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Skuteczne budowanie wartości spółek
Jak maksymalizować korzyści z nadchodzących zmian prawa
w zakresie sprawozdawczości niefinansowej
19 września 2016, 11:00 -15.30, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa, Polska

W ciągu ostatnich 40 lat wraz ze zmieniającym się światem biznesu ewaluowały standardy i praktyki
sprawozdawczości. Jednym z przejawów tych zmian jest sposób, w jaki dokonywana jest wycena
wartości firm. W latach 70-tych XX w. aktywa materialne stanowiły ponad 80% całkowitej wartości
spółek. Obecnie proporcje te się odwróciły: aktywa niematerialne takie jak np. marka czy reputacja
stanowią ponad 80% całkowitej wartości spółek, pozostałe 20% to wartości materialne.
W rezultacie inwestorzy i inni interesariusze zaczęli zwracać większą uwagę na dane niefinansowe,
żeby uzyskać bardziej kompletny obraz firmy, jej podejścia do tworzenia wartości, modelu
biznesowego, długoterminowej strategii oraz planu zarządzania ryzykami. 75% zarządzających
globalnymi funduszami inwestycyjnymi, podejmując decyzje inwestycyjne, uwzględnia w swoich
analizach wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tymczasem wiele firm wciąż nie ujawnia
danych niefinansowych lub nie robi tego w sposób kompletny. 78% inwestorów uważa, że poziom
ujawniania danych niefinansowych jest niewystarczający, a 93% twierdzi, że dane ujawniane przez
firmy są nieistotne i niekonkretne.
Chociaż z roku na rok przybywa firm raportujących dane niefinansowe w Polsce stale, to wiele
pozostaje jeszcze do zrobienia. Sytuacja ta powinna się zmienić w najbliższym czasie, ponieważ od
początku 2017 roku około 300 największych spółek, banków, funduszy inwestycyjnych i innych
jednostek zainteresowania publicznego w Polsce, będzie musiało raportować dane niefinansowe oraz
informacje dotyczące różnorodności, w tym kwestie środowiskowe, społeczne, czy podejście do
zarządzania w obszarze danych niefinansowych. Ten nowy obowiązek wynika z transpozycji unijnej
Dyrektywy 2014/95/UE do polskiego prawa.
Podczas konferencji chcemy zaprezentować firmom nowe wymogi sprawozdawcze, które przewiduje
unijna Dyrektywa 2014/95/UE oraz projekt nowelizowanej polskiej ustawy o rachunkowości.
Jednocześnie chcemy pokazać uczestnikom, że sprawozdawczość niefinansowa niesie za sobą nie tylko
dodatkowe obciążenia, ale także dodatkowe korzyści, w tym: wzmocnienie wewnętrznych systemów
zarządzania strategicznego w organizacji, wzmocnienie notowań na rynku, poprawę wizerunku i relacji
ze społecznościami lokalnymi oraz zwiększenie przejrzystości. Wdrożenie praktyk z zakresu
zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu oraz dobrej sprawozdawczości przekłada się
również na większą motywację i zaangażowanie pracowników oraz buduje pożądaną kulturę
organizacyjną. Wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, klientów, władz lokalnych i
centralnych oraz agend rządowych.
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Program konferencji
10:30

Rejestracja uczestników
Prowadzenie konferencji: XXX, Puls Biznesu

11:00
Prelegenci

Otwarcie konferencji
Arup Banerji
Dyrektor dla region Unia Europejska, Bank Światowy

Wiesław Janczyk (w trakcie potwierdzania)
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Guido Beltrani (w trakcie potwierdzania)
Dyrektor, Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Małgorzata Zaleska
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Moduł I – Jak obowiązek przekuć w szansę. Jak zmienią się obowiązki sprawozdawcze i
jak firmy mogą na nich skorzystać
11:20
Prelegenci

Sesja 1 – Sprawozdawczość niefinansowa w Polsce
Joanna Dadacz
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów

Irena Pichola
Członek Zarządu Deloitte Advisory, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe

Opis

Sesja ma za zadanie pokazać uczestnikom przyszłe zmiany w przepisach o
rachunkowości z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz wynikające z nich
konsekwencje dla firm. Jednocześnie chcemy pokazać, że proces
sprawozdawczości niefinansowej pomaga organizacjom zbadać ich wpływ na
szereg kluczowych dla ich działalności zagadnień, ukazując zarówno szanse, jak i
zagrożenia, które przed nimi stają.




