AUDIT ALERT
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – informacja w zakresie stosowania
art. 8 rozporządzenia w sprawie taksonomii w 2022 r.

25.02.2022 r.
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Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina o nowych obowiązkach
informacyjnych dla emitentów określonych w art. 8 rozporządzenia w sprawie
taksonomii (rozporządzenie 2020/852 z 18 czerwca 2020 r.).
.

KOGO OBEJMUJĄ NOWE PRZEPISY?

Nowe przepisy obejmują jednostki podlegające pod regulacje dyrektywy NFRD
(dyrektywa 2014/95 z 22 października 2014 r.), które w roku obrotowym, za który
sporządzają sprawozdanie finansowe (oraz w roku poprzedzającym) przekroczyły
następujące wielkości:
 500 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne
etaty.
 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego lub 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży
towarów i produktów za rok obrotowy.
Dodatkowo UKNF informuje o trwaniu prac nad rewizją dyrektywy NFRD. Założeniem
dyrektywy jest m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających obowiązkowi
publikowania informacji niefinansowych.
.

GDZIE I OD KIEDY NALEŻY UJAWNIAĆ NOWE
INFORMACJE?
Według UKNF dodatkowe ujawnienia powinny być publikowane w oświadczeniach na
temat informacji niefinansowych lub sprawozdaniach na temat informacji
niefinansowych w ramach publikacji okresowych raportów rocznych.
Ponadto w komunikacie wskazano, że ujawnienie nowych informacji przez emitentów,
obowiązuje dla raportów za rok obrotowy 2021.
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ZAKRES UJAWNIEŃ

UKNF wskazuje, że według rozporządzenia delegowanego 2021/2178, ujawnienia
publikowane w roku bieżącym w ramach okresowych raportów rocznych (z danymi za
2021 r.) mogą zostać sporządzone w formie uproszczonej.
UKNF zaprezentował także wskaźniki, które obowiązują w raportach okresowych za
rok obrotowy 2021:
 Przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają udział procentowy działalności
gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej
niekwalifikującej się do systematyki w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach
operacyjnych oraz informacje jakościowe, o których mowa w pkt 1.2 załącznika
I do rozporządzenia delegowanego 2021/2178.

W czym możemy pomóc?
 Analiza i identyfikacja działalności gospodarczej kwalifikującej się do
systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki.
 Wyliczenie wymaganych wskaźników: obrotu, nakładów inwestycyjnych
(Capex) oraz wydatków operacyjnych (Opex).
 Wsparcie w zakresie sprawozdawczości ESG.
 Przygotowanie organizacji do wdrożenia raportowania ESG.
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