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CDSB este un consorțiu internațional format din 
companii și ONG-uri pentru protecția mediului. Ne 
dedicăm avansării și alinierii modelului global de 
raportare corporativă în scopul echivalării 
relevanței informațiilor privind utilizarea de către 
companii a capitalului natural și efectul lor asupra 
acestuia cu relevanța informațiilor privind capitalul 
financiar pentru înțelegerea performanței 
corporative.

Realizăm acest lucru prin furnizarea către companii 
a unui cadru general pentru raportarea 
informațiilor de mediu cu aceeași rigoare cu care se 
raportează informațiile financiare. La rândul său, 
acest lucru ajută companiile să pună la dispoziția 
investitorilor informații de mediu utile pentru 
luarea deciziilor prin intermediul raportului 
corporativ principal, îmbunătățind alocarea 
eficientă a capitalului. Materialele pentru 
asigurarea conformității privind raportarea oferă 
un avantaj și organismelor de reglementare.

Recunoscând faptul că informațiile privind capitalul 
natural și capitalul financiar sunt la fel de esențiale 
pentru înțelegerea performanței corporative, 
activitatea noastră se concentrează pe încrederea și 
transparența necesare pentru susținerea unor piețe 
de capital reziliente. În mod colectiv, scopul nostru 
este de a contribui la crearea unor sisteme 
economice, sociale și de mediu mai sustenabile. 

CDP asigură secretariatul pentru CDSB.

CDSB a fost format în cadrul întrunirii anuale din 2007 a 
Forumului Economic Mondial și se concentrează pe 
activitatea membrilor CDSB. Membrii CDSB includ CDP; 
Ceres; The Climate Registry; The International Emissions 
Trading Association (IETA); The Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB); Consiliul Mondial de Afaceri 
pentru Dezvoltare Durabilă (WBCSD); Forumul 
Economic Mondial (FEM); și Institutul Mondial pentru 
Resurse (WRI).  

CDSB urmărește standardizarea raportării informațiilor 
de mediu prin colaborare și prin identificarea și reunirea 
celor mai răspândite și testate modele de raportare care 
au apărut la nivel mondial. Prin urmare, Cadrul general 
CDSB adoptă principiile relevante din standardele și 
practicile existente cu care companiile sunt deja 
familiarizate. Acesta a fost elaborat conform obiectivelor 
de raportare financiară și modelelor de raportare oferite 

de alte organizații, furnizând completări și informații 
suplimentare pentru a asigura un mijloc de încorporare 
a informațiilor de mediu în raportul principal al unei 
organizații.

Primul Cadru general CDSB, Cadrul general pentru 
raportarea schimbărilor climatice, publicat în 2010, se 
concentra pe riscurile și oportunitățile generate de 
schimbările climatice pentru strategia, performanța 
financiară și starea unei organizații. În 2013, Consiliul 
CDSB a convenit asupra extinderii domeniului de 
aplicare al Cadrului general dincolo de schimbările 
climatice și emisiile de gaze cu efect de seră (GES) astfel 
încât să cuprindă informațiile de mediu și capitalul 
natural. Această decizie a fost determinată de evoluțiile 
în raportarea corporativă, inclusiv introducerea 
dispozițiilor obligatorii de prezentare a informațiilor de 
mediu în anumite jurisdicții1,2,3,4,5, riscul asociat cu 
utilizarea de către acestea a resurselor naturale, 
recunoscut din ce în ce mai mult de organizații6,7, și 
cererea pentru un model de raportare corporativă mai 
holistic care să includă informații de mediu (și alte 
informații).

De la publicarea inițială a acestuia în 2015, Cadrul 
general CDSB a fost îmbunătățit și actualizat pentru a 
îndeplini cât mai bine cerințele pieței și pentru a fi în pas 
cu evoluțiile acesteia. Pentru a oferi companiilor 
asistență suplimentară în raportarea informațiilor de 
mediu utile în luarea deciziilor, CDSB a elaborat 
îndrumări complementare și alte resurse.

Consiliul CDSB dorește să recunoască îndrumarea și 
contribuția membrilor Grupului tehnic de lucru al CDSB 
la elaborarea acestui document.

Informații suplimentare privind CDSB se găsesc pe 
website-ul acestuia, www.cdsb.net.

Considerăm binevenite aporturile și comentariile dvs. 
pe marginea acestui document. Dacă aveți comentarii 
cu privire la Cadru, vă rugăm să ne contactați la  
info@cdsb.net. Pentru mai multe informații, vă rugăm 
să accesați website-ul www.cdsb.net/Framework.

http://www.cdsb.net
mailto:info%40cdsb.net?subject=
http://www.cdsb.net/Framework
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1. Scop
Cadrul general CDSB stabilește un model de  
raportare a informațiilor de mediu în rapoartele 
principale.

Informațiile de mediu includ informațiile cu privire la 
următoarele aspecte ale organizațiilor de raportare:

•  Dependența de capitalul natural;

•  Rezultatele de mediu;

•  Riscurile și oportunitățile legate de mediu; 

•  Politicile, strategiile și obiectivele de mediu;  
și

•  Performanța în raport cu obiectivele de mediu. 

Rapoartele principale sunt pachetele de raportare 
anuale în care organizațiile trebuie să prezinte 
rezultatele lor financiare auditate conform legilor 
privind corporațiile, conformitatea sau titlurile de 
valoare din țara în care își desfășoară activitatea.  
De obicei, rapoartele principale sunt disponibile 
publicului. Acestea oferă investitorilor potențiali și 
existenți informații privind poziția financiară și 
performanța financiară a organizației și sunt distincte 
de materialele publicate separat. Prevederile exacte 
conform cărora companiile trebuie să emită rapoarte 
financiare principale diferă la nivel internațional, dar 
acestea conțin, de obicei, situații financiare, alte 
rapoarte financiare, inclusiv declarații de guvernanță,  
și comentarii ale conducerii.

Cadrul general CDSB pornește de la premisa că 
următoarele aspecte sunt prezentate de obicei într-un 
raport principal și, prin urmare, oferă un context pentru 
informațiile de mediu raportate conform Cadrului 
general CDSB:

•  Activitățile principale ale organizației și modelul  
de afaceri al acesteia;

•  Piețele și jurisdicțiile principale în care organizația  
își desfășoară activitatea;

• O descriere a lanțului de aprovizionare a  
organizației; și

•  Alți indicatori-cheie juridici, de personal și  
de performanță.

Vă rugăm să rețineți că toți termenii scriși cu albastru 
sunt definiți în secțiunea 1.8 (Terminologie). 

2. Obiective
Obiectivele Cadrului general CDSB sunt de:

• A se alinia la obiectivele de raportare financiară și  
de a le completa, adică de a furniza informații de 
mediu cu privire la organizația raportoare, care sunt 
conectate cu informațiile financiare și alte informații  
și sunt util de prezentat potențialilor investitori, 
împrumutătorilor și altor creditori de capitaluri proprii, 
ajutându-i în luarea deciziilor în calitatea lor de 
furnizori de capital8; 

• A încuraja standardizarea raportării informațiilor  
de mediu în rapoartele principale prin reflectarea  
asupra celor mai răspândite și testate modele de 
raportare care apar la nivel mondial și prin reunirea 
acestora;

• A ajuta organizațiile să întocmească și să prezinte în 
rapoartele principale informații de mediu clare, 
concise și comparabile și care fac legătura între 
măsura în care organizația respectă normele de mediu 
și strategia, performanța și perspectivele generale ale 
organizației;

• A aduce valoare raportului principal existent al 
organizației în așa fel încât să minimizeze povara 
raportării și să simplifice procesul de raportare9;

• A permite și a încuraja investitorii să ia decizii cu privire 
la alocarea capitalului financiar10 pentru activități care 
susțin protecția mediului;

•  A susține conformitatea cu dispozițiile de 
reglementare și alte dispoziții de raportare privind 
furnizarea informațiilor de mediu; și

• A sprijini activitățile de asigurare prin furnizarea unor 
dispoziții de raportare și principii îndrumătoare care 
reprezintă criterii adecvate pentru efectuarea 
activităților de asigurare.



06 Cadrul general CDSB 

3. Elaborarea
Cadrul general CDSB a fost elaborat de către 
secretariatul CDSB sub supravegherea Grupului tehnic 
de lucru al CDSB. În 2015, în urma a două consultări 
publice, Cadrul general CDSB a fost publicat. În 2018, 
Cadrul general CDSB a fost modificat pentru a 
corespunde mai bine nevoilor utilizatorilor legate de 
riscurile și oportunitățile climatice.

Având în vedere cererile pieței aflate în continuă 
schimbare, Cadrul general CDSB a fost îmbunătățit și 
actualizat în 2019 pentru a i se asigura aplicabilitatea 
universală.

4. Utilizatorii vizați ai  
Cadrului general CDSB
Cadrul general CDSB se adresează organizațiilor, inclusiv 
companiilor sau entităților individuale și grupurilor 
corporative. Acesta este adresat în special persoanelor 
din cadrul unei organizații care sunt responsabile pentru 
raportarea financiară, privind guvernanța și raportarea 
informațiilor privind sustenabilitatea și care doresc să 
elaboreze sau sunt în procesul de elaborare a unor 
practici de raportare a informațiilor de mediu prin 
intermediul unor canale principale deoarece:

a)  Există dispoziții legale de raportare a informațiilor de 
mediu sau subcategorii ale acestora în una sau mai 
multe jurisdicții în care organizația își desfășoară 
activitatea, însă îndrumările privind conformarea cu 
dispozițiile respective sunt limitate sau indisponibile; 

b)  Organizația a determinat deja faptul că dependența 
de capitalul natural și/sau efectele asupra mediului 
prezintă riscuri și oportunități semnificative pentru 
companie și pentru capacitatea acesteia de a-și 
îndeplini obiectivele și că informațiile de mediu ar 
trebui, prin urmare, să fie raportate; sau 

c)  Organizația dorește să adopte bunele practici de 
raportare sau să se conformeze acestora și să dea 
dovadă de leadership și răspundere.

Cadrul general CDSB oferă, de asemenea, asistență 
organismelor de reglementare, factorilor decizionali și 
normalizatorilor internaționali în ceea ce privește 
opțiunile pe care le au la dispoziție pentru introducerea, 
elaborarea sau stabilirea unor dispoziții de conformitate 
privind raportarea informațiilor cu privire la mediu și 
capitalul natural.

5. Publicul-țintă al informațiilor 
raportate conform Cadrului  
general CDSB
Cadrul general CDSB are scopul de a ajuta organizațiile 
să raporteze informațiile de mediu în rapoartele 
principale și, prin urmare, publicul-țintă sunt investitorii, 
deoarece aceștia sunt principalii utilizatori ai rapoartelor 
principale. Deși Cadrul general CDSB se concentrează 
asupra investitorilor ca utilizatori principali ai 
informațiilor de mediu prezentate în raportul principal, 
acesta recunoaște faptul că informațiile ar putea 
satisface și nevoile altor părți interesate. 

