, будући да ће њихов извештај о одрживости бити предмет

разматрања ширих стручних и друштвених кругова.

Према томе, може се закључити да су интегрисано извештавање и извештавање

о одрживости процеси извештавања будућности са чијом се применом кренуло

релативно скоро али има доста примера добре праксе њихове употребе и у садашњости.

Извештавај о одрживости, као део интегрисаног извештаја, представља онај део

извештаја који, заинтересованим корисницима, пружа информације о утицајима

предузећа на запослене, друштво и животну средину као и вредности која се по основу

тих утицаја ствара или уништава. Интегрисани извештај, поред оних информација које

извештај о одрживости пружа, пружа још и друге информације о материјално значајним

питањима на начин што стратегију, циљеве и активности предузећа повезује са процесом

стварања вредности, објашњавајући при том, на који начин је дошло до створене

вредности и колика је та вредност (за сваког стејкхолдера).
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VI ПОСЛОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ
ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИХ ПРЕДУЗЕЋА У

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Када се говори о Републици Србији и пословном извештавању, прво ћемо

извршити анализу квалитета финансијског извештавања у Републици Србији, затим

установити да ли постоје друштвено одговорна предузећа и на ком нивоу се њихова

друштвена одговорност налази а након тога изврштити анализу стања и утврдити могуће

перспективе пословног извештавања у Републици Србији, са посебним освртом на

примену интегрисаног извештавања и извештавања о одрживости.

1. КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У Републици Србији, финансијско извештавање је током периода регулисано

законском, професионалном и интерном регулативом. Међутим, регулисање

финансијског извештавања, а посебно његово прилагођавање са међународном

регулативом имало је дуг процес, где су пре законског регулисања претходиле бројне

иницијативе из професионалних кругова.

Наиме, последњих двадесетак година, присутна је тежња усаглашавања, односно

хармонизације домаће рачуноводствене регулативе са међународном. Активности

везане за прилагођавање модела финансијског извештавања у Републици Србији са

међународним рачуноводственим моделом извештавања почела је средином 90-их

година прошлога века. Наиме, тада је рачуноводствена професија окупљена у Савезу

рачуновођа и ревизора Србије - СРРС, потпомогнута појединцима из академских

кругова из области рачуноводства, почела да размишља о могућности увођења

Међународних рачуноводствених стандарда – МРС, Међународних стандарда
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финансијског извештавања – МСФИ и стратегијама прилагођавања националног

рачуноводства.295

СРРС је у децембру 1998. године, усвојио директну примену МРС/МСФИ, као

основе за извештавање свих домаћих предузећа. Међутим, од тада па до успостављања

законске обавезе њихове примене прошло је неколико година када је Законом о

рачуноводству и ревизији296 из 2002. године уведена обавеза примене МРС/МСФИ у

признавању и вредновању рачуноводствених позиција а исто решење је задржано и у

наредним законским решењима у области рачуноводства и финансијског

извештавања.297

Када је реч о тренутном законском оквиру, стање у финансијском извештавању

у Републици Србији, условљено је, пре свега, Законом о рачуноводству298 и Законом о

ревизији 299 из 2013. године. Како би најбоље указали на стање финансијског

извештавања у Републици Србији, приказаћемо неке од основних недостатака поменуте

законске регулативе:300

1. Већина стручне јавности сматра да не постоје оправдани разлози за

регулисање финансијског извештавања у два закона – Закону о

рачуноводству и Закону о ревизији. Ово из разлога што је рачуноводство

основа, а ревизија само један од елемената надградње једног те истог

система финансијског извештавања. Ревизори су професионалне

рачуновође специјализоване за вршење услуга ревизије, што је јасно

дефинисано од стране Међународног одбора за стандарде за едукацију

рачуновођа (енгл. International Accounting Education Standards Board –

IAES) и то Међунардоним стандардом едукације за професионалне

рачуновође IES 8 (енгл. International Education Standard – IES). По овом

стандарду, задатак ревизора је да заинтересованој јавности одговоре на

питање да ли презентовани финансијски извештаји, по свим материјално

295 Према: Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији,
Економске теме, вол. 52(1), стр. 109.
296 Службени гласник СРЈ број 71/02.
297 Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији, Економске
теме, вол. 52(1), стр. 109-110.
298 Службени гласник РС број 62/2013.
299 Службени гласник РС број 62/2013.
300 Према: Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији,
Економске теме, вол. 52(1), стр. 110-111.
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значајним елементима, приказују истинито и поштено, резултате и

финансијску позицију одређеног ентитета;

2. Елиминисао је професионалну регулативу, кључну основу квалитета

финансијског извештавања, при чему се Кодекс етике професионалних

рачуновођа,  као етичка брана злоупотребе од стране рачуновођа и не

помиње;

3. Уводи терминологију за одређена правна лица и предузетнике (микро

правна лица), непознате у нашој правној терминологији, и у складу са

тиме елиминише примену МСФИ за више од 85% правних лица, а уводи

подзаконски акт – Правилник о начину признавања, вредновања,

презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским

извештајима микро и других правних лица, чиме се драстично нарушава

један од веома битних рачуноводствених принципа – упоредивост

финансијских извештаја. На овај начин се ентитетима, након десет

година примене међународних стандарда, прописују правилници који

доносе огромне трошкове у погледу нових образаца, израде нових

софтвера, обуке кадрова и сл.;

4. За признавање, мерење, презентацију и обелодањивање финансијских

извештаја, напушта МРС/МСФИ, уводи МСФИ за мала и средња

предуезећа, при чему се не зна ко преводи и објављује ове стандарде (већ

20 година, то је чинио СРРС);

5. Искључио је професионалног рачуновођу, креатора квалитета

финансијског извештавања и не уважава велики број професионалних

рачуновођа, носилаца професионалних исправа, стечених по ранијим

законима;

6. Даје неограничене могућности злоупотреба, јер свако може да води

пословне књиге и саставља финансијске извештаје, без обзира на

професионалну стручност, чиме се драстично урушава квалитет

финансијског извештавања, положај и углед професионалних рачуновођа

и рачуноводствене професије;

7. Омогућава вођење пословних књига и састављање финансијских

извештаја у сфери сиве зоне, јер лица која састављају финансијске

извештаје, не потписују их;
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8. Формира Националну комисију за рачуноводство, у вези израде

професионалне регулативе, коју чине државни чиновници, без

професионалних рачуновођа, што није добро.

