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Propozycja systemu zrównoważonych finansów w Unii Europejskiej

Zrównoważony ład
korporacyjny(1)
Public Country-by-Country Tax
reporting
(PCbCR) (1)
CSRD (rewizja NFRD)
Corporate Sustainability
Reporting Directive
Ujawnienia ESG(1)
2023-2025

Publikują

1

Przekierowanie przepływów
kapitałowych w stronę
zrównoważonych inwestycji

2

Systematyczne zintegrowanie
ryzyk ESG w systemy
zarządzania ryzykiem

3

Promocja przejrzystości
w gospodarce i operacjach
finansowych

Przedsiębiorstwa
w UE

SFDR
Sustainable Finance
Disclosure Regulation
Ujawnienia ESG
Od 2021
Inwestorzy
oraz analitycy

EU Taxonomy
% Zielony Przychód,
Capex & Opex
2022 za 2021

(1)
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Interesariusze
zewnętrzni

EU Green Bond
Framework (1)

EU Taxonomy
% GAR etc
2021-2022

Projekt w trakcie realizacji
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Taksonomia – system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Ponad 80 działalności reprezentujących
93% wszystkich emisji GHG w UE
• Leśnictwo (rolnictwo przesunięte
w czasie)
• Działania na rzecz ochrony
i renowacji środowiska
• Budownictwo oraz rynek
nieruchomości
• Branża wodno-odpadowa
• Branża energetyczna
• Przemysł (z uwzględnieniem: Aluminium,
żelazo i stal, cement, urządzenia do energii
odnawialnej, wodór, pierwotne tworzywa
sztuczne, chemia organiczna, transport i
technologie niskoemisyjne)

•
•
•

Transport
Badania i innowacje
IT oraz komunikacja

KRYTERIA KLASYFIKACJI

1. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych:
stabilizacja emisji gazów cieplarnianych zgodnie z celami porozumienia
paryskiego.
Przyczynianie się do
realizacji przynajmniej
1 z 6 celów
środowiskowych*

Minimalizacja
szkodliwego
wpływu * (‘DNSH’)

• Działalności niskoemisyjne i zgodne z porozumieniem paryskim (np.
wytwarzanie energii ze słońca - fotowoltaika, transport niskoemisyjny)
• Działania przejściowe - transition activities (najlepsze praktyki dostępne
w sektorach, w których nie można osiągnąć zerowej emisji dwutlenku
węgla, takich jak stal)
• Działania wspomagające, umożliwiające - enabling activities (sektory,
które pomagają rozwijać działalność bezemisyjną, np. produkcja turbin
wiatrowych)

2. Dostosowanie (adaptacja) do zmian
klimatycznych (zmniejszenie negatywnego wpływu obecnej lub
oczekiwanej zmiany klimatu na ludzi, przyrodę i działalność gospodarczą)
Przestrzeganie
zasad
bezpieczeństwa
(OECD, UN, ILO)

3. Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów
wodnych i morskich
4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym
5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

* kryteria ilościowe i jakościowe
zdefiniowane w ramach taksonomii
© 2021 Deloitte Polska

CELE ŚRODOWISKOWE

6. Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej
i ekosystemów
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Taksonomia – system klasyfikacji działalności zrównoważonej środowiskowo
KOGO DOTYCZY TAKSONOMIA?

UE oraz kraje
członkowskie

Utworzenie
Platformy
zrównoważonego
finansowania

• Określanie wymogów dla uczestników rynków
finansowych lub emitentów w odniesieniu do
zrównoważonych produktów finansowych, obligacji

(50 członków, w tym
instytucje finansowe,
przemysł, organizacje
pozarządowe, naukowcy,
podmioty publiczne)

Przedsiębiorstwa

Inwestorzy
instytucjonalni
(ubezpieczyciele,
fundusze
emerytalne,
zarządzający
aktywami)

• Taksonomia dotyczy wszystkich przedsiębiorstw
podlegających pod dyrektywę dot. raportowania
niefinansowego (NFRD) – około 6000 podmiotów w
UE
• Ujawnianie wskaźników dot. zrównoważonych
działalności (przychody, Capex and Opex)

• Uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają
produkty finansowe
• Definicja „zielonych" produktów finansowych
• Analiza inwestycji bazowych i ujawnianie informacji
dot. udziału zrównoważonych działalności oraz KPI

Draft aktu
delegowanego
dot.
obowiązków w
zakresie
ujawnień za
2021 rok

Pierwsze
ujawnienia dot.
możliwych do
zaklasyfikowania
działalności jako
taksonomicznych
« eligible »

Link here

Link here
Październik
2020

Marzec 2020

Czerwiec
2020

Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i
Rady UE 2020/852
z dnia 18 czerwca
2020
Text here

Maj 2021

Kwiecień
2021

Draft aktu
delegowanego
wskazującego
kryteria techniczne
dla 2 pierwszych
celów
środowiskowych

2021

Grudzień
2021

Akty delegowane
dot. techniczne
kryteria klasyfikacji
dot. pozostałych 4
celów
środowiskowych

