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Capitolul I 

 Raportarea integrată- Concepte fundamentale 

 

 In cadrul acestei teme: “ Inovarea - o nouă  abordare a 

serviciilor contabile” mi-am propus să vorbesc despre 

Raportarea integrată, și anume ce este aceasta, concepte 

fundamentale, principiile directoare, elementele de conţinut și 

identificarea provocărilor cu care ne vom confrunta noi - 

profesioniștii  contabili într -un viitor destul de apropiat. 

 Raportarea integrată este un suport  de gândire integrată, o 

raportare mai transparentă a obiectivelor și deciziilor de afaceri, 

care își propune să ofere o imagine cât mai completă a unei 

afaceri.  

 Raportarea integrată presupune prezentarea performanţelor 

unei companii în mod integrat, într-un singur raport care include 

atât  rezultatele financiare cât și cele non-financiare.  

 

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 Cadru general de raportare integrată acceptat la nivel global  

elaborat și implementat de  Consiliul Internaţional pentru 

Raportare Integrată (IIRC), finalizat în decembrie 2013,  

oferă un impuls inovator în raportarea corporativă.  

 Consiliul Internaţional pentru Raportare Integrată, înfiinţat 

în 2009, este un reprezentant puternic al  liderilor din corporaţii, 

organismelor de reglementare, pieţelor financiare, mediul 

academic, organismelor de standardizare, a profesiei contabile și 

ONG-uri. 

 Scopul acestui cadru este de a crea o gândire integrată, de a 

stabili Principiile directoare și Elementele de conţinut care 

reglementează conţinutul general al unui sistem de raportare 

integrată, și să explice conceptele fundamentale care le stau la 

bază.  

 

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 

 Acest cadru este scris în primul rând pentru sectorul privat, 

pentru companiile cu profit de orice dimensiune, dar poate fi, de 

asemenea aplicat, adaptat și de sectorul public și organizaţiile 

non-profit. 

 Raportarea integrată este în concordanţă cu numeroase 

evoluţii în raportarea corporativă din întreaga lume și se 

anticipează că, în timp, Raportarea integrată va deveni 

Norma de raportare corporativă.  

 Iar în viitor toate rapoartele vor trece prin procesul de raportare 

integrată. 

 „ Raportul integrat este o comunicare concisă despre modul în 
care strategia, guvernarea, rezultatele și perspectivele unei 
organizaţii, în contextul mediului său extern, conduce la crearea 
de valoare  pe termen scurt, mediu și lung.”  

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 
 Un Raport integrat explică modul în care o organizație creează 

valoare în timp.  

 Valoarea nu este creată numai de către organizație, ea este 

influențată de mediul extern, creată prin relațiile cu părțile 

interesate și în  funcție de diverse resurse. 

 Prin urmare, un raport integrat își propune să ofere înțelegere cu 

privire la:  

      • Mediul extern care afectează organizația 

      • Resursele și relațiile utilizate și afectate de organizație, care 

sunt denumite capitaluri și sunt clasificate ca financiar, fabricat, 

intelectual, uman, social și al relației, și natural.  

     • Modul în care organizația interacționează cu mediul extern și 

capitalurile pentru crearea valorii pe termen scurt, mediu și lung.  

 

 

 

 

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 
 

     Această valoare are două aspecte interdependente - valoare 

creată pentru:  

• Organizația în sine, ceea ce permite câștiguri financiare a 

furnizorilor de capital financiar. 

•   Alții  (de exemplu, părțile interesate și societatea în general).  

 Furnizorii de capital financiar sunt  interesați de valoarea 

organizație creată pentru sine.  

 Ei sunt de asemenea, interesați  de valoarea creată pentru alții 

atunci când afectează capacitatea organizație pentru a crea 

valoare pentru sine, sau se referă la un obiectiv declarat al 

organizației (de exemplu, un scop social explicit), care afectează 

evaluarea lor.  

 Abilitatea unei organizații de a crea valoare pentru sine este 

legată de valoarea care se creează pentru alții.  

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

  Toate organizațiile depind de diferite forme de capital pentru 

succesul lor. 

 Capitalurile sunt stocuri de valoare, care cresc, scad sau se 

transformă în urma activităților și rezultatelor organizației, spre 

exemplu, capitalul financiar al unei organizații a crescut atunci 

când s-a realizeazat profit, iar calitatea din capitalul său uman 

este îmbunătățită atunci când angajații devin mai bine pregătiți.  