6. Conținutul Cadrului general
6.1 Principii îndrumătoare 

Principiile îndrumătoare din Capitolul 2 sunt concepute 
pentru a garanta că informațiile de mediu din rapoartele 
principale sunt utile pentru investitori în luarea 
deciziilor, corecte, complete și sprijină activitățile de 
asigurare. Principiile îndrumătoare trebuie să fie aplicate 
la determinarea, întocmirea și prezentarea tuturor 
informațiilor de mediu raportate în conformitate cu 
dispozițiile de raportare.

6.2 Dispoziții de raportare 
Dispozițiile de raportare din Capitolul 3 stabilesc tipul  
de informații de mediu care ar trebui raportate în 
rapoartele principale pentru investitori. Dispozițiile se 
bazează pe prevederile de raportare existente și pe 
activitatea CDSB care completează lacunele din acele 
prevederi. Dispozițiile sunt scrise cu font îngroșat; restul 
textului constituie îndrumări sau materiale explicative.

Cadrul general CDSB recunoaște faptul că vor exista 
măsuri diferite în care organizațiile se vor conforma 
dispozițiilor, în funcție de diverși factori, inclusiv măsura 
în care pot sau trebuie să raporteze urmărind aplicarea 
principiilor îndrumătoare privind relevanța și pragul de 
semnificație (Capitolul 2, Principiul 1), pragurile prescrise 
de organismele de reglementare și disponibilitatea/
fiabilitatea informațiilor. Atunci când întocmesc 
declarația de conformitate (DIS-11), organizațiile trebuie 
să identifice acele dispoziții cărora nu a fost posibil să li 
se conformeze.
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Dispozițiile sunt organizate în felul următor:

•  Dispoziții privind politicile și strategia de mediu ale 
organizației, riscurile și oportunitățile și gestionarea 
acestora;

•  Dispoziții privind rezultatele de mediu ale organizației 
și respectarea normelor de mediu; 

•  O dispoziție privind perspectiva de viitor a conducerii 
în ceea ce privește rezultatele de mediu, impacturile 
asupra mediului și măsura în care sunt respectate 
normele de mediu;

•  Dispoziții privind modul în care informațiile de mediu 
sunt întocmite și raportate; și

•  Dispoziții privind conformitatea cu Cadrul general 
CDSB. 

7. Plasarea informațiilor raportate 
în conformitate cu Cadrul general 
CDSB
Principiile și dispozițiile din Cadrul general CDSB sunt 
concepute pentru a ajuta organizațiile să identifice, să 
întocmească și să raporteze informațiile de mediu în 
rapoartele principale. Scopul este, prin urmare, ca 
raportul principal al unei organizații să fie adaptat în loc 
să fie extins și ca informațiile de mediu să fie dispersate 
și plasate în secțiunile relevante ale raportului principal 
în așa fel încât să explice legăturile dintre strategia 
organizației și măsura în care aceasta respectă normele 
de mediu.  
 
În unele cazuri, Cadrul general precizează informațiile 
specifice care trebuie furnizate ca răspuns la anumite 
dispoziții de raportare. De exemplu, DIS-03, „Riscuri și 
oportunități”, prevede că planurile privind guvernanța și 
gestionarea riscurilor și oportunităților de mediu ar 
trebui să fie discutate ca răspuns la DIS-01 și DIS-02. Cu 
toate acestea, Cadrul nu sugerează faptul că informațiile 
ar trebui raportate într-o ordine specifică –, ci îndrumă 
pur și simplu utilizatorii spre dispoziții complementare. 

Cu excepția cazului în care dispozițiile de reglementare 
prescriu contrariul, informațiile ar trebui raportate 
în raportul principal, sau ar trebui făcute referințe 
încrucișate la informații din alte documente, pentru 
a evita dublarea și a gestiona gradul de detaliere al 
prezentărilor de informații, permițând cititorilor să 
găsească informații contextuale.

8. Terminologie 
Asigurarea descrie, de obicei, procesele și metodele 
utilizate de o terță parte independentă pentru a evalua 
prezentările de informații publice privind performanța 
sa ale unei organizații, precum și sistemele, datele și 
procesele de bază ale acesteia în raport cu criteriile și 
standardele adecvate pentru a spori credibilitatea 
prezentărilor de informații publice. Asigurarea include 
comunicarea rezultatelor procesului de asigurare într-o 
declarație de asigurare.

Prezentarea informațiilor se referă la notele și expunerile 
care explică, amplifică și furnizează un context 
suplimentar pentru informațiile raportate și care permit 
utilizatorilor să interpreteze informațiile respective. Prin 
urmare, prezentările de informații explică și completează 
informațiile raportate ca răspuns la dispoziții specifice. 

Impacturile asupra mediului reprezintă schimbări în 
starea mediului. Impacturile pot include (fără a se limita 
la) schimbările climatice, defrișările, poluarea, pierderea 
biodiversității și a serviciilor ecosistemice, schimbările în 
disponibilitatea resurselor de apă și în utilizarea 
terenurilor. Impacturile asupra mediului pot fi pozitive 
sau negative, directe sau indirecte și se pot manifesta ca 
schimbări pe termen scurt sau lung ale echilibrului, 
acțiunilor, fluxului, disponibilității și calității capitalului 
natural11,12.

Informațiile de mediu sunt definite în Capitolul 1, 
secțiunea 1. Scop.

Politicile, strategia, obiectivele de mediu și măsura în 
care sunt respectate normele de mediu sunt termeni 
utilizați pentru a descrie politicile, strategiile și 
obiectivele utilizate pentru a monitoriza și gestiona 
dependența unei organizații de capitalul natural, 
rezultatele sale de mediu, riscurile și oportunitățile de 
mediu și impacturile asupra acestuia.

Rezultatele de mediu sunt măsurile, indicatorii și alte 
informații care exprimă măsura în care organizația a 
contribuit la influențarea impacturilor asupra mediului 
sau a influențat aceste impacturi în perioada de 
raportare prin activități și rezultate care reprezintă 
sursele impacturilor asupra mediului.

Produsele cu risc forestier sunt produse care 
influențează defrișarea sau care provin, direct sau 
indirect, din păduri sau din terenuri recent defrișate. 
Cererea globală de produse agricole este cea care 
influențează în primul rând defrișarea, deoarece se 



08 Cadrul general CDSB 

extrage cherestea și terenurile sunt curățate pentru a 
produce carne de vită (și alte produse din carne de 
bovine), soia și ulei de palmier. Aceste „produse cu risc 
forestier” stau la baza a milioane de produse 
tranzacționate la nivel mondial și se regăsesc (fie direct, 
fie indirect) în lanțurile de aprovizionare a nenumărate 
organizații, precum și în produsele sau serviciile 
acestora.

Investitori – Cadrul general CDSB adoptă definiția 
investitorilor elaborată de Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate (IASB), și anume: 
„investitori, împrumutători și alți creditori actuali și 
potențiali implicați în luarea deciziilor privind furnizarea 
de resurse entității”13, și consideră că această definiție 
este echivalentă cu cea a „furnizorilor de capital 
financiar” din Cadrul internațional pentru raportare 
integrată <IR> elaborat de Consiliul Internațional pentru 
Raportare Integrată (IIRC)14. De asemenea, se consideră 
că această definiție se aliniază la definiția TCFD a 
investitorilor, creditorilor și agenților de asigurări, în care 
aceștia sunt utilizatorii principali ai raportului principal.

Raportul principal este definit în Capitolul 1, secțiunea 1. 
Scop.

Capital natural – Cadrul general CDSB adoptă definiția 
IIRC, și anume: „totalitatea resurselor și proceselor de 
mediu regenerabile și neregenerabile care furnizează 
bunuri și servicii care sprijină prosperitatea trecută, 
prezentă sau viitoare a unei organizații. Acestea includ 
aerul, apa, terenul, minereurile, pădurile, biodiversitatea 
și sănătatea ecosistemului”15.

Dependența de capitalul natural se referă la resursele  
și procesele de mediu de care depinde o organizație 
pentru furnizarea de bunuri și servicii care sprijină 
prosperitatea sa trecută, prezentă sau viitoare, care 
includ aerul, apa, terenul, minereurile, pădurile, 
biodiversitatea și sănătatea ecosistemului. 

Organizație înseamnă grupul, compania, companiile  
sau entitățile pentru care este întocmit raportul 
principal, inclusiv, după caz, filialele și entitățile și 
operațiunile controlate în comun.

Raportare înseamnă furnizarea unor informații specifice 
ca răspuns la dispoziții specifice și totalitatea activităților 
care permit furnizarea informațiilor. 

Prevederile de raportare sunt legile, standardele, codurile, 
cadrele, metodologiile, îndrumările, politicile, solicitările  
de prezentare a informațiilor și alte abordări care pot fi 
utilizate pentru întocmirea și prezentarea informațiilor de 
mediu.

Sursele impacturilor asupra mediului sunt activitățile și 
rezultatele unei organizații care realmente sau potențial 
influențează sau contribuie la impacturile asupra mediului, 
inclusiv: 

•  Emisiile de gaze cu efect de seră;

•  Generarea, utilizarea și consumul de energie 
regenerabilă/neregenerabilă; 

•  Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință  
a terenurilor și silvicultura (LULUCF);

•  Emisiile de gaze fără efect de seră din aer, sol și apă, de 
exemplu, poluarea fonică, olfactivă, particulele fine, 
poluanții etc.;

•  Utilizarea resurselor regenerabile și neregenerabile 
semnificative, de exemplu, produse forestiere, stocuri  
de pește, minereuri, metale etc.;

•  Utilizarea și consumul de apă; și

•  Deșeurile și deversările, de exemplu, mineritul și deșeurile 
periculoase, radiațiile și subprodusele industriale.

În sensul Cadrului general CDSB, nu se așteaptă ca 
organizațiile să evalueze efectele generale ale activităților 
sale asupra biosferei și a bunurilor globale comune, de 
exemplu, resursele naturale comune ale pământului. Totuși, 
acestea ar trebui să ia în considerare legătura dintre 
efectele lor asupra mediului și dependența de capitalul 
natural și tendințele generale în ceea ce privește epuizarea 
și degradarea resurselor naturale. Organizațiile ar trebui să 
se concentreze pe raportarea activităților și rezultatelor 
care este probabil să provoace modificări în echilibrul, 
stocul, fluxul, disponibilitatea și calitatea capitalului natural 
pentru organizație în sine și pentru alte persoane și/sau în 
cazurile în care efectele acelor activități și rezultate (în 
măsura în care se poate aștepta în mod rezonabil ca 
organizația să le observe și să le anticipeze) este probabil 
să afecteze capacitatea organizației de a-și desfășura 
activitatea conform modelului său de afaceri și de a-și 
pune în aplicare strategia. 
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9. Îndrumări și resurse
CDSB elaborează îndrumări, idei inovative și alte resurse 
care vor fi utile pentru organizațiile care aplică principiile 
și dispozițiile Cadrului general CDSB în scopul raportării 
informațiilor de mediu în raportul lor principal. Aceste 
resurse sunt disponibile pe site-ul CDSB.