2022

Pierwsze ujawnienia
dot. zgodności z
taksonomią « green
KPIs » (Capex, Opex
oraz przychody)

Treść dostępna tutaj
Akty delegowane 1 i 2

Platforma zrównoważonego finansowania - regularna aktualizacja zakresu taksonomii UE, kryteriów technicznych i wytycznych
© 2021 Deloitte Polska
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Taksonomia - stan obecny i zastosowanie
Tylko niewielki odsetek przedsiębiorstw spełnia wymogi Taksonomii. Zależy to w dużym stopniu od sektora. Równocześnie,
Taksonomia będzie wykorzystywana w kilku inicjatywach.
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30%
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40%

20%
EURO STOXX 50

4%

60%

70%

80%

69%

Taxonomy-relevant
41%

2%

22%
CAC 40

50%

2%

Taxonomy-relevant and SC criteria met

3%

16%

2%

27%
DAX

Taxonomy-aligned

5%

1%
12%

1%
Taxonomy-relevant

Taxonomy-relevant and SC criteria met

Automotive Sector

Taxonomy-aligned

Utilities Sector

Źródło: Adelphi European Sustainable Finance Survey

NFRD (wkrótce CSRD)
Zasady ujawniania informacji i taksonomia dostosowanie obrotów, nakładów
inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla
przedsiębiorstw objętych zakresem NFRD

© 2021 Deloitte Polska

SFDR
Dodatkowe zasady dotyczące ujawniania
informacji w odniesieniu do podlegających
taksonomii zrównoważonych produktów
finansowych SFDR w portfelu

Standard zielonych obligacji UE
Łączenie działalności objętej taksonomią
poprzez ich refinansowanie za pomocą
zielonych obligacji zgodnych z unijnym
systemem GBS

Oznakowanie ekologiczne UE
Minimalny udział aktywów zgodnych z
taksonomią w portfelu w celu uzyskania
oznakowania ekologicznego UE dla produktów
finansowych

8

Przykłady pierwszych publikacji w zakresie taksonomii (przed opublikowaniem ostatecznych tekstów aktów
delegowanych)

Link here
Link here

Link here
© 2021 Deloitte Polska

9

1
2
3

4

Szczegółowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
© 2021 Deloitte Polska
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Definiowanie "zielonych” wskaźników
Sprawozdanie końcowe ESMA, rekomendacje w zakresie w Art. 8 Taksonomii
Raport końcowy ESMA ws. Art. 8 Taksonomii z dnia 26 lutego 2021 roku na bazie konsultacji z 77 podmiotami w listopadzie 2020 roku.

Zielone wskaźniki raportowane
za 2022 r. (w odniesieniu do
dwóch celów środowiskowych)
wraz z danymi porównawczymi
za 2021 rok.

1

% „zielonych” przychodów

2

% „zielonych” wydatków CAPEX związanych z zasobami i procesami zrównoważonymi
środowiskowo

3

% „zielonych” kosztów OPEX związanych z aktywami i procesami zrównoważonymi
środowiskowo

Feedback ogólny od respondentów:
-

krótki czas na przygotowanie,

-

brak wystarczających danych, możliwość opieranie się na danych szacunkowych,

-

potrzeba dodatkowych wyjaśnień, regulacji uszczegóławiających,

-

zaangażowanie audytora

© 2021 Deloitte Polska
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Taksonomia UE - ogólne ujawnienia proponowane przez ESMA
Pierwszy rok zastosowania – przykład (przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego)
Tabela 1: Proporcja przychodów z produktów lub usług w ramach działalności gospodarczej kwalifikującej się jako zrównoważona środowiskowo zgodnie z Art.. 3 i 9 Rozporządzenia ws. Taksonomii - ujawnienia za rok N

Działalność gospodarcza (1)

Wartość
bezwzględna
przychodów
Kody (2) (3)
Waluta

A. DZIAŁALNOŚĆ
KWALIFIKUJĄCA SIĘ
A1. Działalność kwalifikująca
się dostosowana do
Taksonomii
Działalność A
Działalność B
Przychody z działalności
kwalifikującej się
dostosowanej do Taksonomii
(A1)
A2. Działalność kwalifikująca
się niedostosowana do
Taksonomii
Działalność D
Działalność E
Przychody z działalności
kwalifikującej się
niedostosowanej do
Taksonomii (A2)
Razem (A1 + A2)
B. DZIAŁALNOŚĆ
NIEKWALIFIKUJĄCA SIĘ
Przychody z działalności
niekwalifikującej się (B)
Razem (A + B)

Łagodzenie
Udział
zmiany
w przychodach klimatu
(4)
(5)
%
%

Kryteria istotnego wkładu
Gospoda
Zasoby rka
wodne obiegu
i morskie zamknięt Zanieczyszczenia
(7)
ego (8) (9)
%
%