 Clasificarea și descrierea capitalurilor: 

 Capital financiar – este reprezentat de totalul fondurilor 

disponibile ale unei organizații pentru a fi utilizate în producția 

de bunuri sau prestarea de servicii, obținute prin finanțare, cum 

ar fi datoriile, capitalurile proprii sau subvenții, sau generate 

prin operațiuni de investiții. 

 Capital produs sau fabricat - este disponibil în organizație 

pentru utilizarea în producția de bunuri sau prestarea de servicii, 

sub formă de  construcții/clădiri, echipamente și infrastructură 

(cum ar fi drumurile, porturile, podurile, deșeurile, etc.)  



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 
 Capital intelectual – sau organizațional, reprezentat de 

aspectele intangibile bazate pe cunoaștere care furnizează  

avantaje competitive sub formă de proprietate intelectuală, cum 

ar fi: brevetele, drepturile de autor, software, drepturi și licențe, 

sisteme, proceduri și protocoale sau care sunt asociate cu brand-

ul și  reputația. 

 Capital uman – este reprezentat de competențele oamenilor, 

aptitudini și experiență, capacitatea lor pentru inovare, suportul 

pentru Cadrul de guvernanță al organizației, modul de 

gestionare a riscurilor și valorile etice, capacitatea de a înțelege, 

de a dezvolta și punerea în aplicare a strategiei unei organizații. 

Loialitatea și motivațiile pentru îmbunătățirea proceselor, 

produselor și serviciilor, inclusiv capacitatea lor de a conduce, 

gestiona și colabora.  

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 

 Capital social și al relației – reprezentat de  instituțiile și 

relațiile din cadrul și între comunități, grupuri de părți interesate 

și alții, precum și capacitatea de a împărtăși informații pentru a 

spori bunăstarea individuală și colectivă. Include norme comune 

sub forma valorilor și comportamentelor comune, o relație-cheie 

cu părțile interesate, încrederea și loialitatea pe care o  

organizație le construiește, le dezvoltă și le protejează  împreună 

cu partenerii de afaceri. 

 Capital natural –cuprinde toate resursele regenerabile și non-

regenerabile de mediu și procesele care furnizează bunuri sau 

servicii care reprezintă de regulă intrări în sistem și afectează  

toate activitațile organizației.  

     Acesta include: aer, apă, sol, minerale și păduri, biodiversitate și 

sănătatea eco-sistemului.  



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 

 Deoarece valoarea este creată în timp pe diferite orizonturi și 

pentru diferite părți interesate prin intermediul diferitelor 

capitaluri, este puțin probabil să fie creată prin maximizarea 

unui capital indiferent de ceilalți. De exemplu, maximizarea 

capitalului financiar (de exemplu, profit), în detrimentul 

capitalului uman (de exemplu, prin politici inadecvate de resurse 

umane și practici), este puțin probabil să maximizeze valoarea 

pentru organizație  pe termen lung.  

 Volumul total de capitaluri nu este fix în timp. Există un flux 

constant între și în cadrul capitalurilor în care acestea sunt 

crescute, scăzute sau transformate.  

 De exemplu, atunci când o organizație îmbunătățește capitalul 

uman prin formarea angajaților, costurile de formare sunt legate 

de reducerea capitalului financiar. 

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 

 Efectul este că a fost transformat capitalul financiar în capital 

uman. Deși acest exemplu este simplu și este  prezentat numai 

din perspectiva organizației, se demonstrează continua 

interacțiune și transformare între capitaluri, cu rate diferite și 

rezultate  variabile. 

 Nu toate aceste capitaluri sunt la fel de relevante sau se aplică 

pentru toate  organizațiile.  

 Capitalul capată valență numai atunci când este utilizat într-o 

afacere creatoare de valoare, atât cei care investesc cât și cei 

care conduc afacerile se raportează la un model de afaceri. 

 Modelul de afaceri - este definit ca fiind un sistem al 

organizației de transformare a intrărilor prin activitățile sale de 

afaceri în efecte și rezultate care are scopul de a îndeplini 

obiectivele strategice ale organizației, să creeze și să mențină 

valoarea pe termen scurt, mediu și lung. 