Platformele Reporting Exchange și TCFD Knowledge 
Hub oferă resurse suplimentare utile pentru persoanele 
care întocmesc rapoartele.

10. Influențe asupra Cadrului 
general
Cadrul general CDSB se bazează pe alte prevederi de 
raportare care specifică, de asemenea, principiile și 
caracteristicile pe care ar trebui să se bazeze rezultatele 
raportării. CDSB urmărește să își alinieze pe cât posibil 
principiile, dispozițiile și îndrumările privind 
implementarea cu standardele, modelele și practicile 
existente și în curs de elaborare, inclusiv cu:

• Standardele, principiile, propunerile și documentele 
de discuție privind raportarea financiară emise de IASB 
și organismele sale predecesoare și omoloage sau 
întocmite la cererea acestora, de exemplu, declarația 
de practică referitoare la comentariile conducerii a 
Fundației pentru Standarde Internaționale de 
Raportare Financiară16. Pe baza experienței membrilor 
Consiliului CDSB, Cadrul general CDSB a adaptat 
caracteristicile calitative ale IASB17 privind informațiile 
financiare utile pentru a fi aplicate la prezentarea 
informațiilor de mediu; 

•  Legislația/dispozițiile de raportare obligatorii,  
inclusiv Legea privind situațiile financiare din 
Danemarca (2008), cu modificările ulterioare18, 
Directiva 2014/95/EU a Uniunii Europene (UE) privind 
informațiile nefinanciare19, legea franceză a mediului: 
Grenelle II20, Raportul anual privind responsabilitatea 
companiilor din India21, Legea companiilor din Regatul 

Unit al Marii Britanii (2006), cu modificările ulterioare,22 
și îndrumările Comisiei pentru Burse și Valori Mobiliare 
din SUA (SEC) privind prezentările de informații legate 
de schimbările climatice23;

•  Îndrumările emise de organisme de reglementare și 
alte surse competente cu privire la aspecte ale 
informațiilor corporative și raportării principale, 
precum Australian Water Accounting Standards24 și 
îndrumările AASB-AUASB privind riscurile climatice25, 
Comunicările către personal 51-333 și 51-358 ale 
Canadian Securities Administrators privind raportarea 
în domeniul protecției mediului și riscurilor 
climatice26,27 și orientările privind raportarea de mediu 
ale guvernului britanic28; 

•  Elaborarea și maturizarea cadrelor generale, 
standardelor și îndrumărilor voluntare privind 
raportarea corporativă precum Arista29, CEO Water 
Mandate30, European Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS)31, Codul german privind dezvoltarea 
durabilă32, Inițiativa de Raportare Globală (GRI)33, IIRC34, 
Organizația Internațională de Standardizare (ISO)35, 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE)36, Principiile pentru investiții 
responsabile (PRI)37, Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)38, Grupul operativ pentru 
prezentarea informațiilor financiare aferente 
schimbărilor climatice (TCFD)39 și Pactul mondial al 
Organizației Națiunilor Unite (ONU)40; și

•  Activitatea membrilor Consiliului CDSB, inclusiv 
CDP41,42,43, Ceres44, WBCSD45, WRI46,47 și FEM48.

Îndrumări separate care identifică referințe încrucișate 
între modelele de raportare voluntare și obligatorii și 
modul în care Cadrul general CDSB permite 
organizațiilor să raporteze capitalul lor natural și 
informațiile de mediu colectate prin intermediul acestor 
modele în raportul lor principal existent sunt disponibile 
la cdsb.net/connections.

http://www.cdsb.net/connections


Capitolul 2 

Principii îndrumătoare
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1. Introducere
Principiile îndrumătoare au scopul de a asigura faptul că 
informațiile de mediu din rapoartele principale sunt utile 
pentru investitori și sunt corecte, complete și bazate pe 
criterii adecvate pentru efectuarea activităților de 
asigurare. Principiile îndrumătoare trebuie să fie aplicate 
la determinarea, întocmirea și prezentarea informațiilor 
de mediu în conformitate cu dispozițiile de raportare 
din Cadrul general CDSB.

2. Principii
P1 Informațiile de mediu  
trebuie întocmite aplicând  
principiul relevanței și  
al pragului de semnificație

Scop:
Să încurajeze organizațiile, luând în considerare  
toate dispozițiile Cadrului general CDSB și nevoile  
investitorilor, conducerii și organismelor de 
reglementare, pentru:

•  A identifica informațiile de mediu relevante; și

•   A raporta informațiile semnificative care au  
la bază informații de mediu relevante și care  
reflectă:

 – Factorii specifici organizației raportoare; și

 –  Riscurile legate de schimbările climatice la care 
toate companiile sunt potențial expuse și care prin 
urmare sunt considerate semnificative în sensul 
Cadrului general CDSB.

Relevanța și pragul de semnificație sunt concepte 
distincte, dar conexe care trebuie luate în  
considerare pentru a determina natura și  
amploarea informațiilor care trebuie incluse în 
raportul principal. 

• Informațiile de mediu așa cum sunt definite în  
Cadrul general CDSB descriu aria de acoperire a 
informațiilor care trebuie luate în considerare la 
identificarea informațiilor de mediu relevante și 
semnificative. 

• Informațiile de mediu relevante sunt o subcategorie a 
informațiilor de mediu identificate de către conducere 
ca fiind relevante și, prin urmare, care este posibil să fie 
necesar a fi incluse în raportul principal în scopul 
comunicării măsurii în care organizația contribuie la 
efectele asupra mediului și a măsurii în care este 
afectată de acestea (acum sau în viitor). Paragraful 
privind relevanța care urmează imediat după Figura 1 
descrie testele care ar trebui aplicate pentru a 
identifica informațiile de mediu care devin informații 
de mediu relevante.

•  Informațiile semnificative reprezintă, în general, o 
subcategorie a informațiilor de mediu relevante. 
Paragraful privind pragul de semnificație de sub 
Figura 1 descrie testele care ar trebui aplicate pentru 
identificarea informațiilor semnificative. În sensul 
Cadrului general CDSB, emisiile de GES trebuie tratate 
ca fiind semnificative în toate cazurile, fiind un factor 
care contribuie la schimbările climatice, și trebuie 
raportate în DIS-04.

Informații de mediu  
semnificative 

Informații de mediu relevante 

Informații de mediu

Figura 1. Informații de mediu  
relevante și semnificative

Principiile îndrumătoare au scopul de a asigura faptul că informațiile de mediu vor fi:

P1  Întocmite aplicând principiul relevanței  
și al pragului de semnificație

P2 Reprezentate exact
P3  Conectate cu alte informații

P4  Consecvente și comparabile
P5 Clare și inteligibile
P6 Verificabile
P7 Cu caracter previzional
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P1.1 Informațiile de mediu sunt relevante atunci  
când:

•  Pot face o diferență în deciziile luate de utilizatorii 
informațiilor din rapoartele principale49, inclusiv atunci 
când:

 – Valoarea este un aspect care influențează procesele 
predictive utilizate de investitori pentru a-și forma 
propriile așteptări cu privire la performanța viitoare 
a afacerii. Aceasta include informații care, deși nu 
afectează în prezent organizația sau strategia 
acesteia, se așteaptă să aibă un efect asupra 
perioadei luate în considerare de conducere pentru 
evaluarea prospectelor companiei; și

 –   Valoarea este una de confirmare, adică una care 
confirmă sau modifică, pe baza evaluărilor 
anterioare, așteptările din trecut sau din prezent;

•  Reflectă informații care sunt importante pentru 
conducere în gestionarea afacerii și evaluează modul 
în care impacturile asupra mediului și rezultatele  
afectează sau au potențialul de a afecta strategia  
organizației;

•  Se conformează dispozițiilor corporative principale sau 
dispozițiilor de conformitate privind prezentarea 
informațiilor de mediu;

•  Reflectă realitatea economică a organizației; 

•  Promovează înțelegerea modului în care dependența 
de capitalul natural, efectele reale sau potențiale 
asupra mediului și rezultatele și politicile de mediu  
ale organizației contribuie la condiția financiară a 
acesteia;

•  Iau în considerare punctele de vedere ale părților 
interesate; și

•  Țin cont de dispozițiile specifice ale Cadrului  
general CDSB.

 P1.2 Informațiile de mediu sunt semnificative dacă:

•  Se așteaptă ca, din cauza amplorii și naturii lor, 
impacturile asupra mediului sau rezultatele de mediu 
să aibă efecte pozitive sau negative semnificative 
asupra condiției financiare a organizației sau asupra 
rezultatelor din exploatare ale acesteia și a capacității 
sale de a-și pune în aplicare strategia; 

•   Se poate aștepta în mod rezonabil ca omiterea, 
denaturarea sau ascunderea acestor informații să 
influențeze deciziile luate de utilizatori pe baza 
raportului principal, care furnizează informații cu 
privire la o organizație raportoare specifică.

Indicatorii, evaluările, informațiile cantitative și  
calitative ar trebui, prin urmare, tratate ca fiind 
semnificative și raportate pentru a reflecta măsura  
în care:

• Organizația a efectuat activități care generează 
rezultate și/sau impacturi reale sau potențiale asupra 
mediului; și

•  Acele rezultate și/sau impacturi afectează în mod  
real sau potențial capacitatea organizației de a 
gestiona modelul său de afaceri și de a-și pune în 
aplicare strategia pe perioada luată în considerare de 
conducere în scopul evaluării prospectelor companiei 
prin modificări în ceea ce privește:

 – Disponibilitatea, stocurile, prețurile și nivelul de 
degradare ale resurselor, constrângerile de 
reglementare/politică – în special în ceea ce 
privește resursele de care depinde organizația;

 –   Relațiile de care depinde organizația (de  
exemplu, măsura în care și probabilitatea ca 
activitățile economice ale unei organizații să 
determine părțile interesate să ia măsuri de 
protecție a resurselor de mediu, a beneficiilor și  
a serviciilor ecosistemice);

 –  Capacitatea organizației de a inova (de exemplu, 
măsura în care o alternativă regenerabilă oferă unei 
organizații oportunități de a-și maximiza 
capacitatea de creare a valorii);

 –  Capacitatea organizației de a influența capitalul 
natural, de exemplu, prin intermediul lanțului său 
de aprovizionare, prin procurarea unor resurse din 
surse durabile și prin efectele asociate cu utilizarea 
bunurilor și serviciilor organizației; și

 –   Consecințele asupra mărcii și a reputației.

