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Čo znamená ESG -udržateľnosť?
Environmentálne
 Príležitosti a rizíka vyplývajúce
zo zmeny klímy
 Adaptácia na zmenu klímy
 Spotreba energií
 Využívanie a ochrana
prírodných zdrojov
 Odpad a znečisťovanie
 Recyklácia
 Zaisťovanie dodávok

Spoločenské

Princípy riadenia

 Pracovné podmienky vrátane
ochrany zdravia a bezpečnosti
pri práci

 Rozmanitosť a zloženie správnych
orgánov

 Riadenie ľudských zdrojov,
najímanie pracovníkov
a schopnosť udržať si ich

 Transparentnosť systému
odmeňovania riadiacich pracovníkov

 Rozmanitosť, inklúzia a rovnaké
príležitosti pre všetkých
 Vplyv na miestnu komunitu
a filantropia

 Vplyv na ekosystémy
a biodiverzitu

 Klamlivá reklama a predaj produktov

 Pripravenosť na zmeny právnych
predpisov ohľadom životného
prostredia

 Dodržiavanie ľudských práv

 Vzťahy so zákazníkmi

 Nezávislosť riadiacich pracovníkov

 Boj proti korupcii a úplatkom
 Príspevky politickým inšititúciam
a lobovanie
 Daňová stratégia
 Ochrana údajov a kybernetická
bezpečnosť
 Integrácia ESG do riadenia
a dohľadu nad podnikom
 Podnikateľská etika
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Ako bude ESG vplývať na logistiku?
Znižovanie
uhlíkovej stopy

Modernizácia vozového parku, elektrické vozidlá,
efektívna preprava a logistika

Obehové
hospodárstvo

Efektívne využívanie a recyklácia obalov, design produktu pre prepravu
a logistiku – pridaná hodnota pre klienta?

Pracovné
podmienky

Renovácia budov a využívanie solárnych panelov

Zlepšovanie pracovných podmienok vodičov a nábor pracovníkov
Zloženie pracovnej sily (zamestnanci vs externí pracovníci)
Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
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Aká komplexná EÚ legislatíva a požiadavky na vykazovanie
ESG budú relevantné?
„EU Mobility
Package“:
 Vysielanie vodičov
v cestnej doprave
 Úprava pracovného
času
 Prevádzkovanie
nákladnej dopravy

Nariadenie
o vytvorení rámca
na uľahčenie
udržateľných
investícií
(Taxonómia EÚ)

Balík opatrení FIT for 55:
 Zmeny v emisných
povolenkách
 Nové normy emisií CO2
pre dodávky
 Obnoviteľné zdroje
energií

Vykazovanie
informácií
o spoločenskej
zodpovednosti
(návrh) (CSRD)

Udržateľné
financovanie:
 Regulácia pre
bankový sektor
 Návrh štandardov
pre zelené
dlhopisy

Náležitá
starostlivosť
podnikov v oblasti
udržateľnosti (návrh)
(Corporate
Sustainability Due
Diligence Directive,
CSDD)

 Smernica o energetickej
efektívnosti
© 2022 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by
guarantee. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential

5

Nový návrh smernice o vykazovaní nefinančných informácií
o udržateľnosti (CSRD)
Kto musí vykazovať

Vplyvy zo strany veľkých zákazníkov

 Zjednotenie požiadaviek na vykazovanie aspektov
udržateľnosti a zavedenie európskych štandardov
vykazovania o udržateľnosti
 Predpokladaná platnosť prvý krát za rok 2024
 Zvýšenie rozsahu na všetky veľké spoločnosti (aj súkromné)
2 z 3 kritérií: obrat > 40 MEUR
majetok > 20 MEUR
>250 zamestnancov
 Zvýšenie kvality informácií – povinnosť uistenia

 Vykazovanie pre veľké logistické spoločnosti (kritériá naľavo)
 Požiadavky od zákazníkov v rámci hodnotového
a dodávateľského reťazca (napr. vykazovanie uhlíkovej
stopy pre tzv. Scope 3 emisie – value chain upstream
aj downstream, pracovné podmienky a pod.)
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TaxonómiaEÚ vyžaduje zverejňovanie určitých ESGkritérií
Taxonómia EÚ nám prináša kritériá na určenie, ktoré ekonomické činnosti je možné považovať za environmentálne udržateľné
Činnosti, ktorí významne prispievajú k plneniu 1 z 6 environmentálnych cieľov
(len 2 ciele sú zatiaľ v platnosti, ostatné štyri sú rozpracované):

