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Źródła wymogu określania istotności

Dyrektywa 2013/34/UE
(za dyrektywą 2014/95/UE)
oraz Ustawa o Rachunkowości

Art. 19a dyrektywy oraz art. 49b 
ustawy:

GŁÓWNE RYZYKA
KLUCZOWE WSKAŹNIKI

Wytyczne KE
(2017/C 215/01)

Motyw 5 dyrektywy:

PRAWIDŁOWY I PEŁNY
OBRAZ
Motyw 8 dyrektywy:

DOTKLIWOŚĆ SKUTKÓW RYZYK NA 
POSTAWIE ICH ZAKRESU I STOPNIA

Rozdział 3.1 wytycznych:

RZETELNY OBRAZ SYTUACJI

INFORMACJE O WPŁYWIE 
POZYTYWNYM I NEGATYWNYM

OCENA ISTOTNOŚCI W KONTEKŚCIE

BEZPOŚREDNIE PORÓWNANIE DO 
INNYCH FIRM SEKTORA

INTERESY I OCZEKIWANIA 
ZAINTERESOWANYCH STRON 
(OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY)

WPŁYW W CAŁYM ŁAŃCUCHU 
BUDOWY WARTOŚCI



Proces tworzenia wartości

Źródło: The International Integrated Reporting Framework, IIRC, 2013, s. 13.



Sprawozdanie finansowe jako podstawa identyfikacji istotnych aspektów raportowania 
niefinansowego

Opis organizacji oraz procesu raportowania: strategia i analiza, profil organizacji, zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice, zaangażowanie 

interesariuszy, profil raportu, ład organizacyjny, etyka

Wartość wytworzona, podzielona, 

zatrzymana w krótkim okresie

oraz zasoby

Istotność/

Udział w 

wytworzonej wartości

Interesariusze

Zasoby

materialne

Aspekt bezpośredni i pośredni

Ekonomiczny Środowiskowy Społeczny

Wartość ekonomiczna wytworzona 

Przychody ogółem 

5000 Klienci - wyniki ekonomiczne

- obecność na rynku (np. 

wynagrodzenie 

minimalne na stanowisku 

a wynagrodzenie 

minimalne w regionie)

- pośredni wpływ 

ekonomiczny (np. 

inwestycje w 

infrastrukturę i usługi)

- praktyki zakupowe (np. 

zakupy od lokalnych 

dostawców)

- materiały/surowce

- energia

- woda

- bioróżnorodność

- emisje

- ścieki i odpady

- produkty i usługi

- zgodność z 

regulacjami

- transport

- ogólne

- ocena 

środowiskowa 

dostawcy

- mechanizmy 

skargowe 

dotyczące kwestii 

środowiskowych.

- praktyki 

zatrudnienia i godnej 

pracy ( np. równość 

wynagrodzeń kobiet i 

mężczyzn, szkolenia i 

edukacja)

- prawa człowieka 

(np. praca dzieci, 

niedyskryminowanie)

- społeczeństwo (np.. 

zapobieganie 

korupcji, udział w 

życiu publicznym)

- odpowiedzialność 

za produkt (np. 

zdrowie

i bezpieczeństwo

klientów)

Wartość ekonomiczna podzielona 4500

1. Koszty działalności operacyjnej: zużycie 

materiałów i energii,  usługi obce 

1500 Dostawcy

2. Wynagrodzenia i inne świadczenia 1600 Pracownicy

3. Płatności na rzecz właścicieli i wierzycieli 

(dywidendy, odsetki)

1000 Właściciele i 

Wierzyciele

4. Podatek dochodowy i inne obciążenia 300 Państwo

5. Inwestycje i darowizny na rzecz 

społeczności 

100 Społeczność

Wartość ekonomiczna zatrzymana 500 Akcjonariusze

Aktywa: trwałe/obrotowe 4000/6000 Wykorzystanie

Pasywa: kapitał własny/zobowiązania 7000/3000 Zasoby 

finansowe

Źródło: opracowanie własne Wanda Skoczylas na podstawie GRI 4 Wytyczne dotyczące raportowania



Sposoby i narzędzia ustalania istotności

Due dilligence na potrzeby raportowania niefinansowego

Badanie istotności (MATERIALITY STUDY)

Dialog z interesariuszami

SASB Materiality Map™

Wsparcie SIN w określaniu istotności (Aneks 2)



Zalety i wady narzędzi

+ -
Due dilligence dobra baza do dalszych badań

brak ujęcia relacji 
pozakontraktowych

MATERIALITY STUDY
kompleksowe badanie

identyfikacja zagadnień, grup 
interesariuszy i ryzyk

Dialog uwzględnienie potrzeb różnych 
interesariuszy

czas w przypadku skomplikowanych 
organizacji

SASB Materiality Map™ oparta o wieloletnie badania

brak dostosowania do specyfiki PL

brak uwzględnienia potrzeb 
interesariuszy

Aneks 2 SIN
dostosowanie do specyfiki PL

dobra baza do dalszych badań

brak uwzględnienia potrzeb 
interesariuszy


