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Agenda

„Po co nam to?” – co w praktyce może udoskonalić raportowanie 
zintegrowane?1

„Czy to jest trudne? Czego potrzebujemy by to zrobić dobrze?” 2

„Od czego zacząć by zrobić pierwszy krok?” – praktyczne narzędzia3

„Dlaczego Zarząd może to docenić?” 4



Czym jest raportowanie zintegrowane?

To proces, którego rezultatem jest komunikacja, przede
wszystkim w postaci okresowego „raportu zintegrowanego”, o
kreowaniu wartości przedsiębiorstwa w czasie. Raportowanie 
zintegrowane to nie tylko rozszerzone podejście do informacji 
prezentowanych w raporcie rocznym przedsiębiorstwa, ale 
przede wszystkim strategiczne podejście do biznesu, 
przełamanie barier informacyjnych wewnątrz organizacji 
oraz zaprzestanie silosowego podejścia do analizy 
działalności firmy



„Po co nam to?” – co w praktyce może 
udoskonalić raportowanie 
zintegrowane?



Co mówią wiodące spółki o raportowaniu 
zintegrowanym?

Według 
zeszłorocznego 
raportu IIRC i
Black Sun, spółki 
uczestniczące 
w pilotażowym 
programie IIRC
wyraźnie widzą 
korzyści płynące 
z raportowania
zintegrowanego

spółek zgadza się, że raportowanie zintegrowane pozwali 
lepiej zrozumieć, jak organizacja tworzy wartość

spółek twierdzi, że przyczynia się ona 
do lepszego rozumienia modelu biznesowego i
pozwala skupić się na właściwych kluczowych
wskaźnikach wyników (KPI)

98%

95%

93%
spółek uważa, że pomaga im ona przezwyciężyć podziały 
między poszczególnymi działami, np. komórkami
zajmującymi się strategią, kontrolą, IT, relacjami z inwestorami, 
finansami, zrównoważonym rozwojem i komunikacją



Model tworzenia wartości firmy

Źródło: Creating SHAREDVALUE. A How-to Guide for the New Corporate (R)evolution, FSG, 2011

Zaangażowanie jest 
postrzegane jako
integralna część 
strategii przez
kierownictwo

Szereg zasobów jest
wykorzystywanych
włączając gotówkę, 
aktywa, doświad-
czenie i wpływ

Działania są 
zarządzane
holistycznie na
wskroś firmy

Partnerzy są 
mobilizowani do
działań i wymiany 
informacji

Wizja

Wyraźnie zdefiniowana wizja przedsiębiorstwa jest 
nośnikiem tworzenia wspólnej wartości

Strategia

Sprecyzowana strategia definiująca ambitne cele

Wdrożenie

Efektywne wdrożenie wzmacniające aktywa i doświadczenie 
na wskroś przedsiębiorstwa (funkcji i jednostek 
organizacyjnych), jak również wśród partnerów 
i interesariuszy

Wyniki/Wydajność

Zarządzanie ukierunkowane na budowę wydajności, dążące 
do mierzenia i doskonalenia w oparciu o osiągane wyniki, 
replikowania osiągnięć i komunikacji postępów

oraz ambitne cele w
tym zakresie są 
ustalone

Kluczowe
zagadnienia
wspólnej wartości są 
spriorytety-zowane

Postęp jest 
komunikowany
wewnętrznie i 
zewnętrznie

Sukcesy i osiągnięcia 
są replikowane

Wnioski z
zaangażowania są 
wykorzystywane

Stosowne rezultaty
są aktywnie 
mierzone



Czynniki istotne przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych (1/2)

6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Realizacja dotychczasowych obietnic
 i planów zarządu

Komptenecje zarządu

Oczekiwania co do wzrostu branży

Jasność strategii rozwoju

Zysk z podstawowej działaności operacyjnej

Wskaźniki (P/E, P/BV, DY, EV/EBITDA)

Rzetelny system raportowania

Komunikacja z inwestorami

Źródło: Badanie WarsawScan 2011 przeprowadzone przez NBS Communications. Oceny w skali 1-10.



