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PREZENTARE GENERALĂ

Pe lângă îmbunătățirea proceselor interne de management, 
<IR> poate avea și alte beneficii semnificative, inclusiv:

• Creșterea încrederii și a credibilității în rândul clienților, al 
furnizorilor, al altor părți interesate și al societății. Acest aspect 
este din ce în ce mai important în contextul în care agențiile 
guvernamentale și organizațiile nonprofit sunt în căutare de 
parteneri comerciali care nu doar să le furnizeze bunurile și 
serviciile de care au nevoie, ci să o facă în mod sustenabil;

• Maximizarea potențialului de a transfera, vinde sau preda 
afacerea prin furnizarea unei baze mai bune de evaluare; și

• Garantarea finanțării la un cost rezonabil. Printre altele, mulți 
creditori vor dori să știe cum a fost folosit capitalul financiar în 
trecut și care sunt intențiile pentru viitor, în baza unei strategii 
holistice și a unui plan de afaceri complet.

Această publicație se adresează în special entităților mici și 
mijlocii (IMM-uri), inclusiv celor care sunt nonprofit, care pot 
obține beneficii importante din adoptarea <IR> și a Cadrului 
general Internațional de Raportare Integrată elaborat de 
Consiliul Internațional de Raportare Integrată (IIRC). Cadrul 
general este bazat pe principii, ceea ce le permite IMM-urilor 
flexibilitate în aplicarea <IR> și utilizarea unei abordări personale. 
IIRC este o coaliție diversificată care include lideri de afaceri și 
investitori ce contribuie la conturarea unei evoluții globale în 
raportarea integrată.

IFAC susține cu tărie implementarea Cadrului IIRC. Documentul 
de poziție 8 al IFAC Îmbunătățirea raportării organizaționale: 
cheia raportării integrate evidențiază faptul că <IR> este 
modalitatea de a obține un sistem de raportare corporativă 
mai coerent, îndeplinind necesitatea unui singur raport care să 
ofere o imagine mai completă a capacității organizațiilor de a 
crea valoare în timp. Poate fi de asemenea aplicată de o manieră 
proporțională și scalabilă tuturor organizațiilor, indiferent de 
dimensiune și domeniu.

Raportarea integrată (<IR>) consolidează modalitatea în 
care organizațiile gândesc, planifică și raportează parcursul 
afacerilor lor. Multe organizații utilizează raportarea integrată 
ca o oportunitate pentru a comunica o poveste clară, concisă 
și integrată, care explică modul în care este creată valoarea în 
cadrul acestor organizații. Raportarea integrată este o abordare 
care ajută întreprinderile să aibă o gândire holistică în ceea ce 
privește strategia și planurile lor, să ia decizii în cunoștință de 
cauză, să gestioneze oportunitățile-cheie și riscurile pentru a 
construi încrederea investitorului și a părților interesate și ajută 
la gestionarea performanței organizației. 

Organizațiile de toate dimensiunile pot utiliza <IR> pentru 
a dezvolta înțelegerea și încrederea în întreprinderile lor. În 
calitate de proprietar al unei afaceri sau de manager, câștigarea 
încrederii clienților, furnizorilor, finanțatorilor și a altor părți 
interesate externe este esențială. Utilizând <IR>, încrederea 
în afacere se construiește prin evidențierea pe scurt a ceea ce 
determină valoarea. 

Înțelegerea creării de valoare este permisă de ceea ce se 
numește gândire integrată, o temă centrală a <IR>, care se 
bazează pe eliminarea fragmentărilor interne dintre oameni și 
departamente astfel încât o organizație să poată înțelege mai 
bine elementele-cheie ale afacerii. Aceasta include guvernanța, 
strategia, modelul de afaceri și oportunitățile și riscurile în 
contextul tendințelor și aspectelor care afectează afacerea. 
Gândirea integrată presupune de asemenea ca organizația să 
ia în considerare diferitele resurse consumate și relațiile pe care 
acestea se bazează astfel încât să se poată afla într-o poziție 
mai bună pentru a lua decizii care să contribuie la asigurarea 
viabilității și rezistenței sale în timp.