Када посматрамо квалитет финансијског извештавања у Републици Србији,

постоје два основна извора проблема:301

- Неразвијена свест о значају финансијског извештавања и

- Изостанак одговорности према јавности.

Финансијски извештаји се састављају због пореских органа и законског оквира.

У оваквим условима финансијски извештаји најчешће имају само формални значај, да

се предају Агенцији за привредне регистре - АПР, а у суштини су, врло често,

састављени без ваљане рачуноводствене основе, од лица без одговорности и

професионално-стручног кредибилитета. Све то доводи до урушавања финансијског

извештавања до те мере да се поставља питање поверења у финансијске извештаје.

Наведени проблеми, везани за тренутно стање финансијског извештавања у

Републици Србији, само су део проблема са којима се   систем финансијског

извештавања суочава и које је потребно решити. Нагласак би требало да буде на

усаглашавању законодавства са међународном регулативом;  поверавање извештавања

стручним људима – рачуновођама (који имају одговарајуће сертификате);  надзор

државе до одређених граница; подизање нивоа транспарентности али и одговорности

према свим стејкхолдерима итд.

Када говоримо о  извештавању о друштвеној одговорности и одрживости,

наведена питања нису директно регулисана Законом о рачуноводству.  Ова област се,

актуелним Законом о рачуноводству из 2013. године, регулише индиректно кроз

обавезу објављивања Годишњег извештаја о пословању, где је чланом 29 Закона о

рачуноводству, прописано да он садржи:302

301 Ђукић, Т., Павловић, М. (2014). Квалитет финансијског извештавања у Републици Србији, Економске
теме, вол. 52(1), стр. 111.
302 Закон о рачуноводству (Сл. Гласник РС 62/2013).
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1. Кратак опис пословних активности и организационе структуре правног

лица;

2. Веродостојан приказ развоја, финансијског положаја и резултата

пословања правног лица, укључујући финансијске и нефинансијске

показатеље релевантне за одређену врсту пословне активности, као и

информације о кадровским питањима;

3. Информације о улагањима у циљу заштите животне средине;

4. Све значајне догађаје по завршетку пословне године;

5. Планирани будући развој;

6. Активности истраживања и развоја;

7. Информације о откупу сопствених акција, односно удела;

8. Постојање огранaка;

9. Које финансијске инструменте користи ако је то значајно за процену

финансијског положаја и успешности пословања;

10. Циљеве и политике везане за управљање финансијским ризицима, заједно

са политиком заштите сваке значајније врсте планиране трансакције за

коју се користи заштита;

11. Изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности и

ризику новчаног тока, стратегију за управљање овим ризицима и оцену

њихове ефективности.

Наиме, овде се не прописује конкретна форма нити се упућује на одређени

концептуални оквир, већ се набраја само минимум информација које би Годишњи

извештај о пословању требало да садржи. И поред чињенице да се овим прописује да

извештајни ентитет, поред осталих, пружи и информације о кадровима као и улагањима

у заштиту животне средине, ширина информација које ће се наћи у извештају, зависе  од

самог извештајног ентитета.

Поједина предузећа, чије пословање изразито утиче на окружење (било природно

било друштвено) имају законску обавезу да у виду одговарајућих извештаја  владиним

агинцијама или органима пружају информације које се тичу тог утицаја, а на шта их

обавезују одређени прописи, закони и друга подзаконска акта (нпр. Закон о заштити

животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине идр.). Међутим,

у већини случајева ради се само о тзв. „задовољавању форме“ и приказивању минимума



243

информација које се од ентитета захтевају, било у форми писаног извештаја било кроз

информације на web сајту организације.

Постоје и предузећа која разумеју значај друштвено одговорног пословања и

извештавања о томе па на добровољној основи извештавају о друштвеној одговорности.

Услед недостатка конкретне регулативе, као и саме чињенице да већину питања која се

тичу друштвене одговорности и одрживости није могуће уклопити у оквире постојећег

модела финансијског извештавања, једна група предузећа, која послује у Републици

Србији, ове информације приказује посебним извештајима, служећи се, између осталих

и Оквиром за интегрисано извештавање као и GRI смерницама.

2. ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ

Успешне светске компаније већ деценијама уназад примењују концепт

друштвене одговорности, док је за већину предузећа у Републици Србији то и даље

новина која тек почиње да се развија. У Србији, многа предузећа још увек имају премало

свести о предностима друштвено одговорног пословања јер га углавном доживљавају

као активности које изискују улагање средстава а не доносе профит.

Чињеница је, међутим, да ће, са приближавањем Еврпској унији, српска

предузећа морати да се прилагођавају и европским стандардима по питању друштвене

одговорности. И поред тога што јединствен модел друштвено одговорног пословања

предузећа у ЕУ не постоји, временом су се наметнули извесни стандарди на основу

примера добре праксе. Управо такве стандарде, потребно је да предузећа из Србије

прате, али пре свега потребно је да се како код самих менаџера и власника предузећа

тако и код самих потрошача развије свест о друштвеној одговорности.

У Републици Србији не постоји министарство или посебна организациона

јединица унутар министарства које се бави искључиво промоцијом и развојем

друштвено одговорног пословања, али је Влада, преко Министарства рада и социјалне

политике, предузела свеобухватне напоре како би установила јавну политику у овој

области. Влада, такође, предузима озбиљне кораке да уврсти питања друштвено
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одговорног пословања у законе и прописе, као део процеса прикључивања земље

Европској унији.303

Према документу „Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног

пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године“ који је издала Влада

Републике Србије, основне слабости у пракси друштвено одговорног пословања у

Републици Србији јесу:304

- Недостатак правила, прописа и подстицајних механизама;

- Неповољно познавање начина примене друштвено одговорног пословања

у предузећима;

- Недостатак идеја и непостојање знања, свести о користи и посвећености

ДОП-у од стране топ менаџмента;

- Недовољна комуникација предузећа са другим актерима;

- Компаније се углавном усредсређују на филантропске активности и

спонзорисање културних и спортских активности, док се не фокусирају

довољно на стандарде везане за друштвено одговорно пословање,

партнерства са локалним самоуправама и учешће запослених у процесу

доношења одлука;

- Недостатак свести да је друштвено одговорно пословање више од

корпоративне филантропије и повиновања закону;

- Политика државе за стимулисање компанија које примењују праксе

друштвено одговорног пословања није довољно развијена;

- Занемарује се чињеница да инострани инвеститори придају све већу

пажњу квалитету и нивоу друштвене одговорности предузећа;

- Поступање са потрошачима конципира се са краткорочним фокусом

уместо да буде део дугорочне стратегије;

- Неадекватно извештавање о обављеним активностима;

- Мали број компанија је увело у своје организационе структуре позицију

менаџера за друштвено одговорно пословање.

