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Известување за корпоративната одржливост и 
подобра транспарентност – нови случувања во 
ЕУ

ЦФПР 30-31 Март 2022 година – развој на известувањето за одржливоста
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• ОГРАДУВАЊЕ

Гледиштата изнесени во оваа презентација се гледишта на презентерите,
освен ако не е поинаку назначено. Истите не ги одобрува:
административниот одбор на ЕФРАГ, одборот на ЕФРАГ за одржливо
известување односно Тимот за европските стандарди за известување за
одржливоста на проектот Европска лабораторија (ПТФ- ЕСРС)



ИСТОРИЈАТ, МИСИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЕФРАГ



ИСТОРИЈАТ и ВОВЕД

ШТО Е ЕФРАГ
ЕФРАГ
Приватна непрофитна организација основана во 2001 
година
Охрабрена од страна на ЕК да му служи на јавниот 
интерес
Организациите кои членуваат во столбот за 
финансиско известување се заинтересирани за 
развој на стандардите МФСИ и како истите 
придонесуваат за ефикасноста на пазарите на 
капитал.
Од 2010 година финансирано од страна на
Европската унија над 50%
Од 2018 година Европската лабораторија за
корпоративно известување@ЕФРАГ следи акционен
план на ЕК: Финансирање на одржлив раст
2022 година: Столб за известување на одржливост

ЕФРАГ ФР ТЕГ Вовед март 2022 година
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЕФРАГ

− Да му служи на европскиот јавен интерес во однос на финансиското 
известување и известувањето за одржливост преку развивање и унапредување 
на европските гледишта во полето на корпоративното известување и 
развивање на нацрт стандарди за известување за одржливоста на ЕУ.

− Финансиско известување: 

 Осигурување дека европските гледишта соодветно се земени предвид во 
процесот на утврдување на стандардите ИАСБ и во сродните меѓународни 
бази на податоци

 Давање на совети на ЕК за тоа дали новите односно ревидираните 
стандарди за МФСИ ги исполнуваат критериумите во регулативата ИАС за 
одобрување за користење во ЕУ, вклучувајќи ги и европските јавни добри

− Известување за одржливост:

 Обезбедување на технички совети на ЕК во вид на нацрт стандарди на ЕУ 
за известување за одржливоста, заедно со основи на заклучоци и анализа 
на трошоците и придобивките вклучувајќи и анализа на влијанијата.

Мисија на ЕФРАГ

За внатрешна употреба
ЕФРАГ ФР ТЕГ Вовед март 2022 година
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ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЕФРАГ

− ЕФРАГ бара придонеси од сите чинители и добива докази за 
конкретни европски околности, во текот на целиот процес на 
утврдување на стандардите.

− Легитимноста на ЕФРАГ е изградена врз транспарентност, 
управување, соодветен процес (кој може да вклучува теренски 
тестови, анализи на влијанијата и информирање), јавна отчетност и 
лидерство во размислувањата.

− ЕФРАГ треба да зборува уверливо, јасно и конзистентно и да биде 
препознаен како европски глас на корпоративното известување.

− ЕФРАГ работи во опкружување кое брзо се менува. Внимателно ги 
следи потребите за прилагодување на своите активности за 
искористување на новите можности и совладување на предизвиците 
во полето на корпоративно известување.

Мисија на ЕФРАГ (продолжува)_

За внатрешна употреба
ЕФРАГ ФР ТЕГ Вовед март 2022 година
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ЕВРОПСКА ЛАБОРАТОРИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ПРОЕКТИ
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Европска лабораторија: Проекти за известување

РЕЗУЛТАТИ

Стимулирање на иновации во полето на 
корпоративно известување преку 
утврдување и споделување на добрите 
практики – три проекти вклучувајќи 
известување поврзано со климатски 
услови; известување на ризиците и 
можностите и врските со деловниот 
модел



Пат кон подобрување Извештај на 
ПТФ-РНФРО октомври 2021 година

• Појасен опис на деловниот модел и поврзаност со ризиците 
и можностите поврзани со одржливоста;