În sensul conformității cu DIS-04, emisiile de gaze cu 
efect de seră care contribuie la schimbările climatice 
trebuie tratate ca fiind semnificative și raportate în toate 
cazurile.  
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P1.3 Atributele informațiilor de mediu semnificative 
sunt:

•   Caracterul complet, dar lipsit de informații 
nesemnificative și detalii care nu sunt necesare sau 
repetitive care ascund tendințe și evenimente majore 
relevante în mod specific pentru organizație; 

•  Conțin referințe încrucișate la surse de informații din 
afara raportului principal în care pot fi găsite mai 
multe detalii în cazul în care cititorii au nevoie;

•  Specifice organizației raportoare51. Prin urmare, pragul 
de semnificație va fi diferit pentru fiecare organizație 
în parte și nu se recomandă următoarele tipuri de 
prezentări de informații:

 –  Formulările standard care reiterează informațiile 
financiare fără a le analiza;

 –  Prezentările de informații generice care nu au 
legătură cu practicile și circumstanțele specifice ale 
organizației care prezintă informațiile; și

 –   Prezentările de informații care reproduc prezentările 
din situațiile financiare fără a furniza informații 
suplimentare sau cunoștințe despre strategiile 
privind elementele contabilizate sau prezentate în 
situațiile financiare; și

•  Furnizează informații care sunt necesare pentru a 
evalua modul în care organizația este afectată de 
riscurile relevante și modul în care organizația 
contribuie la acestea. 

P1.4 Determinarea informațiilor de mediu semnificative 

Deoarece nu există un consens la nivel internațional 
privind plasarea în timp sau amploarea impacturilor 
asupra mediului, identificarea informațiilor de mediu 
semnificative în vederea prezentării acestora depinde de 
raționamentul conducerii în ceea ce privește efectele 
omisiunilor, denaturărilor sau al ascunderii informațiilor 
și de condițiile de la momentul raportării. 

Organizațiile trebuie să își evalueze propriile 
circumstanțe pentru a identifica informațiile de mediu 
semnificative spre a fi incluse în rapoartele principale. În 
cazul informațiilor de mediu, condițiile prevalente ar 
putea avea legătură cu evoluțiile din sectorul 
organizației raportoare, din țara sau țările în care își 
desfășoară activitatea, din reglementări, din 

comportamentul consumatorilor etc. Drept urmare, nu 
este posibil să se specifice un prag cantitativ uniform la 
care informațiile devin semnificative52 și Cadrul general 
CDSB nu prevede un test cantitativ sau standard pentru 
a identifica informațiile de mediu care sunt relevante sau 
semnificative, cu excepția celor privind emisiile de GES 
(a se vedea definiția „informațiilor semnificative” de mai 
sus). 

Sunt disponibile o serie de resurse pentru a ajuta la 
evaluarea relevanței și a pragului de semnificație, care ar 
trebui să includă prioritizarea capitalului natural, 
deoarece acesta are legătură cu capacitatea organizației 
de a-și gestiona modelul de afaceri și de a-și pune în 
aplicare strategia. Resursele disponibile pentru evaluarea 
pragului de semnificație includ îndrumările elaborate de 
AASB și AUASB53, ACCA54, AccountAbility55, CSA56, IASB57, 
IIRC58, US SEC59, SASB60, WBCSD61 și cele care se regăsesc 
în literatura de specialitate62,63. În declarațiile lor de 
conformitate, organizațiile ar trebui să explice rezultatele 
proceselor utilizate pentru identificarea informațiilor de 
mediu semnificative, inclusiv a rezultatelor aplicării 
îndrumărilor următoare. 

Atunci când conducerea nu are posibilitatea de a evalua 
efectele amplorii și plasării în timp a evenimentelor 
incerte sau de a furniza vreo indicație privind perioadele 
de timp în care se așteaptă ca incertitudinile să fie 
rezolvate, conducerea trebuie să prezinte dificultățile 
legate de evaluarea situației. Fără nicio îndoială, 
conducerea trebuie să fie prudentă și să furnizeze 
prezentări de informații adecvate cu privire la orice 
incertitudine.

Acest principiu se consideră aplicat atunci când:

•  Testele de la P1.1 sunt aplicate pentru a identifica 
informațiile relevante și testele de la P1.2 sunt aplicate 
pentru a identifica informațiile semnificative; și

•  Rezultatul aplicării principiului relevanței și al pragului 
de semnificație este inclus în declarația de 
conformitate (DIS-11).

În cazurile în care un guvern național sau supranațional 
sau un organism de reglementare a emis îndrumări cu 
privire la determinarea pragului de semnificație în 
raportarea nefinanciară (NFR) sau în comentariile 
conducerii, astfel de îndrumări primează în fața Cadrului 
general CDSB. 
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P2 Prezentările de informații  
trebuie să fie reprezentate exact 

Scop:
Să asigure faptul că informațiile sunt complete,  
neutre și lipsite de erori astfel încât să fie utile64. 
Prezentarea informațiilor este completă dacă include 
toate informațiile necesare pentru înțelegerea 
aspectului pe care susține că îl reprezintă și nu omite 
detalii care ar putea determina ca informațiile să 
prezinte pentru utilizatori o imagine falsă sau care i-ar 
putea induce în eroare. 

Informațiile neutre sunt lipsite de subiectivism, astfel 
încât acestea reprezintă exact ceea ce susțin că 
reprezintă. Informațiile neutre nu descriu ideea pe care  
o comunică într-o manieră care să influențeze 
comportamentul într-o anumită direcție. Prezentarea 
informațiilor de mediu nu este neutră dacă, prin 
selectarea sau prezentarea informațiilor, se influențează 
procesul decizional sau raționamentul cu scopul de a se 
ajunge la un rezultat predeterminat. Cu toate acestea, 
când spunem că prezentarea informațiilor ar trebui să fie 
neutră, acest lucru nu înseamnă că ele nu ar trebui să 
aibă un scop sau că nu ar trebui să influențeze 
comportamentul. Dimpotrivă, informațiile de mediu 
relevante au, prin definiție, capacitatea de a influența 
deciziile utilizatorilor. 

În sensul comentariilor conducerii, informațiile sunt 
considerate a fi lipsite de subiectivism sau „echilibrate” 
atunci când nu pun accentul în mod exagerat pe 
informațiile pozitive, ci tratează în mod egal atât 
aspectele „pozitive”, cât și pe cele „negative”.

Prezentarea informațiilor de mediu este în general 
realizată în condiții de incertitudine mai mare decât în 
cazul informațiilor financiare și poate fi bazată pe 
estimări și pe raționamentul conducerii. Prin urmare, în 
acest context, reprezentarea exactă nu implică lipsa 
totală a erorilor. Cu toate acestea, reprezentarea exactă a 
informațiilor poate fi realizată asigurându-se faptul că 
sunt disponibile suficiente probe pentru a sprijini 
prezentările de informații și că sunt furnizate informații 
cu privire la natura și amploarea omisiunilor, 
presupunerilor și incertitudinii și bazându-se estimările 
pe intrări de date adecvate și neutre care reflectă cele 
mai bune informații disponibile. Prin urmare, pentru a 
realiza o reprezentare exactă, uneori poate fi necesar ca 
gradul de incertitudine al informațiilor raportate să fie 
prezentat în mod explicit. 

Atunci când conducerea nu are posibilitatea de a evalua 
efectele amplorii și plasării în timp a evenimentelor 
incerte și de a furniza vreo indicație privind perioadele 
de timp în care se așteaptă ca incertitudinile să fie 
rezolvate, conducerea trebuie să prezinte toate 
dificultățile legate de evaluarea situației65. Fără nicio 
îndoială, conducerea trebuie să fie prudentă și să 
furnizeze prezentări de informații adecvate cu privire la 
orice incertitudine.

În sensul comentariilor conducerii, informațiile sunt 
considerate a fi lipsite de erori și fiind o reprezentare 
exactă dacă sunt „admisibile”. Informațiile sunt 
admisibile dacă reprezintă exact strategiile, planurile  
și analiza riscurilor în baza unor fapte. Detaliile privind 
evaluarea incertitudinii reprezintă informații 
importante. 

Acest principiu se consideră aplicat atunci când 
prezentarea informațiilor este completă, neutră și lipsită 
de erori și atunci când orice informații care sunt 
incomplete sau au fost întocmite în condiții de 
incertitudine sunt identificate și natura și amploarea 
omisiunilor/erorilor/incertitudinilor sunt clar explicate în 
declarația de conformitate din punct de vedere calitativ 
sau cantitativ (a se vedea DIS-11). 

P3 Prezentările de informații  
trebuie să fie conectate cu alte 
informații din raportul principal

Scop: 
Să explice legăturile dintre informațiile de mediu și alte 
informații din raportul principal, inclusiv informațiile 
financiare.

Informațiile de mediu sunt legate de alte informații 
atunci când:

•   Informațiile pe care organizația le utilizează la nivel 
intern în scopul luării de decizii privind strategia, 
scopurile și obiectivele sale sunt conectate cu 
informații care sunt furnizate pe plan extern 
investitorilor66;

•   Completează și suplimentează situațiile financiare, 
comentariile conducerii și prezentările de informații cu 
privire la guvernanță pentru a pune în context 
informațiile financiare conexe;
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Raportarea consecventă în timp a parametrilor și 
indicatorilor de performanță, în conformitate cu 
aplicarea consecventă a standardelor, politicilor și 
procedurilor, sporește comparabilitatea prezentărilor  
de informații în timp. Mai mult decât atât, parametrii  
și indicatorii de performanță (precum KPI) trebuie să 
rămână în continuare adecvați de la o perioadă de 
raportare la alta.  

P5 Prezentările de informații  
trebuie să fie clare și inteligibile

Scop:
Să faciliteze înțelegerea prin asigurarea faptului că 
prezentările de informații sunt ușor de parcurs, de citit  
și de căutat. 

Acest principiu se consideră aplicat atunci când 
prezentările de informații sunt:

•  Clare și directe, utilizând un limbaj simplu și o 
terminologie consecventă, evitând jargonul și 
formulările standard și, atunci când este necesar, 
oferind definiții ale termenilor tehnici;

•  Prezentate clar și concis; 

•  Prezentate într-o manieră ușor de urmărit prin 
utilizarea de marcaje și etichete corespunzătoare; și

•  Îmbunătățite prin utilizarea ilustrațiilor, a graficelor și a 
diagramelor.