303 Влада Републике Србије: Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у
Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, стр. 1.
304 Влада Републике Србије: Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у
Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, стр. 111-114.
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Елементи самог концепта друштвене одговорности предузећа нису део

стратешког опредељења код већине организација у Србији, већ се спроводе „ad hoc“ и

неплански. Најчешће се, друштвена одговорност манифестује кроз повремену,

једнократну помоћ угроженим лицима и другим облицима подршке пројеката за

унапређење друштвене заједнице или као начин за изградњу имиџа. Организације у

Србији се, најчешће, опредељују за пружање подршке образовању, уметности, култури,

спорту.  Пажња се поклања и заштити животне средине. Успешна предузећа уводе

еколошке системе или стандарде за управљање животном средином. Међутим, њихова

велика мана је неадекватно извештавање о учињеним активностима заштите животне

средине. Иако на нижем нивоу у односу на земље ЕУ, социјална и еколошка димензија

друштвено одговорног пословања су, ипак, присутне код српских организација. Много

је лошија ситуација код примене етичког кодекса. Ту су присутни различити облици

неморалног понашања менаџера према запосленима, као нпр. непоштовање уговора о

раду, незаконито давање отказа, непријављивање радника, прековремени рад, мобинг

итд. Мито и корупција су, такође, присутни у великој мери. У Србији је, нормативни

оквир права на достојанство запослених прилично усклађен са прописима ЕУ. Међутим,

ефекти његове примене нису видљиви. У пракси је општеприсутна дискриминација при

запошљавању. И даље доминира запошљавање према политичкој припадности. Особе

са инвалидитетом и избеглице теже долазе до посла. Жене су мање плаћене од

мушкараца за исти рад, а приликом њиховог запошљавања године и брачни статус

постају фактор елиминације. Држава занемарује питање злостављања на раду, те

можемо рећи да је заштита од злостављања на раду само формално присутна. Заштита

на раду је област у којој организације у Србији имају доста простора за побољшање

постојећег стања. Велики број повреда на раду говори у прилог претходној констатацији.

Будући да се визија, мисија, правилници, финансијски извештаји могу наћи на сајтовима

организација, можемо рећи да је транспарентност пословања постигнута. Област

заштите потрошача је, такође, адекватно покривена (у смислу да се јасно истиче

декларација на производима и да однос према потрошачу добија све више на значају).

Међутим, и ту има проблема око непоштовања уговорних обавеза, сервисирања

производа итд. Генерално, уочавамо да држава не ради довољно на афирмацији и
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примени друштвено одговорног пословања. Донето је низ стратегија, закона, аката, али

њихова примена у пракси није заживела.305

Пример добре праксе јесте свакако Програм CSR цертификације, који је 2011.

године покренула Национална алијанса за локални економски развој – НАЛЕД у сарадњи

са Smart колективом и Балканским фондом за иницијативе (енгл. Balkan Community

Initiative Found – BCIF) који финансира Америчка агенција за међународни развој (енгл.

US Agency for International Development – USAID). Они су у издању на српском језику,

под називом „CSR водич: Тумачења и процена индикатора CSR цертификације“, на

основу компаративне анализе кључних индикатора друштвене одговорности у 40

земаља у развоју, дали детаљан и свеобухватан преглед индикатора који описују

различите аспекте друштвене одговорности и конкретне начине на које се она може

остварити или измерити, уз уважавање специфичног социо-економског контекста који

подразумева пословање у Србији.306

CSR цертификација успоставља први национални стандард друштвено

одговорног пословања у Србији. Намењена је свим компанијама које желе да унапреде

своје процедуре и процесе у складу са законским и етичким нормама одговорног

пословања. Циљ цертификације је да препозна и промовише примере најбоље праксе,

подстакне компаније на одговорно пословање, допринесе јачању конкурентске позиције

домаће привреде и одрживом развоју.

У складу са правилима, стандардима, захтевима и процедуром цертификације

које је успоставио НАЛЕД у поменутом CSR водичу, CSR цертификат представља

својеврсну гаранцију за купце, добављаче и пословне партнере да компанија у

потпуности послује у складу са законом, домаћим и међународним стандардима и

принципима друштвене одговорности. Кроз процес цертификације, компаније могу

остварити следеће бенефите:307

- Јачање интерних капацитета и примена најбољих пракси друштвено

одговорног пословања;

- Јачање имиџа и репутације у пословној и широј јавности;

- Унапређење конкурентске позиције на тржишту;

305 Мицић, Р., Вујовић, Т. и М. Ранђеловић (2016). Друштвено одговорно пословање у Србији: анализа
стања и препоруке, Ecologica, vol 84/2016.
306 НАЛЕД (2011).: CSR водич: Тумачења и процена индикатора CSR цертификације, стр. 6.
307 НАЛЕД (2011).: CSR водич: Тумачења и процена индикатора CSR цертификације, стр. 7.
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- Лакши приступ изворима финансирања;

- Унапређење односа са локалном заједницом и јавном управом.

Сам процес цертификације има више фаза и започиње евалуацијом и

препорукама, а завршава се доделом цертификата и промоцијом, након чега, на сваке

две године следи поступак рецертификације. Процес цертификације приказан је на

Слици 11.

Слика 11. Процес цертификације у складу са НАЛЕД CSR водичем
Извор: НАЛЕД (2011).: CSR водич: Тумачења и процена индикатора CSR Извор:цертификације,

стр. 7.

У оквиру програма CSR цертификације идентификовано је укупно 119

индикатора који су груписани у пет подједнако важних области308:

308 НАЛЕД (2011).: CSR водич: Тумачења и процена индикатора CSR цертификације, стр. 7.



