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V4 ESG Conference
Także dzisiaj V4 ESG Conference – wirtualna
konferencja z udziałem globalnych i lokalnych
liderów ESG poświęcona najpilniejszym
wyzwaniom i najlepszym rozwiązaniom i
standardom inwestycyjnym ESG, z udziałem
m.in.: Remy Briand, Head of ESG MSCI Inc.,
Kevin A. Murray, Managing Director for Citi’s
Central Europe Cluster, Clark Anderson,
Managing Director, Morgan Stanley czy Mirjam
Staub-Bisang, Head of BlackRock Switzerland,
a także Irena Pichola i Robert Adamczyk.

https://v4esgconference.com/
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Taksonomia w praktyce – jak przygotować się do raportowania nowych wskaźników
Plan spotkania
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Przypomnienie
kontekstu wyzwań
Strategicznych ESG
i unijnych ambicji
klimatycznych

Czym jest
Taksonomia UE
i praktyczne
przykłady jej
zastosowania

Wpływ taksonomii na
podejmowanie decyzji EBOR, EBI

Szczegółowe
wytyczne
Europejskiego
Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów
Wartościowych
(ESMA)
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Komunikat KE w zakresie
Taksonomii UE oraz Dyrektywy w
sprawie sprawozdawczości
przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstw (Corporate
Sustainability Reporting
Directive, CSRD)

4

1
2
3

4

Przypomnienie kontekstu wyzwań Strategicznych ESG
i unijnych ambicji klimatycznych
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Kontekst taksonomii

Porozumienie paryskie z 2015 r.
Cele ONZ w zakresie
zrównoważonego rozwoju (SDG)
Europejski Zielony Ład (European
Green Deal) obejmujący cel
osiągnięcia neutralności
klimatycznej UE do 2050

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Przekierowanie kapitałów prywatnych
na inwestycje bardziej sprzyjające
zrównoważonemu rozwojowi
Wypracowanie i wdrożenie narzędzi
wspierających podejmowanie
właściwych decyzji inwestycyjnych
Ograniczenie greenwashingu
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Obszary prac i działań KE w zakresie zrównoważonego finansowania

Ustanowienie
systemu klasyfikacji
UE
w zakresie
zrównoważonych
działań
(Taksonomia)
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Tworzenie
standardów
dla zielonych
produktów
finansowych (EU
Green Bond
Standard)

Propagowanie
ujawnień
dotyczących ryzyk
klimatycznych
wśród uczestników
rynku finansowego
i doradców
finansowych (SFDR)

Opracowanie
wskaźników
referencyjnych dot.
zrównoważonego
rozwoju

Rozszerzenie
obowiązków
informacyjnych ujawnianie
informacji dot.
klimatu – wpływu
działalności na
klimat oraz wpływu
zmian
klimatycznych na
działalność

Stworzenie
międzynarodowej
platformy dot.
zrównoważonych
finansów celem
zwiększenia mobilizacji
kapitału na rzecz
zrównoważonych
inwestycji
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Niezbędne kroki celem przygotowania się do taksonomii

Identyfikacja „zielonych” aktywności wskazanych w ramach aktów delegowanych publikowanych przez
Komisję Europejską
• Odniesienie do kodów NACE
Dostosowanie wewnętrznych systemów do zbierania danych dot. aktywności
• Identyfikowanie obrotu, nakładów inwestycyjnych (Capex) oraz wydatków operacyjnych (Opex) w
zakresie „zielonych” aktywności
• Przeprowadzenie oceny aktywności pod kątem technicznych kryteriów klasyfikacji
• Weryfikacja pod kątemnie wyrządzania szkody pozostałym celom i zapewnienia minimalnych
standardów bezpieczeństwa
Definiowanie wskaźników KPI dot. „zielonych” aktywności
• Udokumentowanie metodyki kalkulacji
• Uzgodnienie danych finansowych (wraz z zakresem konsolidacji danych)

Ujawnienie wymaganych informacji w ramach sprawozdawczości za 2021 rok

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Czym jest Taksonomia UE?
Praktyczne przykłady jej zastosowania
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Taksonomia w odniesieniu do firm
Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji dla spółki
Czym jest taksonomia?
Taksonomia to narzędzie
klasyfikacyjne, które
pomaga inwestorom
i firmom podejmować
świadome decyzje
inwestycyjne dotyczące
działalności gospodarczej
przyjaznej dla środowiska.
Dokumentem regulującym
kwestie taksonomii na
poziomie Unii Europejskiej
jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie
ustanowienia ram
ułatwiających
zrównoważone inwestycje
(18.06.2020).

