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Warszawa, 28 lutego 2017 r.
we współpracy z

Cena promocyjna
do 18 lutego!

Raportowanie danych niefinansowych
Ustawa o Rachunkowości w aspekcie Dyrektywy 2014/95/UE, Ustawy o ofercie publicznej,
Rozporządzenia Ministra Finansów, Regulamin Giełdy
– obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, zakres prezentowanych informacji niefinansowych,
– sprawozdanie z działalności i inne raporty prezentujące dane niefinansowe
– polityka różnorodności w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
– raportowanie danych niefinansowych – warsztat praktyczny,
– wpływ nowych wymogów na komunikację z rynkiem
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy Ustawa o rachunkowości z 15.12.2016 r. w aspekcie wdrożenia
dyrektywy 2014/95/UE. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, zakres prezentowanych informacji niefinansowych,
sprawozdanie z działalności i inne raporty prezentujące dane niefinansowe polityka
różnorodności w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, raportowanie danych niefinansowych – warsztat praktyczny, wpływ nowych wymogów na
komunikację z rynkiem.

Ważne!
29 grudnia 2016 r. została podpisana przez Prezydenta Nowelizacja
ustawy o rachunkowości, która
transponuje do polskiego prawa Dyrektywę 2014/95/UE. Nowelizacja
ustawy o rachunkowości wprowadza wymogi ws. ujawniania danych
niefinansowych i informacji dot. różnorodności, które dotyczą około 300
największych firm w Polsce.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów biur zarządów, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich, CSR, osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania z
działalności oraz za przygotowanie raportu odpowiedzialności społecznej, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego,
przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów finansowych i głównych księgowych jednostek zainteresowania
publicznego oraz grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest JZP a także wszystkich zainteresowanych
tematyką raportowania danych niefinansowych.
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WYKŁADOWCY
EWA SOWIŃSKA
Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum
Mentorów. W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
na najlepsze raporty społeczne. Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu
etyki biznesu. Inicjatorka wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów. Należy do
Gdańskiego Klubu Biznesu.
Dr Krzysztof GRABOWSKI
Przewodniczący zespołu w kapitule konkursu The Best Annual Report 2013 oceniającego wartość użytkową raportu
rocznego. Makler papierów wartościowych, aktywny uczestnik rynku kapitałowego od 1992 roku. Uczestnik Polskiego
Instytutu Dyrektorów, arbiter i mediator Sądu Polubownego przy KNF, honorowy członek centrum mediacji finansowych EuroArbitration w Paryżu. Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Członek kapituły konkursu
„The Best Annual Report” oraz kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z etyki biznesu „Verba
Veritatis”. Uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Analityków Finansowych. Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek
Rady Giełdy oraz Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, były prezes Związku Maklerów I Doradców.
Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie krajowym i unijnym, współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w
zakresie walnych zgromadzeń spółek publicznych. Autor wielu publikacji i wykładowca w zakresie rynku kapitałowego,
ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Jako wolontariusz Financial Services Volunteer Corps oraz ekspert Komisji Europejskiej prowadzi szkolenia na temat rynku kapitałowego dla krajów rozwijających się. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi.
Agnieszka ABEC
analityk w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
Pani Agnieszka posiada ekspertyzę w zakresie oceny ryzyka ESG, rozwijaną m.in. podczas opracowywania kompleksowego programu etycznego w wiodącej firmie farmaceutycznej i audytów certyfikujących na zgodność z normą BS 10500:2011 w spółkach Skarbu Państwa. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze ładu korporacyjnego, w tym analizie ryzyka ESG, opracowywaniu i wdrażaniu
systemów zarządzania etycznego według międzynarodowych standardów etycznych i zgodnych z
wymaganiami klientów. Agnieszka posiada ekspertyzę w zakresie usług zrównoważonego rozwoju, w tym raportowaniu danych niefinansowych wg wytycznych GRI, przeprowadzaniu analizy istotności i angażowaniu interesariuszy. Jest
audytorem wiodącym systemów etycznych (m.in. SA 8000, ETI Base Code – SMETA, Initiative Clause Sociale) oraz audytorem wiodącym systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2015. Jest autorką publikacji i artykułów na
temat dialogu z interesariuszami, etyki i compliance. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Polityka Compliance
w Organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego.
Pracowała jako konsultant usług zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialna m.in. za przygotowanie raportów CSR z
wykorzystaniem analizy istotności zagadnień, opracowywanie wskaźników wpływu ESG organizacji, przeprowadzanie
sesji dialogowych z interesariuszami dla spółek Skarbu Państwa z sektora energetycznego. W latach 2014-2015 odpowiedzialna za wdrożenie programu zrównoważonego łańcucha dostaw w wiodącej firmie farmaceutycznej
(obejmującego m.in. opracowanie kodeksu dostawców, przeprowadzenie szkoleń kadry, przygotowanie ankiety samooceny oraz szkoleń dla dostawców). W latach 2015-2017 uczestniczyła w przeszło pięćdziesięciu audytach
systemów etycznych i zarządzania ryzykiem ESG u dostawców z branż spożywczej, mechanicznej, meblarskiej i tekstylnej. Odpowiedzialna za proces audytowy systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w spółkach Skarbu
Państwa z branży energetycznej, w tym analizę dokumentów audytowych i weryfikację działań naprawczych. Jako koordynator w Forum Odpowiedzialnego Biznesu w latach 2012-2014 m.in. sprawowała nadzór merytoryczny nad
pracami grupy roboczej poświęconej dialogowi i angażowaniu interesariuszy. Doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom zdobywała m.in. w zespole Business Integrity Programme i wspierając publikację Indeksu
Percepcji Korupcji w Transparency International w Berlinie.
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PROGRAM SZKOLENIA
10:30 – 11:00

