
1

15 inspiracji
Dobre praktyki raportowania 
zintegrowanego
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Wprowadzenie
Informacja o dokumencie

Dzień dobry

Oddaję w Twoje ręce materiał przygotowany z okazji konferencji 

nt. raportowania zintegrowanego, której CSRinfo było partnerem.

Wydarzenie odbyło się 3 grudnia 2020 roku, a jego zapis jest 

dostępny na kanale GPW.

Materiał prezentuje dobre praktyki raportowania zintegrowanego, 

które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami.

Mam nadzieję, że ten krótki materiał będzie dla Ciebie pomocny.

W razie potrzeby, zawsze możesz się ze mną skontaktować.

Liliana Anam, 

menedżer zarządzający CSRinfo

[608664812  liliana.anam@csrinfo.org]
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Kontekst operacyjny
Źródło: Standard Bank Group ANNUAL INTEGRATED REPORT 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Firma w przejrzysty 
i szczegółowy sposób prezentuje 
środowisko w jakim działa.

2. Szczegółowo opisuje 
poszczególne kwestie 
jednocześnie identyfikując wpływ 
na firmę oraz ryzyka i szanse 
związane z danym 
zjawiskiem/trendem.

3. Pozwala to zrozumieć kontekst 
operacyjny firmy.
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Kontekst biznesowy, przykład kapitał finansowy
Źródło: Itaú Unibanco Holding S.A., Integrated Report 2018

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Raport zintegrowany prezentuje 
koncepcję różnych rodzajów 
kapitału.

2. Firma prezentuje kapitał 
finansowy w szerszym 
kontekście gospodarczym, 
co lepiej pozwala zrozumieć 
zmiany na kapitale.
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Kapitał i wartość dodana
Źródło: EnBW Integrated Annual Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. EnBW prezentuje poszczególne zasoby, z których korzysta oraz wartość dodaną, jaką z operacji na danym kapitale odnosi firma oraz jej interesariusze. 
Pokazuje to szerszy aspekt wykorzystania kapitału.
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Ryzyka
Źródło: Orange Polska Integrated Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Firma opisuje ryzyka w klarowny sposób, prezentując jednocześnie ekspozycję, potencjalny wpływ oraz sposób zarządzania i mitygacji danego ryzyka.
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Ryzyka i szanse
Źródło: EnBW Integrated Annual Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Trudność sprawia części 
raportującym prezentacja szans. 

2. EnBW prezentuje rzadko 
spotykaną matrycę, na której 
prezentuje szanse i ryzyka. 
Zostały one następnie opisane.

3. Zarówno zarządzający jak 
i czytelnicy mogą lepiej 
zrozumieć naturę 
przedstawionych kwestii.
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Zarządzanie zrównoważonym rozwojem
Źródło: DBS Group Holdings Ltd Annual Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Firma prezentuje „Sustainability 
Governance” czyli sposób 
zarządzania kwestiami 
zrównoważonego rozwoju.

2. Prosty schemat pokazuje 
odpowiedzialność i specyficzne 
struktury działające w firmie: 
Sustainability Council.
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Kapitał i strategia
Źródło: JSW Steel Integrated Report 2018-19

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. W przejrzystym graficznym przedstawieniu firma wiąże 
przyjęte strategie (S1, S2) z wykorzystaniem 
poszczególnych rodzajów kapitału i wpływu jaki 
strategia będzie miała na kapitał: pozytywny 
i negatywny. 

2. Dodatkowo na to powiązanie nałożony został horyzont 
czasowy: krótki, średni i długi.
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Zaangażowanie interesariuszy
Źródło: Mondi Group Integrated report and financial statements 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA PRAKTYKĘ?

1. Relacje z interesariuszami należą 
do jednej z zasad ram raportowania 
<IR> jak również GRI Standards.

2. Firma identyfikuje interesariuszy 
i wyjaśnia dlaczego angażuje 
interesariuszy i w jaki sposób. Podane 
są również kluczowe kwestie 
i odpowiedź na nie w raporcie, poprzez 
dodanie odnośników.

3. Dodatkowym elementem wynikającym 
z przepisów raportowania, którym 
podlega Mondi, ale jednocześnie 
stanowiącym dobrą praktykę, jest 
uwzględnienie przez zarząd interesów 
interesariuszy w podejmowaniu 
kluczowych decyzji. 

4. Raport prezentuje ważne dla 
interesariuszy kwestie i ocenę zarządu. 
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Interesariusze i wartość dodana
Źródło: Nedbank Group Integrated Report 2017

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Nedbank wymienia interesariuszy wraz z ich cechami, co pozwala zrozumieć lepiej interesariusza w kontekście oczekiwań. Prezentuje oczekiwania oraz, co jest 
wyróżniające w tym zestawieniu, tworzenie wartości dla każdej z grup interesariuszy. Pokazuje to poszerzoną analizę tworzenia wartości przez spółkę. 
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Proces badania istotności (Materiality assessment)
Źródło: Implats Annual Integrated Report 2018

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ 
UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Proces doboru treści do raportu 
powinien obejmować badanie 
istotności. Składa się on 
zazwyczaj z etapów identyfikacji 
i priorytetyzacji, a następnie 
walidacji i zaprezentowania 
w raporcie.