Czynniki istotne przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych (2/2)

94%

55%

przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i dobra komunikacja z 
inwestorami mogą wpłynąć na wycenę spółek 

(w porównaniu do 48% w Badaniu 2010)
utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie
może zwiększyć wycenę nawet o ponad 10% 

Ankietowani* uznali że:

*”W WarsawScan 2011 wzięło udział 69 analityków i zarządzających aktywami reprezentujących krajowe domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz instytucje zarządzające aktywami. 
Badaniem objęte zostało 60 spółek o największym udziale w obrotach GPW w roku 2010 r., a także rosnąca grupa firm zagranicznych, notowanych na warszawskim parkiecie.”
Źródło:„NBS Communications ogłasza wyniki badań WarsawScan 2011”



W pierwszej, zakończonej latem 2013, fazie badania 
przeprowadziliśmy ocenę 50 spółek pod kątem spójności 
z wstępną wersją Wytycznych do Raportowania 
Zintegrowanego.

Nasze badanie skupiło się na jakości informacji, które
spółki przedstawiają w kluczowych dokumentach 
sprawozdawczych, a także na tym, w jakim stopniu
informacje te są zintegrowane i powiązane między 
sobą.

Dzisiejsze raportowanie nie jest jeszcze
zintegrowane – badanie PwC

Źródło: Badanie PwC



Kluczowe ustalenia

Element raportowania Aż…. Ale tylko…..

Przegląd organizacji 
i środowiska 
zewnętrznego

83% omawia przyszłe trendy rynkowe 40% z nich wiąże omówienie rynku 

ze strategicznymi wyborami

84% identyfikuje jeden lub więcej kapitałów 

niefinansowych istotnych dla działalności organizacja 

15% z nich wyczerpująco informuje 

o wszystkich istotnych kapitałach, które 
mają znaczenie w ich branży i 
okoliczności 

Zarządzanie i ład 
korporacyjny 77% odnosi się do kultury wartości i „przykładu 

płynącego z góry” jako czynników kształtujących ład 
korporacyjny

8% z nich wyraźnie stara się 

dopasować wyniki w zakresie KPI 
i system wynagradzania

Szanse i ryzyka 96% informuje o najważniejszych ryzykach 23% z nich wbudowuje kwestie

ryzyka w inne raportowane obszary

Perspektywy na
przyszłość

Spośród 71% raportowanych KPI

47% ma określone jakieś cele 
31% z nich wiąże w pewien sposób 

wyniki finansowe i niefinansowe
Źródło: Badanie PwC



Raportowanie – dokąd zmierzamy?

Dojrzałość
w raportowaniu

Czas

Raportowanie wymagane
regulacjami
Tylko to co niezbędne

Efektywne raportowanie
Co się przyda użytkownikowi

Raportowanie strategiczne
Dostosowanie raportowania
do tego co najważniejsze

Raportowanie zintegrowane
i audyt
Połączenie wszystkich elementów

Jak tam dotrzeć

Oceń miejsce startowe 
i zdecyduj jakie masz
ambicje

Zidentyfikuj istotne
kwestie

Rozwiń informacje 
o przedsiębiorstwie, 
ustal strategię 
raportowania

Wprowadź nową 
strategię

Otrzymaj
odpowiednie
niezależnie 
poświadczenie

Źródło: Opracowanie własne PwC



„Czy to jest trudne? Czego potrzebujemy
by to zrobić dobrze?” 



O metodyce raportowania zintegrowanego
Wprowadzenie

Skupienie na strategii i planach na
przyszłość

Perspektywa na
przyszłość

Model biznesowy

Zarządzanie i ład 
korporacyjny

Wyniki

Istotność i zwięzłość

Przegląd organizacji i 
środowiska 

zewnętrznego

Strategia i
alokowanie zasobówSzanse i ryzyka

• Wytyczne International Integrated Reporting
Council (IIRC) stanowią przewodnik dla firm w 
zakresie raportowania zintegrowanego,
rozumianego jako komunikacja o tym jak
strategia przedsiębiorstwa, ład korporacyjny 
oraz osiągane wyniki, w kontekście 
zewnętrznego środowiska, prowadzą do 
zwiększania wartości firmy w perspektywie 
krótko, średnio i długoterminowej

• Wytyczne IIRC są uniwersalnym standardem 
do stosowania na całym świecie

• Wytyczne mogą być praktycznym narzędziem 
zarządczym na rzecz integracji działań 
biznesowych organizacji ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu oraz zwiększenia 
efektywności komunikacji z inwestorami i 
innymi interesariuszami

Źródło: IIRC Consultation Paper, kwiecień 2013



Raportowanie zintegrowane – czego potrzebujemy?