Wykładowca: Ewa Sowińska, Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
I.
Ustawa o rachunkowości z 15.12.2016 r. w aspekcie wdrożenia dyrektywy
2014/95/UE.
1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
2. Zakres prezentowanych informacji niefinansowych.
3. Sprawozdanie z działalności i inne raporty prezentujące dane niefinansowe.
4. Rola biegłego rewidenta w prezentacji danych niefinansowych.
5. Odpowiedzialność spółek w aspekcie prezentacji danych niefinansowych.

11:00 – 11:15

Przerwa na kawę

11.15 – 12:00

Wykładowca: dr Krzysztof Grabowski
II.

12:00 – 12:45
12:45 – 14:45

Polityka różnorodności w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
1. Podstawy prawne:
a) Dyrektywy Unii Europejskiej,
b) Ustawa o rachunkowości,
c) Ustawa o ofercie publicznej,
d) Rozporządzenie Ministra Finansów,
e) Regulamin Giełdy.
2. Jakość sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego – Zalecenie Komisji Europejskiej
a) oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
b) wyjaśnienia w przypadku odstępstw.
3. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
a) informacje dotyczące polityki różnorodności.

Przerwa na lunch
Wykładowca: Agnieszka Abec , analityk w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
III.

Raportowanie danych niefinansowych – warsztaty praktyczne.
1. Co kryje się pod nowymi wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości niefinansowej:
a) opis modelu biznesowego,
b) opis polityk w odniesieniu do pięciu zagadnień (społeczne, pracownicze, środowiska
naturalnego, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji),
c) prezentacja wskaźników efektywności w zakresie ww. zagadnień,
d) opis rezultatów stosowania ww. polityk,
e) opis procedur należytej staranności,
f) opis istotnych czynników ryzyka i zarządzania nimi.
2. Istotne dylematy przed przystąpieniem do raportowania:
a) wybór formy i narzędzia (oświadczenie lub odrębne sprawozdanie, GRI lub inne),
b) identyfikacja wyzwań związanych z ujawnianiem danych niefinansowych i sposobów
ich przezwyciężania (w tym przykłady),
c) możliwość stosowania zasady comply or explain.

14:45 – 15:30

Wykładowca: Agnieszka Abec , analityk w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
IV.

15:30

Raportowanie danych niefinansowych w komunikacji z rynkiem
1. Incydenty i wpływ na wycenę spółki.

Zakończenie szkolenia
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09, 464 97 08
fax (22) 53-70-181; 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
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