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework
http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework
http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-organizational-reporting-integrated-reporting-key
http://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-organizational-reporting-integrated-reporting-key
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Un punct bun de pornire pentru a te gândi la <IR> este 
răspunzând la întrebarea: cum creează IMM-urile valoare?

IMM-urile creează valoare în diferite moduri. Acumularea de 
capital financiar prin profit și dividende pentru proprietar(i) și 
acționari implică oferirea de valoare și altora, inclusiv:

• clienților, prin furnizarea produselor și serviciilor dorite;

• angajaților, prin asigurarea unui loc de muncă excelent; și

• societății, prin crearea de locuri de muncă și plata impozitelor.

Pentru multe IMM-uri, valoarea creată nu este prezentată 
sau explicată corespunzător în rapoartele financiare, cum ar 
fi drepturile de proprietate intelectuală, relațiile cu clienții și 
furnizorii, capitalul uman, brandul și reputația. Un bilanț arată de 
obicei doar o mică parte din valoarea intrinsecă și reală a unei 
IMM. 

Indiferent că este o IMM tânără sau cu tradiție, puternic sau slab 
tehnologizată, într-o economie bine dezvoltată sau în una în curs 
de dezvoltare, diversele modalități în care o IMM creează valoare 
în timp sunt comune.

• Are nevoie de capital financiar. O IMM nu poate supraviețui 
mult timp fără capital financiar: datorie, capital propriu sau, cel 
mai adesea, ambele. Indiferent că acesta provine de la familie, 
prieteni, investitori, finanțare participativă, bănci, piețe sau din 
altă parte, IMM-urile au nevoie de bani pentru a crea valoare.

• Se bazează pe alte capitaluri sau resurse și relații. Capitalul 
financiar este doar o parte din povestea privind crearea 
de valoare. Măsura în care o IMM poate crea valoare în 
timp va fi afectată într-o măsură mai mare sau mai mică de 
disponibilitatea continuă, calitatea și prețul unei întregi game 
de resurse și relații sau de „capitaluri multiple”. De exemplu, un 
producător care a investit în pregătirea profesională a forței 
sale de muncă în domenii specifice, cum ar fi managementul  
calității, preconizează că va avea o productivitate mai mare la 
nivelul producției și o eficiență sporită.

• Activează în contextul mediului extern și interacționează 
cu acesta. IMM-urile activează într-un context în continuă 
schimbare și interacționează cu nenumărați factori externi care 
împreună configurează mediul său economic, politic, social, de 
reglementare, tehnologic și de piață care la rândul lor afectează 
capacitatea acestora de a crea valoare. De exemplu, tehnologia 
prezintă atât oportunități, cât și riscuri. Pentru anumite  
IMM-uri, tehnologia ar putea fi cheia unicii lor propuneri 
privind valoarea.

• Creând valoare pentru ea însăși, creează, și uneori distruge, 
valoare pentru alții. Valoarea este, aproape întotdeauna, creată 
în comun. Ca două părți ale unei tranzacții, niciuna dintre 
părți nu încheie tranzacția dacă nu evaluează că aceasta are 
valoare pentru sine. De exemplu, lipsa practicilor de mediu, 
precum gestionarea risipei de apă și a deșeurilor, poate afecta 
capacitatea unei fabrici de a avea acces pe viitor la apă curată 
necesară producției.

Deși toate aceste aspecte sunt comune tuturor IMM-urilor, 
unicitatea acestora provine din modalitatea în care fiecare 
organizație ia în considerare, gestionează și combină acești factori 
în circumstanțele sale specifice. 

<IR> este o modalitate eficientă de a ajuta o IMM să înțeleagă 
mai bine și să gestioneze crearea de valoare, precum și cum să 
raporteze în acest sens. O gândire și informații mai integrate ar 
trebui să permită organizației să ia decizii mai bune în privința 
domeniilor-cheie care îi afectează capacitatea de a crea valoare 
ce poate fi ulterior comunicată printr-un raport integrat, ceea ce 
le demonstrează finanțatorilor și altor părți interesate de afacere 
că este un model de afaceri convingător. Împreună, procesul de 
creare a valorii și prezentarea informațiilor în acest sens reprezintă 
raportare integrată.

CUM CREEAZĂ IMM-URILE VALOARE?

