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Raporty niefinansowe w Polsce

Ile spółek sporządziło raporty na temat 
informacji niefinansowych?

Źródło: dane zgromadzone i przeanalizowane przez 
Fundację Standardów Raportowania

Okres badania: maj-lipiec 2018 r.

Zakres: raporty roczne za rok 2017

Autor badania: Piotr Biernacki

Metodologia: raporty roczne przekazane systemem 
ESPI przez emitentów notowanych na rynku 
regulowanym GPW zostały sprawdzone pod kątem 
spełniania wymogów z Ustawy o Rachunkowości 
obligujących do sporządzenia oświadczenia na temat 
informacji niefinansowych; analizie poddano raporty 
emitentów przekraczających wymogi

1

spółki podlegające obowiązkowi 
sporządzenia raportu niefinansowego

spółki niepodlegające obowiązkowi 
sporządzenia raportu niefinansowego

470
spółek 
notowanych 
na GPW

spółki, które sporządziły własny 
raport niefinansowy

spółki, które nie sporządziły własnego raportu 
niefinansowego i skorzystały ze zwolnienia 
(informacje o nich zostały zawarte w spółce 
wyższego rzędu w grupie kapitałowej)

Czy spółki sporządzały raporty na temat 
jednostki dominującej, całej grupy kapitałowej, 
czy jedne i drugie?

2

spółki, które sporządziły zarówno raport dotyczący jednostki 
dominującej, jak i całej grupy kapitałowej

spółki, które sporządziły raport dotyczący wyłącznie samej 
spółki raportującej (nie posiadające grupy kapitałowej)

spółki, które sporządziły wyłącznie raport dotyczący grupy 
kapitałowej

Czy spółki wybrały formę oświadczenia, 
czy sprawozdania na temat informacji 
niefinansowych?

3

sprawozdanie

oświadczenie

jedno sprawozdanie
(dotyczące zarówno spółki dominującej, jak i całej grupy)

jedno oświadczenie
(dotyczące zarówno spółki dominującej, jak i całej grupy)

dwa sprawozdania
(jedno dotyczące spółki dominującej, a drugie całej grupy)

dwa oświadczenia
(jedno dotyczące spółki dominującej, a drugie całej grupy)

167
spółek 
podlegających 
obowiązkowi

160
spółek

104
spółki

8
spółek

48
spółek

Jakie standardy i zbiory zasad wykorzystały 
spółki sporządzając raporty niefinansowe?4

zgodnie z SIN*

zgodnie z GRI G4

zgodnie z GRI Standards

zgodnie z GRI (nienazwana 
wersja)

zgodnie z innymi określonymi 
standardami / zbiorami zasad

własne zasady inspirowane GRI

własne zasady inspirowane SIN

własne zasady (nieopisane)

brak zasad

Do jakich sektorów i makrosektorów należały 
spółki sporządzające raporty niefinansowe?5

Pełna baza raportów niefinansowych 
sporządzonych przez polskie spółki 
giełdowe jest dostępna pod adresem:

www.standardy.org.pl/raporty-spolek

* SIN = Standard Informacji Niefinansowych, standard raportowania informacji niefinansowych stworzony przez Fundację Standardów Raportowania we współpracy z szeregiem instytucji i 
organizacji reprezentujących interesariuszy m.in. rynku kapitałowego, ogłoszony w październiku 2017 roku
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