      

 



Capitolul I 

 Raportarea integrata- Concepte fundamentale 

 
 Capacitatea organizației de a crea valoare poate fi cel mai bine 

raportat printr-o combinație de informații cantitative și 

calitative. Indicatorii cantitativi cum ar fi KPI –(Indicatorii cheie 

de performanță) pot contribui la cresterea comparabilității și 

sunt deosebit de utili în raportarea și exprimarea în raport cu 

obiectivele strategice ale organizației. 

 Conectivitatea informației și utilizarea unui raport integrat este 

îmbunatațită atunci când este structurat logic, bine prezentat, 

clar scris, ușor de înțeles, cu secțiuni și trimiteri încrucișate 

folosind tehnologia informației și comunicării pentru 

îmbunătățirea capacității de a căuta, accesa, combina, conecta, 

personaliza, reutiliza sau analiza informații. 

 Raportarea integrată susține sloganul ”Less is more”, ceea ce 

înseamnă să existe o viziune completă și holistică a afacerii, dar 

în același timp, să fie prezentată într-un mod cât mai scurt și 

concis, pentru a fi cât mai bine înțeleasă și citită.  

 

 



Capitolul II 

Principii directoare 

 

 Următoarele  principii directoare stau la baza elaborării unui 

raport integrat, conținutul raportului și modul în care sunt 

prezentate informațiile:  

 

 A) Concentrare strategică și orientare în viitor  

 B) Conectivitatea informației 

 C) Relațiile cu  părțile interesate  

 D) Pragul de semnificație  

 E) Concizia 

 F) Fiabilitate și exhaustivitate  

 G) Coerența și comparabilitatea  



Capitolul II  

Principii directoare 

  
 A) Concentrare strategică și orientare în viitor: Un raport 

integrat trebuie să ofere o perspectivă asupra strategiei 

organizației și modul în care obiectivele și strategiile reflectă  

capacitatea organizației de a crea și menține valoarea pe termen 

scurt, mediu și lung, precum și utilizarea capitalurilor și efectele 

asupra  acestora. 

 B) Conectivitatea informației: Un raport integrat ar trebui să 

arate o imagine holistică, combinarea, inter-relaționarea și 

dependențele dintre factorii care afectează capacitatea 

organizației de a crea valoare în timp. 

 C) Relațiile cu părțile interesate: Un raport integrat ar trebui 

să ofere o perspectivă  asupra naturii și calitatea relațiilor 

organizației cu părțile cheie-interesate, inclusiv modul și măsura 

în care organizația înțelege, ia în considerare și răspunde 

nevoilor și intereselor lor legitime.  

 



Capitolul II 

Principii directoare 

 

 D) Pragul de semnificație: Un raport integrat trebuie să  

includă toate aspectele considerate esenţiale, să prezinte 

informațiile care afectează în mod substanțial capacitatea 

organizației de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung. 

 E) Concizie: Un raport integrat trebuie să fie concis  

 F) Fiabilitate și exhaustivitate: Un raport integrat ar trebui să 

includă toate aspectele semnificative, atât pozitive, cât și 

negative, informațiile să   fie fiabile.  

     Relevanța acestora este influențată de integritate, neutralitate și 

lipsa erorilor materiale.  

 G) Coerența și comparabilitatea: informațiile dintr-un raport 

integrat ar trebui să fie prezentate:  

     (a) pe o bază care să  fie consecventă  în timp; și  

     (b) într-un  mod care să  permită  comparația cu alte  organizații. 



Capitolul III 

Elemente de continut 

 Raportul integrat include opt elemente de conținut care sunt 

fundamental legate între ele. Acestea se vor formula ca întrebări 

la care raportul trebuie să răspundă și să scoată în evidență 

legăturile dintre ele. 

 1) O privire de ansamblu a organizației și mediul extern: Ce 

face organizația și care sunt circumstanțele în care își desfășoară 

activitatea?  

     Care este misiunea și viziunea sa, etica, valorile și cultura, 

proprietarii și structurile operative, principalele activități, piețe, 

produse, servicii? 

 2) Guvernare: Cum sprijină structura de guvernanță a 

organizației capacitatea sa de a crea valoare pe termen scurt, 

mediu și lung?  

 3) Modelul de afaceri: Care este modelul de afaceri al 

organizației?  

