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102-1 Nazwa organizacji 

AABC Business Group Sp. z o.o. 

 

102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty 

i/lub usługi 

Działalność organizacji  

Organizacja prowadzi działalność usługową  

 

Kluczowe marki 

Marka A - produkty skierowane na rynek A 

Marka B - produkty skierowane na rynek B 

Marka C - produkty skierowane na rynek C 

 

Kluczowe produkty lub usługi  

Produkty A 

Produkt B 

Produkt C 

Produkt D 

 

Czy którykolwiek produkt jest wykluczony na jakimko lwiek rynku? 

Nie dotyczy 

 

Czy organizacja sprzedaje produkty lub oferuje usługi, które były przedmiotem 

zapytań interesariuszy lub przedmiotem publicznej debaty?  

Nie dotyczy 

 

 



 

102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji  

Warszawa 

 

102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej  

Liczba krajów, w których działa organizacja  

Liczba krajów, w których działa organizacja 3 

 

 

Nazwy krajów, w których organizacja prowadzi znaczącą działalność, lub które są 

istotne dla tematów poruszanych w raporcie  

Niemcy 

Austria 

Szwajcaria 

 

102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji  

Forma prawna organizacji  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

Struktura własności organizacji  

lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem 

ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum 

lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum 

ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum vvvlotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  

Struktura własności 

Udziałowiec 1 10 % 

Udziałowiec 2 20 % 

 

 



UoR-B1 Kluczowe elementy modelu biznesowego wraz z 

opisem/ kluczowe segmenty działalności  

 

Opis modelu biznesowego organizacji 

Model biznesowy zgodny z opisem organizacji  

 

Segmenty działalności organizacji  

Segmenty działalności zgodne z opisem  

 

Procentowy udział poszczególnych segmentów w całości przychodów organizacji  

Segment A 10 % 

Segment B 20 % 

Segment C 30 % 

 

 

Główne kategorie sprzedawanych produktów i/lub usług  

Produkt A 

Produkty skierowane do segmentu A 

Produkt B 

Produkty skierowane do segmentu B 

Produkt C 

Produkty skierowane do segmentu C 

 

102-6 Obsługiwane rynki 

Wykaz lokalizacji, w których są dostępne produkty lub usługi organizacji  

Warszawa 

Kraków 

Berlin 



Wiedeń 

Zurrich 

Skala działalności  

Skala działalności 

Całkowita liczba pracowników 1 

Całkowita liczba operacji 2 

Liczba oferowanych produktów lub usług 3 

 

Wyniki finansowe 

Wyniki finansowe 

Przychody netto ze sprzedaży 21 PLN 

Aktywa ogółem 22 PLN 

Całkowita kapitalizacja, w tym w podziale na 23 PLN 

Zobowiązania (debt) 24 PLN 

Kapitał własny (equity) 25 PLN 

 

Obsługiwane sektory/ branże  

Kosmetyczny 

Chemiczny 

inny 

Rodzaje klientów 

Indywidualni 

Przedsiębiorstwa 

Sprzedaż netto lub zysk netto w podziale na kraje lub regiony, które generują 5% 

lub więcej całkowitego przychodu 

Polska 901 PLN 

Niemcy 902 PLN 

Austria 903 PLN 

Szwajcaria 904 PLN 

 

Koszty w podziale na kraje lub regiony, które generują 5% lub więcej całkowitych 

kosztów 

Polska 101 PLN 

Niemcy 102 PLN 

Austria  103 PLN 

Szwajcaria  104 PLN 



 

Całkowita liczba pracowników w podziale na kraje lub regiony  

Polska 111 

Niemcy 112 

Austria 113 

Szwajcaria 114 

 

 

UoR-B4 Powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w 

rocznym  sprawozdaniu  finansowym a informacjami 

zawartymi w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych  

Czy istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym 

sprawozdaniu finansowym a informacjami zawartymi w oświadczeniu na temat 

informacji niefinansowych?  