Informațiile relevante și semnificative nu ar trebui să fie 
excluse din rapoartele principale doar pentru că ar 
putea fi prea complexe sau dificil de înțeles fără ajutor 
pentru anumiți utilizatori. Ar trebui utilizat pe cât posibil 
un limbaj simplu, deși termenii tehnici cu explicațiile 
adecvate ar trebui utilizați atunci când este relevant 
pentru înțelegerea informațiilor de mediu. 

•   Sunt raportate într-un astfel de loc și în așa manieră 
încât să explice legăturile dintre strategia și rezultatele 
de mediu ale organizației; și

•   Comunică investitorilor „modul în care gestionarea 
problemelor de mediu ajută compania să-și crească 
vânzările, să-și micșoreze costurile, să-și uniformizeze 
fluxurile de trezorerie, să-și sporească valoarea mărcii  
și să-și consolideze capacitatea de gestionare a 
riscurilor”67 și momentul în care arată „legăturile dintre 
strategiile corporative de mediu, performanța 
financiară și rezultatele de mediu”68.

Informațiile ar trebui să fie dispersate și plasate în 
secțiunile relevante ale raportului principal în așa fel 
încât să explice legăturile dintre strategia organizației și 
măsura în care aceasta respectă normele de mediu. 

P4 Prezentările de informații trebuie  
să fie consecvente și comparabile

Scop:
Să obțină informații valoroase pentru investitori într-o 
manieră consecventă astfel încât să permită un nivel de 
comparabilitate între organizații, perioade de raportare 
și sectoare asemănătoare. 

Comparabilitatea este acea caracteristică calitativă a 
informațiilor care permite utilizatorilor să identifice 
asemănările și diferențele dintre două seturi de 
informații69. Consecvența se referă la utilizarea acelorași 
standarde, politici și proceduri, fie de la o perioadă la 
alta în cadrul unei entități, fie într-o singură perioadă în 
mai multe entități. Comparabilitatea sporește enorm 
valoarea informațiilor pentru investitori și este, prin 
urmare, obiectivul acestei dispoziții; consecvența este 
mijlocul prin care acest obiectiv poate fi îndeplinit. 

Se recunoaște faptul că în primii ani ai adoptării 
comparabilitatea informațiilor de mediu între organizații 
și sectoare poate fi limitată ca urmare a evoluțiilor din 
abordările, politicile și practicile comune de prezentare a 
informațiilor. Cu toate acestea, comparabilitatea în timp 
în cadrul unei entități ar trebui să fie realizabilă și 
depinde în mare parte de consecvența abordărilor în 
ceea ce privește raportarea de la un an la altul. 
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P6 Prezentările de informații  
trebuie să fie verificabile

Scop:
Să asigure faptul că informațiile care stau la baza 
prezentărilor de informații pot fi verificate.

Verificabilitatea înseamnă că diferiți observatori informați 
și independenți ar putea ajunge la un consens general, 
deși nu neapărat la un acord total, privind faptul că 
prezentările de informații nu conțin erori semnificative 
sau subiectivism ori că a fost adoptată o abordare 
adecvată, lipsită de erori semnificative și de subiectivism. 
Informațiile verificabile sunt caracterizate prin probe 
justificative care oferă o pistă clară și suficientă de la 
datele monitorizate la prezentarea informațiilor de 
mediu. Informațiile verificabile cuantificate nu trebuie să 
fie o singură estimare punctuală. O gamă de valori 
posibile și probabilitățile aferente pot fi, de asemenea, 
verificate. 

Verificarea poate fi directă sau indirectă. De obicei, 
verificarea directă se aplică unei valori evaluate direct. 
Verificarea indirectă examinează intrările și ieșirile 
rezultate în raport cu aceeași metodologie. Este posibil 
ca informațiile cu caracter previzional să nu poată fi 
verificate până la o perioadă viitoare.

P7 Prezentările de informații  
trebuie să aibă caracter previzional

Scop:
Să asigure faptul că informațiile istorice din raportul 
principal sunt completate de o expunere privind 
influența acestora asupra respectării viitoare a normelor 
privind informațiile de mediu. 

Prezentările de informații trebuie să analizeze atât 
viitorul, cât și trecutul și prezentul și să comunice 
tendințele și factorii în legătură cu informațiile de mediu 
care este probabil să afecteze performanța, poziția și 
dezvoltarea viitoare ale organizației. Adoptarea unei 
orientări strategice și previzionale include exprimarea 
clară a modului în care disponibilitatea, calitatea și 
accesabilitatea continue ale capitalului natural 
contribuie la modelul de afaceri al organizației. Dacă nu 
este deja menționată în raportul principal, perioada în 
care conducerea analizează perspectivele de viitor ale 
organizației în scopul raportării informațiilor de mediu 
trebuie să fie prezentată în declarația de conformitate 
(DIS-11) sau în răspunsul la DIS-06 Perspectiva.  



Capitolul 3 

Dispoziții  
de raportare
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1. Introducere
Acest capitol conține dispozițiile (DIS) și îndrumările aferente privind raportarea informațiilor de mediu în rapoartele 
principale. Dispozițiile sunt concepute pentru a încuraja prezentarea standardizată a informațiilor de mediu care 
completează și suplimentează alte informații din rapoartele principale. Principiile îndrumătoare trebuie să fie aplicate 
la determinarea, întocmirea și prezentarea informațiilor de mediu în conformitate cu dispozițiile de raportare din 
Cadrul general CDSB.

DIS-01 Guvernanța
Prezentările de informații trebuie să descrie guvernanța politicilor, strategiei și informațiilor de mediu.

DIS-02 Politicile, strategia și obiectivele de mediu ale conducerii
Prezentările de informații trebuie să raporteze cu privire la politicile, strategia și obiectivele de mediu ale conducerii, 
inclusiv indicatorii, planurile și perioadele de timp utilizate pentru evaluarea performanței. 

DIS-03 Riscurile și oportunitățile
Prezentările de informații trebuie să explice riscurile și oportunitățile de mediu semnificative actuale și anticipate 
care afectează organizația.

DIS-04 Sursele impacturilor asupra mediului
Rezultatele cantitative și calitative, împreună cu metodologiile utilizate pentru întocmirea acestora, trebuie să fie 
raportate pentru a reflecta sursele semnificative ale impacturilor asupra mediului.

DIS-05 Analiza comparativă și de performanță
Prezentările de informații trebuie să includă o analiză a informațiilor prezentate în DIS-04 comparativ cu orice 
obiective de performanță stabilite și cu rezultatele raportate într-o perioadă anterioară. 

DIS-06 Perspectiva
Conducerea trebuie să își rezume concluziile privind efectul impacturilor asupra mediului, al riscurilor și 
oportunităților privind mediul asupra performanței și poziției viitoare ale organizației.

DIS-07 Limitele la nivel organizațional
Informațiile de mediu trebuie să fie întocmite pentru entitățile aflate în limitele organizației sau grupului pentru care 
sunt întocmite rapoartele principale și, după caz, să distingă informațiile raportate pentru entități de activitățile 
aflate în afara acestor limite.

DIS-08 Politicile de raportare
Prezentările de informații trebuie să specifice prevederile de raportare utilizate la întocmirea informațiilor de mediu 
și trebuie (cu excepția primului an de raportare) să confirme faptul că acestea au fost utilizate în mod consecvent de 
la o perioadă de raportare la următoarea. 

DIS-09 Perioada de raportare
Prezentările de informații trebuie să fie furnizate anual.

DIS-10 Retratările
Prezentările de informații trebuie să raporteze și să explice orice retratări din anul anterior.

DIS-11 Conformarea
Prezentările de informații trebuie să includă o declarație de conformitate cu Cadrul general CDSB. 

DIS-12 Asigurarea
Dacă a fost furnizată o asigurare privind măsura în care informațiile de mediu raportate sunt în conformitate cu 
Cadrul general CDSB, această asigurare trebuie să fie inclusă în declarația de conformitate din DIS-11 sau trebuie să 
conțină o referință încrucișată la aceasta. 



19 Cadrul general CDSB 

DIS-01  
Guvernanța
Prezentările de informații trebuie să descrie  
guvernanța politicilor, strategiei și informațiilor  
de mediu.

Scop:
Această dispoziție are scopul de a demonstra 
transparența privind supravegherea de către organizație 
a politicilor, strategiei și informațiilor de mediu și 
răspunderea pentru această supraveghere. Politicile de 
mediu de succes necesită sprijinul și conducerea 
Consiliului de administrație al unei organizații sau ale 
celui mai înalt organism de conducere.

Această dispoziție va fi îndeplinită atunci când 
prezentările de informații: 

•  Identifică directorul general executiv/conducerea 
superioară/membrii Consiliului responsabili pentru 
politicile, strategia și informațiile de mediu; și

•  Explică:

 – Modul în care responsabilitatea pentru politicile, 
strategia și informațiile de mediu este delegată și 
modul în care conducerea este trasă la răspundere 
pentru politicile organizației și/sau este motivată  
să le implementeze;  

 –  Natura și credibilitatea informațiilor de bază și ale 
sistemelor de control utilizate de Consiliu pentru 
întocmirea informațiilor de mediu și pentru 
prezentarea informațiilor aferente;  

 –  Dacă politicile și strategiile de mediu ale 
organizației fac obiectul acelorași procese de 
guvernanță și controale ale prezentărilor de 
informații și proceduri de prezentare a informațiilor 
care sunt utilizate pentru gestiunea financiară; și

 –  Cine aprobă emiterea informațiilor de mediu. 

DIS-02  
Politicile, strategia și obiectivele  
de mediu ale conducerii
Prezentările de informații trebuie să raporteze cu 
privire la politicile, strategia și obiectivele de mediu ale 
conducerii, inclusiv indicatorii, planurile și perioadele de 
timp utilizate pentru evaluarea performanței.

Scop:
Să faciliteze evaluarea completă de către cititori a 
rațiunii, calității și eficacității politicilor, strategiei și 
obiectivelor de mediu ale organizației și înțelegerea 
indicatorilor și perioadelor de timp utilizate pentru a 
gestiona și evalua performanța. 

Această dispoziție va fi îndeplinită atunci când 
prezentările de informații descriu: 

•  Dependența de capitalul natural a organizației;

•  Politicile, strategia și obiectivele de mediu ale 
organizației și modul în care acestea sunt legate de 
sau sprijină politicile generale, strategia și performanța 
operațională ale acesteia;

•  Finanțarea de către conducere a politicilor, strategiei și 
obiectivelor de mediu; și

•  Obiectivele, perioadele de timp și indicatorii-cheie de 
performanță în raport cu care se evaluează și se 
finanțează aplicarea strategiei și a politicilor de mediu. 