Zmiernenie zmeny klímy

Prevencia znečisťovania

Ochrana vodných
a morských zdrojov

Adaptácia
na zmenu klímy

Prechod na cirkulárnu
ekonomiku

Ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov

Významne
nenarúšajú
plnenie
ostatných
cieľov

Súlad
s minimálnymi
sociálnymi
zárukami
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EU taxonómia –nákladná cestná doprava

01

02

03

Významný prínos
k zmierneniu klímy:

Výrazne nenarušiť:

Minimálne sociálne
záruky:

• Vozidlá N1 majúce nulové
emisie
• Vozidlá N2 a N3 sa považujú
za vozidlá s nulovými
emisiami vo svojej
hmotnostnej kategórii
Vozidlá nie sú určené na
prepravu fosílnych palív

• Posúdenie klimatických rizík
a zraniteľnosti
• Vozidlá sú použiteľné alebo
recyklovateľné minimálne
v rozsahu 85% (resp. 95 %
hmotnosti).
• Požiadavky na pneumatiky.
• Požiadavky na hlučnosť
vozidiel.

• Spoločnosť dodržiava
ľudské práva v zmysle
medzinárodných
uznávaných zásad
a dohovorov
• Spoločnosť dodržiava
usmernenia OECD a OSN
v oblasti podnikania

• Súlad s legislatívou na
emisie ťažkých úžitkových
vozidiel (Euro VI)
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Meranie emisií
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Kedy je potrebné posúdiť potrebné zmeny v podnikaní?
Naše očakávania – je potrebné začať čím skôr

• Zohľadňovať ESG je už dnes pre podniky nevyhnutnosťou
• Komplexná legislatíva a postupné sprísňovanie podmienok
• Prvotný vplyv na veľké spoločnosti a banky, ktoré však budú
požadovať údaje od svojich dodávateľov/financovaných
spoločností
• ESG téma je široká a vhodné je začať postupne (napr. meraním
uhlíkovej stopy, následným alokovaní na zásielku, na množstvo
uskladneného tovaru, a iné)
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Oblasti vašej spoločnosti, ktoré vás zrejme ovplyvnia?
Správne nastavenie ESG reportingu môže znamenať výzvu pre mnohé firmy. Existuje nespočetné množstvo ESG metrík,
ktoré sa ďalej môžu líšiť v závislosti od odvetvia, veľkosti a komplikovanosti podnikateľských činností firmy ako aj v závislosti
od používaného ESG reportovacieho rámca resp. štandardov.

Efektívny reporting
Je potrebné určiť, kto bude mať novú
oblasť ESG reportingu v rámci
spoločnosti nastarosti
Skúsení ľudia v tejto oblasti na trhu
nie sú, je potrebné ich zaškoliť:
 Školenia a workshopy,
Spoločnosti budú musieť:
 Posúdiť významnosť pre účely
vykazovania
 Benchmarking
 Navrhnúť obsahu a prípravu
 Navrhnúť štruktúry a prvotných
požiadaviek na údaje
 Preskúmať súladu

Súlad vašej činnosti
s legislatívou
Samotné podnikanie bude ovplyvnené
častými zmenami v legislatíve.
Tieto požiadavky bude potrebné
zosúladiť s dobrovoľnými rámcami
pre ESG vykazovanie.
To môže zahŕňať:
 Gap analýzu (zhodnotenie súčasného
stavu oproti želateľnému),
 Je potrebné preveriť stratégiu
a súčasný business model
s očakávanou reguláciou:
- NFRD a CSRD
- Taxonómiu EÚ
- TCFD
- Metriky WEF IBC
- Štandardy podľa ISSB

Kvalita údajov
Veľa firiem je často vysoko
znepokojených kvalitou údajov
ohľadom ESG.
Čo je potrebné spraviť:
 Nastaviť správne ukazovatele
a metriky,
 Pripraviť efektívnu metodológiu
vykazovania,
 Zlepšiť efektívnosť procesu
vykazovania a príslušné kontroly.

Vykazovanie o klíme
Je potrebné posúdiť vplyv klimatických
rizík na ich účtovnú závierku podľa
IFRS/EU ako aj podľa slovenských
účtovných predpisov ako napr.:
 Znehodnotenie a doby používania
dlhodobého majetku, emisné
povolenky, environmentálne záväzky
a rezervy na uvedenie do pôvodného
stavu, zverejnenia ohľadom
budúcnosti atď.
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Ďakujeme za pozornosť
Peter Nemečkay
Executive Director
E: pnemeckay@kpmg.sk

KPMG na Slovensku
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Hoci našou snahou
je poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto informácii bez
príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.

T: + 421 2 5998 4111
E: kpmg@kpmg.sk
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