• Поголем нагласок на можностите за известување;

• Квантифицирање на ризиците и на можностите и 
генерирање на парични текови;

• Подобра поврзани на финансиските информации и 
информациите за одржливоста;

• Примена на цели базирани на докази и базирани на наука;

• Оптимизирање на употребата на достапни технологии и

• Постигнување на кредибилност преку обезбедувања од 
трети лица.
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• Во рамките на ПТФ-ЕСРС кластер 1 развиени се услови за известување за 
деловниот модел

• Примерите играат улога при насочувањето: Во рамките на изложеноста 
на искази од праксата и коментари од раководството (МЦПС ЕД) дадени се 
40 примери за илустрација

• Во писмото со коментари на ЕФРАФ упатено до ИАСБ беа побарани повеќе 
илустративни примери и беше споделен извештајот ПТФ-РНФРО

• Во рамките на МЦПС ЕД се содржани шест елементи вклучувајќи и деловен 
модел и ризици.

Полезност за утврдување на стандардите
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Полезност за утврдување на стандардите
• Во рамките на ПТФ-РНФРО се дадени гледишта за поврзаноста кои ги

надополнуваат наодите на ПТФ-НФРС:
• Потреба за поголема поврзаност помеѓу информациите за

одржливоста и информациите од финансиските извештаи.

• При изборот на примери за добри практики за известување, ја
нагласува полезноста на матрицата на поврзаност во рамките на
која стратегијата за одржливост и материјалните прашања се
поврзуваат со клучните показатели на успешност

• Нагласени се случаите каде што компаниите известуваат за
ефектот на работите поврзани со одржливоста (на пример: работи
поврзани со климатските аспекти) врз финансиските извештаи

• Се забележува дека важноста на поврзувањето се истакнува во
Стандардите за ревизија – ИСА 720 Обврски на ревизорот во врска
со други информации, каде што од ревизорот се бара да ја земе
предвид „средната линија“ која ги поврзува информациите од
финансиските извештаи со другите информации (вклучувајќи го и
управниот извештај)
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ЕУ Контекст: задачи за ЕФРАГ
и предлог за ЦСРД
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 Задолжување на ЕФРАГ во јуни 2020 од ЕВП
Домбровоскис
 Барање за технички совети со кој се задолжува ЕФРАГ да 

почне со подготвителни работи за елаборирање на ЕУ 
стандарди за нефинансиско известување во ревидираната 
НФРД

 Лично задолжение за Жан-Пол Гозес, претседател на одборот 
на ЕФРАГ да ја разгледа можната потреба за промени во 
управувањето и финансирањето на ЕФРАГ ако му се довери 
развојот на ЕУ стандардите за нефинансико известување

 Предлог за ЦСРД во април 2021 година
 Целен рок за спроведување на реформата на 

управувањето 31 март 2022 година
ЦФПР 30-31 Март 2022 година – развој на известувањето за одржливоста

Контекстот на ЕУ
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Предлог за ЦСРД

• Задолжителен режим за сите големи субјекти (над 250 вработени) и 
за котираните МСП

• Другите МСП се охрабруваат да прифатат поедноставено 
известување

• Сеопфатно опфаќање на прашањата за одржливост: Е, С и Г, во 
рамки на стандардите усвоени од ЕК преку делегирани акти

• Техничкиот советник на ЕК од ЕФРАГ ги обезбедува нацрт 
стандардите

• Клучен концепт: двојна материјалност
• Локација и време на известувањето: во извештајот на 

раководството, односно истовремено со финансиските извештаи
• Амбициозни рокови за известување
• Задолжителна ревизија: ограничено обезбедување за почеток, 

премин кон разумно обезбедување
• Дигитизација од првото известување

ЦФПР 30-31 Март 2022 година – развој на известувањето за одржливоста



Реформа на управувањето 
со ЕФРАГ
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Одобрување на ревидираните Статут и Внатрешни правила на 
ЕФРАГ – јануари 2022 година

