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Sustainability Report - ESG #6 – Martie 2022 

 

I. ISSB a publicat draftul Standardelor Globale de Sustenabilitate 

(SGS) 

 

Pe 31 martie 2022, Consiliul Standardelor Internaționale de Sustenabilitate 

(engl. International Sustainabiliy Standards Board – ISSB -) a publicat, spre 

consultare publică, primele două schițe de Standarde de Raportări de 

Sustenabilitate. 

 

Cele două schițe se află în consultare publică până la 29 iulie 2022, iar ISSB 

speră să finalizeze cele două standarde până la 31 decembrie 2022. 

 

De altfel, data efectivă de aplicare a standardelor (cu alte cuvinte, momentul din 

care companiile vor raporta potrivit lor) este una dintre întrebările lansate în 

consultare publică și la care ISSB așteaptă propuneri și argumente, până în 29 

iulie 2022. 

 

Cele două variante de lucru publicate pe 31 martie 2022 sunt: 

 

 IFRS S1 (în integralitate aici), respectiv General Requirements ED - 

Cerințe Generale pentru raportarea informațiilor financiare legate de 

sustenabilitate, set care poartă denumirea de ,,Standard privind 

obligațiile generale’’ (the General Requierments Standard ) 

 

 IFRS S2 (în integralitate aici), respectiv Climate ED - Standardul 

Climatic – Raportările legate de climat. 

 

Cele două propuneri succed standardelor prototip emise în Noiembrie 2021.  

 

Contextul temporal al publicării este cel în care:  

 

(i) Uniunea Europeană continuă să progreseze în ceea ce privește 

propunerea de Directivă CSRD;  

(ii) Comisia Valorilor Mobiliare din SUA (Security and Exchange 

Commission (SEC)) a adoptat în 21 martie 2022 o propunere de 

Regulament în ceea ce privește raportările climatice. 

 

ISSB a indicat prin cele două documente că are intenția de a se consulta în ceea 

ce privește prioritățile de stabilire a standardelor, inclusiv asupra căror teme 

legate de sustenabilitate ar trebui să se concentreze pentru noi standarde în cea 

de-a doua parte a anului 2022. 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
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ISSB a sugerat că aceste standarde cel mai probabil vor fi construite pe 

prevederile curente ale standardelor SASB. 

 

Nici fundația IFRS și nici ISSB nu au autoritatea de a face aceste standarde 

obligatorii așa că urmarea lor de către companii se va baza pe dorința acestora 

de a adopta standardele. Este de așteptat însă ca presiunea investitorilor să 

determine companiile să implementeze noile standarde de raportare ISSB   

 

* 

* * * 

 

A) Propunerea de standard privind cerințele generale (propunerea, aici) 

 

Propunerea se adresează companiilor care vor trebui să raporteze informații 

privind riscurile legate de sustenabilitate. Unele dintre aspectele principale ale 

propunerii sunt: 

 

 ,,Materialitatea’’. Având în vedere multitudinea de informații care ar 

putea fi legate de sustenabilitate, definiția ,,materialității’’ în standarde 

devine extrem de important.  

 

Definirea ,,materialității’’ e făcută având la bază informațiile financiare legate 

de sustenabilitate necesare investitorilor pentru a evalua valoarea întreprinderii.  

 

Valoarea întreprinderii este de asemenea definită ca valoarea totală a unei 

companii, respectiv suma dintre capitalizarea bursieră și datoria netă a 

companiei (datorie – cash). Extras din anexă (engl.): 

 

 
 

Concentrarea standardelor pe valoarea întreprinderii și pe impactul financiar al 

informațiilor legate de sustenabilitate arată orientarea către investitori a 

standardelor. 

 

În propunere, ISSB susține că ,,informațiile legate de impactul și dependența 

oamenilor de companie, de planetă și de economie (ESG) vor fi considerate 

materiale când sunt relevante în ceea ce privește stabilirea valorii companiei. 

 

Propunerea de standard general susține ca raportarea informațiilor de 

sustenabilitate să fie centrată în jurul a 4 piloni: 

https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2022/03/Building-on-the-SASB-29-March-Final-RELEASE_WEB.pdf
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2022/03/Building-on-the-SASB-29-March-Final-RELEASE_WEB.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/general-sustainability-related-disclosures/exposure-draft-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf
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 Guvernanță; 

 Strategie; 

 Management al riscului; 

 Ținte. 

 

Standardul privind obligațiile generale de raportare stabilește obligații de 

raportare în ceea ce privește și informația comparativă, frecvența raportărilor, 

locul unde se va regăsi informația legată de sustenabilitate și asupra altor teme, 

care sunt adaptate din standardele de contabilitate IFRS.  

