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Від звітності корпоративної соціальної відповідальності до інтегрованої звітності: практичний приклад
Sabaf S.p.a
В грудні 2013 року Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC) опублікувала Міжнародний стандарт з інтегрованої
звітності.
Мета Стандарту - надати основні принципи та зміст елементів інтегрованого звіту. Інтегрований звіт є еволюційним
кроком у фінансовій та нефінансовій звітності корпорації, рухаючись від звітності у соціальній відповідальності до
інтегрованої звітності.
Ця практика на початковій стадії в Європі, а особливо в Італії, де тільки декілька лістингових компаній вирішили перелік
проблем запровадження інтегрованих звітів.
Беручи до уваги актуальність такої нової форми звітності, стаття вивчає основні кроки, що виконуються італійськими
лістинговими компаніями, що обирають інтегровану звітність. Дослідження проведене завдяки адаптації якісного аналізу
даних, що зосереджується на Sabaf S.p.a, італійській лістинговій компанії, що належить Star Segment. Ця компанія була
обрана, бо вона є однією з перших, що запровадила інтегровану звітність серед італійських лістингових компаній.
Стаття побудована на даних, отриманих через перегляд сайтів, структуровані інтерв’ю та матеріали компанії.
Стаття перевіряє перехід Sabaf від звітності соціальної відповідальності до інтегрованої звітності, що має на меті відповісти
на наступне дослідницьке питання:
Чому Sabaf перейшла до інтегрованої звітності? Які головні кроки Sabaf до інтегрованої звітності? Як відбувається процес
інтегрованої звітності Sabaf?
Результати повинні бути цікавими для певного числа сторін, включаючи засновників Стандарту, фірми, фінансових
радників, аудиторів та користувачів нефінансових протоколів.
Ключові слова: інтегрована звітність, стійкість, корпоративна соціальна відповідальність.
JEL Classification: M14, Q56, M40, M41.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та відтворення, забороняє
використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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В декабре 2013 года Международная комиссия по интегрированной ответственности (IIRC) опубликовала Международный
стандарт по интегрированной отчетности.
Цель Стандарта – предоставить основные принципы и содержание элементов интегрированного отчета. Интегрированный
отчет является эволюционным шагом в финансовой и нефинансовой отчетности корпорации, двигаясь от отчетности в
социальной ответственности к интегрированной отчетности.
Эта практика находится на начальной стадии в Европе, а особенно в Италии, где только несколько листинговых компаний
решили перечень проблем внедрения интегрированных отчетов.
Принимая во внимание актуальность такой новой формы отчетности, статья изучает основные шаги, которые выполняются
итальянскими листинговыми компаниями, которые выбирают интегрированную отчетность. Исследование проведено
благодаря адаптации качественного анализа данных, которое фокусируется на Sabaf S.p.a, итальянской листинговой
компании, которая принадлежит Star Segment. Эта компания была выбрана, потому что она является одной из первых,
которая внедрила интегрированную отчетность среди итальянских листинговых компаний.
Статья построена на данных, полученных через просмотр сайтов, структурированные интервью и материалы компании.
Статья проверяет переход Sabaf от отчетности социальной ответственности к интегрированной отчетности, которая имеет
целью ответить на следующий исследовательский вопрос:
Почему Sabaf перешел к интегрированной отчетности? Какие главные шаги Sabaf к интегрированной отчетности? Как
происходит процесс интегрированной отчетности Sabaf?
Результаты должны быть интересны для определенного числа сторон, включая основателей Стандарта, фирмы, финансовых
советников, аудиторов и пользователей нефинансовых протоколов.
Ключевые слова: . интегрированная отчетность, устойчивость, корпоративная социальная ответственность.
JEL Classification: M14, Q56, M40, M41.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия соответствующей ссылки на
оригинальную версию статьи.