Dependența de capitalul natural
În contextul prezentărilor de informații privind politicile, 
strategiile și obiectivele de mediu trebuie furnizate 
informații despre resursele de mediu regenerabile și 
neregenerabile și procesele de care depinde o 
organizație pentru a furniza bunurile și serviciile care 
stau la baza strategiei generale a organizației.

Politicile și strategia de mediu 
Informațiile privind politicile și strategiile de mediu 
trebuie să includă: 

•  Detalii privind limitele organizației sau ale activității 
pentru care se aplică politicile sau strategia, dacă 
acestea diferă de limitele identificate în răspunsul la 
DIS-07;

•  Rațiunea acelor politici și strategii și natura lor, de 
exemplu, de a răspunde la riscurile și oportunitățile 
specifice identificate în DIS-03;

•  Detalii privind politicile și strategiile, de exemplu, 
măsura în care acestea implică reduceri, eficiențe, 
investiții, diversificare, gestionarea dependenței de 
capitalul natural etc.;

•  O confirmare care să indice dacă și în ce măsură 
politicile și strategiile iau în considerare relațiile dintre 
principalele părți interesate ale organizației și 
perspectivele acestora, inclusiv detalii privind 
angajamentul cu furnizorii-cheie sau alte părți din 
lanțul valoric;

•  Identificarea și explicarea schimbărilor în ce privește 
politicile și strategia de la perioada de raportare 
anterioară, dacă există;

2. Dispoziții de raportare
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• Detalii care să indice dacă și în ce măsură politicile și 
strategiile sunt aliniate la activitățile de lobby, de 
promovare, cu membrii sau la cele de angajament 
politic aferente ale organizației, inclusiv detalii privind 
participarea la inițiative relevante cu mai multe părți 
interesate;

• Informații privind măsura în care politicile și strategiile 
sunt sprijinite și promovate prin participarea la 
inițiative de dezvoltare durabilă, scheme de 
reglementare, raportare voluntară sau, în mod 
asemănător, de exemplu, la Caring for Climate70, CDP71, 
GRI72, Protocolul privind capitalul natural73, SASB74, 
Science Based Targets75, TCFD76 și Pactul mondial al 
ONU77;

•   Informații privind măsura în care politicile și strategiile 
de mediu ale organizației atrag colaborarea cu 
furnizori și alte terțe părți pentru a facilita gestionarea 
efectelor asupra mediului;

•   Informații legate de compensare și alte acțiuni de 
atenuare; și

• Orice sancțiuni actuale sau anticipate care au legătură 
cu respectarea normelor de mediu.

Finanțarea politicilor, strategiei și obiectivelor 
de mediu ale conducerii
•    O descriere a resurselor alocate pentru gestionarea și 

implementarea politicilor, strategiei și obiectivelor, 
inclusiv a planurilor privind investițiile și cheltuielile de 
capital78. Acest lucru trebuie să includă o descriere a 
măsurii în care aceste resurse sunt separate sau 
integrate în ansamblul afacerii.

•  Informațiile privind gestionarea politicilor și strategiilor 
de mediu trebuie să fie furnizate ca răspuns la această 
dispoziție sau ca răspuns la DIS-01.

Obiectivele, caracterul oportun și indicatorii 
Informațiile privind obiectivele, caracterul oportun și 
indicatorii-cheie de performanță conform cărora 
implementarea strategiei și politicilor de mediu trebuie 
să includă:

•  Tipul de obiectiv, adică absolut sau bazat pe 
intensitate; 

•    Perioada de timp pentru care se aplică obiectivele, 
inclusiv etapele interimare; 

•  Anul de referință de la care și în raport cu care se 
înregistrează progresul;

•  Detalii privind măsura în care obiectivul se aplică 
grupului consolidat, unei singure entități, lanțului de 
aprovizionare al acesteia sau unei regiuni geografice;

•    Dacă și măsura în care obiectivele sunt bazate pe 
parametri externi, de exemplu, Obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU79, Obiectivele Aichi în 
materie de biodiversitate80, limitele planetare81, 
Obiectivele Bazate pe Știință82, IPCC transition 
pathways83 sau alți parametri asemănători; și

•  Indicatorii-cheie de performanță utilizați pentru a 
evalua progresul în raport cu obiectivele.

Indicatorii-cheie de performanță sunt cei mai utili atunci 
când sunt:

•   Relevanți pentru circumstanțele organizației;

•  Concentrați pe aspectele identificate de organizație ca 
fiind relevante și semnificative;

•  Consecvenți cu:

 – Indicatorii utilizați intern de conducere;

 –  Etaloanele general acceptate la nivel de sector de 
activitate/regiune pentru a furniza o bază de 
comparație; și  

 –  Indicatorii utilizați în perioade succesive, indiferent 
de măsura în care tendințele și comparațiile 
rezultate sunt favorabile sau nefavorabile;

•  Conectați cu alte informații din raportul principal; și

•  Însoțiți de:

 – Previziuni pe termen scurt/mediu/lung;

 –  Informații comparative pe termen scurt/mediu/
lung;

 –  Obiective, previziuni sau proiecții raportate anterior; 
și

 –  Informații calitative pentru a furniza un context, 
inclusiv o explicație privind metodele de evaluare și 
ipotezele de bază. 
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DIS-03  
Riscurile și oportunitățile
Prezentările de informații trebuie să explice riscurile 
și oportunitățile de mediu semnificative actuale și 
anticipate care afectează organizația.

Scop: 
Să informeze persoanele care citesc materialele 
organizației cu privire la riscurile și oportunitățile de 
mediu.

Riscurile și oportunitățile de mediu pot fi la scară largă, 
directe sau indirecte (de exemplu, cele care afectează 
piețele sau lanțul de aprovizionare) și pot include:

•  Riscurile și oportunitățile de reglementare generate de 
dispozițiile de reglementare actuale și/sau preconizate, 
inclusiv efectele cunoscute sau preconizate ale:

 – Limitelor de emisii de gaze cu efect de seră și de 
gaze fără efect de seră;

 –  Standardelor privind eficiența energetică, resursele 
de apă și forestiere;

 –  Impozitării resurselor de mediu și a surselor de 
impact asupra mediului;

 –  Standardelor pentru procese și produse; și

 –  Participării la schemele de comercializare a 
certificatelor de emisii de GES;

•  Riscurile fizice, inclusiv efectele cunoscute sau 
preconizate ale: 

 – Schimbărilor privind calitatea și disponibilitatea 
resurselor, în special dependența de capitalul 
natural a organizației;

 –  Schimbărilor tiparelor meteorologice;

 –  Creșterii nivelului mării;

 –  Fluctuațiilor în distribuția speciilor;

 –  Schimbărilor privind disponibilitatea și calitatea 
apei;

 –  Schimbărilor de temperatură; și

 –  Variațiilor privind producția agricolă și perioadele  
de vegetație.

•  Riscuri și oportunități reputaționale; și

•  Riscuri și oportunități de litigiu.

Informațiile furnizate ca răspuns la această dispoziție 
sunt utile atunci când:

•  Analizează cauzele și sursele actuale și potențiale ale 
riscurilor și oportunităților de mediu, de exemplu:

 – Disponibilitatea sau calitatea capitalului natural, 
inclusiv prin lanțul de aprovizionare al organizației 
raportoare; 

 –  Măsura în care riscurile sau oportunitățile se aplică 
la nivelul întregii organizații sau sunt specifice unei 
regiuni geografice sau unei unități operaționale;

 –  Efectul reglementărilor concepute pentru a sprijini 
sau a limita activitatea care afectează capitalul 
natural;

 –   Măsura în care sursele riscurilor și oportunităților 
sunt generate de părți externe de care organizația 
depinde pentru a-și desfășura activitatea, de 
exemplu, lanțul de aprovizionare, utilitățile, logistica 
etc.;

 –  Consecințele asupra mărcii și reputației asociate cu 
utilizarea capitalului natural; 

 –   Măsura în care disponibilitatea oricăreia dintre 
resursele de capital natural de care depinde 
organizația este supusă riscului, de exemplu, dacă 
aceasta este recunoscută de către UE drept „materie 
primă esențială”84; și

 –   Măsura în care oricare dintre resursele de capital 
natural de care depinde organizația este supusă 
unor limite cunoscute, de exemplu, limitele 
planetare85, cele identificate de organizații precum 
Carbon Tracker Initiative86 sau alte organizații 
asemănătoare; și

•    Explică implicațiile pentru organizație, de exemplu, din 
punctul de vedere al operațiunilor, al lanțului de 
aprovizionare, al modelului de afaceri, al rezultatelor 
financiare, al îndeplinirii obiectivelor strategice etc.:

 –  Identifică produsele, serviciile, piețele și zonele 
geografice care este probabil să fie afectate;

 –   Identifică măsura în care implicațiile vor afecta 
organizația și/sau părțile sale interesate, de 
exemplu, clienții și furnizorii; 

 –  Fac referire la alte părți ale raportului principal care 
explică procesele și sistemele organizației pentru 
identificarea riscurilor și oportunităților, de exemplu, 
măsura în care stocurile, operațiunile și lanțurile de 
aprovizionare au fost auditate pentru a identifica 
licențele, drepturile, activele și relațiile care ar putea 
consolida sau reduce accesul organizației la 
capitalul natural; 
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 –  Explică modul și măsura în care organizația are 
capacitatea să atenueze riscurile și să maximizeze 
oportunitățile direct și/sau indirect prin intermediul 
clienților, al lanțului de aprovizionare, al piețelor etc.; 
și

 –  Explică perioadele de timp în care riscurile și 
oportunitățile sunt evaluate și estimează când se 
preconizează să se materializeze. 

Planurile de guvernare și gestionare a riscurilor și 
oportunităților de mediu trebuie discutate ca răspuns la 
DIS-01 și DIS-02.

DIS-04  
Sursele impacturilor asupra 
mediului 
Rezultatele cantitative și calitative, împreună cu 
metodologiile utilizate pentru întocmirea acestora, 
trebuie să fie raportate pentru a reflecta sursele 
semnificative ale impacturilor asupra mediului.

Scop:
Să raporteze, utilizând rezultatele calitative și cantitative, 
măsura în care sursele semnificative ale impacturilor 
asupra mediului au apărut în perioada de raportare și  
să specifice metodologiile utilizate pentru întocmirea 
rezultatelor. 

Sursele impactului asupra mediului sunt activitățile și 
rezultatele unei organizații care influențează sau 
contribuie efectiv sau potențial la impacturile asupra 
mediului, inclusiv: 

•  Emisiile de gaze cu efect de seră;

•  Generarea, utilizarea și consumul de energie 
regenerabilă/neregenerabilă; 

•   LULUCF;

•  Emisiile de gaze fără efect de seră din aer, sol și apă,  
de exemplu, poluarea fonică, olfactivă, particulele fine, 
poluanții etc.