Прием на 14 нови организации во Столбот на ЕФРАГ за 
известување за одржливост (вклучувајќи 11 граѓански организации)  
заедно со 17 постоечки организации - декември/јануари/февруари
2022 година

Јавни консултации за Постапките за соодветен процес за 
Утврдување стандард на ЕУ за известување за одржливоста (ДПП) 
– Резимиран извештај објавен во ноември 2021 година –
Одобрување на ДПП, Генерално собрание на ЕФРАГ – 15 март

Писмо на комесарот Мекгинис, покана за почнување со 
развивањето на стандарди во проект имајќи ги предвид 
меѓународните случувања и за почеток на реформата на 
управувањето – 12 мај 2021 година

Објавување на конечните извештаи со препораки – 8 март 2021
година

МЕЃНИЦИ

Објавување на предлогот за ЦСРД – 21 април 2021 година
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Јавни консултации за објавување на нацртот на Стандардите за одржливост – К2 
2022

Група за транзиција на проектот за европските стандарди за известување за 
одржливост (РТФ-ЕСРС) во постојана структура – април/мај 2022 година

Целен датум за спроведување на реформата на управувањето - 31 март 2022 
година

Повик за кандидати за Техничката експертска група (ТЕГ) за известување за 
одржливост на ЕФРАФ – рок 28 февруари 2022 година – изборот е во тек

Повик на ЕК за кандидати за претседавач на  Известувањето за одржливост на 
ЕФРАГ и за претседавач на финансиското известување на ЕФРАГ – рок 1 
февруари 2022 година

МЕЃНИЦИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) И СЛЕДНИ ЧЕКОРИ

Повик за кандидати за Одборот за известување за одржливост на ЕФРАГ – рок 10 
февруари 2022 година, назначени од Генералното собрание на ЕФРАГ на 1 март 
2022 година

Анализа на трошоците и придобивките вклучувајќи и анализа на влијанијата – К2 
2022



Генерално собрание на ЕФРАГ
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕФРАГ
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 Постепен процес за пополнување на техничките и управните тела
 Административен одбор на ЕФРАГ => формиран
 Одбор на ЕФРАГ за известување за одржливост (СРБ) => 

формиран, освен претседавач и потпретседавач
 ТЕГ на ЕФРАГ за известување за одржливост (СР ТЕГ) => 

почетокот на април
 Работни групи и панели на СР ТЕГ

 Врз основа на препораките во конечниот извештај на Жан-Пол 
Гозес што се целосно поддржани од комесарот Мекгинис

 Предвиден рок за предавање на проектната работа на ПТФ-ЕСРС
на перманентната структура – 31 март 2022 година

 Реформа на управувањето:
 Дополнување на Статутот на ЕФРАГ и на Внатрешните правила на 

ЕФРАГ
 Повик за изразување интерес за членство во ЕФРАГФ:

 Се приклучија 14 нови организации
 Пријатели на ЕФРАГ

РЕФОРМА НА УПРАВУВАЊЕТО: ИНТЕГРАЦИЈА НА СТОЛБОТ ЗА 
ОДРЖЛИВОСТ
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Членство во ЕФРАГ: само зелените Столб за известувањето за
одрживост
• Европски организации чинители

o Бизнис – општо: БизнисЈуроп
o Бизнис котирани компании: Европски осигурители
o Бизнис-МСП: ЕФАА
o Управување со средства: ЕФАМА
o Банкарство: ЕАЦБ, ЕБФ, ЕСБГ
o Осигурување: Иншуранс Јуроп
o Сметководствена професија: Акаунтанси Јуроп
o Корисници: ЕФФАС и Еуросиф