Adaptacja
do zmiany
klimatu
(6)
%

Kryteria niewyrządzania poważnej szkody
Łagodzenie
zmiany
klimatu
(11)
T/N

Bioróżnorodność
i ekosystemy
(10)
%

20%
11%

50%
0%

0%
0%

0%
100%

0%
0%

0%
0%

0%
0% T

31%

10%

0%

11%

0%

0%

0%

18%
20%

0%
50%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0% T
0% T

38%
69%

10%

0%

11%

0%

0%

0%

Adaptacja
do zmiany
klimatu
(12)
T/N

Zasoby
wodne
i morskie
(13)
T/N

Gospodarka
obiegu
zakniętego Zanieczyszczenia
(14)
(15)
T/N
T/N

Bioróżnorodność
i ekosystemy
(16)
T/N

Minimalne
normy
(17)
T/N

T
T

T

T
T

T
T

T
T

T
T

T
N

T
T

T
T

T
T

T
T

T
T

Udział przychodów
dostosowanych do
taksonomii w roku
N (19)

Udział przychodów
dostosowanych do
taksonomii w roku N1 (19)

Kategoria
(działalność
umożliwiająca
zastosowanie /
przejściowa) (2)
E/T

10%
11%

E

21%

10%**

0%
0%

21%

T

10%*

31%
100%

* Z informacji zawartej w tej komórce wynika, że tylko 50% działalności A kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo i w związku z tym tylko 50% przychodów z tej działalności jest dostosowanych do Taksonomii.
** Suma kluczowych wskaźników efektywności dotyczących przychodów związanych z działalnością umożliwiającą zastosowanie i przejściową.

© 2021 Deloitte Polska
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Ogłoszenie w roku 2022 finansowych kluczowych wskaźników dla „zielonych” inicjatyw za rok 2021

% „ZIELONYCH” PRZYCHODÓW
W odniesieniu do celów środowiskowych przychody uwzględnia się, jeżeli działalność gospodarcza
zakwalifikowana w taxonomii (taxonomy-eligible) spełnia kryteria zgodności z taksonomią
(taxonomy-aligned):

“ZIELONE”
PRZYCHODY

i.

kryterium istotnego wkładu w osiągniecie jednego lub kilku w/w celów środowiskowych, w tym
poprzez spełnienie technicznych kryteriów kwalifikacji,

ii. kryterium niewyrządzania znaczącej szkody dotyczącej któregokolwiek z celów
środowiskowych, w tym poprzez spełnienie technicznych kryteriów kwalifikacji,

Etap kontroli
technicznych
kryteriów kwalifikacji

iii. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

Definicja “przychodów netto ze sprzedaży” zawarta w Art. 2(5) Dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych jako
punkt odniesienia.
Uczestnicy rynku niefinansowego stosujący Standardy MSSF powinni uwzględniać kwoty prezentowane jako „przychody”
zgodnie z MSR 1 par. 82(a), w tym przychody z umów z klientami (MSSF15), przychody z tyt. Umów najmu (MSSF16).

PRZYCHODY
RAZEM

Nie uwzględnia się przychodów od jednostek powiązanych, które byłby eliminowane zgodnie z (MSSF10), przychodów
z dotacji rządowych (MSR20), przychodów dotyczących działałności zaniechanej (MSSF5)
Uczestnicy rynku niefinansowego stosujący krajowe standardy rachunkowości powinni uwzględniać kwoty rozliczane
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami tych standardów.

© 2021 Deloitte Polska
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Ogłoszenie w roku 2022 finansowych kluczowych wskaźników dla „zielonych” inicjatyw za rok 2021
Raport końcowy ESMA, ws. Art. 8 Taksonomii z dnia 26 lutego 2021 roku

% „ZIELONYCH” NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
NAKŁADY
INWESTYCYJNE
DOTYCZĄCE
SKŁADNIKÓW
AKTYWÓW I
PROCESÓW
ZRÓWNOWAŻONYCH
ŚRODOWISKOWO

NAKŁADY
INWESTYCYJNE
RAZEM

Nakłady inwestycyjne uwzględnia się jeżeli:

1

Poniesione wydatki związane są z aktywami lub procesami, które dotyczą działalności gospodarczej dostosowanej do taksonomii, lub

2

Poniesione wydatki stanowią część planu rozszerzenia działaności zgodnej z taksonimią lub spełnienia przez działalność kwalifikujacą się jako
taksonomicznakryteriów zgodności z taksonomią (aby umożliwić kwalifikację nakładów inwestycyjnych, plan taki powinien zakładać, że
działalność gospodarcza będzie zgodna z taksonomią w ciągu okresu do 5 lat (chyba że na podstawie cech danej inwestycji można uzasadnić
dłuższy okres), lub

3

może nie być częścią planu, jeżeli kwalfikuje się jako przypadek wyjątkowy, wskazany w Raporcie końcowym TEG. Przypadki takie to przede
wszystkim technologie niskoemisyjne oraz metody renowacji budynków, których powszechne zastosowanie ma fundamentalny wpływ na
redukcję emisji w istniejącej zabudowie na obszarze UE.

