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Ce alte schimbări va aduce
CSRD?

 

Procesul de Raportare
în domeniul

Sustenabilităti̦i
La nivel global,  interesul pentru publicarea
Rapoartelor de Sustenabilitate este în
creștere,  anul 2020 înregistrând un număr
record de rapoarte publicate.  Acest lucru se
datorează atât presiunii  stakeholderilor,
care se așteaptă din ce în ce mai mult la
transparență din partea companiilor,  cât și
schimbărilor legislative în acest sens.  

Europa este una din cele mai reglementate
regiuni în ceea ce privește prezentarea
informațiilor ESG (mediu,  social,
guvernanță),  o directivă care adresează
acest subiect fiind Directiva 2014/95/UE,
cunoscută și  ca Directiva de raportare
nefinanciară (Non-financial Reporting
Directive – NFRD).  Aceasta obligă
companiile cu peste 500 de angajați  sau
cele de interes public (ex.  companii listate
la bursă,  bănci,  companii de asigurări)  să
publice informații  privind aspecte precum:
mediu,  subiecte sociale și  despre angajați ,
respect pentru drepturile omului,
anticorupție și  mită,  diversitate la nivel de
conducere.  Directiva se aplică pentru
aproximativ 11.700 de companii mari și
grupuri din Uniunea Europeană. 

Anul trecut vă povesteam că aceasta
urmează să fie revizuită,  Comisia
Europeană lansând o consultare publică,
parte din acest proces.  La data de 21 aprilie
2021,  Comisia Europeană a adoptat o
propunere de Directivă în ceea ce privește
raportarea de către întreprinderi de
informații  privind durabilitatea,  Directiva
de raportare de sustenabilitate corporativă
(Corporate Sustainability Reporting
Directive – CSRD).  Aceasta ar modifica
cerințele de raportare existente la
momentul actual,  prin NFRD, numărul
companiilor obligate să raporteze ajungând
la 49.000. 

Cerințele vor fi  mai detaliate și  vor include
criterii  privind: strategia companiei,
obiectivele,  rolul managementului,
principalele tipuri de impact și  legătura
acestora cu lanțul valoric,  precum și modul
în care informația raportată a fost
identificată.  Companiile trebuie să
raporteze informații  cantitative și
calitative,  informații  retrospective și
prospective,  precum și informații  care
acoperă orizonturi pe termen scurt,  mediu
și lung și  care includ întregul lanț valoric
(operațiuni,  produse și  servicii ,  relații  de
business și  lanț de aprovizionare).  Este de
menționat și  faptul că aceste informații  vor
fi  dezvoltate pe baza unei duble
materialități :  modul în care compania
afectează mediul și  oamenii și  modul în
care aspecte de sustenabilitate afectează
compania.  Prezentarea acestora va trebui
efectuată respectând standardele
obligatorii  UE de raportare de
sustenabilitate,  ce urmează a fi  adoptate
până la 31 octombrie 2022.  



Mai multe informații ,  precum și publicarea
standardelor aplicabile,  urmează să fie
prezentate.  Așa cum v-am obișnuit,  noi vă
vom ține la curent cu obligațiile legale
relevante,  îndată ce directiva va fi  adoptată
și transpusă la nivel național.
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De asemenea,  propunerea menționează ca
informațiile de sustenabilitate vor trebui
incluse în rapoartele de management ale
companiilor,  astfel  se va efectua tranziția
de la rapoarte de sustenabilitate separate la
rapoarte integrate.  Această practică are
rolul de accentua legătura dintre
informațiile nefinanciare,  considerate
adesea,  în mod eronat,  mai puțin relevante
pentru business,  și  cele financiare.  E o
schimbare importantă,  mai ales cu cât
investitorii  încep să includă și  aceste
aspecte în analizele lor.  Astfel ,  luând în
considerare acest trend, nu este de mirare
că o altă schimbare este auditarea
(assurance) informației privind
sustenabilitatea,  ce va trebui efectuată tot
respectând standardele adoptate de UE sau
statele membre și  oferă stakeholderilor
încredere că datele prezentate sunt acurate.
Iar pentru a facilita accesul la informația
relevantă,  „etichetarea” digitală a
informaţiei va fi  obligatorie.

http://www.eur-lex.europa.eu/


Studiul de biodiversitate
Acest tip de studiu reprezintă o analiza
foarte acurată și  concretă care se referă la
influența pe care o companie o are asupra
biodiversității .
Acesta este un instrument esențial care are
un rol major în atitudinea pe care o adoptă
companiile față de acest subiect.  Există
două motive majore pentru care actorii
economici ar trebui să se implice:
responsabilitatea pe care aceștia o au față
de societatea în cadrul căreia își  desfășoară
activitatea și  diminuarea riscurilor asociate
unor practici  neconforme în acest sens.
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Biodiversitatea și
impactul generat de
sectorul industrial

Biodiversitatea cuprinde varietatea și
dinamica vieții  de pe Pământ.  Echilibrul
acesteia este unul extrem de important
pentru buna funcționare a întregii  planete.
Astfel  că,  sectorul industrial trebuie să își
gestioneze foarte atent toate influențele pe
care le poate avea asupra mediului
înconjurător.  Emisiile de CO2 sunt generate
într-un volum foarte mare,  de catre toți
actorii  economici,  mai ales de către cei care
realizează procese elaborate de producție.
Companiile responsabile din punct de
vedere social vor fi  întotdeauna primele
care își  vor conștientiza propriile implicații
și  vor manifesta proactivitate în acțiuni
care în final conduc la diminuarea
imactului negativ pe care acestea îl  pot
genera.