Konkurencja
Makroekonomia

Regulacje

Ryzyka
Ład 

korporacyjny
Wynagrodzenie

Finansowe
Operacyjne

Wpływ 
społeczny

Środowiskowe

Model
biznesowy
Zależności

Zawartość – troska o to, aby raport
prezentował kluczowe informacje 
o spółce: plany, strategię biznesową i CSR 
oraz cele z nimi powiązane, ryzyka 
finansowe i pozafinansowe, system
etyczny, wyniki mierzenia wpływu 
i dialogu z interesariuszami

Jakość – zaprezentowanie pogłębionych 
informacji o spółce w sposób rzetelny, jak i 
przejrzysty

Powiązania – zaprezentowanie spójnego,
całościowego obrazu przedsiębiorstwa i 
powiązań pomiędzy raportowanymi 
elementami

Źródło: Model PwC wypracowany na podstawie dekady badań przeprowadzonych globalnie na ponad 3000 firm i inwestorów, obejmujących wszystkie sektory



Kluczowe różnice do obecnego sposobu 
raportowania

Szerszy zakres kapitał finansowy oraz pozafinansowy, w tym relacje z interesariuszami, jako 
czynniki budowania długoterminowej wartości firmy i silniejszych powiązań w 
organizacji oraz kontekst zewnętrzny w tym wartość networku

Zintegrowane
myślenie

łączy różne elementy biznesu i ukazuje proces myślenia kadry zarządzającej

Zintegrowane
informacje

model biznesowy, czynniki rynkowe, strategia, ryzyka, wynagrodzenia, zarządzanie, 
wyniki

Wyrównanie
wewnętrznych 
i zewnętrznych …

…miar i procesów raportowych

Perspektywa
długoterminowa 

informacja skupiona na przyszłości

Technologia siła, aby ożywić powiązania



Raportowanie zintegrowane ma na celu zamknięcie 
luki informacyjnej

Raport zintegrowany może pomóc wypełnić lukę w kategoriach:

• Pozafinansowych ryzyk, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo

• Łańcucha dostaw

• Opinii i potrzeb pracowników

• Preferencji i potrzeb klientów

• Wpływu zmian klimatycznych na przedsiębiorstwo

• Jasnego przedstawienia jak model biznesowy i strategia przedsiębiorstwa przekładają się na jego wyniki i perspektywy w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej

Ilość elementów =40 Ilość elementów =40Ilość elementów =40

Elementy informacji bez powiązania Zbliżenie bez pełniejszego obrazu Pełen obraz

Źródło: IIRC



Wyzwania związane z raportowaniem 
zintegrowanym a luka informacyjna

Wyzwania

 Definicja istotnej dla interesariuszy informacji

 Ograniczenia zasobów wewnętrznych

 Konieczność dostosowania istniejących procesów i systemów do zbierania 
odpowiednich danych a także kultury organizacyjnej

 Pogodzenie interesów poszczególnych komórek przedsiębiorstwa

 Czy taka zintegrowana informacja powinna podlegać niezależnej 
weryfikacji? W jakim zakresie?



„Od czego zacząć by zrobić pierwszy 
krok?” – praktyczne narzędzia



IIRC i Raportowanie Zintegrowane

Inwestorów w programie
pilotażowym

Firm w programie
pilotażowym

85+ 50+

The International Integrated Reporting Council (IIRC)

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Raportowania Zintegrowanego

International Integrated Reporting Framework <IR>

Wytyczne do Raportowania Zintegrowanego



Zakres prac – analiza

W ramach prac:

Przeprowadzamy kompleksową analizę jakościową obecnego zakresu 
informacji prezentowanych w raporcie rocznym, sprawozdaniach
finansowych i raportach pozafinansowych oraz innych publikowanych
przez Spółkę informacji:

• W odniesieniu do najnowszych wytycznych raportowania
zintegrowanego IIRC

• Przy użyciu metodologii zbudowanej na bazie wytycznych IIRC oraz 10-
letnich analiz i dyskusji przeprowadzonych przez PwC z prawie 3000
globalnych spółek oraz grup inwestorskich z różnych branż 