Nie istnieje powiązanie pomiędzy wartościami wykazanymi w rocznym sprawozdaniu 

finansowym a informacjam i zawartymi w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych  

Kwota wykazana w sprawozdaniu finansowym 0 PLN 

 

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące tej kwoty - powiązanie z informacjami 

zawartymi w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych 

Nie dotyczy 

 

102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób 

świadczących pracę na rzecz organizacji  

Liczba pracowników ze względu na rodzaj zatrudnienia  

Umowa na cały etat 300 

Umowa na 1/2 etatu 150 

Inny wymiar etatu 15 

 

Liczba pracowników ze względu na formę zatrudnienia 

Umowa o pracę na czas określony 400 

Umowa o pracę na czas nieokreślony 200 



 

Wykonywanie znacznej części działań organizacji (prac) przez pracowników, którzy 

nie są pracownikami 

nie dotyczy 

Istotne zmiany dotyczące zatrudnienia  

lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem 

ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  

Sposób obliczenia danych do wskaźnika, w tym przyjęte założenia  

brak informacji 

 

Clim-2 Wpływ na klimat - produkty i usługi 

Produkty i usługi 

Odsetek obrotu uzyskanego w roku 
sprawozdawczym z tytułu produktów lub usług 
związanych z działalnością spełniającą kryteria 
istotnego przyczyniania się do łagodzenia 
skutków zmiany klimatu lub przystosowania się 
do niej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje (systematyka UE) 

10 % 

Odsetek inwestycji (CapEx) lub wydatków 
(OpEx) w roku sprawozdawczym na rzecz 
aktywów lub procesów związanych z 
działalnością spełniającą kryteria istotnego 
przyczyniania się do łagodzenia skutków zmiany 
klimatu lub przystosowania się do niej, zgodnie 
z r ozporządzeniem w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 
(systematyka UE) 

90 % 

 

Clim-3 Zielone finansowanie 

Wskaźnik obligacji ekologicznych powiązanych z klimatem  

Wskaźnik obligacji ekologicznych powiązanych z klimatem 20 

 

Wskaźnik zadłużenia ekologicznego powiązanego z klimatem  

Wskaźnik zadłużenia ekologicznego powiązanego z klimatem 80 

 



305-5 Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych  

Osiągnięta redukcja emisji gazów cieplarnianych będąca wynikiem podjętych działań (w 

tonach (t) ekwiwalentu CO2) 

Osiągnięta redukcja emisji gazów 
cieplarnianych będąca wynikiem podjętych 
działań (w tonach (t) ekwiwalentu CO2) 

200 tCO2 

 

Wyniki dla poszczególnych gazów, które zostały ujęte w obliczeniach  

Redukcja emisji gazów cieplarnianych  

CO2 200 tCO2 

CH4 200 tCO2 

 
N2O 

200 

 
HFC 

200 tCO2 

PFC 200 tCO2 

SF6 200 tCO2 

NF3 200 tCO2 

 

Przyjęty rok bazowy dla obliczeń  

2015 

Uzasadnienie wyboru roku bazowego  

lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem 

ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  

Poziom emisji w roku bazowym 200 tCO2 

 

Zakresy w ramach których zostały osiągnięte redukcje emisji  

Zakres 1 (Scope 1) - poziom redukcji 200 tCO2 

Zakres 2 (scope 2) - poziom redukcji 200 tCO2 

Zakres 3 (Scope 3) - poziom redukcji 200 tCO2 

 

Wykorzystane standardy, metodologie, założenia i/lub narzędzia kalkulacyjne  

lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem 

ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum lotem ipsum ipsum  

 



401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników 

zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie 

raportowania 

Całkowita liczba nowych pracowników zatrudnionych w organizacji w raportowanym 

okresie, w tym w podziale na  

Płeć 

Kobiety 200 

Mężczyźni 200 

 

Wiek 

Poniżej 30 lat 200 

30-50 lat 200 

Powyżej 50 lat 200 

 

Region 

Region 1 200 

Region 2 200 

 

Wskaźnik nowych pracowników zatrudnionych w organizacji w raportowanym okresie, w 

tym w podziale na 

Płeć 

Kobiety 200 

Mężczyźni 200 

 

Wiek 

Poniżej 30 lat 200 

30-50 lat 200 

Powyżej 50 lat 200 

 

Region 

Region 1 200 

Region 2 200 

 

Całkowita liczba pracowników, którzy odeszli z organizacji w raportowanym okresie, w 

tym w podziale na: 

Płeć 

Kobiety 200 

Mężczyźni 200 



 

Wiek 

Poniżej 30 lat 200 

30-50 lat 200 

Powyżej 50 lat 200 

 

Region 

Region 1 200 

Region 2 200 

 

Wskaźnik rotacji pracowników w raportowanym okresie, w tym w podziale na  

Płeć 

Kobiety 1.5 

Mężczyźni 1.5 

 

Wiek 

Poniżej 30 lat 1.5 

30-50 lat 1.5 

Powyżej 50 lat 1.5 

 

Region 

Region 1 1.5 

Region 2 1.5 

 