VÂNZĂRI

SOCIETATE

INDUSTRIE

SĂNĂTATE

CASĂ

SECURITATE

MOBILITATE

ENERGIE
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Cadrul general definește gândirea 
integrată drept:

„Analizarea în permanență de 
către organizație a relațiilor dintre 
diferitele sale unități operaționale și 
funcționale și «capitalurile multiple» 
pe care organizația le folosește 
sau afectează. Gândirea integrată 
conduce la decizii și acțiuni 
integrate care iau în considerare 
crearea de valoare pe termen scurt, 
mediu și lung.”

Gândirea integrată conduce la o 
raportare integrată periodică la 
nivel de organizație cu privire la 
valoarea creată de-a lungul timpului 
și comunicările aferente cu privire 
la generarea de valoare. Un raport 
integrat trebuie să fie concis și să 
evidențieze modalitatea prin care 
strategia, guvernanța, performanța 
și perspectivele organizației, în 
contextul mediului său extern, 
produc valoare în timp.

<IR>:  
ÎNTELEGEREA BENEFICIILOR  
GÂNDIRII INTEGRATE 

MEDIUL  
EXTERN

FACTORI 
INTERNI

VALOARE 
PENTRU 
ALTII

VALOARE 
PENTRU  

IMM-UL DVS.

CAPITAL 
FINANCIAR SI DE 
ALTĂ NATURĂ

,

,

,
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ÎN CONTEXTUL UNEI IMM ACESTEA SUNT:

Capitalul financiar – capitalul propriu, 
datoriile și ajutoarele disponibile ale unei 
IMM pentru a fi utilizate la furnizarea de 
bunuri sau servicii.

Capitalul fabricat – bunurile corporale și 
infrastructura pe care o IMM le deține, le 
împrumută sau la care are acces pentru a le 
utiliza la furnizarea de bunuri sau servicii.

Capitalul social și de relaționare – 
brandul și reputația unei IMM, inclusiv 
relațiile sale cu comunitatea în care 
activează, cu clienții, cu partenerii de afaceri 
și cu alții din lanțul său valoric, cum ar fi 
diverse agenții guvernamentale.

Capitalul natural – accesul unei IMM la 
resursele de mediu pe care le poate utiliza 
pentru a avea rentabilitate și/sau pe care le 
afectează prin intermediul activităților sale 
sau bunurile și serviciile pe care le creează.

<IR> presupune luarea în considerare a numeroaselor implicații ale conectivității între capitaluri, mediul extern și factorii interni prin 
intermediul modelului de afaceri.

Modelul de afaceri este o componentă-pivot a raportării integrate. Un număr tot mai mare de organizații dezvoltă modalități 
inovatoare pentru integrarea informației cu privire la modelul de afaceri într-un raport al conducerii, întrucât aceasta poate fi un 
element-cheie în analizarea și înțelegerea unei companii de către investitori. Transparența în privința modelelor de afaceri este 
probabil și mai importantă pentru întreprinderile tinere și cele emergente.

Capitalul intelectual – cunoștințele, 
drepturile de proprietate intelectuală, 
sistemele și procesele pe care o IMM le are 
la dispoziție și care îi un conferă avantaj 
competitiv și afectează pozitiv potențialul 
său de câștig viitor.

Capitalul uman – aptitudinile, experiența 
și motivația pe care le dețin angajații 
și conducerea în cadrul unei IMM, care 
reprezintă baza dezvoltării și creșterii 
viitoare.

Capitaluri multiple

Prin gândirea integrată, raportarea integrată poate ajuta o IMM să realizeze o înțelegere mai bună și mai concretă a factorilor care 
determină capacitatea sa de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung. Printr-o viziune holistică conectată la realitate, raportarea 
integrată intensifică planificarea și dezvoltarea afacerii de către IMM, inclusiv utilizarea acesteia și a efectului pe care îl are asupra 
întregului capital sau a resurselor care sunt importante pentru modelul său de afaceri și pentru viitor. 

<IR> utilizează termenul ,,capitaluri” și modelul capital multiplu pentru a recunoaște faptul că valoarea nu se regăsește doar în 
capitalul financiar, ci în toate tipurile de capitaluri.

