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Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι οικειοθελείς πρωτοβουλίες καθώς 
και οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών σε συνδυασμό με τη 
μεγιστοποίηση της αξίας μιας εταιρείας, είναι μερικοί από τους 
παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο της εταιρικής 
υπευθυνότητας και αποτελούν όλο και περισσότερο αντικείμενο 
ενδιαφέροντος από τα ανώτατα όργανα διακυβέρνησης επι-
χειρήσεων και οργανισμών.  Η δημοσίευση στοιχείων βιώσιμης 
ανάπτυξης και γενικότερα μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, 
βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.  Επίσης, οι επιχειρήσεις 
αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την αξία της δημοσίευσης 
στοιχείων, πέραν των υποχρεωτικών (π.χ. οικονομικά στοιχεία) 
στο πλαίσιο της ικανοποίησης αιτημάτων ενδιαφερομένων μερών 
και της διαφάνειας της επιχειρηματικής τους λειτουργίας.Βασικός 
σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της αξίας 
δημοσίευσης στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, των βασικών 
ενεργειών που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός απολογισμού 
βιώσιμης ανάπτυξης (επιλογή προτύπου αναφοράς, αξιολόγηση 
ουσιαστικότητας, σχεδιασμός εσωτερικού έργου, συλλογή 
στοιχείων απολογισμού, σύνθεση απολογισμού κ.α.) αλλά και η 
πρόσθετη αξία που παρέχει η διασφάλιση περιεχομένου 
(assurance) στα στοιχεία αυτά. 

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια ισορροπημένη χρήση 
θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής παρακολούθησης/ 
άσκησης.  Βασικό στοιχείο θα αποτελέσουν οι σχετικές 
μεθοδολογίες της KPMG: «KPMG Sustainability Assurance 
Methodology KSAM»,«KPMG Global Materiality Assessment 
Methodology & Toolkit» και «Enterprise Risk Management 
Methodology -ERM».  Παράλληλα θα μεταφερθεί η πρακτική 
εμπειρία της KPMG από την υλοποίηση σχετικών έργων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και από τη συνεργασία με άλλες 
χώρες του διεθνούς δικτύου της KPMG.  Τέλος, θα γίνει 
χρήση ενδεικτικών παραδειγμάτων (case studies) 
προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με τις έννοιες και να εξαχθούν χρήσιμα 
συμπεράσματα.  
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Συνοπτικό πρόγραμμα
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–

– Επισκόπηση των: α) βασικών προτύπων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης 
(π.χ. ΑΑ1000APS, ISO26000, Global Compact) και β) 
των βασικών προτύπων του GRI (v3/4) ως βασικό 
πρότυπο αναφοράς μη χρηματοοικονομικών στοιχείων

Αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας της 
KPMG για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2013/2015 

– Παρουσίαση βασικών φάσεων σχεδιασμού και 
κατάρτισης ενός απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης
(σχεδιασμός, συλλογή, σύνθεση κ.α.). Ειδική έμφαση 
στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και στη διαδικασία 
αξιολόγησης ουσιωδών θεμάτων (materiality 
assessment) βάσει μεθοδολογίας KPMG και σχετικών 
εργαλείων (toolkits). Σύνδεση της αξιολόγησης 
ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης με τη 
διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων (Enterprise Risk 
Management).  Αναφορά πρακτικών προβλημάτων που 
συναντώνται κατά την κατάρτιση απολογισμών και 
αντιμετώπισή τους.  

– Επεξήγηση της διασφάλισης περιεχομένου και η αξία
της – παρουσίαση μεθοδολογίας διασφάλισης
περιεχομένου της KPMG βάσει του προτύπου
ISAE3000 (Διεθνές Πρότυπο Έργων Διασφάλισης
3000: Έργα Διασφάλισης εκτός Ελέγχων ή
Επισκοπήσεων επί Ιστορικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης). Περιγραφή φάσεων υλοποίησης ενός
τυπικού έργου διασφάλισης και αναφορά πρακτικών
συμβουλών προετοιμασίας για διασφάλιση
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