Zwiększenia aktywów materialnych i niematerialnych w ciągu roku obrotowego przed przeszacowaniem (w tym obliczeniem utraty wartości),
odliczeniem amortyzacji za dany rok i z wykluczeniem zmian wartości godziwej oraz zwiększenia będące skutkiem przejęć w formie połączenia
jednostek gospodarczych.
W tym celu: Przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego stosujące MSSF powinny zdefiniować nakłady inwestycyjne jako koszty rozliczane na
podstawie: MSR 16 par. 73 (e) (i) i (iii); MSR 38 par. 118 (e) (i) – prace rozwojowe, MSR 40 par. 76 (a) i (b); MSR 40 par. 79 (d) (i) i (ii) (dla modelu
kosztowego); MSR 41 par. (b) i (e); oraz MSSF 16 par. 53(h).
Uwzględnia się takze nakłady wynikające z akwizycji (IFRS3) oraz wspólnych działań (MSSF11)

© 2021 Deloitte Polska
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Ogłoszenie w roku 2022 finansowych kluczowych wskaźników dla „zielonych” inicjatyw za rok 2021
Raport końcowy ESMA, ws. Art. 8 Taksonomii z dnia 26 lutego 2021 roku

% „ZIELONYCH” KOSZTÓW OPERACYJNYCH
KOSZTY OPERACYJNE
DOTYCZĄCE
SKŁADNIKÓW
AKTYWÓW I
PROCESÓW
ZRÓWNOWAŻONYCH
ŚRODOWISKOWO

KOSZTY OPERACYJNE
RAZEM

Koszty operacyjne uwzględnia się jeżeli:

1

związane są z aktywami lub procesami, które dotyczą działalności gospodarczej dostosowanej do taksonomii takich jak, koszty które nie
są kapitalizowane (np. remonty, maintenance - utrzymanie), koszty badawcze, szkolenia lub

2

stanowią część planu rozszerzenia działaności zgodnej z taksonimią lub spełnienia przez działalność kwalifikujacą się jako taksonomiczna
kryteriów zgodności z taksonomią, lub

3

są kosztami dotyczącymi przypadków wyjątkowych wskazanych w Raporcie końcowym TEG. Przypadki takie to przede wszystkim
technologie niskoemisyjne oraz metody renowacji budynków, których powszechne zastosowanie ma fundamentalny wpływ na redukcję
emisji w istniejącej zabudowie na obszarze UE.

-

Koszty operacyjne definiuje się jako koszty nieskapitalizowane, obejmujące: badania i rozwój, metody renowacji budynków, leasing
krótkoterminowy, utrzymanie i remonty, a także inne koszty bezpośrednie związane z bieżącym serwisowaniem rzeczowych aktywów
trwałych, niezbędnym do zapewnienia ciągłości i efektywności ich funkcjonowania.

-

Ponadto podmioty spoza sektora finansowego stosujące lokalne standardy rachunkowości i nie kapitalizujące prawa użytkowania
składnika aktywów mają obowiązek uwzględniania kosztów leasingu w definicji kosztów operacyjnych.

-

Wymóg uwzględniania wyłącznie kosztów bezpośrednich (np. brak uzględniania kosztów ogólnych wynagrodzeń).

Nie uwzględnia się
- kosztów amortyzacji,

- kosztów poniesionych dotyczących inwestycji rozpoczętych przed datą obowiązywania raportowania KPI.
© 2021 Deloitte Polska
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Ujawnienia, które powinny towarzyszyć trzem kluczowym wskaźnikom KPI
Towarzyszące informacje muszą być przedstawione w formacie umożliwiającym porównywalność.
NFRD (Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych): należy ujawnić informacje „w stopniu niezbędnym do zrozumienia
rozwoju, wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej działalności, dotyczącym między innymi kwestii środowiskowych”.

Informacje towarzyszące trzem kluczowym wskaźnikom KPI powinny obejmować:

• zasady rachunkowości, w tym odniesienia do pozycji sprawozdania
finansowego dotyczących przychodów i nakładów inwestycyjnych oraz
ewentualnych różnic względem alternatywnych wskaźników wyników,

• ocenę stopnia zgodności z Taksonomią:
(i)
informacje dotyczące zgodności z Taksonomią: dla każdego rodzaju
działalności gospodarczej - wyjaśnienie sposobu oceny zgodności z
kryteriami technicznymi oraz charakteru tej działalności,

(ii)

udział w osiąganiu różnorodnych celów: wyjaśnienie czy i jak
przyporządkowano wskaźniki do celów i w jaki sposób uniknięto
powtórzeń w obliczeniach,

(iii)

rozbicie kluczowych wskaźników KPI na elementy i wyjaśnienie
metodologii rozbicia,

© 2021 Deloitte Polska

• kontekst: przyczyny zmian w danym okresie
sprawozdawczym.