Taksonomia UE obejmuje 6 głównych celów środowiskowych,
reprezentujących różne wymiary, według których można ocenić działalność
ekonomiczną z perspektywy zrównoważonego rozwoju:
Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych: stabilizacja
emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami porozumienia
paryskiego.

Jakie wymogi musi spełniać działalność by
można było ją uznać za zrównoważoną?

Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych: zmniejszenie
negatywnego wpływu obecnej lub oczekiwanej zmiany klimatu na
ludzi, przyrodę i działalność gospodarczą
Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych
i morskich
Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym
Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów

Dla celów 1-2 akt delegowany do Rozporządzenia zostanie przyjęty w Q2 2021.
(w celu zapewnienia rozpoczęcia jego stosowania od dnia 1 stycznia 2022 r.),
dla celów 3-6 planowana jest ich publikacja do 30 grudnia 2021 (stosowanie od
o 1 stycznia 2023 r.).
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Taksonomia w odniesieniu do firm
Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji dla spółki
Czym jest taksonomia?
Kogo dotyczy?
Ujednolicenie terminologii używanej w
raportowaniu ESG ma na celu zapobieganie
zjawisku tzw. „greenwashing” poprzez
wprowadzenie jednolitych kryteriów
pozwalających ustalić, czy dana działalność
gospodarcza jest zrównoważona
środowiskowo.

• UE oraz krajów członkowskich w zakresie określania wymogów dla uczestników rynków finansowych lub emitentów
w odniesieniu do zrównoważonych produktów finansowych, obligacji

Na chwilę obecną w ramach taksonomii
zidentyfikowane zostały działalności (70)
mogące przyczynić się do łagodzenia
skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji
do zmian klimatu w ramach następujących
branż: leśnictwo, rolnictwo, przemysł,
branża energetyczno-paliwowa, wodnoodpadowa, transport i magazynowanie, IT
oraz komunikacja, budownictwo.

Obowiązki w zakresie ujawień:

Instytucje finansowe będą miały
uwzględnić w swojej ofercie produktowej
i komunikacji do klientów aspekty
sprzyjające osiąganiu celów zbieżnych ze
zrównoważonym rozwojem.

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

• Uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe
• Podmiotów podlegających pod obowiązek ujawniania danych niefinansowych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności
przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają w szczególności następujące informacje:
• udział procentowy obrotu pochodzącego z produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą, która
kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo
• udział procentowy nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadający aktywom lub procesom
związanym z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo
Ujawnienia powinny zostać publikowane w ramach Sprawozdań nt. informacji niefinansowych / Raportów rocznych /
Zrównoważonego rozwoju.
Pierwsze ujawnienia dotyczące działań zgodnych z taksonomią powinny zostać opublikowane w 2022 r. na podstawie
danych za 2021 r.
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Taksonomia w odniesieniu do firm
Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji dla spółki
Czym jest taksonomia?
Taksonomia to narzędzie klasyfikacyjne, które pomaga inwestorom i firmom podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące
działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska.

Taksonomią jest:

Taksonomią nie jest:

• lista rodzajów działalności
gospodarczych zrównoważonych
środowiskowo i powiązanych z nimi
kryteriów

• oceną dobrych lub złych firm

• jest elastyczna
w dostosowywaniu do różnych
stylów i strategii inwestycyjnych

• listą obowiązkowych inwestycji
• oceną wyników finansowych
inwestycji

• bazuje na najnowszych
doświadczeniach naukowych
i branżowych
• daje możliwość dynamicznej reakcji
na zmiany technologiczne czy nowe
odkrycia naukowe
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Taksonomia w odniesieniu do firm
Zastosowanie Taksonomii będzie wymagało
wykonania 5 kroków:

