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O RAPORCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY
AGORA
„Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2019 rok” wypełnia wymogi „Ustawy
o Rachunkowości”. Spółka przedstawia odrębne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora
oraz odrębne jednostkowe sprawozdanie Agory S.A. na temat informacji niefinansowych za
2019 r. Raporty niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe zostały sporządzone według
międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative – GRI Standards.
Zgodnie z art. 49b pkt 9 Ustawy o Rachunkowości raporty niefinansowe skonsolidowane
i jednostkowe są dostępne na stronie internetowej Spółki www.agora.pl (pod adresem:
raportCSR.agora.pl) w polskiej i angielskiej wersji językowej.
„Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2019 r.” prezentuje podejście spółki
do kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje również nasz
wpływ na otoczenie oraz nasze zaangażowanie w 2019 roku.
Raport Grupy Agora obejmuje spółkę Agora S.A. oraz spółki z grupy kapitałowej: Agora
Poligrafia Sp. z o.o., Agora TC Sp. z o.o.,
AMS S.A., Adpol Sp. z o.o., Domiporta, Grupa Radiowa Agory (GRA) sp. z o.o, Doradztwo
Mediowe Sp. z o.o., Inforadio Sp. z o.o., GoldenLine Sp. z o.o., Helios S.A., NEXT FILM Sp.
z o.o., Yieldbird Sp. z o.o. oraz Foodio Concepts Sp. z o.o., Step Inside Sp. z o.o., HRlink Sp.
z o.o. (dawniej Online Technologies HR Sp. z o.o.).
Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2019 r. jest wypełnieniem obowiązku
wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE4 z dnia 22
października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże
jednostki oraz grupy oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Ustawę z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591. Biegły rewident potwierdza
wypełnienie przez firmę tego obowiązku.
Raport przygotowany zgodnie z międzynarodowym Standardem Global Reporting Initiative
(GRI) bez poddania zewnętrznej weryfikacji, na poziomie podstawowym. Raport w zakresie
rachunkowości w oparciu o standard MSSF.
Raport nawiązuje do następujących dokumentów, norm i standardów:
Zasady ONZ Global Compact oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ,
Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 26000,
Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych
(metodyka sprawozdawczości niefinansowej).
Raport stanowi wyodrębnioną część rocznego sprawozdania z działalności Grupy Agora za
2019 r. zatwierdzanego przez zarząd, ale jednocześnie jest zaprezentowany w formie strony
www.
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Dokument ten nie podlega zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada
wypełnienie przez spółkę obowiązków raportowych.
W procesie weryfikacji wewnętrznej Raportu wzięli udział przedstawiciele zarządu
i dyrektorzy poszczególnych biznesów. W proces zaangażowani byli również interesariusze
(więcej na ten temat w części „Dialog z interesariuszami w procesie przygotowania
raportu”). W przygotowaniu raportu wzięli udział pracownicy Grupy Agora, proces
koordynował dział komunikacji korporacyjnej. Raport dostępny jest na stronie internetowej
oraz w wersji pdf, ma też swoją wersję w języku angielskim. Równolegle powstał Raport
odpowiedzialności Agory S.A. 2019 r., który poświęcony jest wyłącznie spółce Agora S.A.

Istotne zmiany dotyczące raportowania
„Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2019 r.” nie zawiera innych znaczących zmian
dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok
z wyjątkiem wskazanych miejsc. Ze względu na rozszerzenie działalności na nowe spółki –
w raporcie zawarte są informacje dotyczące działalności tych spółek.

Spełnienie wymogów ustawy
o rachunkowości
Wypełniając wymóg ujawniania danych niefinansowych poszczególne elementy zostały
wskazane jak poniżej:
Model Biznesowy – opisany został w części, w której zaprezentowana jest Grupa Agora,
a także w poszczególnych rozdziałach.
Polityki i rezultaty – wskazane w częściach „Podejście do zarządzania”
oraz w pozostałych częściach poszczególnych rozdziałów, dodatkowo rezultaty opisane
zostały w tabelach oraz jako wyróżnione liczby.
Procedury – wskazane w części „Podejście do zarządzania” oraz pozostałych częściach
poszczególnych rozdziałów.
Wskaźniki efektywności - opisane w części, w której zaprezentowana jest Grupa Agora
i jej wyniki finansowe a także w poszczególnych rozdziałach w tabelach oraz jako
wyróżnione liczby.
Ryzyka – opisane w części „Ryzyka niefinansowe” oraz w poszczególnych rozdziałach.
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