•
•
•
•

Zgodność przez odniesienie
Dane porównawcze (jeden rok)

Waluta prezentacji
Zasady ogólne
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1
2
3

4

Advice to the Commission on KPIs and methodology for disclosure by credit institutions
and investment firms under the NFDR on how and to what extent their activities qualify
as environmentally sustainable according to the EU Taxonomy Regulation
© 2021 Deloitte Polska
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Art. 8 Taksonomii – propozycje Europejskich Organów Nadzoru
Przegląd

Spółki (NFRD, później CSRD)
Spółki objęte Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) lub Dyrektywą
CSRD muszą dostosować do wymogów Taksonomii swój:
• Przychód
• CapEx
• OpEx
Od stycznia 2022 r. mają obowiązek ujawniać tylko udział działalności (Taxonomy eligible oraz
non-eligible) dla celów środowiskowych (1) łagodzenia zmian klimatycznych (2) adaptacji do
zmian klimatycznych. Począwszy od stycznia 2023 r. obowiązek ten zostanie rozszerzony na
pozostałe cele środowiskowe (3-6).

Sektor finansowy (NFRD)
Kluczowe wskaźniki wydajności miały zastosowania dla banków, firm ubezpieczeniowych i
zarządzających aktywami, ponieważ w Rozporządzeniu w sprawie taksonomii nie określono
żadnych porównywalnych wskaźników dla sektora finansowego. Komisja Europejska zwróciła
się do Europejskich Organów Nadzoru (ESA) o zaproponowanie alternatywnych wskaźników.
Dn. 1 marca 2021 r. Europejskie Organy Nadzoru (ESMA, EBA i EIOPA) opublikowały swoje
rekomendacje.

© 2021 Deloitte Polska

Akt delegowany dot. Art. 8.
rozporządzenia 2020/852
(Taksonomii UE)
Akt delegowany precyzuje wymogi
sprawozdawcze określone w rozporządzeniu
w sprawie taksonomii. Określa on treść,
metodologię i przedstawia wzory
sprawozdawczości dla przedsiębiorstw
finansowych i niefinansowych.
Normy zwiększają przejrzystość
i zapobiegają „green washingowi” poprzez
informowanie inwestorów o dostosowaniu
do taksonomii.
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Art. 8 Taksonomii – propozycja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)
Podsumowanie

EBA doradził Komisji Europejskiej w zakresie rekomendowanych KPI oraz ujawnień dla instytucji kredytowych oraz firm inwestycyjnych
w związku z wymaganiami Art. 8. Taksonomii: Kiedy działalność klasyfikuje się jako zrównoważona według Taksonomii UE?
EBA zaproponował różne KPI, w tym główny wskaźnik zielonych aktywów (Green Asset Ratio – GAR). Te KPI mają dać
interesariuszom lepsze zrozumienie w jakim stopniu instytucje przechodzą transformację w stronę zrównoważonego finansowania

GAR

Aby ułatwić ujawnianie informacji instytucjom i rozszerzyć zakres KPI, zaproponowano Komisji Europejskiej środki
proporcjonalności i doradztwo polityczne
W opinii i raporcie końcowym wraz z załącznikami EBA przedstawia szczegółowe informacje na temat KPI i sposobu ich ujawniania.
Przedstawione są również informacje na temat zakresu i metodologii stosowanej do obliczania tych KPI oraz informacje jakościowe,
które powinny być ujawnione
Ponadto opinia zawiera również ocenę kosztów wdrożenia oraz zakresu proponowanych KPI i ujawnień

© 2021 Deloitte Polska
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Art. 8 Taksonomii – propozycja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)
Wskaźnik zielonych aktywów
Wskaźnik zielonych aktywów (GAR)
Podstawowy wskaźnik: Stosunek aktywów finansowych przyczyniających się do zrównoważonych działań łagodzących zmiany
klimatu i dostosowujących się do zmian klimatu. Zakres wskaźnika zostanie rozszerzony na wszystkie sześć celów zrównoważonego
rozwoju.
Instytucje kredytowe powinny ujawniać zagregowaną wartość GAR dla wszystkich bilansowych aktywów kwalifikowanych, w podziale
na cele środowiskowe i typy kontrahentów. Definicja wskaźników bazuje na następujących elementach:
• Licznik: Kredyty i pożyczki/dłużne papiery wartościowe/akcje/odzyskane zabezpieczenia/całkowite ekspozycje finansujące
działalność gospodarczą zgodną z taksonomią.
• Mianownik: Łączne kwoty powyższych pozycji (z uwzględnieniem zalecanego zakresu aktywów, które mogą zostać
zaklasyfikowane jako taksonomiczne)
Instytucje w uzupełnieniu do GAR, powinny ujawnić informację jaki procent ich aktywów ogółem został objęty wskaźnikiem.
GAR pokazuje udział aktywów instytucji kredytowej, które są zrównoważone środowiskowo zgodnie z taksonomią UE (według zakresu
instrumentów, kontrahentów i lokalizacji działalności zdefiniowanych przez EBA).