1. Identyfikacja tych rodzajów działalności które
są wzięte pod uwagę w Taksonomii.
2. Weryfikacja, dla każdej zidentyfikowanej
działalności czy spełnia ona progi i kryteria
zdefiniowane w Taksonomii dla danego rodzaju
działalności (np. emisje gazów cieplarnianych
poniżej 100 g/kWh). Czy przyczynia się do
realizacji jednego z 6 wskazanych celów?
3. Weryfikacja, dla każdej zidentyfikowanej
działalności, czy nie szkodzi ona w istotny
sposób pozostałym celom zrównoważonego
rozwoju (do no significant harm).
4. Upewnienie się, że przedsiębiorstwo zapewnia
minimalne standardy socjalne.
5. Obliczenie, jaką część przychodów podmiotu
stanowi działalność zrównoważona
środowiskowo i następnie uwzględnienie tych
wyników przy opracowywaniu ujawnień.
Źródło: Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Akt delegowany
Przykład kryteriów technicznych łagodzenia (mitygacji) zmian klimatycznych dla branży transportowej

Branża: Transport publiczny
Makro-sektor: H – Transport publiczny
Kod NACE: H49.31, H49.3.9, N77.39 oraz N77.11
Działalność: Miejski oraz podmiejski transport
publiczny

Kryteria:
Emisje CO2 generowanie przez środki transportu:
1. działalność zapewnia miejski lub podmiejski
transport pasażerski, którego bezpośrednie
emisje CO2 (rury wydechowej) są zerowe;
2. Inne floty kwalifikują się, jeżeli bezpośrednie
emisje CO2 są zgodne z normą EURO VI do
końca 2025 r. (później nie kwalifikują się)

Opis działalności
Zakup, finansowanie, leasing, wynajem i eksploatacja miejskich i podmiejskich pojazdów transportowych dla
pasażerów i drogowego transportu pasażerskiego.
Działalność gospodarcza w tej kategorii może obejmować eksploatację różnych rodzajów transportu lądowego,
takich jak autobusy silnikowe, tramwaje, trolejbusy, metro i kolej naziemną. Obejmuje to również linie między
miastem a lotniskiem/stacjami transportu.
(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania

W przypadku środków transportu, które będą użytkowane do transportu publicznego musi być zapewnione:
Środki transportu zmniejszające wszystkie materialne zagrożenia dla klimatu w możliwie najszerszym zakresie
i na zasadzie jak najlepszego wysiłku. (Adaptacja do zmian klimatycznych)
Zapewnione są środki służące zarządzaniu odpadami, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
zarówno na etapie użytkowania (konserwacja), jak i w okresie eksploatacji floty, w tym poprzez ponowne
użycie i recykling baterii i elektroniki (w szczególności surowców krytycznych w tym zakresie). (Gospodarka o
obiegu zamkniętym)
W przypadku pojazdów drogowych kategorii M opony spełniają wymagania dotyczące zewnętrznego hałasu
toczenia dla najwyższej klasy oraz ze współczynnikiem oporu toczenia (wpływającym na efektywność
energetyczną pojazdu) w dwóch najwyższych klasach określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/740 Parlamentu
Europejskiego i Rady, co można zweryfikować w Europejskim Rejestrze Produktów do Etykietowania
Energetycznego (EPREL). W stosownych przypadkach pojazdy spełniają wymagania homologacji typu Euro VI
określonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady. (Zapobieganie
zanieczyszczeniom)

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Akt delegowany
Przykład kryteriów technicznych dostosowania (adaptacji) do zmian klimatycznych dla branży transportowej
Branża: Transport publiczny
Makro-sektor: H – Transport publiczny
Kod NACE: H49.31, H49.3.9, N77.39 oraz N77.11
Działalność : Miejski oraz podmiejski transport publiczny

Znaczący wkład w przystosowanie się do zmiany klimatu
1. Działalność gospodarcza wprowadzi rozwiązania fizyczne i nie fizyczne (rozwiązania przystosowawcze),
które znacznie zmniejszają najważniejsze fizyczne ryzyka klimatyczne, które są istotne dla tej
działalności.
2. Fizyczne ryzyka klimatyczne, które są istotne dla działalności, zostały zidentyfikowane na podstawie tych
wymienionych w dodatku A, poprzez oceny zgodnej z następującymi krokami:

(DNSH) Nie wyrządzanie znaczącej szkody - wymagania
W przypadku środków transportu, które będą
użytkowane do transportu publicznego musi być
zapewnione:
Gospodarka o obiegu zamkniętym - Te same
wymagania co w przypadku łagodzenia/mitygacji
Zapobieganie zanieczyszczeniom - Te same
wymagania co w przypadku łagodzenia/mitygacji

a) monitorowania działania w celu określenia, które fizyczne ryzyka klimatyczne z wykazu Dodatek
A, może mieć wpływ na wykonywanie działalności gospodarczej podczas przewidywanego okresu
działalności
b) jeżeli działalność jest narażona na jedno lub więcej fizycznych ryzyk klimatycznych z wykazanych
w dodatku A, konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka klimatycznego i podatności na
zagrożenia oraz ocenę istotności fizycznych ryzyk klimatycznych

c) oceny rozwiązań dostosowawczych, które mogą zmniejszyć stwierdzone fizyczne ryzyko
klimatyczne
3. Oceny ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia są proporcjonalne do skali i przewidywanego
czasu trwania działalności
1. Przewidywana działalność krótsza niż 10 lat – ocena przy użyciu prognoz klimatycznych w
najmniejszej odpowiedniej skali
2. Dla całej reszty – ocena przy użyciu najwyższych dostępnych prognoz klimatycznych, w całym
istniejącym zakresie przyszłych scenariuszy
4. Prognozy klimatyczne i ocena skutków opierają się na najlepszych praktykach i dostępnych zaleceniach
zgodnie z najnowszymi sprawozdaniami Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimat (IPCC), publikacji
naukowych oraz darmowych bądź płatnych modelach

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Studium przypadków – Pilotażowe wykorzystanie taksonomii (1/2)
Do końca 2021 r. inwestorzy oferujący swoje fundusze w UE określane jako „zrównoważone” będą musieli wyjaśnić w jaki sposób
i w jakim stopniu wykorzystali taksonomię do określenia czy ich inwestycje są zrównoważone - Case study CORESTATE
Podmiot przeprowadzający studium

Firma: CORESTATE Capital Group.
Typ: Fundusz Inwestycyjny
Region: Europa
Aktywa: ok. 28 mld. €
Dane analizowane w przykładzie
Region: Niemcy
Sektor: Nieruchomości mieszkalne
Klasa aktywa: Nieruchomość
Cel środowiskowy: Łagodzenie
skutków zmian klimatycznych
Aktywność ekonomiczna:
Renowacja budynków
Dodatkowe aspekty case study:
1. Identyfikacja odpowiednich
budynków
2. Przygotowanie biznesplanu na
zgodny z taksonomią UE
i zrównoważony produkt
nieruchomościowy
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Kryteria techniczne (Technical Annex 8.2, Building renovation)

Nie wyrządzanie znaczącej szkody (DNSH)

Renowacja kwalifikuje się, gdy spełnia jeden z następujących progów:

W przypadku budynków, które zostały poddane gruntownym
remontom, wraz z działem rozwoju przyswojono plany
działania ESG dla budynków, aby zapewnić:

1. Gruntowna renowacja: Renowacja jest zgodna z wymogami
określonymi w obowiązujących przepisach budowlanych
dotyczących "gruntownej renowacji”, transponującej dyrektywę
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).
2. Względna poprawa: Renowacja prowadzi do zmniejszenia
zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30%
w porównaniu z charakterystyką energetyczną budynku przed
remontem.
Proces identyfikacji "odpowiednich" budynków pod kątem zgodności z
taksonomią:
1. Przeprowadzono analizę istniejących budynków (przy użyciu
oprogramowania CAALA) w celu identyfikacji budynków, które
mogą osiągnąć redukcję 30% zapotrzebowania na energię
pierwotną (PED) przy "rozsądnych kosztach". Następnie wybrane
budynki przechodzą dokładniejszą analizę poprzez wizję lokalną
konsultanta energetycznego.
2. Opracowano biznesplan i wdrożono środki remontowe, które są
odpowiednie zarówno pod względem gospodarczym, jak i zgodne
z ESG.