248

1. Корпоративно управљање – транспарентан и етичан систем вођења и

надзирања компаније;

2. Тржиште – фер однос према добављачима, конкурентима и купцима;

3. Радно окружење – безбедни и мотивишући услови за рад;

4. Животна средина – минимизовање негативних утицаја на природно

окружење;

5. Локална заједница – подршка економском и друштвеном развоју локалне

заједнице.

Услов за добијање цертификата је испуњеност најмање 75% релевантних

индикатора, при чему сви индикатори елиминационог карактера морају бити у

потпуности или делимично испуњени јер говоре о фундаменталним принципима и

праксама друштвене одговорности. Кључну улогу при процени релевантних индикатора

за сваку компанију има евалуатор, који у сарадњи са компанијом пролази кроз процес

провере испуњености индикатора, након чега верификациона комисија доноси коначну

одлуку о додели цертификата.

Сва предузећа која позитивно прођу процес цертификације добијају CSR

цертификат и сматрају се друштвено одговорном компанијом. На свом сајту или

документима могу да ставе ознаку коју НАЛЕД додељује друштвено одговоним

компанијама (Слика 12).

Слика 12. Ознака друштвено одговорних компанија у складу са НАЛЕД системом
CSR цертификације

Извор: http://www.naled-serbia.org/en/page/88/Corporate-Social-Responsibility-Certification; датум
приступа: 20.08.2016. год.
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Пракса коју НАЛЕД, у сарадњи са другим организацијама спроводи у Србији је

веома битна, јер промовише друштвено одговорно пословање како код самих

организација тако и код потрошача. Системом цертификације олакшава се

препознатљивост друштвено одговорних предузећа и буди свест код свих стејкхолдера

о важности друштвено одговорног пословања.

3. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОМ
ПОСЛОВАЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

И поред чињенице да има доста предузећа у Републици Србији која нису у

довољној мери схватила значај и предности друштвено одговорног пословања, постоје

и она која су препознала свој али и општи интерес пословања које је друштвено

одговорно и која тај концепт увелико примењују. Из тог разлога, како би информисали

јавност о својим друштвено одговорним активностима али и како би искористили

промоцију самог предузећа по основу тих активности, предузећа која концепт

друштвено одговорног пословања примењују имају потребу да о томе и извештавају.

У наставку ћемо приказати на који начин неке од највећих компанија у Републици

Србији извештавају о друштвеној одговорности и одрживости. Даћемо пример

предузећа НИС а. д. Нови Сад и Banca Intesa Београд. Оно што се одмах да закључити,

јесте да поменуте, као и остале компаније које су друштвено одговорне и извештавају о

одрживости, углавном имају имплементиран концепт Извештавања о одрживости а не и

концепт Интегрисаног извештавања, као шири концепт извештавања о друштвеној

одговорности предузећа

3.1. Извештавање о друштвено одговорном пословању предузећа
НИС а. д. Нови Сад

Као пример добре праксе извештавања о друштвено одговорном пословању у

Републици Србији, издваја се предузеће НИС а. д. Нови Сад. НИС је једна од највећих

вертикално интегрисаних енергетских компанија у југоисточној Европи. Основне
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делатности су истраживање, производња и прерада нафте и гаса, промет нафтних

деривата, као и реализација пројеката у области петрохемије и енергетике.

Седиште НИС Групе је у Новом Саду, а њени основни производни капацитети

налазе се широм Републике Србије, која захваљујући свом географском положају

представља центар трговине и инвестиција на Балкану.У Србији поседује прерађивачки

комплекс са два погона у Панчеву и Новом Саду, затим погон за производњу ТНГ-а, као

и мрежу бензинских станица у Србији и у земљама у региону. У складу са својом

стратегијом да постане лидер у окружењу, НИС је пословање проширио и на тржиште

региона: Босну и Херцеговину, Мађарску, Румунију и Бугарску. Као подршка европским

интеграцијама Србије, отворено је и представништво у Бриселу. Представништва НИС-

а раде и у Русији, Туркменистану, Анголи, Бугарској, Мађарској, Босни и Херцеговини

и Хрватској. Од 2012. године, НИС је почео ширење свог пословања у областима

електрогенерације, ветрогенерације, геотермалне енергије.Руска компанија „Гаспром

њефт“ поседује 56,15 % акцијског капитала НИС-a док је 29,87 % акција НИС-а у

власништву Републике Србије. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим

запосленима и другим мањинским акционарима. Акцијама НИС-а тргује се на

Београдској берзи.309

НИС је, по различитим критеријумима, једна од највећих компанија у Републици

Србији. То је обавезује да у свом пословању примењује високе стандарде корпоративног

управљања засноване на међународно прихваћеним начелима и доброј пословној

пракси. Ово укључује и друштвено одговорно пословање као једну од основних

стратегија пословања НИС-а, чиме се обезбеђује одрживи развој као један од императива

пословања свих модерних компанија у свету па и НИС-а. Као последицу друштвено

одговорног пословања, НИС има потребу да, поред Финансијског и Годишњег извештаја

о пословању, објављује и Извештај о одрживости који је у складу са GRI смерницама.

Извештавање о одрживости, у складу са GRI смерницама, НИС је започео још

2010. године, када је почео са применом G3 смерница и од тада па до данас, сваке године

објављује Извештај о одрживости (Слика 13)

Као што се на Слици 13 и види НИС је почео са извештавањем о одрживости и

применом GRI смерница за извештавање 2010. године, када је у свој извештај имао 10

индикатора и тада је тај извештај, од стране ревизорске куће, оцењен оценом Ц+. Сваким

наредним извештајем, повећавао се број приказаних индикатора, па се и оцена извештаја

309 http://www.nis.eu/o-nama/informacije-o-kompaniji; датум приступа: 20.09.2016. год.
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са Ц+ повећала на Б+. У 2015. години, НИС је у Извештају о одрживости, применивши

G4 смернице за извештавање о одрживости, обухватио 80 индикатора. Извештаји НИС-

а о одрживом развоју обухватају области финансијског, производног, социјалног,

еколошког и друштвено одговорног пословања, као и одговарајуће резултате пословања

за протеклу календарску годину и планове за средњорочну перспективу.

