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współorganizatorów dzisiejszej konferencji kilka słów na temat raportowania informacji
niefinansowych. Celem konferencji jest pokazanie, iż nowe wymogi sprawozdawcze w
zakresie ujawniania informacji niefinansowych mogą stać się przyczyną pozytywnych zmian
w systemie zarządzania daną spółką, poprawić nie tylko wizerunek spółki, ale i podnieść jej
wycenę. Jest wiele obszarów, w których ujawnianie informacji niefinansowych może
przynieść pozytywne efekty i mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pomoże „odkryć” jak
najwięcej z takich potencjalnych korzyści.
Zdajemy sobie sprawę, jak ważna - i ciągle rosnąca - jest rola tzw. społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, bowiem żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w
oderwaniu od swojego otoczenia, a jego działania mogą mieć, i często mają, konkretne
skutki m.in. dla środowiska, lokalnej społeczności oraz zatrudnionych pracowników. Dlatego
też mamy nadzieję, że obowiązkowe raportowanie informacji niefinansowych nie będzie
sprawozdawczością pro-forma i będzie odzwierciedlać faktyczne podejście spółek do
pewnych obszarów, ogólnie określanych jako społeczna odpowiedzialność biznesu.
Prowadzenie działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny powinno bowiem
wynikać ze świadomych decyzji spółek – raportowanie informacji niefinansowych jest tylko
wynikiem, a nie powodem do bycia społecznie odpowiedzialnym.
Jako Ministerstwo Finansów jesteśmy odpowiedzialni za transpozycję dyrektywy ws.
ujawniania informacji niefinansowych, tj. za wprowadzenie do przepisów krajowych nowych
obowiązków sprawozdawczych. Prace legislacyjne jeszcze nie zostały zakończone - projekt
nowych przepisów, zmieniających ustawę o rachunkowości zostanie wkrótce przekazany
pod obrady Rady Ministrów i skierowany do parlamentu. Termin transpozycji dyrektywy ws.
ujawniania informacji niefinansowych upływa 6 grudnia tego roku, przy czym nowe przepisy

będą stosowane przez spółki od 1 stycznia 2017 roku, czyli pierwsze obowiązkowe
ujawnienie informacji niefinansowych nastąpi w 2018 roku.
Pragnę Państwa zapewnić, że Ministerstwo Finansów w toku prac legislacyjnych starało się
przyjąć takie podejście do transpozycji dyrektywy, aby z jednej strony uwzględnić
podstawowy cel oraz korzyści ze sprawozdawczości niefinansowej dla różnego rodzaju
użytkowników tych informacji, a z drugiej strony, aby zapewnić tam gdzie to możliwe
swobodę decyzji dla spółek raportujących. Przeprowadzone zostały w tym zakresie szerokie
prekonsultacje. Szczegóły proponowanych przepisów zostaną dziś Państwu przedstawione
w prezentacji Ministerstwa Finansów.
Warto podkreślić, że mimo, iż do tej pory w Polsce – jak w wielu innych krajach UE – nie było
obowiązku raportowania w rozszerzonym zakresie informacji niefinansowych, to mamy
pozytywny trend w raportowaniu niefinansowym, bowiem część – zwłaszcza tych
największych – spółek już dobrowolnie sporządzała i publikowała raporty na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki temu, można stwierdzić, iż pewna grupa
spółek jest już na etapie dobrego przygotowania do nowych obowiązków oraz, że ich
dotychczasowe raporty mogą stać się przykładami dobrych praktyk dla tych spółek, które
dopiero będą stawiać pierwsze kroki w raportowaniu niefinansowym. Dlatego też konferencja
ta, w mojej ocenie, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy
spółkami, które zostaną objęte nowymi regulacjami w tym zakresie.
Jednocześnie chciałbym wyrazić nadzieję, że dotychczasowe dobrowolne raportowanie
informacji niefinansowych, którego jakość – jak wskazują badania – jest z roku na rok coraz
lepsza, zostanie utrzymane i będzie kontynuowane przez te spółki, które nie znajdą się w
grupie około 300 największych obowiązkowo raportujących jednostek. Mam na myśli
mniejsze jednostki, które zwrócą uwagę na kwestie swojego wpływu na szeroko pojęte
otoczenie, a zwłaszcza jeśli ich działania już uwzględniają prowadzenie polityki w zakresie

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, i zdecydują się dobrowolnie raportować te
informacje dla odbiorców zewnętrznych.
Życzę Państwu samych ciekawych i owocnych dyskusji, które wykażą, że rozszerzone
raportowanie niefinansowe to korzystny kierunek w sprawozdawczości, a wnioski płynące z
tej konferencji zostaną przychylnie przyjęte przez inwestorów giełdowych.