Ca și capitalul financiar, atunci când celelalte capitaluri sunt înțelese și gestionate corespunzător, ele pot continua să aducă valoare 
în timp crescându-și în același timp capacitatea de a furniza valoare în viitor. <IR> identifică celelalte capitaluri drept capitaluri 
fabricate, intelectuale, umane, sociale și de relaționare și naturale.

FINANCIAR INTELECTUALFABRICAT

SOCIAL ȘI DE RELAȚIONARE NATURALUMAN
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<IR> ajută la eliminarea oricăror fragmentări interne și asigură 
circulația liberă și completă a informației între diversele 
componente ale întreprinderii pentru a promova o gândire 
funcțională creativă în întreaga organizație. Chiar și în 
microîntreprinderi, unde există mai puțini oameni care duc greul, 
pot apărea involuntar fragmentări dacă aceștia nu au ocazia să se 
oprească, să se gândească și să facă schimb de informații în mod 
deliberat. Adoptarea unei abordări <IR> poate crea oportunități 
pentru îmbunătățirea circuitului informației și a înțelegerii creării 
de valoare într-o IMM.

<IR> ajută organizațiile să gândească crearea de valoare pe o 
perioadă mai lungă de timp printr-o înțelegere mai profundă a 
modalității în care diferite capitaluri afectează modul cum este 
creată și păstrată valoarea, oferind în același timp informațiile 
necesare pentru a acționa.

IMM-urile sunt judecate adesea în funcție de performanța 
financiară recentă, care poate limita și poate fi un impediment 
pentru crearea de valoare pe termen lung. Pe de altă parte, 
accesul la situațiile financiare auditate este un aspect important 
pentru finanțatori. Însă finanțatorii și alte părți interesate, inclusiv 
clienții și angajații, sunt interesați de alte domenii, precum 
strategia și modelul de afaceri, fapt ce va favoriza continuarea 
îndeplinirii obiectivelor de către organizație. Pentru a răspunde 
acestei nevoi, un raport integrat concis oferă informațiile necesare 
pentru înțelegerea afacerii și a perspectivelor sale.

Raportul integrat include informații financiare cheie, însă acele 
informații sunt păstrate în context alături de și conectate la 
măsuri nonfinanciare semnificative și informații narative. Acesta 
furnizează contextul pentru investitorii de capitaluri prezenți 
și prospectivi, bănci și alți furnizori de capital financiar care pot 
aprecia ,,imaginea completă” a modalității prin care o IMM poate 
crea valoare și capacitatea sa de a continua să creeze valoare în 
timp.

<IR> nu este despre mai multă raportare sau detalii nesfârșite. 
Deși este important ca un raport integrat să includă un context 
suficient pentru ca un cititor să înțeleagă strategia, guvernanța, 
performanța și perspectivele IMM-ului, acesta nu trebuie să fie 
încărcat cu informații inutile. După caz, un raport integrat poate 
să facă legătura cu informații din altă parte, precum informații 
detaliate despre cifre (de exemplu, situațiile financiare auditate), 
performanța de mediu și socială (de exemplu, raportul de 
sustenabilitate) sau surse externe (de exemplu, ipoteze cu privire 
la condiții economice viitoare și tendințe ale pieței de pe un site al 
guvernului). 

Este important de recunoscut faptul că o abordare <IR> nu 
înseamnă ,,doar adăugarea unui alt raport”. Mai degrabă, 
flexibilitatea <IR> înseamnă că acesta poate fi folosit pentru 
a trece dincolo de limitarea rezultatelor financiare pe termen 
scurt. Este o posibilă rampă de lansare către raționalizarea și 
armonizarea altor rapoarte și comunicări și concentrarea pe 
gândirea integrată pentru crearea de valoare pe termen lung.

O mai bună întelegere O comunicare mai bună,
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Utilizând o abordare holistică sau integrată, <IR> oferă o cale 
pentru ca organizația să ia în considerare în mod corespunzător 
întreaga gamă de factori, precum capitalurile multiple, care 
creionează povestea creării de valoare a IMM-ului.

Cadrul general are o serie de principii de îndrumare utile:

• focus strategic; 

• orientare în viitor; 

• concizie în raportare; și 

• disponibilitatea părții interesate de a oferi informații cu 
privire la natura și calitatea relațiilor unei IMM cu principalele 
părți interesate, inclusiv cum și în ce măsură înțelege, ia în 
considerare și răspunde nevoilor și intereselor legitime ale 
acestora.