© 2021 Deloitte Polska
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Akt delegowany dot. art. 8. Taksonomii – Instytucje kredytowe
Annex VI aktu delegowanego składa się z 8 tabeli wzorów

0. Summary of
KPIs –
(calculated)

© 2021 Deloitte Polska

1. Covered
Assets (GAR,
off-balance)

2. GAR –
Sector
information

3. GAR KPIs
Stock
(calculated)

4. GAR KPIs
flow
(calculated)

5. Financial
Guarantees
and Assets
under
Management
(calculated)

6. Fees and
Commission
Income

7. Trading KPIs
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Akt delegowany dot. art. 8. Taksonomii – Instytucje kredytowe
Tabela 1 – Aktywa kwalifikowalne (GAR, off-bal)

Aktywa w zakresie Green Asset Ratio
Kredyty i pożyczki, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (trzymane nie w celach nie tradingowych)
kwalifikowalne do kalkulacji GAR
Instytucje finansowe: Instytucje kredytowe
Kredyty i pożyczki, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe
Inne instytucje finansowe: Firmy inwestycyjne, zarządzający, ubezpieczyciele
Kredyty i pożyczki, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe

Ekspozycje pozabilansowe – Spółki podlegające pod NFRD

Przedsiębiorstwa niefinansowe: podlegające pod wymogi ujawnień NFRD
Kredyty i pożyczki, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe

Gwarancje finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe: w tym MŚP (nie podlegające pod wymogi ujawnień NFRD)
Kredyty i pożyczki (w tym komercyjne kredyty na nieruchomości i pożyczki na renowację)
instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe: spoza UE (nie podlegające pod wymogi ujawnień NFRD)
Kredyty i pożyczki, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe

Wartość zarządzanych aktywów
Instrumenty dłużne
Instrumenty kapitałowe

Gospodarstwa domowe
Kredyty (nieruchomości mieszkalne, pożyczki remontowe, kredyty na pojazdy)

Samorządy – Finansowanie nieruchomości mieszkalnych
Zabezpieczenie uzyskane w postaci: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

Inne aktywa nie wliczane do kalkulacji GAR
Całość aktywów
© 2021 Deloitte Polska
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Akt delegowany dot. art. 8. Taksonomii – Firmy inwestycyjne
Podsumowanie

Firmy inwestycyjne działające na własny rachunek
Całość aktywów zainwestowana

Firmy inwestycyjne nie działające na własny rachunek
Przychody (opłaty, prowizje i inne korzyści pieniężne)

na własnych rachunek

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń

na rachunek klientów

Wykonywanie zleceń na rachunek klienta
Zarządzanie portfelem

Doradztwo inwestycyjne
Underwriting instrumentów finansowych
Operacje na rynku MTF – Multilateral Trading Facility
Operacje na rynku OTF – zorganizowane platformy obrotu

Całość

© 2021 Deloitte Polska

Ujęte w KPI

Taxonomy-eligible

Taxonomy-aligned

Transitional
Enabling
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Art. 8 Taksonomii
Przepływ danych

TAKSONOMIA UE
Działalność

Działalność

Działalność

Spółka kapitałowa

Bank

Ubezpieczenia

Jednostka zarządzająca
aktywami

Bank

TCFD
Działalność
•

Klasyfikacja działalności (np.
transport) według Technicznych
kryteriów kwalifikacji

© 2021 Deloitte Polska

SFDR

Działalność

Spółka kapitałowa
•

Ujawnienie udziału obrotów,
nakładów inwestycyjnych
i kosztów operacyjnych,
zgodnych z wymogami
Taksonomii

Jednostka zarządzająca
aktywami

Ubezpieczenia

Bank
•

•

Ujawnienie aktywów zgodnych
z wymogami Taksonomii,
według Rekomendacji EBA
Ujawnienie informacji na temat
zrównoważonych
środowiskowo produktów
i usług finansowych (SFDR)

CSRD (NFRD)
Jednostka zarządzająca
aktywami

Ubezpieczenia
•

•

Ujawnienie o działalności
ubezpieczeniowej zgodnej z
wymogami Taksonomii, w/g
propozycji EIOPA
Ujawnienie zrównoważonych
pod względem środowiskowym
ubezpieczeniowych produktów
inwestycyjnych (IBIP)

•

Ujawnienie dot. aktywów zgodnych
z wymogami Taksonomii, w/g
propozycji ESMA

•

Ujawnienie dot. zrównoważonych
środowiskowo produktów
inwestycyjnych (np. funduszy
i zarządzania majątkiem)
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Wdrażanie Taksonomii UE
Wszystkie zidentyfikowane do zakwalifikowania działalności muszą przejść czteroetapowy proces

Analiza
1

Sprawdzić
kwalifikowalność
działalności (Taxonomy
eligible)

• Sprawdzić, czy działalność
gospodarcza firmy pasuje do
określonej kategorii
makrosektora kodów NACE
• Zidentyfikować działania
kwalifikowane do taksonomii
poprzez mapowanie działań
firmy w odniesieniu do
taksonomii

