
Zgodnie z najnowszym raportem Carrots & 
Sticks opublikowanym wspólnie przez KPMG 
oraz organizacje Global Reporting Initiative, 
United Nations Environment Programme i Centre 
for Corporate Governance in Africa, w ciągu 
ostatnich trzech lat znacznie wzrosła ilość regulacji 
i instrumentów odnośnie raportowania CSR, a rządy 
i instytucje nadzoru coraz częściej wymagają lub 
zachęcają do publikowania danych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w sprawozdaniach 
rocznych.1

Poprzez wzrost świadomości dotyczącej 
ochrony środowiska i odpowiedzialności 
społecznej interesariusze oczekują od 
przedsiębiorstw już nie tylko poprawy 
efektywności działalności gospodarczej, 
ale również zrównoważonego rozwoju. 

Raportowanie danych CSR staje się standardem 
wśród największych spółek. Na całym świecie 
opracowywanych jest coraz więcej regulacji, 
procedur i standardów w zakresie publikowania 
danych pozafinansowych, przy czym w części 
krajów są one obowiązkowe.

Raportowanie danych pozafinansowych a nowe regulacje prawne

W celu zwiększenia transparentności raportowania danych 
CSR, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej 
przyjęły Dyrektywę2, która od 1 stycznia 2017 roku 
wprowadza we wszystkich krajach członkowskich UE, 
a więc również w Polsce, obowiązek raportowania danych 
pozafinansowych w formie sprawozdania z działalności dla 
dużych jednostek interesu publicznego. 

Sprawozdanie takie powinno zawierać informacje 
dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych 
i pracowniczych, poszanowania praw człowieka 
i przeciwdziałania korupcji, niezbędne do zrozumienia 
rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej 
działalności, w tym:

• opis modelu biznesowego,

• opis stosowanych polityk i ich wynik,

• informację na temat ryzyk związanych z powyższymi
kwestiami oraz sposób zarządzania tymi ryzykami,

• kluczowe niefinansowe wskaźniki wyników związane

z działalnością jednostki.

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej ustawę 
o rachunkowości, obowiązek raportowania dotyczyć ma
jednostek lub grup kapitałowych, o średniorocznym zatrudnieniu
powyżej 500 osób oraz o sumie bilansowej powyżej 85 mln PLN 
lub przychodach ze sprzedaży powyżej 170 mln PLN.

Instrumenty obowiązkowe i dobrowolne, 2016 vs 2013

Źródło: KPMG International. (2016) Carrots & Sticks: Global trends 
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2 Dyrektywa 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy
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Raportowanie CSR staje się standardem

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju 
jest coraz bardziej powszechne wśród największych  
przedsiębiorstw. Według badania KPMG Currents of 
Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility 
Reporting 2015, aż 92% z 250 największych spółek 
światowych raportowało dane odnośnie corporate 
responsibility w latach 2013-2015. 

Badanie pokazuje również niewielki wzrost 
raportowania wśród grupy 4,5 tysiąca spółek N100 
(100 największych przedsiębiorstw z każdego 
z 45 krajów objętych analizą) – 73% w 2015 roku 
w porównaniu do 71% w 2013 roku. W Polsce 
dane CSR w 2015 roku raportowało 51 spośród 100 
największych przedsiębiorstw.3

Liderem pod względem raportowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu w ciągu ostatnich czterech 
lat stał się region Azji i Pacyfiku, a za nim obszar obu 
Ameryk. Europa zajmuje w tej klasyfikacji trzecie 
miejsce, przy czym na średni wynik Europy wpływa 
niski poziom raportowania w Europie Wschodniej 
(61%) w porównaniu do Europy Zachodniej (79%). 
To jednak ulegnie zmianie w konsekwencji wdrożenia 
przepisów nowej Dyrektywy Unii Europejskiej 
odnośnie raportowania danych pozafinansowych.

Poziom raportowania danych odnośnie corporate 
responsibility

Poziom raportowania wśród 4,5 tys. spółek  
(N100, 100 największych przedsiębiorstw z 45 państw biorących udział w badaniu):

Źródło: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 
www.kpmg.com/crreporting

Źródło: KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 www.kpmg.com/crreporting
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Jak raportować? Kluczowe kwestie

Jak możemy pomóc?

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli tzw. danych ESG (E – environment, S – social, G – governance) 
to, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), mierzenie, ujawnianie oraz ponoszenie odpowiedzialności 
względem wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy za wyniki i efektywność działań firm w tym zakresie.  

Wybór istotnych aspektów (material aspects) 
Bardzo ważnym etapem w procesie raportowania jest właściwa selekcja tematów i danych pozafinansowych, które 
zostaną umieszczone w raporcie (tzw. material aspects). W praktyce często zadanie to okazuje się być złożonym 
procesem. Po pierwsze, kluczowe jest odpowiednie zidentyfikowanie interesariuszy, a więc finalnych odbiorców 
publikacji. Następnie, dokonując selekcji wskaźników pozafinansowych należy wziąć pod uwagę fakt, iż niekoniecznie 
dane rozumiane dotąd jako kluczowe dla spółki będą również najistotniejsze dla interesariuszy zewnętrznych lub też nie 
będą odgrywały ważnej roli w budowaniu wartości organizacji w przyszłości. Przy ustalaniu kluczowych wskaźników 
pozafinansowych, przedsiębiorstwa mogą odnieść się do potwierdzonych w praktyce metodyk oraz zasad raportowania 
danych pozafinansowych opracowanych przez uznane instytucje oraz inicjatywy, takie jak np.: GRI, Międzynarodowy 
Komitet Normalizacyjny (Norma ISO 26000), International Integrated Reporting Council (IIRC), czy też Accounting for 
Sustainability.  