Însă poate cel mai important principiu de îndrumare și cel care 
deosebește <IR> de restul se referă la conectivitate și la o gândire 
mai dinamică și mai creativă.

Pentru ca o poveste convingătoare și sinceră 
despre crearea de valoare de către o IMM să fie 
înțeleasă și comunicată, capitalurile, mediul extern 
și valoarea internă semnificativă și motoarele 
performanței trebuie să fie analizate împreună.

Acest principiu de îndrumare se referă la interacțiunea dintre 
aceste trei aspecte ale creării de valoare. El solicită organizației să 
ia în considerare efectele conectivității, de exemplu, dintre:

• factorii cantitativi și calitativi, inclusiv considerente atât 
financiare, cât și nonfinanciare;

• capitalurile specifice pe care IMM-ul le folosește și le afectează 
și interdependențele critice, inclusiv schimbările dintre acestea;

• performanța din trecut, alocarea resurselor în prezent și 
perspectivele viitoare;

• strategia IMM-ului, modelul de afaceri și oportunitățile și 
riscurile specifice care i se prezintă;

• natura și rata de schimbare a factorilor externi – de exemplu, 
activitățile competitorilor, condițiile economice, datele 
demografice, tehnologia, disponibilitatea capitalului natural și 
nevoile și așteptările legitime ale părților interesate – și modul 
în care acestea pot afecta capacitatea IMM-ului de a continua 
să creeze valoare în viitor.

<IR> oferă de asemenea o oportunitate importantă de a 
stabili sau intensifica procese și sisteme pentru identificarea, 
evaluarea și analizarea datelor esențiale în capitaluri diferite. 
Domenii importante care contribuie la crearea de valoare pot fi 
folosite apoi la stabilirea obiectivelor și scopurilor, gestionarea 
oportunităților și riscurilor, asumarea proiectelor și evaluărilor de 
investiții și alinierea obiectivelor de performanță cu indicatorii de 
performanță relevanți.

IMM-urile pot de asemenea să consolideze încrederea în 
informațiile pe care le raportează fiind transparente în ceea ce 
privește stadiul actual al afacerii în termeni de cum evaluează, 
gestionează și prezintă performanța. IMM-urile pot prezenta cât 
de avansate sunt în evaluarea diferitelor aspecte ale performanței 
lor și pot discuta cu profesionistul lor contabil și consultantul 
lor despre cum pot ajuta o evaluare și o intervenție ulterioară la 
acoperirea golurilor la nivel de competență internă în pregătirea 
situațiilor nonfinanciare și comunicarea progresului audiențelor 
interne și externe. Acestea pot fi realizate în etape.

Utilizarea <IR>: luând în considerare toate aspectele



9

BENEFICIILE RAPORTĂRII INTEGRATE <IR>

<IR> include opt elemente de conținut care încadrează abordarea pentru înțelegerea și comunicarea modalității în care o IMM 
creează valoare în timp.

• Prezentarea generală a organizației și a mediului extern: 
ceea ce face întreprinderea și circumstanțele în care 
activează.

• Guvernanța: cum susține structura de guvernanță 
capacitatea întreprinderii de a crea valoare pe termen 
scurt, mediu și lung.

• Modelul de afaceri: modelul de afaceri, inclusiv o 
identificare a elementelor sale cheie, ce pot include o 
diagramă simplă care prezintă aportul întreprinderii, 
activitățile, rezultatele și realizările sale.

• Riscurile și oportunitățile: riscurile și oportunitățile 
specifice care ar putea afecta capacitatea întreprinderii 
de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung și modul 
cum le tratează.

• Strategia și alocarea resurselor: direcția în care merge 
afacerea și cum intenționează să ajungă acolo.

• Performanța: drumul întreprinderii pentru atingerea 
obiectivelor sale strategice pentru perioada în cauză și 
care sunt rezultatele în ceea ce privește efectele asupra 
diferitelor capitaluri.

• Perspectiva: provocările și incertitudinile pe care 
întreprinderea le-a întâlnit urmărindu-și strategia și 
implicațiile asupra modelului de afaceri și a performanței 
în viitor.