• Национални организации (земји)
o Австрија: Австриска група на донесувачи на стандарди
o Данска: Група на пет дански организации
o Франција: Autorité des Normes comptables (АНЦ)
o Германија: Комисија за сметководствени стандарди на Германија (АСЦГ)
o Италија: Organismo Italiano di Contabilità (ОИЦ)
o Луксембург: Commission des Normes comptables (ЦНЦ)
o Холандија: Холандски одбор за сметководствени стандарди (ДАСБ)
o Шпанија: Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ИЦАЦ)
o Шведска: Здружение за општо прифатени принципи на пазарот на хартии од вредност

• Организации на граѓанското општество
o НВО: Фондот за климатско финансирање на Европската фондација за клима; Економија за 

заедничко добро; Фонд за одбрана на животната средина на Европа; Здружение Франк Болд; 
Објави што плаќаш; Транспорт и животна средина и ВВФ

o Организации на потрошувачи: ПОДОБРИ ФИНАНСИИ и Фајнанс Воч
o Синдикати: ЕТУЦ
o Академската заедница: Европско здружение за сметководство



Известување за одржливоста на
постапките за соодветен процес
на ЕФРАГ
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 Предлог за ЦСРД: „Комисијата ќе ги земе предвид техничките препораки на 
ЕФРАГ под услов тие препораки да се развиени во соодветна постапка, 
со јавен надзор и транспарентност и со стручност на релевантните 
чинители и ако се проследени со анализи на трошоците и на придобивките 
што опфаќаат анализа на влијанијата на техничките препораки врз 
прашањата на одржливоста.“

 Административниот одбор на ЕФРАГ и неговиот комитет за соодветен 
процес (надзор) се задолжени за надзор на соодветниот процес

 Предлог процедурите за соодветен процес (ДПП) за утврдување на ЕИ
стандарди за известување за одржливост се донесени на 16 јуни со рок за 
давање коментари до 15 септември
 38 одговори се добиени од повеќе различни чинители
 Утврдена е генералната поддршка за целта и принципите и за 

чекорите
 Резимиран извештај е објавен на 22 ноември со порака од 

претседателот на Одборот на ЕФРАГ
 Конечните процедури за соодветен процес се одобрени на 15 март од 

Генералното собрание на ЕФРАГ => објавени со седмица за давање 
фидбек, на 28 март 2022 година

УТВРДУВАЊЕ НА ЕУ СТАНДАРД ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ЗА ПОСТАПКИ ЗА 
СООДВЕТЕН ПРОЦЕС (ДПП)
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Цел: Ригорозниот и транспарентен соодветен процес мора да го зајакне 
утврдувањето стандарди и е критичен за долгорочната кредибилност и 
независност на утврдувањето на стандардите
 Две нивоа:

 Минимални чекори што треба да се применат во сите случаи
 Дополнителни незадолжителни чекори

 Процедури за соодветен процес

УТВРДУВАЊЕ НА ЕУ СТАНДАРД ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ЗА ПОСТАПКИ ЗА 
СООДВЕТЕН ПРОЦЕС (ДПП)

Задолжителни чекори Незадолжителни чекори

Разгледување на предлозите на јавни 
состаноци

Консултација со консултативен форум

Земање предвид на релевантните случувања Објавување на извештаи од консултации

Разгледување на интеракциите со 
законодавството на ЕУ

Формирање работни групи

Издавање нацрти за изложеност и други 
документи

Јавни настани за известување

Земање предвид на коментарите Работа на терен и теренско тестирање
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 Финализирање на ДПП и други прашања за ДПП разгледани на јавните 
состаноци на Административниот одбор на ЕФРАГ

 Ревизија по три години, но дополнително по една година за прв пат да 
се земат предвид случувањата

 Потребна е повеќе работа на процедурите за дигитално известување 
и за анализа на трошоците и на придобивките откако ќе се 
формираат Одборот на ЕФРАГ за известување за одржливост и ТЕГ за 
ЕФРАГ за известување за одржливост и откако ќе се стекне искуство

УТВРДУВАЊЕ НА ЕУ СТАНДАРД ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ЗА ПОСТАПКИ ЗА 
СООДВЕТЕН ПРОЦЕС (ДПП)