Raport
2

Sprawdzić kryteria
techniczne

• Zweryfikować zgodność z
odpowiednimi technicznymi
kryteriami kwalifikacji
dotyczącymi znacznego
wkładu w realizację co
najmniej jednego z celów
środowiskowych

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 3, 10-16]

Poziom aktywności gospodarczej

3

Sprawdzić DNSH

• Sprawdzić zgodność z
kryteriami minimalizacji
szkodliwego wpływu (DNSH)

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 17]

Poziom aktywności gospodarczej

4

Spełnienie zasad
bezpieczeństwa

• Sprawdzić przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa:
Wytycznych OECD dla
przedsiębiorstw
wielonarodowych oraz
Wytycznych ONZ
dotyczących biznesu i praw
człowieka

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 18]

Poziom aktywności gospodarczej

Wypracowanie
wymaganych ujawnień
• Wyliczyć i ujawnić udział
działalności zgodnej z
taksonomią (Taxonomy
aligned):
• Przychodu
• CapEx oraz
• OpEx
• Zaraportować proporcje dla
łagodzenia zmiany klimatu
i adaptacji do zmian klimatu
w 2023 r. (za rok 2022) oraz
dla wszystkich celów jeżeli
odpowiednie akty
delegowane zostaną
zatwierdzone na czas
[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 8]

Trzyetapowy proces weryfikacji
© 2021 Deloitte Polska
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1
2
3

4

Podsumowanie draftu aktu delegowanego
dotyczącego Art. 8 taksonomii
© 2021 Deloitte Polska
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Taksonomia w odniesieniu do firm
Potencjalne skutki wdrożenia nowych regulacji dla spółki

Obowiązki w zakresie ujawień
(obecna wersja Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
zrównoważone inwestycje):

Propozycja Aktu delegowanego dot. Art. 8
(obecna wersja Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających
zrównoważone inwestycje)z dnia 07.05.2021:

Art. 8 Przedsiębiorstwa ujawniają w szczególności następujące informacje:

Art. 3 Ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych

• udział procentowy obrotu pochodzącego z produktów lub usług związanych z
działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo

Art. 4 Ujawnienia zarządzających aktywami

• udział procentowy nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych odpowiadający
aktywom lub procesom związanym z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako
zrównoważona środowiskowo

Art. 6 Ujawnienia firm inwestycyjnych

Timeline: 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.

Art. 5 Ujawnienia instytucji kredytowych
Art. 8 Zasady ujawniania informacji przez przedsiębiorstwa finansowe

Timeline: Od 1.01.2022 ujawnienia przedsiębiorstw niefinansowych powinny dotyczyć
wyłącznie udziału działalności zidentyfikowanej w ramach taksonomii oraz pozostałych
działalności które nie zostały zakwalifikowane w taksonomii (Taxonomy-eligible and
Taxonomy non-eligible) do całości działalności.
Pełne wymagania zgodnie z rozporządzeniem, w tym wskaźniki KPI udział (Przychodu,
CapEx, OpEx) działalności zgodnych z taksonomia (Taxonomy aligned) mają być
ujawniane od 1 stycznia 2023 r.

© 2021 Deloitte Polska
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Taksonomia UE w 2022 r. za 2021 r.
W celu zidentyfikowania jaka część działalności przedsiębiorstwa jest kwalifikowana (Taxonomy eligible)
muszą zostać wykonane poniższe kroki
Ocena przedsiębiorstwa pod kątem kwalifikowania do taksonomii (Taxonomy eligible)

01

02

03

04

• % danych działalności kwalifikujących
się do taksonomii (Taxonomy eligible)
• Działalność 1 nie kwalifikuje się do
taksonomii (Taxonomy non-eligible)

• Wykazać znaczny wkład w realizację
celów środowiskowych
• Techniczne kryteria kwalifikacji
przeprowadzane na podstawie zbioru
progów według działalności
• Niektóre działalności nie mają
kryteriów przez co cały przychód
z nich jest kwalifikowany

• Potwierdzić, że działalność nie
wyrządza poważnych szkód pozostałym
celom poprzez odpowiednią analizę
due diligence

01

Działalności podlegające sprawdzeniu
% działalności przedsiębiorstwa
kwalifikujący się do taksonomii
(Taxonomy eligible)

PRZEDSIĘBIORSTWO A

02

Działalność 1

Działalność 2

Działalność 3

Działalność 4

25%

45%

15%

15%

45% + 15% + 15% = 75%

Sprawdzenie technicznych kryteriów kwalifikacji

Działalność 2
% działalność przedsiębiorstwa
zakwalifikowanej jako taksonomiczna
(Taxonomy alligned)

Działalność 3
Działalność 4

Brak progu

03

DNSH - Minimalizacja szkodliwego wpływu

04

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

45% + 15% = 60%

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

© 2021 Deloitte Polska
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Wdrażanie Taksonomii UE w 2022 r. za 2021 r.
Zidentyfikowane do zakwalifikowanie działalności przedsiębiorstwa – wyliczenie udziału
RAPORT

ANALIZA

01

02

Sprawdzić kwalifikowalność
działalności (Taxonomy eligible)