3. Sprawdzono czy renowacje nie wyrządzają znaczącej szkody
(DNSH) w stosunku do celów taksonomii.

Środki renowacji zmniejszające wszystkie materialne
zagrożenia dla klimatu w możliwie najszerszym zakresie
i na zasadzie jak najlepszego wysiłku. (Adaptacja do zmian
klimatycznych)
Wszystkie nowe urządzenia wodne znajdują się w dwóch
najwyższych klasach zużycia wody zgodnie z etykietą
wody UE. (Ochrona zasobów wodnych)
Co najmniej 80% odpadów budowlanych i rozbiórkowych
innych niż niebezpieczne wytwarzanych na miejscu jest
przygotowywanych do ponownego użycia lub wysyłanych
do recyklingu lub innego odzysku materiałów.
(Gospodarka o obiegu zamkniętym)
Elementy i materiały budowlane nie zawierają azbestu ani
innych substancji niebezpiecznych. (Zapobieganie
zanieczyszczeniom)
Co najmniej 80% produktów z drewna wykorzystywanych
do renowacji jest poddawanych recyklingowi/ponownemu
użyciu lub pochodzi z lasów zarządzanych w sposób
zrównoważony. (Ochrona i odbudowa ekosystemów)
16

Studium przypadków – Pilotażowe wykorzystanie taksonomii (2/2)
Do końca 2021 r. inwestorzy oferujący swoje fundusze w UE określane jako „zrównoważone” będą musieli wyjaśnić w jaki sposób
i w jakim stopniu wykorzystali taksonomię do określenia czy ich inwestycje są zrównoważone - Case study CORESTATE
Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa
Na szczeblu przedsiębiorstw
oceniana i weryfikowana będzie
zgodność ze standardami zawartymi
w wytycznych OECD w sprawie
przedsiębiorstw wielonarodowych
(MNE) oraz wytycznych ONZ
dotyczących biznesu i praw człowieka
tak aby podkreślić należytą
staranność w zakresie zabezpieczeń
na poziomie działalności skupiono
się na:
1. prawach człowieka,
2. prawach pracowniczych,
3. zwalczaniu przekupstwa i
wymuszeń.
Komentarz Corestate: Przydatne
byłoby zapewnienie większej liczby
wskazówek dotyczących sposobu, w
jaki możemy ocenić, zweryfikować i
zgłosić zgodność z minimalnymi
zabezpieczeniami zarówno na
poziomie firmy, jak i działalności
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Raportowanie

Wyzwania oraz rekomendacje Corestate

Po zidentyfikowaniu odpowiednich budynków, wybraniu najbardziej
opłacalnych opcji renowacji zgodnych z taksonomią oraz
zweryfikowaniu dostosowania do zasad (DNSH) i minimalnych
standardów, będzie można rozpocząć proces renowacji i raportować:

1.

𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑒𝑙 𝑧𝑔𝑜𝑑𝑛𝑦 𝑧 𝑡𝑎𝑘𝑠𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖ą
𝑃𝑟𝑧𝑦𝑐ℎ𝑜𝑑𝑦 𝑜𝑔ół𝑒𝑚

2. całkowite koszty inwestycji w renowacje
3. oszczędności energii i CO2 rocznie wynikające z renowacji
Dodatkowy komentarz
Przeprowadzono pierwszy etap procesu wdrożenia taksonomii w
badaniu pilotażowym. Wybrano CAALA jako wiarygodnego partnera
zewnętrznego, aby wspierać identyfikację odpowiednich budynków
mieszkalnych. Użyto oprogramowania CAALA do przeprowadzenia
analizy trzech budynków wybranych z istniejących aktywów.
Otrzymano ocenę potencjału energetycznego i CO2 w zakresie
możliwych oszczędności oraz oszacowano koszty renowacji.