• Poprzez porównanie względem analiz przeprowadzonych dla:

- 307 globalnych firm

- 27 Branż

Prace wykonujemy przy wykorzystaniu autorskiego
narzędzia i scoringu PwC zawierającego 120 szczegółowych 
pytań pogrupowanych w 11 obszarów tematycznych Oceny

Strona www
Porównanie

względem 
branży

Komentarze
zarządcze, 

polityki,
komunikacja
zewnętrzna,

Prezentacje
inwestorskie

* Szczegóły konferencji zostaną ustalone w terminie późniejszym



Efektywność raportowania – status na dziś 
(kategorie IIRC)

Przegląd 
organizacji

i środowiska 
zewnętrznego

Wyniki Perspektywa
na przyszłość

Szanse
i ryzyka

Strategia
i alokowanie

zasobów

Model
biznesowy

Zarządzanie 
i ład 

korporacyjny

Wyniki analizy 307 globalnych firm

64%

60%

69%
61% 65% 75%

58%

15% 14% 15% 15%
7% 8%

34%
18%20%24%

16%

35%

6%

22%

Szanse na usprawnienie

Potencjał do rozwoju

Efektywne raportowanie

Źródło: PwC materiał własny – Integrated Reporting – IT based Assessment Tool Development



Metodyka analizy porównawczej w zakresie
raportowania zintegrowanego
Na potrzeby analizy porównawczej stosujemy kompleksowe narzędzie 
opracowane przez PwC, dzięki któremu:

Ocenie zostaje poddany poziom komunikacji i raportowania zewnętrznego 
względem wytycznych do raportowania zintegrowanego w 11 obszarach 
tematycznych zgodnych z metodyką IIRC

Wskazane zostają wybrane dobre praktyki firmy w odniesieniu do 
zalecanych obszarów tematycznych

Na podstawie analizy materiałów źródłowych, analizy porównawczej do 
statusu raportowania zintegrowanego globalnych spółek oraz w branży, 
zostaje przygotowana konkretna rekomendacja dotycząca zakresu działań 
komunikacyjnych i raportowania w firmie

W odniesieniu do zidentyfikowanych luk zostają zaprezentowane 
przykłady dobrych praktyk raportowania zintegrowanego

Określone zostaną rekomendacje dotyczące dalszego procesu rozwoju 
raportowania zintegrowanego

Źródło: Opracowanie własne PwC, 2012 i 2013



Kompleksowa ocena jakości komunikacji finansowej i pozafinansowej1

Rekomendacje dotyczące doskonalenia raportowania2

Świadomość swoich mocnych i słabych stron w zakresie raportowania i komunikacji do rożnych grup 
interesariuszy (inwestorów, pracowników, klientów)

3

Uzyskanie praktycznych rekomendacji dotyczących możliwych uzupełnień w zakresie 
raportowanych danych

4

Informacja na temat praktyk i działań innych graczy na rynku5

Możliwość zaplanowania działań na rzecz rozwoju raportowania zewnętrznego firmy w kierunku 
raportowania zintegrowanego lub udoskonaleń w tym zakresie

6

Kluczowe korzyści jakie uzyskuje firma w wyniku 
przeprowadzenia projektu



„Dlaczego Zarząd może to docenić?”



Luka informacyjna a zarządzanie organizacją

Wyzwanie
Wypełnienie luki 
informacyjnej ma
na celu
podejmowanie
słusznych decyzji 
biznesowych
przez CEO

Informacyjne/krytyczne/istotne

Luka informacyjna

Dostępne wyczerpujące informacje

Informacje
na temat wpływu 
zmian klimatycz-
nych na
przedsiębiorstwo 

40

60

20

80

100

Informacje
na temat
łańcucha 
dostaw

Informacje na
temat opinii
i potrzeb
pracowników

Prognozy
i projekcje
finansowe

Informacje na
temat
skuteczności 
działań 
badawczo-
rozwojowych

Informacje
na temat
marki
i reputacji

Analiza
porównawcza
wyników firmy
z wynikami
innych firm
działających 
w branży 

Informacje
na temat ryzyk,
na jakie
narażone jest 
przedsię-
biorstwo

Informacje
na temat
preferencji
i potrzeb
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