Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017

Siedziba EY Academy
of Business (ul.

Termin: 2018-06-20

Miejsce:

Lecha Kaczyńskiego
26, Warszawa,

Udział: Fizycznie / Online

budynek Focus, Sala
Żółta, I piętro)

20 czerwca 2018 (środa)

10:30 - 10:55

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:55 - 11:00

Otwarcie konferencji

BLOK I
11:00 - 11:20

Statystyka raportów niefinansowych
Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe
Najbardziej popularne standardy i zbiory wytycznych

11:20 - 11:50

Raportowanie wpływu na środowisko naturalne
Główne raportowane obszary wpływu spółek na środowisko
Najczęściej pomijane tematy środowiskowe
Ocena jakości raportów z punktu widzenia organizacji typu watchdog

11:50 - 12:10

Raportowanie zużycia paliw i energii
Popularne mierniki zużycia paliw i energii w raportach spółek
Porównywalność danych pomiędzy spółkami
Kompletność raportowanych danych w zakresie zużycia energii

12:10 - 12:30

Prawa człowieka w spółkach i ich łańcuchach dostaw
Rozumienie prawa człowieka przez spółki raportujące
Raportowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw
Najczęstsze błędy w opisie zagadnień związanych z prawami człowieka

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

BLOK II
13:00 - 13:20

Kodeksy etyki i polityki niefinansowe w raportach spółek
Czy spółki stosują kodeksy etyki lub analogiczne regulacje wewnętrzne
Polityki w spółce dominującej i w grupie kapitałowej - najczęstsze błędy w
opisach
Najbardziej popularne cele polityk i mierniki ich realizacji

13:20 -

Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe w strukturze raportów

13:50

rocznych
Umiejscowienie raportu niefinansowego w strukturze raportu rocznego
Wzajemne relacje pomiędzy oświadczeniem/sprawozdaniem niefinansowym a
sprawozdaniem zarządu z działalności
Zarząd i Rada Nadzorcza wobec raportu niefinansowego

13:50 - 14:10

Raporty niefinansowe za rok 2017 wobec oczekiwań inwestorów
Użyteczność raportów niefinansowych dla inwestora
Najczęstsze błędy w zakresie porównywalności wskaźników
Wykorzystanie raportów do rozliczenia zarządu ze złożonych deklaracji

14:10 - 14:30

Nadzór nad oświadczeniami i sprawozdaniami niefinansowymi
Wymogi odnośnie raportów niefinansowych ze strony nadzorcy
Działania nadzorcze wobec spółek raportujących błędnie
Główne obszary do poprawy w raportach niefinansowych za rok 2018

14:30 - 15:30

Lunch