Nowy trend – raportowanie zintegrowane 
W najbliższych latach przewidywany jest wzrost znaczenia raportów zintegrowanych, czego potwierdzeniem jest raport 
z publicznych konsultacji nowej generacji wytycznych GRI G4. W 2011 roku jedynie 22% respondentów uważało raport 
zintegrowany za istotny, ale już 65% przewidywało, że będzie on istotny w perspektywie 10 lat.4

Raportowanie zintegrowane łączy kluczowe informacje dotyczące strategii, zarządzania, wyników oraz perspektyw 
na przyszłość spółki, w sposób, który odzwierciedla ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst, w którym 
jednostka operuje. Głównym celem raportowania zintegrowanego, będącym zarazem dużym wyzwaniem, jest pokazanie 
interesariuszom jak organizacja tworzy wartość w kontekście różnych rodzajów kapitałów, nie tylko finansowego, oraz 
zilustrowanie zależności jakie zachodzą pomiędzy danymi finansowymi i pozafinansowymi w krótkim, średnim i długim 
okresie. Istotne jest, w tym celu, zestawienie wskaźników pozafinansowych z adekwatnymi miarami finansowymi. 
A zastosowanie wskaźników zdefiniowanych przez niezależne instytucje (np. branżowe, GRI), umożliwi analizę 
porównawczą kilku jednostek z danego sektora. 

Poświadczenie danych niefinansowych
Istotnym aspektem podczas przygotowywania publikacji, jest poddanie danych niefinansowych niezależnej weryfikacji, 
która zapewni, że raportowane dane są poprawne i zgodne z dokumentacją źródłową. 

W ramach proponowanych usług KPMG oferuje swoim Klientom wsparcie we wszystkich aspektach związanych 
z raportowaniem CSR:

  Kompleksową pomoc 
w przygotowaniu raportu CSR 
zgodnie z wytycznymi uznanych 
standardów międzynarodowych 
(GRI, ISO26000, IIRC, Accounting 
for Sustainability), obejmującą:

• Identyfikację interesariuszy
oraz przeprowadzenie dialogu
z interesariuszami;

• Wsparcie w doborze istotnych
kwestii uwzględnionych
w raporcie i odpowiadających
im kluczowych wskaźników
pozafinansowych;

  Weryfikację poprawności 
wyliczenia wskaźników 
ekonomicznych, 
społecznych 
i środowiskowych 
oraz poświadczenie 
zgodności raportu 
z wytycznymi uznanych 
standardów w oparciu 
o międzynarodowy
standard usług
atestacyjnych ISAE3000
lub AA1000AS (Assurance
Standard);

  Analizę i ocenę 
istniejących lub 
przygotowanie od 
podstaw polityk 
i procedur definiujących 
docelowe procesy 
CSR z uwzględnieniem 
aktualnych regulacji 
prawnych;

    Pomoc we wszystkich 
aspektach związanych 
z wdrożeniem 
zrównoważonego 
łańcucha dostaw 
(sustainable supply 
chain).

4 GRI (2012) G4 Development, Full Survey Report 10 February 2012 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-PCP1-Full-Report.pdf
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Nasi eksperci opracowują systematycznie na całym świecie raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, raportowania 
CSR oraz wiodących praktyk w tym zakresie.

Sieć praktyk zrównoważonego rozwoju KPMG zatrudnia ponad 350 ekspertów w ponad 40 krajach na całym świecie;

Znakomita wiedza ekspercka jest utrzymywana poprzez uczestnictwo w międzynarodowych inicjatywach związanych ze 
zrównoważonym rozwojem oraz poprzez rozwój praktycznych rozwiązań z Klientami;

Procedury realizowane są przy wsparciu wielodyscyplinarnych zespołów KPMG posiadających doświadczenie w zakresie 
ryzyka biznesowego oraz w badaniu zgodności, finansach, podatkach, audycie, doradztwie oraz certyfikacji;

Bliska współpraca zespołów CSR z globalnymi, sektorowymi centrami kompetencyjnymi gwarantuje dostęp do rozległej 
wiedzy i doświadczenia w różnych branżach;

Korzyści dla Klienta

Czym się wyróżniamy? Dlaczego KPMG?

Wzrost transparentności oraz poprawa wiarygodności w zakresie realizacji celów organizacji; 
zwiększona przejrzystość sprawozdawczości biznesowej.

Podniesienie wartości Spółki w oczach inwestorów, a także zwiększenie zainteresowania Spółką przez 
potencjalnych inwestorów i analityków.

Uzyskanie pełniejszej informacji zarządczej zwiększającej trafność podejmowanych decyzji biznesowych, 
przekładająca się na wzrost przychodów Spółki i silniejszą pozycję konkurencyjną.

Usprawnienie zarządzania ryzykiem poprzez zwiększenie przejrzystości w zakresie identyfikacji i zarządzania 
zdarzeniami i ryzykiem operacyjnym, opracowanie właściwych i skutecznych schematów reagowania na zmiany 
regulacyjne, a także ochronę wartości marki.

Wyeliminowanie potencjalnych kosztów wynikających z niezgodności z wymaganiami prawnymi.€
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