Zmiany, zmiany, zmiany...

Opracowanie:

CSRD

= projekt
Dyrektywy w sprawie
raportowania zagadnień
zrównoważonego
rozwoju (dalej „CSRD” –
Corporate Sustainability
Reporting Directive).
Dyrektywa ta
zastąpi obecną
dyrektywę dotyczącą
ujawniania informacji
niefinansowych
(NFRD 2014/95/EU)

Cel:

→ od 2023 roku obowiązek raportowania
zagadnień ESG dla wszystkich spółek
(publicznych i prywatnych)
> 250 pracowników, bez względu na to
czy są notowane na giełdzie czy nie;
→ od 2026 obowiązek raportowania ESG
dla wszystkich spółek notowanych
na rynku regulowanym, zatrudniających
>10 pracowników;
→ wprowadzenie jednolitego
europejskiego standardu raportowania;
→ umieszczanie informacji w ramach
sprawozdania z działalności;
→ obowiązkowa weryfikacja przez biegłego
rewidenta lub inny podmiot uprawniony;
→ ujednolicenie formatu elektronicznego
sprawozdawanych danych;

→ odejście od możliwości wyjaśnienia
dlaczego firma nie raportuje jakichś
danych;

2021

P ro p onowane zmiany:

→ bardziej precyzyjny opis jakie informacje
mają być ujawnione przez firmy
w raportach z działalności, w tym
zobowiązanie ich do ujawniania informacji
na temat strategii, celów i roli zarządu
i kierownictwa firmy w zarządzaniu
kwestiami ESG; negatywnego wpływu
na czynniki zrównoważonego rozwoju;
aktywów niematerialnych itp.;
→ nacisk na tzw. „podwójną istotność”
(double materiality) = jak podmiot wpływa
na otoczenie i jak otoczenie na podmiot;
→ wymóg opisu procesu, w ramach którego
określono istotność przedstawianych
danych.

Uwaga: Propozycje te mogą ulec zmianie w toku przyjmowania dyrektywy

Jednocześnie ma powstać jednolity Europejski Standard Raportowania, oparty na trzech
obszarach, poziomach i tematach, wg którego spółki będą raportowały zgodnie z CSRD od 2023 r.
sector agnostic
wskaźniki dla wszystkich podmiotów
sector specific
jednolite wskaźniki w ramach danej branży*
entity specific
wskaźniki w ramach danego podmiotu

3 obszary raportowania

strategia/jej wdrożenie, wskaźniki,
wyniki jej funkcjonowania

3 tematy

środowisko (cele z Taksonomii UE),
społeczeństwo (m.in.: prawa człowieka, korupcja, lobbing, itp.),
zarządzanie (rola organów zarządzających)

* umożliwiające porównywalność danych w ramach branży lub pokrewnych; najlepsze praktyki w ramach konkretnego wskaźnika

10 marca
SFDR = ujawnianie
informacji związanych
ze zrównoważonym
rozwojem w sektorze
usług finansowych.
21 kwietnia
CSRD = projekt
Dyrektywy w sprawie
raportowania zagadnień
zrównoważonego
rozwoju. Zastąpi
ona obecną
dyrektywę dotyczącą
ujawniania informacji
niefinansowych.

2023

(Sustainable Finance
Disclosure Regulation)
= ujawnianie
informacji związanych
ze zrównoważonym
rozwojem w sektorze
usług finansowych –
od 10 marca 2021r.

2026

SFDR

3 poziomy
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Z miany dotyczące r apor towania infor macji niefinansowych

obowiązek
raportowania
zagadnień ESG ma
objąć wszystkie spółki
(publiczne i prywatne)
> 250 pracowników,
bez względu na to czy
są notowane czy nie.
obowiązek
raportowania ESG
dla wszystkich
spółek notowanych na
rynku regulowanym,
zatrudniających
>10 pracowników
według uproszczonego
standardu
raportowania.