Implicarea denkstatt
Compania noastră oferă suport companiilor
care decid să realizeze un studiu de
biodiversitate.
Evaluarea biodiversității  se realizează atât
la nivel specific,  cât și  la nivel ecologic,  iar
specificațiile acesteia depind foarte mult de
caracteristicile de mediu ale zonei care
urmează să fie evaluată.



Amprenta de carbon
pentru o companie

pe 14 iulie,  Comisia Europeană a prezentat
un nou set de măsuri prin care să fie atinsă
ținta de reducere cu 55% a emisiilor de
gaze cu efect de seră până în 2030?

Știați că?

Printre măsurile propuse se numără taxa pe
carbon la graniță ce presupune
introducerea de taxe pentru anumite
mărfuri produse în afara blocului
comunitar,  în funcție de Amprenta de
Carbon (AP) supunându-le standardelor
deja existente pentru mărfurile produse în
UE. Planul este acela de a descuraja
companiile europene să importe materiale
ieftine din țările cu standarde de mediu
scăzute.  
În faza inițială,  următoarele sectoare ar
putea fi  incluse:  cimentul,  siderurgia,
aluminiul,  îngrășămintele și  electricitatea.
În acest context,  organizațiile pot apela la
analiza AP, cunoscută și  sub denumirea de
“amprenta de CO2’’  sau “inventarul
emisiilor de CO2” pentru a diminua
riscurile legistative.  Rezultatul analizei
este un raport ce prezintă emisiile de CO2
ale organizatiei  și  propune măsuri pentru
diminuarea lor.

Există diferite metodologii  folosite în
rândul întreprinderilor pentru calculul AP
la nivel de organizație cum ar fi  standardul
ISO 14064 și  Protocolul GES (Greenhouse
Gas Protocol).  Standardul pentru
întreprinderi din cadrul Protocolului GES
este unul din cele mai folosite standarde
pentru analiza emisiilor de CO2 .

Protocolul GES separă
emisiile de gaze cu efect de
seră (GES) în trei categorii

Scope 1, 2 și 3

Emisiile Scope 1 și  Scope 2 pot fi
determinate utilizând factori de emisie
specifici  pentru fiecare activitate împreună
cu date provenite din facturile de utilități
ale organizației  și  cheltuielile cu
combustibilul.
În schimb, raportarea emisiilor Scope 3
poate reprezenta o provocare pentru multe
organizații .  Raportarea lor necesită o
transparență și  trasabilitate a datelor de-a
lungul lanțului valoric al  organizației ,  care
de multe ori  lipsește.  
Protocolul GES desparte emisiile Scope 3 în
emisii  indirecte upstream, legate de
cumpărarea și  achiziționarea bunurilor și
serviciilor și  downstream, legate de
vânzarea bunurilor și  serviciilor.
Determinarea amprentei de carbon
reprezintă instrumentul perfect pentru a
optimiza performanța de mediu a
organizației  dumneavoastră.  Denkstatt vă
poate oferi  suport în determinarea
activităților care generează emisii  de
carbon, delimitarea lor pe scopuri,  calculul
AP și  propunerea de măsuri pentru
reducerea emisiilor.

Emisiile Scope 1 sunt emisii  directe
provenite din activități  asupra cărora
organizația are control cum ar fi  utilizarea
vehiculelor companiei,  utilizarea energiei
electrice produsă de organizație,  în cadrul
centrului operațional.
Emisiile Scope 2 sunt emisii  indirecte
generate de consumul de energie electrică
cumpărată,  încălzire centralizată/răcire sau
vapori ale unei organizații .



Sursa:  GHG Protocol
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Team Building
Echipa denkstatt România a reușit  să se
întâlnească în integralitate în cadrul
unui team building susținut pe
meleagurile pitorești  ale frumoasei
noastre țări.
Întreaga experiență a fost foarte bine
venită pentru toți  membrii  echipei
noastre,  după o perioadă destul de lungă
de muncă intensă realizată în condiții
atipice.

O experiență minunată, care
ne-a bucurat!



EVENIMENTE și NETWORKING

ANUL 2021

CSR Cafe

A doua jumătate a anului 2021 ne va găsi
în mijlocul proiectelor care se află deja în
plină desfășurare,  dar și  abordând noi
proiecte aduse de dinamica pieței,  care
începe să dea semnale foarte puternice
legate de orientarea către vastele și
variatele subiecte ale sustenabilității .

Continuăm se ne aducem aportul în
cadrul proiectului gestionat de cei de la
CSR Media.  Ne bucurăm de fiecare
intervenție avută pe teme de mare
actualitate,  alături de alți  experți  din
domeniu.  Considerăm ca fiind un canal
excelent de diseminare a informației
către sectoarele publice și  private din
România.

În continuare,  suntem tot mai motivați  să
facem tranziția de la contextul  inpus de
pandemie,  către normalitatea necesară
tuturor contextelor organizaționale.
Astfel  că,  vom manifesta deschidere către
participarea în condiții  de siguranță,  la
cât mai multe evenimente.


