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Indicatori cheie de performanță (ICP) 

 

În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezvoltat şi adoptat noi pachete legislative menite 
să sprijine atingerea obiectivelor climatice stabilite prin Acordul de la Paris și tranziția 
către o economie verde. Un element cheie în tot acest proces îl reprezintă reorientarea 
fluxurilor de capital spre investiții durabile pentru a obține o creștere durabilă și 
favorabilă incluziunii. 

Astfel, prin anunțarea în 2019 a Pactului ecologic european (Green Deal), Uniunea 
Europeană a stabilit cursul pentru investiții durabile. Având în vedere că până în acel 
moment nu exista o definiție unanim acceptată în ceea ce privește clasificarea 
activităților economice drept „durabile”, în 2020 a fost adoptat Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European și al consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 
2019/2088. Alături de actele delegate care însoțesc regulamentul, acesta constituie 
baza pentru diverse inițiative actuale și viitoare ale Uniunii Europene (UE) menite să 
impună o transparenţă mai mare din partea companiilor şi participanţilor la piaţa 
financiară, şi, în acelaşi timp, să standardizeze performanța în materie de 
sustenabilitate, să prevină „greenwashing-ul" și să permită comparații în vederea luării 
unor decizii de investiții durabile. 

În temeiul Articolului 8, alineatul (1) din Regulamentul privind Taxonomia și al Articolului 
1, alineatul (3) din Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1239/2021 din 2021 
pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor 
economici, Kaufland România, în calitate de companie care intră sub incidența Directivei 
privind raportarea nefinanciară (NFRD), are obligația de a prezinta informații privind 
modul şi măsura în care activitățile noastre sunt asociate cu activități economice care 
se califică drept activități economice durabile din punct de vedere ecologic după cum 
este detaliat în continuare.  

  

Conform Taxonomiei UE, o activitate economică este durabilă din punct de vedere al 
mediului dacă: 

1) Aduce o „contribuție substanțială" la unul dintre următoarele șase obiective de 
mediu: 

 atenuarea schimbărilor climatice;  

 adaptarea la schimbările climatice; 

 utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine; 
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 tranziția către o economie circulară; 

 prevenirea și controlul poluării;  

 protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

2) Nu aduce „niciun prejudiciu semnificativ" niciunuia dintre aceste șase obiective de 
mediu (adică evită impactul negativ asupra mediului). O activitate economică nu ar 
trebui să se califice drept durabilă din punct de vedere al mediului dacă provoacă 
mai multe daune acestuia decât beneficii. 

3) Respectă măsuri minime de protecție bazate pe anumite standarde (Principiile 
directoare ale ONU) privind drepturile omului. 

4) Respectă criteriile tehnice de selecție (Technical Screening Criteria - TSC). 

 

După cum prevede Regulamentul 852/2020, întreprinderile nefinanciare trebuie să 
furnizeze treptat următoarele informații: 

 proporția din cifra lor de afaceri obținută din produse sau servicii asociate cu 
activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al 
mediului în temeiul articolelor 3 și 9; și 

 proporția din cheltuielile lor de capital și proporția din cheltuielile lor de 
exploatare legate de active sau procese asociate cu activități economice care se 
califică drept durabile din punctul de vedere al mediului în temeiul articolelor 3 și 
9. 

Criteriile tehnice (Technical Screening Criteria – TSC) care definesc cerințele specifice și 
pragurile de la care o activitate contribuie la unul dintre cele șase obiective sunt 
elaborate prin intermediul actelor delegate, urmând ca:  
 

 de la 1 ianuarie 2022, întreprinderile nefinanciare trebuie să furnizeze indicatorii 
menționați mai sus din perspectiva eligibilității cu activitățile incluse în 
Taxonomie, 

 de la 1 ianuarie 2023, întreprinderile nefinanciare trebuie să furnizeze informații 
cu privire la eligibilitate, dar și aliniere la activitățile și criteriile tehnice definite 
în actele delegate aferente fiecărui obiectiv. 

 
Lista activităților eligible poate fi consultată aici.  
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Activități economice eligibile din punct de vedere al Taxonomiei 

Primul pas (activități eligibile), desfășurat la nivelul 2022 pentru anul fiscal 2021, a 
presupus o analiză internă în cadrul Kaufland România, în urma căreia au rezultat 
următoarele: 

 

Indicator Activități 

eligibile (lei) 

Total (lei) Procent 

eligibil din 
total 

Detalii 

Cifră de 
afaceri 

56.858.179 14.208.716.561 0,4% Cifra de afaceri 
obținută din 
activități eligibile a 
rezultat din 
vânzarea de 
reciclabile (hârtie, 
carton, folie, lemn 
și paleți). 
 
Cifra de afaceri 

Total reprezinta 

Cifra de afaceri 

neta asa cum este 

evidentiata in 

Contul de profit si 
pierdere din 

situatiile 

financiare anuale 

individuale 

CapEx 389.723.433 1.246.260.992 31% Cheltuielile de 
capital eligibile 
includ cheltuieli cu 
panouri 
fotovoltaice, 
obiecte în care se 
colectează deșeuri 
reciclabile, 
prescontainere de 
reciclabile, sisteme 
de sortare 
ambalaje, stații 
încărcare mașini 
electrice, tehnică 
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de refrigerare și 
construcția de 
magazine noi.  
 
CapEx Total 

reprezinta  
Cresterile de 

Imobilizari 

corporale brute 

asa cum sunt 

prezentate in 

Nota 1 Active 
imobilizate din 

situatiile 

financiare anuale 

individuale 

OpEx 44.428.678 1.236.353.926 3,6% Cheltuielile de 
exploatare eligibile 
includ cheluieli cu 
serviciile de 
gestionare a 
deșeurilor, obiecte 
în care se 
colectează deșeuri 
reciclabile, 
transport 
alternativ, cheltuieli 
și întreținere 
reparații panouri 
fotovoltaice, 
cheltuieli 
întreținere, 
reparații și înlocuire 
agent frigorific, 
cheltuieli și 
întreținere 
reparații 
echipamente 
colectare deșeuri, 
cheltuieli 
întreținere, 
reparații și alte 
servicii stații 
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încărcare mașini 
electrice 
 
OpEx total 

reprezintă suma 

dintre cheltuielile 
aratate la pozitiile  

Alte cheltuieli 

materiale și 
Cheltuieli privind 

prestatiile externe 

în Contul de profit 
și pierdere din 

situatiile 
financiare anuale 

individuale 

 