Постигнувања на проектната група: 
до крајот на април испорачани 
нацрти на изложеност 



Постигнувања на проектната група – главни чекори

• Прва група 2020/2021 за « Предлози за релевантно и 
динамичко утврдување стандарди за известување за 
одржливост во ЕУ » - извештај издаден на 8 март 2021 година

• Предлог на Европската комисија за нова ЦСРД на 21 април 
2021 година

• Втората група почна со работа во јуни 2021 година по 
писмо за мисија од комесарот Мекгинис добиено на 12 мај 
2021 година за да почне со елаборирање на стандардите како 
проект:
35 члена од 13 земји членки
Поддржани од членови на секретаријатот (еквивалент на 30 

со полно работно време)
Ревидирана од експертските работни групи (назначени во 

ноември 2021 година)
Заедно со ГРИ, Шифт + дијалог со ТРВГ/ИССБ
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1. НЕЗАВИСНО ОД 
СЕКТОРОТ

2.  ЗА КОНКРЕТЕН 
СЕКТОР

3. ЗА КОНКРЕТЕН 
СУБЈЕКТ

3 ОБЛАСТИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Стратегија, спроведување, мерење 

на успешноста

3 ТЕМИ
Животна средина. Социјални, 

управување+

3 
СЛ

О
ЈА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ
Изјави за одржливост

Сеопфатно известување за одржливост во ЕУ
Пристапот со правилото на три за архитектурата на стандардите
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КЛАСТЕР 4:
СОЦИЈАЛНО –

РАБОТНА СИЛА

КЛАСТЕР 1: КОНЦЕПТУАЛНИ НАСОКИ И ВКРСТЕНИ СТАНДАРДИ

КЛАСТЕР 0: КООРДИНАЦИЈА И СЛЕДЕЊЕ

КЛАСТЕР 2:
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА -

КЛИМА

КЛАСТЕР 3:
ЖИВОТНА 
СРЕДИНА –

ДРУГО

КЛАСТЕР 5:
СОЦИЈАЛНО –

ДРУГО

КЛАСТЕР 6:
УПРАВУВАЊЕ+

КЛАСТЕР 7: СТАНДАРДИ ЗА КОНКРЕТНИ СЕКТОРИ

КЛАСТЕР 8: МСП

КЛАСТЕР 9: ФОРМАТ

Структура и организација на проектот



Комбинирање на приоритетите за усогласување и 
приближување до ЕУ со меѓународните 
иницијативи

CFRR 30-31 March 2022- sustainability reporting developments 29

Усогласувањето со приоритетите на ЕУ е се осигурува преку
 Мапирање и усвојување на тековното и очекуваното европско законодавство и 

регулативи што резултира со услов за информации за одржливост
 Учество на европските јавни органи (ЕСМА, ЕБА, ЕИОПА, БЦЕ, ЕИБ, ЕЕА, ФРА, 

ЦЕАОБ) во кластерите и на пленарните седници на ПТФ-ЕСРС
 Редовни врски со Платформата за одржливи финансии за да се осигури 

соодветно усогласување помеѓу таксономијата (постојното законодавство и 
поновите размислувања и предлози) и идните стандарди за известување за 
одржливост

 Контакт со релевантните ГД на Европската комисија со координација на ФИСМА

Проактивно ангажирање со меѓународните иницијативи од почнувањето 
на ПТФ-ЕСРС во јуни, што резултира со:
 Изјава за соработка потпишана од ГРИ, Шифт и ВИЦИ со која се осигурува 

нивното претставување и учество во релевантните кластери: се истражуваат 
повеќе можности со други организации

 Редовни технички дискусии со ТРВГ на Фондацијата ИФРС за соодветниот 
пристап на климатски прототипи кон материјалноста и архитектурата на 
стандардите и со САСБ/ВРФ на објави за конкретни сектори/дејности