•  Resursele regenerabile și neregenerabile semnificative, 
de exemplu, produse forestiere, stocuri de pește, 
minereuri, metale etc.;

•  Utilizarea și consumul de apă; și

•  Deșeurile și deversările, de exemplu, mineritul și 
deșeurile periculoase, radiațiile și subprodusele 
industriale.

Oricând este posibil, rezultatele de mediu care reflectă 
măsura în care sursele semnificative ale impacturilor 
asupra mediului au apărut în perioada de raportare 
trebuie să fie raportate în termeni cantitativi, utilizând 
parametri absoluți, normalizați și de intensitate. Trebuie 
să se furnizeze informații cantitative de înaltă calitate, cel 
puțin pentru sursele semnificative ale impacturilor 
asupra mediului din operațiunile, entitățile și activitățile 
din cadrul limitelor de raportare la nivel organizațional (a 
se vedea DIS-07). Expunerile trebuie să însoțească 
rezultatele cantitative atunci când acestea ajută cititorul 
să le înțeleagă. Atunci când nu sunt disponibile 
informații cantitative privind sursele impacturilor asupra 
mediului din operațiunile, entitățile și activitățile din 
cadrul limitelor de raportare la nivel organizațional, 
rezultatele trebuie exprimate în termeni calitativi.

Atunci când sursele impacturilor asupra mediului își au 
originea în afara limitelor de raportare la nivel 
organizațional ca urmare a unor relații contractuale sau 
a altor relații între organizația raportoare și terțe părți (de 
exemplu, indirecte sau emisii de gaze cu efect de seră 
de domeniul 3 în lanțul de aprovizionare), se recomandă 
furnizarea de informații cantitative atunci când acestea 
sunt semnificative pentru organizația raportoare, dar nu 
sunt prevăzute de Cadrul general CDSB. Cu toate 
acestea, informațiile calitative privind riscurile și 
oportunitățile semnificative asociate cu sursele 
impacturilor asupra mediului care își au originea la terțe 
părți de care depinde organizația raportoare trebuie să 
fie furnizate ca răspuns la DIS-03.

Așa cum se menționează la Principiul 1, emisiile de gaze 
cu efect de seră generate de operațiunile, entitățile și 
activitățile din cadrul limitelor de raportare financiară ale 
organizației trebuie să fie tratate ca fiind semnificative și 
trebuie raportate în toate cazurile. În special, organizația 
raportoare trebuie să raporteze în tone metrice 
echivalente CO2 emisiile de gaze cu efect de seră 
absolute și normalizate de Domeniul 1 și 2, calculate în 
funcție de (a se vedea definiția de mai jos) metodologia 
recunoscută de evaluare a emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

Pe baza rezultatelor evaluării pragului de semnificație de 
către organizație (a se vedea Principiul 1), evaluările, 
indicatorii și alte informații privind sursele impacturilor 
asupra mediului care sunt semnificative trebuie 
calculate conform metodologiilor recunoscute și 
raportate însoțite de o expunere explicativă, acolo unde 
este necesar.



23 Cadrul general CDSB 

CDSB nu prescrie utilizarea unor prevederi de raportare 
pentru întocmirea rezultatelor de mediu cantitative.  
În schimb, Cadrul general CDSB prevede ca rezultatele 
să fie întocmite în conformitate cu prevederile de 
raportare pentru întocmirea evaluărilor, a indicatorilor și 
a altor informații recunoscute la nivel mondial. Dacă nu 
sunt menționate ca fiind în conformitate cu DIS-08, 
metodologiile utilizate pentru întocmirea rezultatelor  
de mediu trebuie să fie raportate ca răspuns la DIS-04. 

Prevederile de raportare recunoscute în sensul Cadrului 
general CDSB includ:

•  Standardele globale elaborate prin consultare publică 
și procedurile stabilite și care sunt aplicate în practică 
la momentul actual. Acestea includ standardele 
naționale și pe sectoare industriale care sunt derivate 
din astfel de standarde globale;

•    Legislația națională și regională care prevede 
raportarea informațiilor de mediu sau subcategorii ale 
acesteia;

•  Îndrumările privind raportarea informațiilor de mediu 
sponsorizate de guvernele naționale; și

•  Prevederile de raportare enumerate în secțiunea 10. 
Influențe asupra Cadrului general din Capitolul 1.

Multe organizații evaluează, raportează și/sau prezintă 
deja rezultatele de mediu în alte scopuri decât 
raportarea principală. De exemplu, o organizație își 
poate evalua emisiile de gaze cu efect de seră pentru 
informații interne de gestiune, în scopuri de raportare 
voluntară sau în conformitate cu dispozițiile de 
reglementare. Cadrul general CDSB are scopul de a 
asigura, pe cât posibil, faptul că rezultatele de mediu 
evaluate sau prezentate în alte scopuri decât 
raportarea principală pot fi utilizate pentru a îndeplini 
DIS-04. 

Activitățile de atenuare
Atunci când sunt prezentate rezultatele, evaluările,  
indicatorii și alte informații de mediu, nu trebuie  
luate în considerare acțiunile care au avut sau au ca  
scop atenuarea rezultatelor de mediu și/sau  
reducerea impacturilor asupra mediului. Efectele 
activităților de atenuare trebuie să fie prezentate ca 
răspuns la DIS-02.

Dezagregarea și clasificarea
Rezultatele trebuie să fie dezagregate, clasificate sau 
împărțite în mod adecvat atunci când acest lucru 

facilitează înțelegerea acestora. De exemplu, rezultatele 
pot fi clasificate în funcție de zona geografică, 
activitatea sau categoria afacerii, tipul sursei etc. 

Incertitudinea
Rezultatele trebuie să fie însoțite de o descriere a 
principalelor efecte ale oricărei incertitudini în calculul 
datelor, de exemplu, lipsa datelor, preconizări, 
extrapolări, inexactități de măsurare/evaluare etc. 

DIS-05  
Analiza comparativă și  
de performanță
Prezentările de informații trebuie să includă o analiză  
a informațiilor prezentate în DIS-04 comparativ cu orice 
obiective de performanță stabilite și cu rezultatele 
raportate în perioadele anterioare.

Scop: 
Să comunice cititorilor modul în care rezultatele de 
mediu ale organizației sunt comparate cu rezultatele din 
perioadele de raportare anterioare și cu obiectivele de 
performanță stabilite în perioadele anterioare.

Pentru a sprijini analiza comparativă, rezultatele de 
mediu trebuie să fie prezentate în paralel cu rezultatele 
din perioadele de raportare anterioare, cu excepția 
primului an de raportare. 

Analiza comparativă este utilă atunci când:

•  Analizează principalele tendințe evidente din 
comparația rezultatelor de mediu ale organizației din 
perioadele de raportare anterioare cu cele din 
perioada curentă;

•  Face referințe încrucișate la obiectivele, punctele de 
referință și alte criterii utilizate în analizarea măsurii în 
care organizația a respectat normele de mediu; și

•  Explică modificările semnificative din rezultatele de 
mediu de la o perioadă de raportare la alta.

Tipul de analiză comparativă care este recomandat 
include, după caz, o descriere și o explicație privind:

•  Orice modificări semnificative ale performanței sau 
rezultate neașteptate în raport cu obiectivele ca 
urmare a:

 – Schimbărilor în strategia, politicile și guvernanța 
organizației;
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 –  Schimbărilor în metodologia sau indicatorii-cheie 
de performanță care se utilizează la calculul 
rezultatelor; 

 –  Schimbărilor cauzate de achiziții, cesionări, creșterea 
sau scăderea organică, îmbunătățirea eficienței sau 
a proceselor, modificările proceselor de colectare a 
datelor, practicile din cadrul operațiunilor prin 
satelit, lipsa datelor etc.; și

 –   Altor motive;

• Măsura în care prezentările de informații previzionale 
din perioadele de raportare anterioare au fost 
confirmate, inclusiv modul în care și motivul pentru 
care performanța organizației nu corespunde ori 
corespunde prezentărilor previzionale anterioare87 sau 
le depășește; și

• Activitățile care au generat mișcări, adică dacă 
achizițiile/cedările/vânzările etc. au fost principalul 
factor care au influențat mișcările. 

DIS-06  
Perspectiva 
Conducerea trebuie să își rezume concluziile privind 
efectul impacturilor asupra mediului, al riscurilor și 
oportunităților privind mediul asupra performanței și 
poziției viitoare ale organizației.

Scop:
Să furnizeze cititorilor un rezumat din partea conducerii 
privind perspectiva acesteia asupra principalelor 
impacturi asupra mediului, a riscurilor și oportunităților 
de mediu care afectează capacitatea organizației de a 
inova, de a-și pune în aplicare strategia și de a crea 
valoare în timp.

Perspectiva conducerii este utilă atunci când explică pe 
scurt modul în care principalele impacturi asupra 
mediului, riscuri și oportunități de mediu, precum și 
contextul în care organizația își desfășoară activitatea 
limitează sau sprijină capacitatea acesteia de a inova, de 
a-și pune în aplicare strategia și de a crea valoare în 
timp. Rezumatul trebuie să atragă atenția asupra 
procesului utilizat pentru identificare, asupra 
informațiilor prezentate ca răspuns la DIS-01-DIS-05 din 
Cadrul general CDSB și asupra cunoștințelor companiei 
cu privire la orice reglementări de mediu, tendințe ale 
pieței sau practici de mediu prospective care ar putea 
afecta performanța și poziția viitoare ale acesteia. 

Analiza scenariilor poate fi un instrument util pentru a 
înțelege reziliența pe parcursul a diferite orizonturi de 
timp. 

Declarația trebuie să identifice perioada de timp pentru 
care conducerea analizează perspectivele organizației în 
scopul conformității cu Cadrul general CDSB, 
prezentând inclusiv o explicație privind motivul pentru 
care perioada vizată este considerată adecvată.

DIS-07  
Limitele la nivel organizațional
Informațiile de mediu trebuie să fie întocmite pentru 
entitățile aflate în limitele organizației sau grupului 
pentru care sunt întocmite rapoartele principale și, după 
caz, să distingă informațiile raportate pentru entități de 
activitățile aflate în afara acestor limite. Baza pe care au 
fost stabilite limitele de raportare la nivel organizațional 
trebuie să fie prezentată.

Scop:
Să asigure faptul că informațiile de mediu sunt 
întocmite pe aceeași bază și pentru aceleași entități și 
activități ca cele pentru care în raportul principal sunt 
raportate alte informații.