Wyliczyć udział taxonomy
eligible oraz non-eligible
w całej działalności

• Sprawdzić, czy działalność
gospodarcza firmy pasuje
do określonej kategorii
makrosektora kodów NACE

• Wyliczyć udział działalności
przedsiębiorstwa,
które kwalifikują się do
taksonomii (Taxonomy
eligible) oraz tych
działalności, które się nie
kwalifikują do całości
działalności

• Sprawdź zgodność z
kryteriami minimalizacji
szkodliwego wpływu (DNSH)

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 3, 10-16]

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 17]

• Zidentyfikować działania
kwalifikowane do taksonomii
poprzez mapowanie działań
firmy w odniesieniu do
taksonomii

Poziom aktywności gospodarczej

© 2021 Deloitte Polska

03
Sprawdzić DNSH

Poziom aktywności gospodarczej

04

05

Spełnienie zasad bezpieczeństwa

Raport wymaganych ujawnień

• Sprawdzić przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa
w tym: (OECD Guidelines
for Multinational Enterprises
and the UN Guiding
Principles on Business and
Human rights)

[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 18]

Poziom aktywności gospodarczej

• Wyliczyć i ujawnić udział
zgodnego z taksonomią
(Taxonomy aligned):
• Przychodu
• CapEx oraz
• OpEx
• Zaraportować proporcje dla
łagodzenia zmiany klimatu
i adaptacji do zmian klimatu
podczas 2023 (za rok 2022)
oraz dla wszystkich celów
w 2023 (za rok 2022)
[EU Taxonomy 2020/852 – Artykuł 8]
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Wymagania od 1 stycznia 2023 zgodnie z art. 11 propozycji
aktu delegowanego z 7 maja 2021 roku

30

Taksonomia UE
Czteroetapowy proces, który zawiera kryteria i wymagania , które determinują czy dana działalność jest zgodna z
Taksonomią (Taxonomy alligned)

1) Istotne przyczynianie się do przynajmniej jednego z celów środowiskowych

1 Istotne przyczynianie się do realizacji
celów środowiskowych
2

• Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatycznych
• Dostosowanie (adaptacja) do zmian klimatycznych
• 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
Wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych określonych
(2020/852 – Artykuł 3a)

Techniczne kryteria
kwalifikacji“

2) Techniczne kryteria kwalifikacji
3

DNSH

4

Zasady
bezpieczeństwa

Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję (2020/852 – Artykuł 3d)

3) Minimalizacja szkodliwego wpływu (DNSH)
Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych (2020/852 – Artykuł 3b)

4) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (Prawa człowiek i pracownika)
Przedsiębiorstwa niefinansowe:

Udział % (Taxonomy
alligned) działalności
© 2021 Deloitte Polska

Działalnośći (Taxonomy alligned)

Działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa
wskazanymi w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ
dotyczących biznesu i praw człowieka (2020/852 – Artykuł 3c)

Całośc: Przychód/CapEx/OpEx
31

Taksonomia UE w 2023 roku
W celu zidentyfikowania jaka część działalności przedsiębiorstwa jest zgodna z Taksonomią (Taxonomy alligned)
musi zostać przeprowadzony cały czteroetapowy proces, a dodatkowo muszą zostać spełnione kryteria techniczne
Ocena przedsiębiorstwa pod kątem dostosowania taksonomii (Taxonomy alligned)

1

2

• % (Przychód/CapEx/OpEx) działalności
kwalifikujących się do taksonomii
(Taxonomy eligible)
• Działalność 1 nie kwalifikuje się do
taksonomii (Taxonomy non-eligible)
• Wykazać znaczny wkład w realizację
celów środowiskowych
• Techniczne kryteria kwalifikacji
przeprowadzane na podstawie zbioru
progów według działalności
• Niektóre działalności nie mają
kryteriów przez co cały przychód z
nich jest kwalifikowany

% działalności przedsiębiorstwa
kwalifikująca się do taksonomii
(Taxonomy eligible) podlegający
sprawdzeniu kryteriów

1. Działalności podlegające sprawdzeniu
Przedsiębiorstwo A
Działalność 1

Działalność 2

Działalność 3

25%

45%

15%

Działalność 4

2. Sprawdzenie technicznych kryteriów kwalifikacji
Działalność 2

✓

Działalność 3

3
4

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

© 2021 Deloitte Polska

% działalność przedsiębiorstwa
zgodna z taksonomią (Taxonomy
alligned)

X

Działalność 4
• Potwierdzić, że działalność nie
wyrządza poważnych szkód
pozostałym celom poprzez
odpowiednią analizę due diligence

15%

45% + 15% + 15%
=
75%

Brak progu

3. DNSH - Minimalizacja szkodliwego wpływu

✓

45% + 15%
=
60%

✓

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

✓

✓
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Już w czerwcu zapraszamy na kolejne webinary Deloittte!
# Klimat na zmiany w biznesie

www.deloitte.com/pl/klimatnazmiany
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