Постигнувања на групата на проектот – преглед на досегашниот 
напредок

КОНЦЕПТУАЛНИ 
НАСОКИ

СТАНДАРДИ НЕЗАВИСНО ОД СЕКТОРОТ СТАНДАРДИ ЗА КОНКРЕТНИ СЕКТОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Меѓусекторски Животна 
средина

Социјални Управување Класификација Објавувања за 
конкретни 

сектори на ЕСГ

ЕСРГ 1 – Двојна 
материјалност

ЕСРГ 2 –
Карактеристики на 
квалитетот на 
информациите

ЕСРГ 3 – Временски 
хоризонти

ЕСРГ 4 – Граници и 
нивоа на 
известувањеESRG 5 –
усогласување со ЕУ и 
меѓународно 
усогласување

ЕСРГ 6 – Поврзаност

ЕСРС 1 – Општи одредби

ЕСРС 2 – Стратегија и 
деловен модел

ЕСРС 3 - Управување

ЕСРС 4 – Влијанија, ризици 
и можности

ЕСРС E1 – Клима 
(ублажување и 
прилагодување)

ЕСРС E2 -
Загадување

ЕСРС E3 – Вода и 
поморски 
ресурси

ЕСРС E4 –
Биодиверзитет и 
екосистеми

ЕСРС E5 –
Циркуларна 
економија

ЕСРС С1: Сопствена 
работна сила - општо

ЕСРС С2 – Сопствени 
работници: работни 
услови

ЕСРС С3 – Сопствени 
работници: еднакви 
можности

ЕСРС С4 – Сопствени 
работници: други 
права поврзани со 
работата

ЕСРС С5 – Работници 
во синџирот на 
вредности

ЕСРС С6 – Погодени 
заедници

ЕСРС С7 –
Потрошувачи/крајни 
корисници

ЕСРС Г1 – Управување, 
управување со 
ризикот, внатрешна 
контрола

ЕСРС Г2 – Производи и 
услуги, управување и 
квалитет на врските со 
деловните партнери

ЕСРС Г3 – Одговорни 
деловни практики

ЕСРС СЕЦ1 –
Секторска 
класификација

ЕСРС П1 – Изјави за 
одржливост

Забелешки: 
i)   ЕСРС 5 е споен со ЕСРС 1
ii)  Работата е издадена со состојба 25 март 2022

Стандарди од групата 1: 21
Работни листови издадени до сега: 20 
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Група на проектот: робустен процес

Следни чекори:
⇒ Почнување на консултациите со јавноста: крајот на април
⇒ Настани за информирање во мај на 6/7 локации во ЕУ

20 јануари 2022 годна: Прва група работни листови издадени од групата: 
меѓусекторски стандарди и клима

20 јануари – 25 март 2022 : 
Издавање на преостанатите 
работни листови од групата: 

Животна средина, Социјално и 
управување; Класификација по 

одделни сектори и Изјави за 
одржливост

Во тек : Троен процес на 
разгледување за сите работни 

листови

 Градење консензус на 
пленарната седница

 Панел за разгледување
 Експертски работни групи

РЕЗУЛТАТ: Нацрти до крајот на април 2022 година
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11 Oct, 2021 Plenary meeting of consensus building on the “Climate standard prototype”

Општи одредби
• Информации поврзани со ЕСРС 1

2. Информации за животната средина

*Подготвено во согласност со општите одредби од 
ЕСРС

3. Социјални информации

4. Информации за управувањето

• ЕСРС 2 Стратегија и деловен модел 8 ДР
• Конкретни, тематски ДР од тематските стандарди: на пр. 

ДР1 и ДР2 од ЕСРС E1

• ЕСРС 3 – Управување и организација 4 ДР
• Конкретни, тематски ДР од тематските стандарди: на пр. 

ДР3 и ДР4 од ЕСРС E1

• ЕСРС 4 - Влијанија, ризици и можности 4 ДР
• Конкретни, тематски ДР од тематските стандарди: на пр. 