Слика 13. НИС-ово извештавање о одрживости
Извор: http://www.nis.eu/odrzivi-razvoj/izvestavanje; датум приступа: 20.09.2016. год.

Слика 14. Насловна страна НИС-овог Извештја о одрживом развоју
Извор: http://www.nis.eu/wp-content/uploads/2014/01/NIS_IOS_2015.pdf; датум приступа: 20.09.2016. год.
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Последњи НИС-ов Извештај о одрживости (за 2015. годину) написан је на 92

стране и објављен је под називом „2015 Извештај о одрживом развоју“. Поред Уводног

дела и Прилога на крају, састоји се још из пет делова, и то: Профил компаније,

Економски развој, Људски ресурси, Одговорно према заједници и Заштита здравља и

животне средине и прилога.

У Уводном делу НИС-овог Извештаја о одрживом развоју за 2015. годину, налазе

се Уводна реч Генералног директора Кирила Кравченка, који каже да је за НИС, одрживи

развој друго име за једину могућу будућност. И да ће НИС усмеравати своју пажњу како

у садашњости тако и у будућности на: бригу о безбедности, улагање у развој запослених,

поштовање највиших еколошких принципа, унапређење енергетске ефикасности,

ивестиције у образовање младих и одговорност према заједници. Такође, он посебно

истиче чињеницу да ће НИС и даље наставити да се одговорно односи према својој

политици одрживог развоја, узимајући подједнако у обзир, поред економских и

еколошке и социјалне циљеве. Поред Уводне речи у Уводном делу налази се и део О

извештају и принципима извештавања где се истиче да су за састављање НИС-овог

Извештаја о одрживом развоју коришћене GRI Смернице и Принципи извештавања.310

У делу Профил компаније говори се о начину организације НИС-а, производном

програму, мисији и визији, основним вредностима, унутрашњој организацији, наградама

и признањима и дијалогу и односима са стејкхолдерима.311

У делу Економски развој приказани су основни економски показатељи

компаније за 2014. и 2015. годину, подаци везани за безбедност на раду, добављаче,

купце, обележавање производа, транспорт, порезе и инвестиције. Такође у оквиру овог

дела приказују се и стратешки циљеви везани за будући раст и развој компаније.312

У оквиру дела Људски ресурси истиче се да је НИС компанија која дословно

поштује GRI принцип Једнаке могућности за све. Затим се дају информације о кретању

броја запослених, сарадњи са синдикатима, регрутацији и селекцији кадрова,

професионалном развоју запослених, систему управљања зарадама, безбедности и

здрављу на раду, оспособљавању, развоју и свести запослених.313

Део Одговорно према заједници се односи на однос компаније према заједници

у којој послује. Он садржи бројне акције, програме и иницијативе које НИС спроводи а

310 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 6-11.
311 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 12-25.
312 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 26-39.
313 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 40-57.
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који су везани за заједницу. Те иницијативе, акције и програми су: Будућност на делу,

Енергија спорта, Култура без граница, Енергија знања, Заједници заједно и Хуманитарне

активности. Дат је и податак да је НИС у 2015. години, кроз ових пет програма који су

спровођени широм Србије, у заједницу уложио 401,2 милионa динара (што је преко 3,2

милиона евра).314

У делу Заштита здравља и животне средине говори се о односу компаније

према здрављу запослених и чланова локалне заједнице као и о активностима у правцу

заштите животне средине, говорећи при том о: инвестицијама везаним за заштиту

животне средине, коришћеним материјалима, потрошњи енергије, коришћеним водним

ресурсима, еколошким акцидентима, емисији загађујућих материја, управљању отпадом

и биогоривима.315

У Прилозима је дат преглед GRI индикатора, Речник, Мишљење ревизора и

Контакт подаци.  У оквиру Извештаја о одрживом развоју приказано је 80 GRI

индикатора. По Извештају ревизорске куће Ernest&Young сам Извештај је у складу са

GRI смерницама, и на основу доступних података, приликом спроведеног поступка

ревизије, није се дошло до сазнања да нису коришћене смернице, поступци и принципи

извештавања који су прописани од стране GRI.316

На основу овога, несумњиво је да је НИС велику пажњу посветио друштвено

одговорном пословању и одрживом развоју, и да је из тога произашао и озбиљан приступ

извештавања о наведеним активностима, које осим користи за друштвену заједницу

имају и користи и за само предузеће будући да се кроз друштвено одговорне активности

и промоцију одрживог развоја, промовише и само предузеће.

3.2. Извештавање о друштвено одговорном пословању предузећа
BANCA INTESA Београд

Banca Intesa, као једна од водећих банака на финансијском тржишту Републике

Србије, у значајној мери је препознала своју одговорност да послује на начин који води

рачуна не само о економском, већ и о друштвеном и еколошком утицају који проистиче

из такве позиције. Из тог разлога она је у своје пословне процесе, стратегије и одлуке

314 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 58-67.
315 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 68-75.
316 Више о овоме: НИС (2015): Извештај о одрживом развоју, стр. 76-90.
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интегрисала принцип одрживости. С тим у вези, Banca Intesa од 2010. године извештава

о свом друштвено одговорном пословању, у почетку (у 2010. и 2011. години) у виду

Извештаја о напретку (као потписница УН Глобалног договора), а од 2012. године у виду

Извештаја о одрживости, на основу GRI смерница.

Последњи извештај о одрживости Banca Intesa је објавила 2015. годие под

називом „Извештај о одрживости 2015“ који је написан на 54 стране и који Увода,

садржи још три дела и то: Идентитет, Одрживост и GRI садржај и индикатори (Слика

15).

Слика 15. Насловна страна Извештаја о одрживости 2015. Banca Intesa
Извор: http://bancaintesa.rs/upload/documents/GRI_izvestaj_2015_SRB.pdf; датум приступа: 21.09.2016.

год.

У Уводу, налази се Уводна реч председника извршног одбора банке, Драгиње

Ђурић, која истиче да растуће потребе друштвене заједнице налажу компанијама да

своје ресурсе, више него икада до сада, усмере у правцу подршке решавања важних

социјалних и еколошких питања, и да такве активности подразумевају одређени облик
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извештавања. Поред Уводне речи, у Уводу се још налази и део под називом О Извештају

у коме се истиче да Banca Intesa још од 2010. године има праксу извештавања о

друштвеној одговорности, а од 2012. године користи GRI смернице за извештавање о

одрживости.