Atunci când dispozițiile privind întocmirea rapoartelor 
principale, sau elemente ale rapoartelor principale, 
prescriu entitățile și activitățile care trebuie incluse în 
limitele organizației raportoare, trebuie utilizate aceleași 
limite la nivel organizațional pentru raportarea 
informațiilor de mediu conform Cadrului general CDSB. 
De exemplu, multe jurisdicții prevăd aplicarea IFRS88 în 
scopul identificării entităților pentru care trebuie 
întocmite situații financiare pentru grupurile corporative. 
Adesea, comentariile/discuțiile conducerii și prezentările 
de informații cu privire la analiză și guvernanță sunt 
prevăzute pentru aceleași entități și entități în care s-a 
investit. 

În unele cazuri, informațiile de mediu care se află în afara 
limitelor de raportare la nivel organizațional pot fi 
prezentate din mai multe motive, inclusiv:

•  Organizația raportoare este obligată sau alege să 
raporteze cu privire la activitățile pentru care este 
responsabilă (indiferent dacă se află sau nu în limita  
de raportare la nivel organizațional), de exemplu, 
activitățile externalizate; 



25 Cadrul general CDSB 

•  Datorită naturii contractului privind operarea sau 
utilizarea serviciilor procurate de la entitate sau 
punctul de lucru, organizația raportoare este expusă 
unor riscuri, oportunități sau impacturi financiare 
semnificative; și

•    Organizația raportoare are puterea de a influența 
impacturile sale asupra mediului.

În astfel de cazuri, informațiile atribuibile entităților, 
punctelor de lucru sau activităților aflate în afara 
limitelor de raportare la nivel organizațional trebuie să 
se distingă clar de informațiile privind entitățile și 
activitățile din cadrul acestor limite. 

În toate cazurile, baza pe care au fost determinate 
limitele de raportare la nivel organizațional trebuie să fie 
prezentată. În special, trebuie explicat motivul pentru 
care au fost excluse orice activități care se încadrează în 
limitele de raportare financiară. Pentru mai multe 
informații privind limitele la nivel organizațional, a se 
vedea declarația de poziție a CDSB privind setarea 
limitelor la nivel organizațional89.

DIS-08  
Politicile de raportare
Prezentările de informații trebuie să specifice prevederile 
de raportare utilizate la întocmirea informațiilor de 
mediu și trebuie să confirme faptul că acestea au fost 
utilizate în mod consecvent de la o perioadă  
de raportare la următoarea.

Scop:
Să informeze cititorii cu privire la prevederile de 
raportare care au fost utilizate pentru a întocmi 
prezentările de informații.

Cadrele, standardele, orientările etc. de reglementare, 
specifice unor sectoare de activitate sau financiare care 
au fost utilizate pentru întocmirea și raportarea 
informațiilor de mediu trebuie să fie specificate în 
scopul respectării acestei dispoziții, împreună cu o 
confirmare privind faptul că acestea au fost utilizate în 
mod consecvent de la o perioadă de raportare la 
următoarea. În cazul în care au fost făcute modificări, 
trebuie explicate motivul și efectul acestora. 

Organizațiile trebuie de asemenea să descrie abordarea 
utilizată pentru colectarea datelor-sursă folosite la 
întocmirea informațiilor de mediu, împreună cu orice 
controale sau procese de asigurare a calității utilizate 
pentru a garanta calitatea informațiilor.

DIS-09  
Perioada de raportare
Prezentările de informații trebuie să fie furnizate anual.

Scop:
Să asigure faptul că informațiile sunt disponibile pentru 
cititori în timp util, cel puțin anual. 

Perioada de raportare pentru informațiile de mediu și 
raportul principal trebuie să fie aceeași, de exemplu, de 
12 luni. Totuși, în alte cazuri, anul de raportare pentru 
informațiile de mediu trebuie să se încheie în decursul 
perioadei acoperite de raportul principal, iar datele de 
început și de sfârșit ale acesteia trebuie prezentate.

Atunci când informațiile de mediu întocmite în 
conformitate cu dispozițiile de reglementare sunt 
utilizate pentru a prezenta informații conform Cadrului 
general CDSB și perioada de raportare specificată de 
organismul de reglementare diferă de perioada 
acoperită de raportul principal, perioada specificată de 
organismul de reglementare poate fi tratată ca și cum ar 
acoperi aceeași perioadă acoperită de raportul principal 
în care se încadrează. 

DIS-10  
Retratările 
Prezentările de informații trebuie să raporteze și să 
explice orice retratări din anul anterior.

Scop:
Să raporteze și să explice amendamentele făcute la 
informațiile raportate anterior ca urmare a erorilor și a 
modificării politicilor, metodologiilor sau structurii 
organizaționale.

Circumstanțele în care ar putea fi necesară retratarea 
includ:

•  Detectarea unor erori dintr-o perioadă de raportare 
anterioară;

•  Modificări ale politicilor care afectează înțelegerea 
performanței în timp;

•  Modificarea metodologiei, de exemplu, pentru a 
îmbunătăți evaluarea impacturilor asupra mediului, 
modificări privind anul de referință etc.;

•    Cedările și achizițiile unei organizații; și

•  Modificările angajamentelor de externalizare.

Atunci când retratarea este generată de o modificare a 
politicii, impactul acestei modificări trebuie explicat. 
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DIS-11  
Conformarea
Prezentările de informații trebuie să includă o declarație 
de conformitate cu Cadrul general CDSB. 

Scop:
Să informeze cititorii dacă, și în ce măsură, principiile și 
dispozițiile Cadrului general CDSB au fost aplicate. 

Pentru a declara conformitatea cu Cadrul general CDSB, 
o organizație trebuie să aplice principiile îndrumătoare 
la informațiile de mediu raportate și să se conformeze 
dispozițiilor de reglementare. În cazurile în care nu există 
conformare totală, conducerea trebuie să identifice în 
declarație acele principii și dispoziții cu care nu s-a 
conformat, fie în totalitate, fie parțial. Această declarație 
trebuie să fie însoțită de o explicație privind 
circumstanțele relevante, natura omisiunii și planurile 
organizației pentru conformarea deplină. 

Cu excepția cazului în care se menționează contrariul în 
raportul principal, declarația de conformitate trebuie, de 
asemenea:

•  Să identifice informațiile incomplete sau care au fost 
întocmite în condiții de incertitudine, împreună cu o 
explicație privind natura și amploarea omisiunilor/
erorilor/incertitudinii;

•  Să menționeze dacă și în ce măsură a fost obținută o 
asigurare privind informațiile de mediu (a se vedea 
DIS-12); și

•  Să menționeze rezultatul aplicării principiului 
relevanței și al pragului de semnificație.

DIS-12 Asigurarea
Dacă a fost furnizată o asigurare privind măsura în care 
informațiile de mediu raportate sunt în conformitate cu 
principiile și dispozițiile Cadrului general CDSB, această 
asigurare trebuie să fie inclusă în declarația de 
conformitate (DIS-11) sau trebuie să conțină o referință 
încrucișată la aceasta.

Scop:
Să informeze cititorul dacă și în ce măsură o terță parte  
a oferit o asigurare privind informațiile de mediu 
raportate în conformitate cu Cadrul general CDSB.

Deoarece furnizează informațiile de mediu în rapoartele 
principale, se așteaptă ca organizațiile să dea dovadă de 
aceeași rigurozitate și aceeași responsabilitate a 
conducerii care sunt adecvate pentru toate declarațiile și 
informațiile prezentate în raportul principal, indiferent 
dacă au fost sau nu auditate. În general, auditorul 
situațiilor financiare trebuie să citească informațiile 
prezentate pe lângă situațiile financiare auditate și să 
identifice orice inconsecvențe semnificative între 
acestea și situațiile financiare auditate și să analizeze 
orice denaturări semnificative observate ale faptelor 
prezentate și dacă acestea se conformează 
reglementărilor locale90. 

Cu toate acestea, scopul verificării consecvenței nu este 
de a furniza o asigurare privind informațiile publicate. 
Mai mult decât atât, un audit al situațiilor financiare 
efectuat în conformitate cu seria ISA 100-ISA 700 nu 
este, de obicei, adecvat pentru obținerea unor concluzii 
privind prezentări de informații specifice și separate 
precum informațiile de mediu întocmite conform 
Cadrului general CDSB. Prin urmare, verificarea 
consecvenței nu reprezintă o asigurare privind 
informațiile de mediu și nu este comparabilă cu 
activitățile de asigurare efectuate conform ISAE 300091  
și ISAE 341092.

CDSB încurajează organizațiile să colaboreze cu furnizorii 
de asigurare pentru a stabili de comun acord abordarea 
adecvată în ceea ce privește asigurarea. Misiunile de 
asigurare efectuate în conformitate cu standardele 
existente, precum ISAE 3000 sau 3410, sau cu standarde 
naționale similare sunt adecvate pentru a furniza o 
asigurare privind informațiile de mediu conform 
Cadrului general CDSB. 

Atunci când este furnizată o opinie de asigurare pentru 
informațiile de mediu, organizațiile trebuie să specifice 
informațiile de mediu care se încadrează în aria de 
acoperire a activităților de asigurare și să includă 
raportul de asigurare sau să facă referințe încrucișate la 
acesta în declarația de conformitate (DIS-11).
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Abrevieri și acronime
AASB  Consiliul Australian pentru Standarde de Contabilitate

ACCA  Association of Chartered Certified Accountants

AUASB  Consiliul pentru Standarde de Audit și Asigurare

CBD    Convenția ONU privind diversitatea biologică

CDSB   Climate Disclosure Standards Board

Ceres    Coalition for Environmentally Responsible Economies

CO2    Dioxid de carbon

CSA  Canadian Securities Administrators

EFFAS    European Federation of Financial Analysts Societies

UE    Uniunea Europeană

GES    Gaze cu efect de seră

GRI    Inițiativa de Raportare Globală

IASB    Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate

IFRS    Standardele Internaționale de Raportare Financiară

IIRC    Consiliul Internațional pentru Raportare Integrată

IPCC  Panelul interguvernamental pentru schimbările climatice

ISAE    Standardele Internaționale privind Misiunile de Asigurare

ISO    Organizația Internațională de Standardizare

LULUCF    Folosința terenurilor, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor și silvicultura

NFR    Raportare nefinanciară

OCDE    Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

PRI    Principiile pentru investiții responsabile

SASB    Sustainability Accounting Standards Board

TCFD  Grupul operativ pentru prezentarea informațiilor financiare aferente schimbărilor climatice

ONU    Organizația Națiunilor Unite

US SEC    Comisia pentru Burse și Valori Mobiliare din SUA

WBCSD    Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă

FEM  Forumul Economic Mondial

WRI    Institutul Mondial pentru Resurse 
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