• Baza de prezentare: modul cum a stabilit întreprinderea 
ce aspecte să fie incluse în raportul integrat și cum au fost 
cuantificate și evaluate acestea. 

Mai multe informații despre aceste elemente de conținut pot fi găsite în Cadrul general.

ELEMENTE DE CONȚINUT

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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Pentru a ajuta la evaluarea și dezvoltarea nivelului la care o IMM se 
află în prezent în ceea ce privește raportarea integrată, conducerea 
poate discuta cu un profesionist contabil care oferă servicii de 
consultanță în afaceri pentru a afla cum poate crește potențialul 
de creare a valorii în timp. Acum este momentul să acționați.

RAPORTAREA INTEGRATĂ ÎN IMM-URI

Exemple de raportare integrată

• www.impahla.co.za

• www.angloafrican.com

• www.monnalisa.eu/en/

Exemple suplimentare sunt disponibile în Baza de date cu 
exemple a IIRC.

PASII URMĂTORI,

http://www.angloafrican.com
http://www.monnalisa.eu/en/
http://integratedreporting.org/resource/emerging-integrated-reporting-database/
http://integratedreporting.org/resource/emerging-integrated-reporting-database/
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BENEFICIILE RAPORTĂRII INTEGRATE <IR>

IFAC este organizația globală a profesiei contabile, dedicată servirii 
interesului public prin consolidarea profesiei și contribuirea la 
dezvoltarea unor economii internaționale puternice. IFAC este 
formată din peste 175 de membri și asociați din peste 130 de 
țări și jurisdicții, reprezentând aproape 3 milioane de contabili din 
practica publică, educație, servicii de stat, industrie și comerț.

IFAC susține sectorul practicilor mici și mijlocii prin intermediul 
inițiativelor care ajută la dezvoltarea profilului și creșterea 
capacității PMM-urilor la nivel global. Cu ajutorul contribuției 
și îndrumărilor din partea Comitetului PMM, IFAC reprezintă 
interesele PMM-urilor în relația cu normalizatorii de standarde 
și organismele de reglementare, facilitează schimbul de 
instrumente și resurse pentru a le ajuta să fie competitive pe 
piața globală și crește vizibilitatea în privința rolului și valorii lor, în 
special prin susținerea entităților mici și mijlocii. 

Rețeaua globală de informații a IFAC găzduiește în prezent peste 
400 de articole și videouri originale și face legătura cu aproximativ 
10.000 de resurse relevante și știri din întreaga lume. Rețeaua 
include o serie de articole și resurse pe tema raportării integrate. 
Abonați-vă la The Latest, publicația noastră bilunară din Rețea, 
pentru a primi noutățile direct în inbox. 

 

Consiliul Internațional de Raportare Integrată (IIRC) este o 
coaliție globală a organismelor de reglementare, investitorilor, 
companiilor, normalizatorilor de standarde, profesiei contabile 
și ONG-urilor. Coaliția promovează comunicarea cu privire la 
crearea de valoare ca fiind următorul pas în evoluția raportării 
corporative. Misiunea IIRC este de a introduce raportarea 
și gândirea integrate în practica de afaceri drept normă 
în sectoarele publice și private. Viziunea sa este de a alinia 
alocarea capitalului și comportamentul corporativ la obiective 
mai largi de stabilitate financiară și dezvoltare sustenabilă prin 
intermediul ciclului de raportare și gândire integrate.

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați  
www.integratedreporting.org.

DESPRE IFAC

DESPRE IIRC

www.ifac.org/Gateway

http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/global-knowledge-gateway
http://www.ifac.org/subscriptions-gkg
http://www.integratedreporting.org/


Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe:
Christopher Arnold
Head of SME/SMP and Research
christopherarnold@ifac.org
T +1 646 350 9427
www.ifac.org

mailto:mailto:christopherarnold%40ifac.org?subject=
http://www.ifac.org/
www.ifac.org/Gateway
https://www.linkedin.com/groups/4542841/profile
https://www.instagram.com/ifacpresident
https://twitter.com/IFAC_SMP
http://www.facebook.com/InternationalFederationOfAccountants