У делу Идентитет дају се информације о профилу банке, њеном односу са

заинтересованим странама и корпоративном управљању. Део Одрживост садржи

преглед активности и резултата банке, представљених према утицају који имају на

најзначајније групе стејкхолдера. За сваку од идентификованих области извештај пружа

стратешки приступ управљањеу, преглед активности и одговоре на релевантне

индикаторе. Део GRI садржај и параметри извештаја приказује усклађеност са GRI

захтевима, испуњеност индикатора учинка, као и њихову повезаност са одговарајућим

принципима УН Глобалног договора. У Извештају о одрживости за 2015. годину, Banca

Intesa је приказала укупно 32 GRI индикатора.

Може се видети да Banca Intesa има значајно мање GRI индикатора у односу на

НИС. То се може оправдати и чињеницом да се делатности ова два предузећа значајно

разликују. Наиме, Banca Intesa припада финансијском сектору, па самим тим утицаји

њеног пословања на животну средину, здравље и безбедност радника и локалну

заједницу нису толико велики као што је то случај са НИС-ом, чији су утицаји, због

специфичности делатности, значајни. Имајући то у виду, са аспекта морала, НИС има

већу обавезу да се друштвено одговорно понаша и извештава о таквом свом пословању.

Међутим, Banca Intesa је, такође, препознала значај друштвено одговорног пословања и

своју улогу у томе, као једне од водећих банака у Републици Србији. Према томе, она је

усвојила концепт друштвено одговорног пословања као своју стратешку одлуку и као

логична последица тога уследило је и извештавање о таквом пословању.

3.3.   Перспективе извештавања о друштвено одговоном пословању у
Републици Србији

Осим НИС-а и Banca Intese, које смо приказали као пример извештавања о

друштвено одговорном пословању у виду Извештаја о одрживости, у Републици Србији

свакако има још предузећа која су увидела значај оваквог концепта пословања и потребу

да о томе извештавају. Међутим, подаци указују да је број таквих предузећа и даље мали

и да је потребно да се уради доста тога како би се тај број повећао.
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Пре свега, потребно је да менаџмент и власници предузећа схвате да је концепт

друштвено одговорног пословања, и поред тога што се он не регулише законима (бар не

детаљно), неминовност будућег раста и развоја, не самамо самих предузећа већ и целог

друштва. Оног момента када се развије довољан ниво свести код власника и менаџера

предузећа о потреби да у своју пословну праксу убаце ако не све онда поједине елементе

друштвено одговорног пословања, извештавање о токвом пословању јавиће се као

логична последица. То из разлога, што ће та предузећа осим потребе да на неки начин

буду одговорни према стејкхолдерима и извештавају о нивоу њиховог утицаја на

животну средину, друштво, локалну заједницу, здравље и безбедност на раду итд., имати

и потребу да своја улагања у друштвено одговорно пословање промовишу на најбољи

могући начин и да по основу тога стекну одређене конкурентске предности.

Велике светске компаније су одавно схватиле све могућности и предности

друштвено одговорног пословања и увелико га, деценијама уназад, примењују и

извештавају о томе. Што се тиче предузећа у Републици Србији, потребно је да следећи

примере добре праксе светских компанија, такав начин пословања усвоје.

Када се говори о извештавању, већина предузећа користи GRI смернице за

извештавање о одрживости, па се може рећи да се из свих осталих иницијатива које иду

у правцу извештавања о одрживости, издвојио концепт који промовише GRI, како у

свету тако и код нас. Међутим, Концепт интегрисаног извештавања који је, такође,

приказан у овом раду је повезан са концептом GRI, јер, предузећа како би могла да

извештавају о одрживости, потребно је да пре тога изврше интеграцију осталих

извештаја. То из разлога што GRI извештај садржи информације које су резултат осталих

извештаја, па како би се те информације нашле у самом Извештају о одрживости

потребно је њихово збрајање.

Извештавање о одрживости у свету па ни код нас није конкретно и јасно

дефинисано никаквим Законима већ се све обавља на добровољној основи (што се тиче

законске регулативе). Предузећа се на овај вид извештавања одлучују појединачно,

некада из разлога јер конкуренција то ради па у циљу да се остане конкурентан, а некада

из разлога стицања конкурентске предности. Међутим, користи од увођења законске

обавезе интегрисаног и извештавања о одрживости биле би вишеструке.

Наиме једна од основних користи била би за друштво у целини. Оног момента

када се предузећа обавежу да извештавају о свим аспектима пословања, она сама по

себи, морају да воде рачуна како ће се понашати, јер када не постоји обавеза

извештавања, предузећа неће водити рачуна о својим утицајима на окружење. Када та
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обавеза постоји и када извештаји буду доступни широј јавности, предузећа ће и те како

пазити на штетне утицаје свог пословања и понашати се у складу са концептом

друштвене одговорности.

Друга корист јесте за сама предузећа. Већ смо више пута поменули да друштвено

одговорно пословање и извештавање о њему може да доведе до значајних користи за

само предузеће. Те користи могу да буду у виду повећања конкурентске предности,

придобијања нових купаца, освајања нових тржишта, смањења трошкова пословања итд.

Следећа корист је омогућавање упоредивости извештаја између организација. У

ситуацији када не постоји јасно прописана обавеза извештавања о друштвеној

одговорности, неће сва предузећа извештавати о томе. Чак и она која извештавају, могу

примењивати различите Оквире извештавања. На тај начин онемогућава се упоредивост

тих извештаја и информација у њима, а то је могуће постићи само јасним дефинисањем

обавезе извештавања и извештајног модела.

И поред осталих користи, којих има више него што смо набројали, у крајњем

случају корист би била та што се извештавањем о друштвеној одговорности, било у

форми Извештавања о одрживости или Интегрисаног извештавања, које је већег степена

сложености, повећава шанса за одрживим развојем како предузећа тако и друштва у

целини чиме се даје нада за, ако не и боље, онда подједнаке могућности будућих

генерација.
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ЗАКЉУЧАК

Савремено предузеће – предузеће будућности, мора уважавати концепт

друштвено одговорног пословања и пословати у складу са њим, како би обезбедило

одрживост за себе, своје стејкхолдере, животну средину и друштво у целини. Концепт

друштвене одговорности се дефинише као свесно и добровољно надилажење основне

функције пословања предузећа – стварања профита, и спровођења активности које се,

поред економске, тичу још и правне, етичке и филантропске одговорности, што узето

све заједно чини пирамиду друштвене одговорности предузећа коју је дефинисао Carrol.