 

În general, ISSB propune ca informațiile legate de sustenabilitate să fie făcute 

publice în același moment (dar nu neapărat în același loc) în care sunt raportate 

informațiile financiare. 

 

B) Propunerea privind standrdele climatice (propunerea e disponibilă 

aici) 

 

Va fi necesar ca firmele să raporteze informații despre procesele de 

management și guvernanță pe care le folosesc pentru a monitoriza și a gestiona 

chestiunile legate de mediu (climă) inclusiv ce organism (board-ul sau un 

comitet) va fi cel responsabil pentru supravegherea acestor aspecte.  

 

Companiile vor trebui să raporteze informații inclusiv despre modul în care 

modelul lor de afaceri, strategia, fluxurile de numerar ar putea fi afectate de 

riscuri climatice, precum inundații sau pagube și efecte reputaționale care ar 

putea apărea din folosirea unor fluxuri de producție poluante și care ar putea 

limita accesul lor la finanțare. 

 

Propunerea sugerează ca firmele să raporteze emisiile poluante rezultate din 

activitatea companiei, din folosirea energiei și din emisiile de gaze precum și 

intensitatea acestor emisii per unitate de produs final. 

 

77 de clasificări ale industriilor din 11 sectoare sunt incluse în Anexa la 

propunerea privind Standardul climatic, din care 68 de industrii fac subiectul 

unor standarde specifice de raportare. 

 

* 

* * * 

 

II. Progrese și negocieri finale pe propunerea de Directivă CSRD 

 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/climate-related-disclosures/issb-exposure-draft-2022-2-climate-related-disclosures.pdf
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Pe 15 Martie 2022, Comisia Juridică (JURI) a Parlamentului European a adoptat 

poziția sa asupra propunerii de Directivă CSRD. Poziția finală include 

următoarele elemente cheie: 

 

CUI SE APLICĂ: 

 

Tuturor companiilor mari (listate sau nelistate) cu excepția IMM-urilor listate și 

în cazul companiilor din afara Uniunii Europene care operează pe piața internă a 

Uniunii, fiind eliminată excepția subsidiarelor.  Cu ale cuvinte, au fost incluse si 

companiile mari care nu sunt înregistrate în Uniunea Europeană dar activează 

aici. 

 

Parlamentul European a cerut totodată Comisiei Europene să stabilească unele 

criterii suplimentare de raportare pentru companii considerate a opera în 

sectoare cu riscuri ridicate (industria textilă, agricultură, minerit și industria 

extractivă). 

 

MOMENTUL DE LA CARE SE APLICĂ: 
 

Primele rapoarte de sustenabilitate ale companiilor vor fi în anul 2025, pentru 

rezultatele din 2024. Cu alte cuvinte a fost adoptată sugestia amânării cu un an a 

primelor raportări. 

 

ASIGURAREA: 
 

Poziția Parlamentului European este de a mandata Comisia Europeană să poată 

adopta standarde pentru o asigurare ,,limitată’’ până la 1 Octombrie 2023 și 

standarde privind asigurarea ,,rezonabilă’’ până la 1 ianuarie 2026. 

 

CE URMEAZĂ, ELEMENTE în DISCUȚIE ÎNTRE PĂRȚI 

 

Parlamentul European și Consiliul European au stabilit că următoarele elemente 

reprezintă priorități pentru negocieri: 

 

 Cui se aplică (dacă trebuie să se aplice și companiilor neînregistrate în 

Uniunea Europeană); 

 Nevoia de a proteja IMM-urile de activități administrative împovărătoare; 

 Regimul de audit  

* 

* * * 
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III. Anterior, pe 24 februarie 2022, Consiliul European a definitivat 

abordarea generală pe propunerea de directivă CSRD, la 

Consiliul de Competitivitate. 

 

Consiliul a stabilit, printre altele: 

 

 O abordare graduală în ceea ce privește obligațiile de raportare, începând 

cu entitățile de interes public (PIE, respective cele cu mai mult de 500 de 

angajați, de la 1 ianuarie 2024) 

 Adoptarea primului set de standarde de raportare până la 31 octombrie 

2022; 

 Adoptarea unui al doilea set de standard și un set de standard 

proporționat, până la 31 octombrie 2023; 

 Auditorul statutar să poată presta servicii de asigurare limitată: 

o Statele membre au opțiunea de a permite auditorului statutar, altul 

decât cel care realizează auditul financiar, să exprime o opinie în 

privința raportărilor de sustenabilitate; 

o Comisia Europeană urmează să adopte standarde de asigurare 

,,rezonabilă’’ nu mai târziu de 6 ani de la intrarea în vigoare a 

Directivei CSRD; 

o Statele membre urmează să transpună directiva CSRD nu mai 

târziu de 18 luni de la intrarea ei în vigoare. 

 

 

* 

* * * 

 