ДР5 и ДР6 од ЕСРС E1

• ДР поврзани со ПТАПР од ЕСРС E1 до E5
• ДР за успешност од ЕСРС E1 до E5
• Дополнителни ДР од релевантни секторски стандарди
• Потенцијални дополнителни информации за влезот*

• ДР поврзани со ПТАПР од ЕСРС С1 до С7 Performance 
ДР од ЕСРС С1 до С7

• Дополнителни ДР од релевантни секторски стандарди
• Потенцијални дополнителни информации за влезот*

• ДР поврзани со ПТАПР од ЕСРС Г1 до Г3
• ДР за успешност од ЕСРС Г1 до Г3
• Дополнителни ДР од релевантни секторски стандарди
• Потенцијални дополнителни информации за влезот*

Стратегија и деловен модел

Управување и организација

Влијанија, ризици и можности

1. Меѓусекторски информации

Објавувања согласно член 8 од 
регулацијата на таксономијата

+ Иницијатива за одржливо корпоративно 
управување?

Изјави за одржливост како втор столб на 
стандардизираното корпоративно известување
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Заедничка работа со меѓународните иницијативи: 
климатските стандарди како пример

33

Стратегија
Стратегија и деловен модел - клима
- ДР1: План за транзиција во 

согласност со Парискиот договор
ТРВГ Таксо ЦСРД

- ДР2: Отпорност на стратегијата и 
на деловниот модел ЦСРД ТРВГ

Управување ТРВГ
- ДР3: Шема за компензирање 

поврзана со исполнувањее на целите 
за намалување на СГ

- ДР4: Внатрешни шеми за цени на 
јаглеродот ТРВГ

Влијанија, ризици и можности
- ДР5: процеси утврдување и проценка

ТРВГ
- ДР6: Листа на материјални влијанија, 

ризици и можности поврзани со 
климата

ТРВГ Провизорно мапирање
ИССБ прототип: некои мали области што недостасуваат што ќе се земат предвид во следната фаза
Главни дополнувања: Многу подетални во некои аспекти, поврзани со политиките на ЕУ секогаш кога тоа е 
релевантно

Спроведување
- ДР7: политики спроведени за 

управување со климатското
ублажување и прилагодување
ТРВГ

- ДР8: Мерливи таргети за 
ублажување и прилагодување на 
климатските промени ТРВГ

- ДР9: акциони планови за ублажување 
и прилагодување на климатските 
промени ТРВГ

- ДР10: ресурси алоцирани за 
акционите планови за ублажување и 
прилагодување на климатските 
промени Taxo ТРВГ

+ Таксономија и целосно 
објавување на ЕУ

Мерење на успешноста
- ДР11: потрошувачка и микс на енергија СФРД
- ДР12: Енергетски интензитет по приход СФРД
Емисии
- ДР13: Обем 1 емисии на СГ ТРВГ СФРД
- ДР14: Обем 2 емисии на СГ ТРВГ СФРД
- ДР15: Обем 3 емисии на СГ ТРВГ СФРД
- ДР16: Вкупни емисии на СГ ТРВГ СФРД
- ДР17 – опционално: отстранување на СГ ТРВГ
- ДР18 – опционално: покривање на СГ (надвор 

од синџирот на вредности)
- ДР19 – опционално: избегнати емисии на СГ од 

производи и услуги
- ДР20: интензитет на СГ по приходи СФРД
Финансиска изложеност
- ДР21: Финансиска изложеност на физички 

ризици ТРВГ
- ДР22: Финансиска изложеност на транзициси

ризици ТРВГ
- ДР23 – опционално: финансиски можности

ТРВГ Таксо



ЕФРАГ добива финансиска поддршка од Европската Унија – ГД
за финансиска стабилност, финансиски услуги и унијата на
пазарите на капитал. Содржината на оваа презентација е
единствено одговорност на ЕФРАГ и во никој случај не може да
се смета дека ги отсликува позициите на Европската Унија.

EFRAG
Aisbl - ivzw

35 Square de Meeüs
B-1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 207 93 00
www.efrag.org
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