
Raportarea nefinanciară (de sustenabilitate)



Ce? 
Ce reprezintă Sustenabilitatea?



Dezvoltare care îndeplinește 
nevoile prezentului fără a 
compromite abilitatea 
generațiilor viitoare de a-și 
îndeplini propriile nevoi

Comisia Mondială pentru Mediu

Rio de Janeiro, Brazilia

1987
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Factori care influențează dezvoltarea durabilă

►Acorduri globale mai vizibile ca oricând

►Reglementări mai stricte și mai numeroase

►Cererea în creștere cu privire la informațiile 
nefinanciare

► Schimbarea comportamentului părților interesate
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Cine?



Noua Directivă UE privind raportarea informațiilor nefinanciare
(Ordinul Nr. 1938/2016, Ordinul 3456/2018)
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• Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc

criteriul de a avea un număr mediu de 500 de

salariaţi în cursul exerciţiului financiar;

O entitate care este filială este scutită de

obligaţia prevăzută la pct. 492^1 dacă

entitatea respectivă şi filialele sale sunt

incluse în raportul consolidat al administratorilor

sau în raportul separat al unei alte entităţi,

întocmit în conformitate cu prevederile legale.

>500
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• Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui

grup, care, la data bilanţului pe o bază consoli-

dată, depăşesc criteriul de a avea un număr

mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului

financiar.

O societate-mamă care este, de asemenea, filială

este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 556^1

dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele

sale sunt incluse în raportul consolidat al admi-

nistratorilor sau în raportul separat al unei alte

entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile

prezentei secţiuni.

300 200

15
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Ce?



Noua Directivă UE privind raportarea informațiilor nefinanciare
(Ordinul Nr. 1938/2016, Ordinul 3456/2018)

Obligativitatea de a raporta 

informații despre:

• aspectele de mediu, 

• aspectele referitoare la angajați și sociale,

• respectarea drepturilor omului,

• măsuri anti-corupție și împotriva dării de mită 

• lanțul de aprovizionare.

În măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, 
performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale

Cu referire la:

• Modelul de afaceri

• Politici și procese de due diligence

• Rezultate 

• Principalele riscuri și gestionarea 
acestora

• Indicatori cheie de perfomanță
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Raportarea de sustenabilitate este o practică
a organizației de a raporta public cu privire
la: impacturile sale economice, de mediu și / 
sau sociale și, prin urmare, contribuțiile sale 

– pozitive sau negative –
la obiectivul dezvoltării durabile.

Global Reporting Initiative

“
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Cum?



WBCSD; Reporting matters

Source: https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2018

Page 16



Standardele de raportare GRI (Global Report Initiative)
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Noua Directivă UE privind raportarea informațiilor nefinanciare
(Ordinul Nr. 1938/2016, Ordinul 3456/2018)

Obligativitatea de a raporta 
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• respectarea drepturilor omului,

• măsuri anti-corupție și împotriva dării de mită 

• lanțul de aprovizionare.

În măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea
dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului
activităţii sale

Cu referire la:

• Modelul de afaceri

• Politici și procese de due diligence

• Rezultate 
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WBCSD; Reporting matters

Source: https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/External-Disclosure/Reporting-matters/Resources/Reporting-matters-2018
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Too much noise

Între 60% și 70% din datele conținute de rapoartele de sustenabilitate sunt 
irelevante

Aceast fapt reprezintă o provocare majoră pentru investitori / părți interesate, 
printr-o cantitate copleșitoare de date de sustenabilitate irelevante care nu sunt 
comparabile intre companii.
(Sustainability Accounting Standards Board)

Derivând din unul dintre principiile raportării financiare, materialitatea este utilizată 
pentru a facilita concentrarea pe o abordare strategică precum și pentru a ghida in 
luarea deciziilor privind alocarea investițiilor și resurselor. 
(World Business Council for Sustainable Development)

Sursă: CSRwire Talkback “CSR Disclosure: Expanding the Conversation on Materiality and Sustainability”

materialitatea apare ca piatra de temelie a raportării eficiente
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Analiza materialității conform standardelor GRI
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► Un exemplu de matrice se regăsește
în GRI 101 drept model;

► Nu este obligatorie folosirea strict a 
acestei matrice dar este necesară 
utilizarea celor două dimensiuni ale 
principiului de identificare a 
aspectelor materiale;

► Este important de reținut că un 
aspect poate fi considerat material 
doar pe baza unei singure dimensiuni 
remarcabile a materialității.



Analiza materialității conform standardelor GRI
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Care sunt beneficiile publicării unui raport de 
sustenabilitate?



Care sunt principalele beneficii ale raportării de sustenabilitate?
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Beneficiile 
raportării

Beneficii Interne Beneficii Externe

Viziune & Strategie

Identificarea punctelor tari 
și a punctelor slabe

Motivarea angajaților

Sisteme de Management

Atragerea investitorilor

Avantaje competitive

Implicarea părților interesate

Reputație & Încredere



Ce spun investitorii?
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Sursă: “Does your nonfinancial reporting tell your value creation story?”, Studiu Global EY realizat cu implicarea a 260 de companii institutionale

https://sites.ey.com/sites/FAASMarketCampaigns/SitePages/Global CCaSS Investor Survey 2018.aspx


London Stock Exchange Group analizeaza nivelul de 
sustenabilitate al companiilor, permitand investitorilor
sa incorporeze aspecte de schimbari climatice si
sustenabilitate in procesul decizional asupra
investitiilor.

Ianuarie 2019 in Romania

Sustenabilitate și gestionarea riscurilor întreprinderii
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BlackRock si Fundatia Ellen MacArthur 
lanseaza Fondul pentru economie circulara

8 Octombrie 2019 – global 
www.reuters.com

Companiile care nu reușesc să gestioneze impactul de 
mediu pe care il provoacă vor fi delistate de la bursă.
20 Noiembrie 2019 – UK         www.independent.co.uk



Raportarea performantei si a problemelor

Raportarea nefinanciară este cea mai recentă modalitate de dezvoltare, 
făcând prezentarea informațiilor companiilor mai relevantă și mai utilă.

Reprezintă un instrument suport pentru investitori în luarea deciziilor cu 
privire la performanța companiilor și asupra perspectivelor de dezvoltare, 
păstrând părțile interesate implicate și informate.

Raportarea nefinanciară este centrată pe identificarea valorii, riscurilor și 
oportunităților - preocupările principale ale managementului și ale 
investitorilor.

Sursă: “Reporting Matters”, WBCSD
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Vă mulțumesc pentru întrebări!

Raluca Buțurcă