Pomimo kosztów wdrożenia w perspektywie krótkoterminowej,
brak włączenia kryteriów ESG do działalności inwestycyjnej i
gospodarczej może spowodować wyższe koszty w przyszłości.
Uważamy, że ważne jest, aby określić jak najwięcej
szczegółów/scenariuszy (poza Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB) przy wdrażaniu taksonomii.
Uczestniczymy w niemieckiej inicjatywie sektorowej, która
opracowała kompleksowe narzędzie do pomiaru wydajności
budynku, które obejmuje ścieżki dekarbonizacji oparte na
Monitorze Emisji Ryzyka Węglowego (CRREM) i odpowiada
taksonomii.
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Wpływ taksonomii na podejmowanie decyzji EBOR, EBI
Komunikat KE w zakresie Taksonomii UE oraz Dyrektywy
CSRD
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Polityka Środowiskowa EBOR

Instytucje finansowe takie
jak EBOR lub EBI mają
własną politykę
środowiskową która jest
oparta na wymaganiach
udziałowców (w tym KE) oraz
międzynarodowych
standardów;
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EBOR, Polityka
Środowiskowa i Społeczna
Banku, oraz zastosowanie
Performance Requirements
(PRs);
•

Zrównoważony Rozwój
jest wpisany w Mandat
Banku

•

Podobne wymagania jak
IFC/Equator Principles

•

Wdrożenie wymogów
najlepszych praktyk oraz
norm Unii Europejskiej

EBI- Polityka Środowiskowa
i Społeczna
Wdrożenie wymogów Unii
Europejskiej

Banki Komercyjne oraz
inwestorzy instytucjonalni
wprowadzają własne
wymagania, w tym największe
fundusze wdrażają wymogi
zrównoważonego
inwestowania.
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Aspekty Niefinansowe a Podejmowanie Decyzji Finansowych

Polityka Środowiskowe a Ryzyko Finansowe:
Polityka Instytucji/Banku oraz wewnętrzne
wytyczne coraz bardziej określają jakie
inwestycje można wspierać

Wpływ aspektów środowiskowo-socjalnych na wycenę
aktywów;
Wpływ wymogów międzynarodowych na przyszłą
produkcję/działalność

Ograniczenie inwestycji w sektorze
wydobywczym i węglowym

Wpływ zmian klimatycznych na rozwój spółki oraz zbyt jej
produktów/usług;

W przyszłości ograniczenie w sektorze
gazowym.

Wpływ efektów zmian klimatycznych (susze, pożary,
powodzie, intensywne i częste burze) na wyniki finansowe.

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Raportowanie Niefinansowe

ESG – Społeczna odpowiedzialność
biznesu nie jest jedynie filantropią lub
„green washing”. Jest to działalność,
która ma na celu zminimalizować ryzyko
związane z kwestiami klimatycznymi,
środowiskowymi i społecznymi i przez to
chronić zyski firmy
Publikacja raportów Społecznych
zintegrowanych jest już normą i będzie
wymogiem prawnym

Analitycy i inwestorzy porównują nie
tylko aspekty finansowe ale również ład
korporacyjny gdyż skuteczne zarządzanie
firmą uwzględnia aspekty społeczne,
środowiskowe jak i pracownicze.
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Wymaganie formalno-prawne, w tym
deklaracje klimatyczne, będą miały coraz
większy wpływ na Spółki.

Dla inwestorów instytucjonalnych, tak
jak dla wielu akcjonariuszy istotne jest
oszacowanie ryzyk długoterminowych
w tym klimatycznych.

Ważne by Raporty przedstawiały
strategię ESG na przyszłość a nie tylko
stan istniejący lub przeszły
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Raportowanie Niefinansowe – Wytyczne KE – TCFD

Dyrektywa Unii Europejskiej 2014/95 dot. publikacji informacji niefinansowych.

Wytyczne z 2019 dot.
publikacji informacji
niefinansowych:
Suplement dotyczący
zgłaszania informacji
związanych z
klimatem
(20109/C/01)
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Odniesienie się do
porozumienia
klimatycznego z Paryża
z 2015 roku

Wprowadzenie
rekomendacji Grupy
dot. publikacji
informacji
finansowych
związanych z
klimatem (Taskforce
on Climate related
Financial Disclosure
(TCFD) cel:

•

Większa świadomość ryzyka (jak i możliwości
rozwoju, np. energia odnawialna) związanych
z klimatem, ich lepsza analiza i odpowiednie
zarządzenie ryzykiem, w tym podejmowanie
decyzji i planowanie strategiczne

•

Bardziej zróżnicowana baza inwestorów
i potencjalny niższy koszt kapitału oraz
aktywnego zarzadzania portfelami
inwestycyjnymi. Istotnie wpłynie np. na
instytucje finansowe.