У већини дефиниција о друштвено одговорном пословању, наилази се на термин

добровољности, у активностима предузећа. Ово треба схватити условно, јер се

добровољност тиче само чињенице да већина активности друштвено одговорног

пословања није законом регулисана, па се из тог разлога каже да предузећа добровољно

надилазе функцију стварања профита. Међутим, на основу многих чињеница изнетих у

овој дисертацији, долази се до закључка да је друштвено одговорно понашање предузећа

условљено односно изнуђено. Условљено на начин да је постало један од најјачих

инструмената маркетинга у борби са конкурентима. Наиме, чињеница да конкуренти

спроводе неку од активности друштвено одговорног пословања одмах условљава и

друге конкуренте да спроводе, ако не и додатне, онда бар активности које примењује

конкуренција, иначе ће изгубити тржишну утакмицу. Стога се, друштвено одговорна

пракса усталила код предузећа и постала је саставни део тзв. „правила игре“, која се

морају поштовати, а о којима је говорио Milton Friedman, који је, иако противник

друштвено одговорног пословања, овим делом своје теорије рекао велику истину. Према

томе, уколико предузећа не уважавају савремена „правила игре“ убрзо ће из те игре и

испасти. Схвативши значај друштвено одговорног пословања, предузећа су убрзо почела

увелико да га примењују али и да из тога извлаче бројне користи попут смањења

трошкова, повећања иновативности итд, на основу којих значајно унапређују своју

тржишну позицију и по основу тога увећавају профит, али и вредност како за власнике
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тако и за остале стејкхолдере. Према томе, закључује се да економски аспект предузећа

и заштита животне средине нису и не морају да буду у сукобу. Исти је случај и са другим

аспектима друштвено одговорног пословања, који, сви узети збирно, могу да буду у исто

време и у функцији увећања профита и у функцији повећања друштвеног благостања.

Једино се на тај начин, у условима глобализације пословања, може постићи одрживи

развој за све, јер како је Kofi Annan рекао „уколико глобализација не ради за све она неће

радити ни за кога“. Глобализација, као друштвена чињеница и реалност, поред добрих

носи и бројне лоше ствари, које су у многим случајевима потцењене и доводе до

стварања неравнотеже у друштвеном и природном систему. Управо ту неравнотежу,

потребно је да предузећа, кроз друштвено одговорне активности али и кроз друштвено

одговорно понашање, настоје да отклоне.

Будући да законска регулатива из ове области није у довољној мери развијена, на

предузећима је да сама схвате предности друштвено одговорног пословања и да почну

да примењују одређене инструменте концепта друштвене одговорности. Међутим,

чињеница је да би и државе као и бројне организације, требало више да раде на стварању

јединствене регулације ове, за друштво, веома битне области. То из разлога јер ни једно

предузеће није нити ће, у довољној мери, бити заинтересовано да брине о интересима

друштва како би се обезбедио потребан ниво благостања. Према томе, потребно је да ту

обавезу и задатак на себе преузме првенствено држава, а да остале организације и

удружења, у виду промовисања друштвено одговорног пословања и понашања,

допринесу свему томе. Тренутна ситуација је таква да, у већини земаља, није прописана

обавеза на друштвено одговорно понашање, али ни обавеза извештавања о друштвено

одговорном пословању, изузев специфичних случајева где активности предузећа

директно угрожавају одређене области. Једино се Индија издваја као држава која је

прописала да предузећа одређених карактеристика имају обавезу да део профита

издвајају у друштвено одговорне активности, док у осталим државама ова област није

директно регулисана Законом.

Пракса друштвено одговорног пословања и заинтересованост јавности за

информације о таквом пословању предузећа, наметнула је и решавање питања

извештавања у друштвено одговорним предузећима. Традиционални систем

финансијског извештавања постао је превазиђен у смислу могућности извештавања

предузећа, јер је углавном намењен производним предузећима и пружа информације

претежно финансијског карактера, остављајући мало, или ни мало, простора за пружање

додатних информација, између осталих и оних које се тичу друштвене одговорности
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предузећа. Такође, предузећа која улажу у друштвено одговорне активности имају

потребу да се за те активности чује будући да из тога могу да остваре значајне користи.

А и држава и бројне невладине организације на тај начин имају могућност да

контролишу пословање предузећа у смислу њиховог утицаја на друштво и животну

средину.

Из наведених разлога, јавиле су се бројне иницијативе које су ишле и иду у

правцу проширења традиционалног модела финансијског извештавања залажући се за

одређени модел пословног извештавања, који би, осим финансијских укључио и бројне

нефинансијске показатеље. Друге иницијативе крећу се у правцу формирања новог

модела извештавања који ће у потпуности бити прилагођен савременим потребама

корисника извештаја, пружајући могућност да друштвено одговорна предузећа прикажу

јасну слику о својим активностима и утицајима које те активности имају на запослене,

локалну заједницу друштво у целини и животну средину.

У овој дисертацији приказане су две иницијативе које се издвајају од осталих,

будући да нуде заокружен модел извештавања и подржане су од стране бројних

професионалних организација али и од бројних међународних компанија које њихове

оквире и смернице увелико примењују.

Комитет за интегрисано извештавање залаже се за обједињавање свих

извештаја у један Интегрисани извештај и пружање информација корисницима, како

финансијске тако и нефинансијске природе, које би коришћењем ефекта синергије,

задовољиле информационе потребе свих стејкхолдера али и увеле одређену врсту реда

у сам процес извештавања. Када се каже ред у извештавању, пре свега се мисли на

успостављање јасних правила, форме одређених извештаја и садржине коју би ти

извештаји морали да имају као и периодичност објављивања. Све то омогућава

упоредивост извештаја одређеног ентитета током времена али и између различитих

ентитета.