2. Proces firmy Implats prezentuje 
w jaki sposób można podejść do 
badania istotności. Zawiera on 
dodatkowy element dotyczący 
oceny zidentyfikowanych 
tematów pod kątem tworzenia 
wartości, biorąc pod uwagę skalę 
oraz prawdopodobieństwo 
wystąpienia.

3. Firma dobrze opisuje również 
podejście do ujawnienia 
istotnych kwestii (4 punkt).
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Matryca istotności
Źródło: Clariant Integrated Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
NA PRAKTYKĘ?

1. Matryca istotności prezentująca kluczowe 
istotne kwestie jest produktem badania 
istotności. 

2. Poniższa matryca prezentuje klarownie, które 
kwestie są najważniejsze (o najwyższym 
poziomie istotności). 

3. Jednocześnie, co ciekawe, od razu prezentuje 
podejście do zarządzania tymi tematami: 
cultivate, advance, focus.
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Prezentacja KPI
Źródło: Mondi Group Integrated report and financial statements 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Podejście Mondi Group może stanowić inspirację 
do prezentacji KPI. 

2. Firma prezentuje KPI wyjaśniając, dlaczego ten 
wskaźnik został wybrany jako KPI, prezentuje wynik 
w raportowanym roku, oraz co jest bardzo dobrą 
praktyką, 5-letnią perspektywę.
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Prezentacja kluczowych danych
Munich Airport Integrated Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Lotnisko w Monachium na początku raportu podaje zestawienie kluczowych informacji. Wybiera esencję wskaźników w obszarach: ekonomicznym, środowiskowym 
i społecznym, uzupełniając je o obszar operacyjny. Wyróżnia na tym tle KPI, z którymi powiązana jest polityka wynagrodzeń zarządu.

2. Dzięki temu już w pierwszej minucie czytania odbiorca może zrozumieć, jakie tematy są istotne dla firmy oraz jej wyniki horyzoncie 3 lat.
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Prezentacja danych
Źródło: Novo Nordisk Annual Report 2019

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Prezentacja danych przez Novo Nordisk może być inspiracją do rzetelnej prezentacji 
wyników. 

2. Firma prezentuje skonsolidowane wyniki finansowe, środowiskowe i społeczne.

3. Każdy temat zawiera metody wyliczeń/księgowania, wyniki w prezentacji 3-letniego 
horyzontu czasowego i krótki opis.
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Opis podstawy przygotowania raportu
Źródło: Diesel and Motor Engineering PLC Annual Report 2017/18

DLACZEGO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAKTYKĘ?

1. Praktyka wymagana standardem <IR>, nadzór nad raportem 
zarządu. 

2. Oświadczenie oznacza również zaangażowanie zarządu w projekt. 
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CSRinfo dla Ciebie 
Od 13 lat pomagamy Wam wdrażać standardy raportowania

DORADZTWO                EDUKACJA                      SPOŁECZNOŚĆ
– Raportowanie zintegrowane, 

niefinansowe, na każdym jego etapie 

od konsultacji po realizację całego 

projektu

– Budowa, rewizja, wdrażanie strategii 

CSR/ZR/ESG

– Dialog i badania percepcji interesariuszy

– Przygotowywanie procedur i polityk 

CSR/ZR/ESG

– Wdrażanie standardów CSR/ZR/ESG

– Szkolenia otwarte

– Szkolenia szyte na miarę

– Specjalistyczne programy 

dla menedżerów

– Seminaria dla zarządów

– E-learning

– Studia podyplomowe Manager CSR 

(VII edycji)

– Prowadzimy polski RejestrRaportow.pl 

– W październiku czeka na Ciebie Tydzień 

Odpowiedzialnego Biznesu (TOB)

– Co roku zapraszamy Cię na konferencję 

dot. transparentności, raportowania, 

ESG i komunikacji spółek 

– Wspólnie z partnerami tworzymy 

przewodniki z praktycznymi wskazówkami

– Wiemy, że chcesz być na bieżąco dlatego 

wydajemy Newsletter CSRinfo
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Kontakt bezpośredni: 

www.csrinfo.org/kontakt

Warto zajrzeć:

www.rejestrraportow.pl

Newsletter CSRinfo: 

zapisy na stronie www.csrinfo.org

Codzienna komunikacja: 

Facebook.com/CSRinfo

Linkedin.com/company/csrinfo