•

Dialog pomiędzy udziałowcami i inwestorami
oraz społeczeństwem
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Podsumowanie

Zarówno inwestorzy jak
i instytucje finansowe
(prywatne lub
instytucjonalne) biorą
aspekty niefinansowe
pod uwagę.

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

Instrumenty
analityczne oferowane
przez instytucje takie
jak Blooomberg
uwzględniają aspekty
ESG (Environmental,
Social Goverence).

Instytucje finansowe
są bardzo wrażliwe na
ryzyko reputacyjne oraz
opinię publiczną

Od 2022 r. wymogiem
prawnym bedzie
raportowanie
informacji w tym
instytucji finansowych.
SFRD już obowiązuje.

Raportowanie niefinansowe
i długoterminowe plany
oraz strategie dot. zmian
klimatu będą miały wpływ na
uzyskanie kapitału oraz
finasowanie projektów
Aspekty klimatyczne stają się
coraz bardziej istotnym
elementem decyzji
inwestycyjnych, szczególne
jeśli patrzymy na
długoterminowe inwestycje.
• Przystosowanie
infrastruktury do zmian
klimatycznych
• Ryzyko inwestycji w
wysokoemisyjne
technologie
23

Zrównoważone finanse oraz Taksonomia UE: Komisja Europejska 21 kwietnia 2021 podjęła kolejne
kroki w celu ukierunkowania przepływu pieniędzy w stronę działań zrównoważonych
W celu lepszego odzwierciedlenia aspektów dot. zrównoważonego
Pakiet kwietniowy - Postanowienia
rozwoju (21/04/21) Komisja przedstawiała Akt delegowany w sprawie
Akt delegowany w sprawie klimatu (Taksonomia)
klimatu, dotyczący taksonomii oraz projekt dyrektywy (Corporate
Kolegium Komisarzy osiągnęło porozumienie polityczne w sprawie tekstu. Akt delegowany
Sustainability Reporting Directive, CSRD), zmieniający dyrektywę dotyczącą
zostanie formalnie przyjęty pod koniec maja, gdy tłumaczenia będą dostępne we
(Non-Financial Reporting Directive, NFRD).
wszystkich językach krajów UE. Akt wprowadza pierwszy zestaw technicznych kryteriów
monitorowania w celu określenia, które działania znacząco przyczyniają się do realizacji
W ramach komunikatu Komisja Europejska ogłosiła decyzję o włączeniu
dwóch celów środowiskowych wynikających z taksonomii: przystosowania się do zmiany
energii jądrowej do dodatkowego, uzupełniającego aktu delegowanego do
klimatu i łagodzenia zmiany klimatu. Kryteria te opierają się na opiniach naukowych (TEG –
Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
Technical Expert Group). Akt dotyczy działalności gospodarczych około 40 % spółek
zrównoważone inwestycje (taksonomii).
notowanych na giełdzie, w sektorach, które odpowiadają za prawie 80 % bezpośrednich
emisji gazów cieplarnianych w Europie. Akt jest żywym dokument i komisja potwierdziła,
Decyzja o włączeniu energii jądrowej jest następstwem opublikowanego
że będzie ewoluował w czasie.
niedawno raportu Wspólnego Centrum Badawczego potwierdzającego, że
energia jądrowa jest tak samo zrównoważona, jak inne technologie
Projekt dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie
energetyczne zgodne z taksonomią.
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Reporting Directive,
CSRD)
Zmiany w aktach delegowanych:
Celem projektu jest stworzenie zestawu przepisów, które z czasem zapewnią
Jest to sześć poprawek, które mają zachęcić system finansowy do
sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju na równi ze sprawozdawczością
wspierania przedsiębiorstw na drodze do zrównoważonego rozwoju,
finansową. Rozszerzy on wymogi UE dotyczące sprawozdawczości w zakresie
a także do wspierania istniejących zrównoważonych przedsiębiorstw.
zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże przedsiębiorstwa i wszystkie spółki notowane
Wzmocnią one również walkę UE z efektem „green washingu”.
na giełdzie. Oznacza to, że prawie 50 000 przedsiębiorstw w UE będzie teraz musiało
Poprawki dotyczą zmian w działalności:
przestrzegać szczegółowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie
• Doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego
zrównoważonego rozwoju, co stanowi wzrost w porównaniu z 11 000 przedsiębiorstw
• Obowiązki powiernicze
podlegających istniejącym wymogom. Komisja proponuje opracowanie norm dla dużych
• Nadzór i zarządzanie nad produktami inwestycyjnymi i
przedsiębiorstw oraz oddzielnych, proporcjonalnych norm dla MŚP, z których MŚP nie
ubezpieczeniowymi
notowane na giełdzie będą mogły korzystać dobrowolnie.
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Szczegółowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Definiowanie "zielonych” wskaźników
Sprawozdanie końcowe ESMA, rekomendacje w zakresie w Art. 8 Taksonomii