Интегрисани извештај, као такав, обухватио би и Извештај о одрживости за који

се залаже Глобална иницијатива за извештавањем, а која за циљ има стварање обавезе

да предузећа, поред осталих извештаја објављују и извештај о одрживости (као саставни

део Интегрисаног извештаја) у коме ће бити приказани економски, еколошки и

друштвени аспекти пословања предузећа, дајући при том одређену форму и индикаторе

(показатеље) који би требало да буду саставни део Извештаја.

Као централна категорија Интегрисаног извештавања ставља се вредност, и то

вредност која се ствара за све стејкхолдере предузећа а не само за власнике капитала.
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Профит, као мерило успешности пословања губи примат у односу на вредност. Логика

Интегрисаног извештаја се своди на то да да стратегију, циљеве и пословане активности

предузећа повеже са процесом стварања вредности за све стејкхолдере предузећа,

укључујући ту и друштво. Ово подразумева описивање свих активности односа и

интеракција које су предузете у циљу стварања вредности, а тичу се организације која је

извештајни ентитет. Приликом извештавања о поменутом процесу, Интегрисани

извештај капитал разврстава на више врста, и то: финансијски, произведени,

интелектуални, социјални и капитал односа и природни капитал, посебно

извештавајући о сваком од њих. Оквиром за интегрисано извештавање јасно су

дефинисане границе извештавања, принципи и структура извештаја у виду минималних

информација које би требало да буду приказане како би извештај задовољио потребе

корисника.

Интегрисано извештавање се примењује у великом броју земаља и подржано је

од стране бројних професионалних регулаторних тела и институција, као и од стране

великих међународних компанија. Користи од интегрисаног извештавања су

вишеструке и огледају се, између осталих, и у већој јасноћи извештаја, бољим

пословним одлукама на основу информација које су производ интегрисаног

извештавања, смањењу ризика пословања итд.

Глобална иницијатива за извештавањем је, такође, као и иницијатива за

интегрисаним извештавањем, понудила један вид решења проблема извештавања

друштвено одговорних предузећа. Она промовише извештавање о одрживости и као

таква, теоријски и по својој садржини, представља ужи појам од интегрисаног

извештавања, будући да Интегрисани извештај, код оних предузећа која извештавају и

о одрживости, садржи, као свој саставни део, Извештај о одрживости. Сама идеја

извештавања о одрживости је веома добра, из разлога што код предузећа, која овај

извештај уврсте у своје периодичне извештаје, на неки начин стварају и обавезу да се

понашају у складу са принципима одрживог развоја и бројним међународним

конвенцијама и договорима везаним за одрживи развој. Од свог настанка па до данас

изашло је више верзија Смерница за интегрисано извештавање, као и специфичних,

секторских смерница које су прилагођене одређеним привредним гранама. Такође,

Глобална иницијатива за извештавањем се брзо распространила на све континенте и

присутна је, преко својих „фокалних тачака“ у многим државама света. Смерницама за

извештавање о одрживости дефинисани су принципи извештавања, границе

извештавања као и садржина извештаја. Такође, дефинишу се и правила за одређивање
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прага материјалне значајности одређених информација. У оквиру Извештаја о

одрживости, предузећа су у обавези да извештавају, односно да прикажу, индикаторе

пословања који су груписани по економској, еколошкој и друштвеној димензији. На

основу тих показатеља, могуће је створити јасну слику о утицајима пословних

активности предузећа на одрживи развој и то како оних позитивних тако и негативних.

Када се говори о Републици Србији, пре свега јавља се проблем самог система

финансијског извештавања, односно Закона о рачуноводству и Закона о ревизији којима

се директно дефинишу правила извештавања. У дисертацији смо навели бројне

недостатке поменутих закона у виду лоших законских решења и непоштовања саме

рачуноводствене професије. Област извештавања о друштвеној одговорности у

Републици Србији није директно регулисана. Међутим, предузећа имају могућност да у

оквиру Годишњег извештаја о пословању, извештавају и о друштвеној одговорности,

односно утицајима њиховог пословања на друштво и животну средину као и о њиховим

друштвено одговорним активностима. У пракси, предузећа ретко користе ову

могућност, а Годишњи извештај о пословању састављају чисто ради реда, само како би

задовољили форму.

Свест о друштвеној одговорности у Републици Србији није довољно развијена, а

случајеви друштвено одговорног пословања предузећа у Србији се појављују

спорадично. Позитивно је то што све већи број предузећа како у свету тако и у

Републици Србији, почиње да бива свестан свог положаја и утицаја и важности да

друштвено одговорно послује. С тим у вези, све више предузећа добровољно почињу и

да извештавају о томе, а има и назнака да ће у перспективи ова област бити и законски

регулисана. За сада, друштвено одговорна предузећа и она која томе теже користе

примере добре праксе и у складу са тим организују своје активности и извештаје.

Из разлога недовољне развијености свести о потреби и значају друштвено

одговорног пословања, организације попут НАЛЕД-а се, у Републици Србији, труде да

предузећима али и јавности укажу на значај друштвене одговорности као и чињеницу да

друштвено одговорне активности нису само и искључиво трошак већ могу да буду и

добро исплативе инвестиције. С тим у вези, НАЛЕД врши цертификацију предузећа, на

начин што оним предузећима која испуњавају њихове критеријуме друштвено

одговорног пословања, додељује CSR цертификат који има свој препознатљиви лого.

Поједина предузећа, као што је то случај са предузећима НИС ад Нови Сад и

Banca Intesa, свесна свог положаја и улоге, послују у складу са концептом друштвене

одговорности и извештавају о томе. У раду су приказани извештаји о одрживости
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поменута два предузећа и они су у складу са смерницама Глобалне иницијативе за

извештавањем.

На тај начин и Република Србија се укључује у глобалне токове друштвено

одговогног пословања и борбе за одрживи развој. С тим, што је потребно да се још доста

тога ради у правцу едукације, како менаџмента, тако и самог друштва о потреби за

друштвено одговорним пословањем и активностима. Предузећа у Републици Србији би

требало да следе примере добре праксе пословања и извештавања у свету али и у земљи,

будући да су предузеће НИС ад Нови Сад и Banca Intesa домаћи примери добре пословне

праксе и политике, како у погледу извештавања тако и у погледу њихових пословних

активности.
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