
*Dla okresów 3Q2017 i 3Q2016 zaprezentowano dane skonsolidowane, dla okresu 3Q2015 dane jednostkowe 

159 
spółek (tj. 36% z 440 emitentów 

z GPW) opublikowało dane 
niefinansowe za rok 2019.

Czy spółki są gotowe na Europejski Zielony Ład 
i działania z nim związane?

badanych, tj. 54 spółki wskazały na 
„standardy własne” jako podstawowe dla 

gromadzenia danych niefinansowych.

31% (tj. 50) spółek wskazało na GRI.

34%

to skonsolidowane sprawozdania 
albo oświadczenia grup 

kapitałowych.

83%

badanych, tj. 28 spółki podały emisję 
wszystkich gazów cieplarnianych (ich 
emisja 2019: 28,2 mln ton). 47 spółek 

podało tylko emisję CO2 (110,2 mln ton).

7%

10 
spółek dobrowolnie opublikowało 
dane niefinansowe, pomimo braku 

takiego prawnego obowiązku.

Czy wiesz, że …

5 
spółek podało emisję gazów 

cieplarnianych (GHG) w Zakresach 1, 2 
i 3 (ang. scope 1, 2, 3) w rozumieniu 
Wytycznych Komisji Europejskiej.

NOBILI PARTNERS jest ekspercką firmą doradczą, świadczącą usługi dla spółek z zakresu wdrażania działań w obszarze zrównoważonego 
rozwoju i ESG, compliance i bieżących oraz okresowych obowiązków informacyjnych, relacji inwestorskich, a także komunikacji 
korporacyjnej, doradztwa transakcyjnego i strategicznego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci NOBILI posiadają bogate, 
różnorodne doświadczenie zdobyte w nadzorze, spółkach prywatnych i publicznych a w ostatnich latach przy realizacji kilkuset projektów 
doradczych dla ponad stu prywatnych i publicznych (giełdowych) spółek, administracji, organizacji branżowych i instytucji rynkowych.

O nas:

*Dla okresów 3Q2017 i 3Q2016 zaprezentowano dane skonsolidowane, dla okresu 3Q2015 dane jednostkowe NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. 605 83 84 22 Znajdź nas na:

48 
to średnia ilość stron w 

oświadczeniach/sprawozdaniach 
niefinansowych spółek z GPW. 

10 
spółek uwzględniło Wytyczne Komisji 

Europejskiej z czerwca 2019 r. 
dotyczące zgłaszania informacji 

związanych z klimatem.

Wyniki naszego badania:

55%
spółek zdecydowało się na publikację 

wyodrębnionych Sprawozdań. Pozostałe 
spółki wybrały formę Oświadczeń.

… od 12 lipca 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, dające 
ramy regulacyjne do wdrożenia unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo?

 

… dane  niefinansowe należy prezentować tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne?


… przy sporządzaniu oświadczenia / sprawozdania na temat informacji niefinansowych można stosować dowolne zasady? Ale niepodanie 
jakichkolwiek zasad – w tym określanych przez przepisy jako „własne” – jest niezgodne z przepisami Ustawy o rachunkowości? 

… Twoja odpowiedzialność wynika nie tylko z nadzoru KNF (nad raportami okresowymI)? ”Kto nie sporządza sprawozdania z 
działalności (tj. również danych niefinansowych) podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom”.

Zwróć uwagę – prawdopodobnie ostatnie takie wyniki:

Badaniem zostały objęte wszystkie oświadczenia i sprawozdania niefinansowe spółek z GPW za 2019 r. (149 skonsolidowanych 
i 30 jednostkowych, łącznie 179), w których wskazano, że zostały sporządzone na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości.

Krótko o badaniu