 



Capitolul III 

Elemente de continut 

 4) Riscuri și oportunități: Care sunt riscurile și oportunitățile 

specifice care afectează capacitatea organizației de a crea 

valoare pe termen scurt, mediu și lung, precum și modul în care 

se ocupă organizația de acestea?  

 5) Strategia și alocarea resurselor: Unde organizația vrea să 

meargă și cum intenționează să ajungă acolo?  

 6) Performanță: În ce măsură organizația a atins obiectivele 

strategice pentru perioada raportată și care sunt acelea? Care 

sunt rezultatele în ceea ce privește efectele asupra capitalurilor?  

 7) Outlook: Ce provocări și incertitudini poate întâlni 

organizația în implementarea strategiei sale, și care sunt 

implicațiile potențiale pentru modelul său de afaceri și 

performanțele viitoare?  

 8) Baza de prezentare: Cum a determinat organizația ce 

aspecte să includă în raportul integrat și cum sunt acestea 

cuantificate sau evaluate?  

   



Capitolul IV 

Concluzii 

 Raportarea integrată  reprezintă oportunități de a prezenta 

investitorilor și altor părți interesate perspectivele pe termen mai 

lung ale organizației precum și motivația și explicația viziunii, 

strategiilor și rezultatele organizației, va contribui la luarea 

deciziilor privind alocarea resurselor în vederea creării valorii 

pe termen lung, în special a celor limitate şi non-regenerabile. 

 Profesioniștii contabili au un rol important atât în raportarea 

integrată cât și în furnizarea de servicii de asigurare privind 

raportarea integrată. Va fi necesar ca profesioniștii contabili să 

fie poziționați în aşa fel încât să poată ajuta la asigurarea 

corelarii eficiente, prin intermediul strategiei, a acțiunilor pe 

termen scurt cu aspirațiile pe termen lung și cu succesul durabil 

al afacerii. 

 Experții contabili ca principali furnizori de servicii profesionale 

de înaltă calitate pot consilia IMM-urile, oferindu-le de pe acum  

servicii integrate, strategii, sfaturi care să îi ajute la generarea de  

 

 



Capitolul IV 

Concluzii 

     planuri de afaceri și previziuni financiare, asistență managerială, 

suport pentru mai bune servicii în domeniul financiar, contabil, 

fiscal, în domeniul resurselor umane, respectarea 

reglementărilor,  sprijin pentru o mai bună gestionare a riscurilor 

sau în evaluare, susținere în atragerea de fonduri, finanțări și 

ajutor în special la neutralizarea influențelor negative cu care 

IMM-urile se pot confrunta. 

 CECCAR v-a veni în sprijinul PMM-urilor, experților contabili 

și contabililor autorizați cu privire la perspectiva dezvoltării unei 

piețe de servicii contabile de înaltă calitate și adaptării la noile 

cerințe izvorând din aplicarea conceptului de Raportare integrată 

prin programe de pregătire profesională continuă și prin 

întâlnirile profesionale care au loc deja în toate filialele 

CECCAR, care au ca scop identificarea problemelor cu care se 

confruntă profesia contabilă și mai ales soluționarea lor.  

 

 

 



Capitolul IV 

Concluzii 

 Profesionistul contabil devine așadar un partener indispensabil în 

procesul de elaborare a previziunilor, a programelor și proiectelor 

pe termen scurt, mediu și lung, în etapa operațională și în etapa de 

comensurare și interpretare a rezultatelor într-o organizație. 

 Capacitatea de inovare și adaptabilitate a organizației face din 

aceasta o organizație de succes care satisface cererile în continuă 

schimbare ale pieței și în unele cazuri chiar le modelează, 

aducând în continuu inovații în ceea ce privește produsele și 

serviciile pe care le oferă și își adaptează structura, procesele și 

sistemele la condițiile schimbate. 

 Va fi necesar ca profesioniștii contabili să fie suficient de 

competenți și flexibili în toate domeniile și funcțiile în care 

organizația încearcă să atingă excelența. 

 Surse bibliografice: 

     http://www.theiirc.org/international-ir-framework 

 

 



Capitolul IV 

Concluzia finală 

  

 

Creativitatea  şi  inovarea  reprezintă cheia succesului                           

pentru  PMM ! 

 

    Mulțumesc ! 
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