Nowe wymagania znowelizowanej ustawy o rachunkowości wynikające z
transpozycji Dyrektywy UE 2014/95/UE:
o

Joanna Dadacz przedstawi kluczowe wymogi prawne projektowanej
nowelizacji ustawy o rachunkowości, wynikające z konieczności
transpozycji do polskiego prawa Dyrektywy UE 2014/95

o

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Obowiązek czy szansa? Korzyści związane z wdrożeniem unijnej dyrektywy w
sprawie raportowania danych niefinansowych. Prezentacja wyników badania
Deloitte CE Top 500 2016 nt. zrównoważonego rozwoju firm z Europy
Środkowej.
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12:10
Prelegenci

Sesja 2 – Jak zagadnienia niefinansowe mogą wpłynąć na wartość
finansową spółek
Richard Martin
Head of Corporate Reporting, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Robert Adamczyk
Senior Environmental Adviser, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Tomasz Wiśniewski
Manager, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

XXX (w trakcie potwierdzania)
Przedstawiciel United Relations Principles for Responsible Investment

Moderator

Przemek Pohrybieniuk
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Opis

13:00

Sesja ma na celu przedstawić perspektywę inwestorów odnośnie czynników ESG (z
ang. środowiskowych, społecznych i zarządczych) oraz wartości firm. Chcemy
pokazać, że tzw. sfera ESG ma dla nich coraz większe znaczenie. 75% zarządzających
globalnymi funduszami inwestycyjnymi, podejmując decyzje inwestycyjne,
uwzględnia dobre wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co więcej,
niemal połowa z nich deklaruje, że nie zainwestuje w spółkę, której zdarzyły się
kryzysy w tym zakresie. Tymczasem, zaledwie 60% osób na stanowiskach
kierowniczych w spółkach giełdowych uważa, że dobre wyniki z zakresu
zrównoważonego rozwoju mają istotne znaczenie dla inwestorów.

Przerwa

Moduł II – Jak dobrze raportować
13:30
Prelegenci

Sesja 3 – Prezentacja najpopularniejszych trendów w zakresie
wytycznych/ standardów sprawozdawczości niefinansowej
Eszter Vitorino Fuleky
Global Reporting Initiative (GRI)

Jyoti Banerjee
International Integrated Reporting Council (IIRC)

Jacqueline Kacprzak
Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju

Ewelina Kaczorowska-Wiosna
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR)

Steven Wade
Global Project Director, Ethical Corporation, Juror Konkursu CE Green Frog Awards

Moderator

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Opis

Podczas sesji zostaną zaprezentowane najbardziej znane na świecie techniki
raportowania danych z zakresu zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostaną
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także zalety sprawozdawczości niefinansowej z punktu widzenia zaangażowania
interesariuszy i budowania zaufania.

14:15
Prelegenci

Sesja 4 – Wyzwania i doświadczenia we wdrażaniu standardów
zrównoważonego rozwoju w Polsce - panel dyskusyjny
Jowita Twardowska
Doradca Dyrektora ds. Społecznych i CSR w Pionie Dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji
w Grupie LOTOS

Paweł Nogalski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Trakcja PRKiL

Andrzej Stangret
Dyrektor Biura Komunikacji Wewnętrznej i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,
Grupa Kapitałowa PGE

Anna Kacprzyk
Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP)

Moderatorzy

Piotr Pyziak
Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR)

Rafał Rudzki
Deloitte Sustainability Consulting Central Europe

Opis

15:15
Prelegent

Podczas tej sesji zostaną omówione praktyczne rozwiązania z zakresu
zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości niefinansowej wdrożone przez
firmy z sektora prywatnego oraz spółki notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (GPW). Przedstawiciele firm podzielą się swoimi
doświadczeniami i wyzwaniami. Przedstawią też korzyści wynikające z
prowadzonej strategii odpowiedzialnego biznesu.

Uwagi końcowe
Jarett Decker
Dyrektor Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR)

15:30

Zakończenie konferencji. Networking i poczęstunek.
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