Zielone wskaźniki
raportowane za
2021 r.

© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.

1

% „zielonych” obrotów

2

% „zielony” CAPEX związany z zasobami i procesami zrównoważonymi środowiskowo

3

% „zielony” OPEX związany z aktywami i procesami zrównoważonymi środowiskowo
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Rekomendacje ESMA w zakresie ujawnień
Ujawnianie metodologii dotyczącej
(a) Ujawnianie trzech kluczowych KPI na poziomie poszczególnych działalności wraz z sumą dla wszystkich działalności.

(b) Ujawnianie trzech kluczowych KPI na poziomie działań umożliwiających (enabling) realizację celów taksonomii i i przejściowych
(transitional) wraz z sumą dla wszystkich KPI.

(c) Ujawnianie trzech kluczowych KPI na każdy cel środowiskowy wraz z sumą dla wszystkich KPI.
(d) Ujawnianie trzech kluczowych KPI w odniesieniu do działalności gospodarczej, która jest ujęta w aktach delegowanych, wliczając
sytuacje, gdy odpowiednie kryteria techniczne nie są spełnione w związku z czym działania te nie są zgodne z taksonomią (not
Taxonomy-aligned). Przedsiębiorstwa niefinansowe powinny wyraźnie określić kryteria, które zostały spełnione oraz te, które nie
zostały spełnione.

Odzwierciedlenie
w standardowej
tabeli

(e) W przypadku działalności, które nie zostały wskazane w aktach delegowanych, rekomendacją jest ujawnienie obrotu jako całości tej
działalności.

(f) "W przypadku gdy organizacja uzna, że co najmniej jedna z ich niekwalifikowalnych działalności (non-eligible) w znacznym stopniu
przyczynia się do realizacji celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu dot. taksonomii, powinna zapewnić odpowiednie
wyjaśnienie w ramach Raportu rocznego / Oświadczenia niefinansowego pod warunkiem, poinformowania Platformy
zrównoważonego finansowania, że takie działania powinny kwalifikować się jako zrównoważone środowiskowo zgodnie z Art. 20(6)
Rozporządzenia. W przypadku gdy Platforma nie zaleci Komisji opracowania technicznych kryteriów klasyfikacji dla tej działalności,
organizacja powinna ujawnić ten fakt i zaprzestać umieszczania tych informacji w Raporcie rocznym / Oświadczeniu
niefinansowym."

(g) Ujawnianie trzech kluczowych wskaźników KPI powinno być przygotowywane na poziomie jednostki, jeżeli jednostka sporządza
jednostkowe Oświadczenie niefinansowe [...] na poziomie Grupy jedynie wtedy, gdy jednostka sporządza skonsolidowane
Oświadczenie niefinansowe.
© 2021 Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k.
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Rekomendacje ESMA w zakresie ujawnień
Pierwszy rok stosowania – przykład
1St rok stosowania taksonomii:
- Zgodnie z przedstawioną tabelą:
 Trzy kluczowe KPI związane z
działalnościami, zgodnymi z
Taksonomią i jako suma wszystkich
działalności
 Trzy kluczowe KPI jako wszystkie
działalności, które można
zaklasyfikować jako umożliwiające
realizację celów taksonomii oraz
działalności przejściowe
 Obrót działań, które mogłyby zostać
zaklasyfikowane zgodnie z
taksonomią, jednak które nie
spełniają kryteriów technicznych i
całkowity obrót działań zgodnych z
taksonomią
- Informacje wymagane w ramach litery
e) i f) poprzedniego slajdu
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