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În martie, când la nivel global au fost impuse restricții de călătorie și măsuri de carantină, Grupul con-
sultativ pentru profesioniștii contabili angajați (PAIB) din cadrul IFAC și-a transformat ședința într-una 
virtuală. Șase luni mai târziu, ședințele virtuale au devenit ceva obișnuit și continuăm să ne întâlnim 
și să colaborăm virtual cu liderii de opinie și cu profesioniștii contabili angajați care își coordonează 
organizațiile și echipele financiare.

Scopul acestui raport este de a împărtăși opiniile de la ședință întregii profesii contabile globale. O 
temă preponderentă în cadrul ședinței noastre a fost potențialul enorm pentru contabili de a schimba 
lucrurile în organizațiile lor și în societățile în care activează. Liderii care au susținut prezentări în ca-
drul ședinței au arătat cu toții cum dezvoltă practici mai bune și mai inovatoare în organizațiile lor în 
vederea îmbunătățirii performanțelor în raport cu oamenii, planeta și profitul.

Criza COVID-19 a accelerat evoluții în modul în care își desfășoară activitatea companiile din toate sectoarele și regiunile care 
altfel ar fi durat câțiva ani. Conform unui nou Chestionar global McKinsey pentru directorii executivi, companiile au accelerat 
digitalizarea interacțiunilor cu clienții și furnizorii și a operațiunilor lor interne cu trei-patru ani. De asemenea, evoluția ponderii pro-
duselor digitale sau care folosesc tehnologii digitale în raport cu întregul portofoliu a fost accelerată cu șapte ani.

În același timp, pandemia este un pas înapoi pentru dezvoltarea durabilă. Îndeplinirea multora dintre obiectivele de dezvoltare 
durabilă (SDG) este pusă serios în pericol de creșterea sărăciei și șomajului, de scăderea prosperității și de riscul climatic, între 
altele. Rezultă astfel așteptări din ce în ce mai mari ca întreprinderile să acționeze cu un scop, să aibă un impact social și să 
faciliteze revenirea sustenabilă.

Aceste mișcări seismice afectează prioritățile de finanțare și ale funcției financiare, precum și informațiile și perspectivele nece-
sare pentru a ajuta organizațiile să creeze valoare și să o protejeze și să genereze efecte sociale pozitive.

Ținta celor două zile de ședință a fost de a regândi ce înseamnă să fii pregătit pentru viitor în cazul profesioniștilor contabili an-
gajați în sectoarele public și privat în era COVID-19, caracterizată prin incertitudini extreme și prelungite. Gândirea integrată și 
necesitatea gestionării eficiente a riscurilor au fost teme centrale ale întregii ședințe.

O gestionare robustă a riscurilor permite crearea de valoare, ajută la prevenirea distrugerii acesteia și reprezintă o fundație pentru 
o guvernanță corporativă eficientă și pentru procesul decizional al conducerii. Gestionarea eficientă a riscurilor este însă adesea 
excepția, mai degrabă decât norma în sălile de consiliu ale corporațiilor. Am auzit de la Simon Laffin, președinte de companie și 
director financiar și neexecutiv (NED) cu experiență, că abordările privind gestionarea riscurilor sunt adesea sortite eșecului din 
cauza metodelor nesofisticate care nu evaluează riscurile suficient de riguros. Pentru a ajuta la limitarea eșecurilor corporative, 
practicile robuste de gestionare a riscurilor și educarea directorilor executivi și neexecutivi în acest sens ar reprezenta un punct 
de plecare mai bun decât reglementările suplimentare pentru directori și auditori.

Datuk Zaiton Mohd Hassan, membru al Grupului consultativ pentru PAIB (și noul președinte adjunct al acestuia începând cu 2021) 
și președintele băncii pentru dezvoltare din Malaiezia, BPMB, a împărtășit procesul băncii sale de trecere la gândirea și raportarea 
integrate, subliniind importanța tonului potrivit la vârf cu sprijinul consiliului, a transformării mentalității directorului general executiv 
și a informațiilor și analizelor holistice, orientate spre viitor. Gândirea și raportarea integrate conduc la o schimbare de paradigmă 
pentru echipele financiare și la implicarea acestora în riscurile și informațiile nefinanciare.

Ian Kramer, CFO interimar al AngloGold Ashanti, ne-a împărtășit cum ajută echipa sa financiară la traducerea priorităților în ceea 
ce privește crearea de valoare în parametri și acțiuni tangibile care să îmbunătățească planificarea, previzionarea, analiza de 
afa ceri și managementul performanțelor. Rolul echipei financiare se extinde la furnizarea de informații și perspective relevante 
referitoare la aspectele sociale, de mediu și de guvernanță, pe lângă cele legate de stabilitatea și performanța financiară.

Rex Gu, CFO al Maersk Far East Operations, și Khalilullah Shaikh, membru al Grupului consultativ pentru PAIB și CFO al Pakistan 
International Airlines, au prezentat transformările funcțiilor lor financiare. Concentrarea pe dezvoltarea talentelor în vederea sus-
ținerii unor parteneriate de afaceri îmbunătățite, cu procese decizionale bazate pe date, și încurajarea experimentelor și a inovării 
au fost puncte comune ale celor două cazuri.

În final, Larry White, membru al Grupului consultativ pentru PAIB, dr. Paul Rouse, dr. Julie Harrison și dr. Fred Ng de la University 
of Auckland Business School au evidențiat modul în care profesioniștii contabili angajați pot juca un rol mai activ în managementul 
veniturilor. Pentru a facilita acest rol, școala de afaceri și-a schimbat metoda de predare a contabilității manageriale trecând la o 
perspectivă a managementului veniturilor pentru a ajuta studenții să înțeleagă mai bine managementul costurilor, proceselor și 
capacității. De asemenea, aceasta se concentrează pe comunicarea între toate componentele unei întreprinderi.

Deși s-au schimbat multe în ultimele șase luni, ce nu s-a schimbat este oportunitatea și imperativul pentru directorii financiari și 
echipele lor financiare de a-și îmbunătăți aportul la organizațiile în care își desfășoară activitatea. Consider că subiectele discutate 
la ședința noastră și rezumate în acest raport vor rămâne deosebit de relevante pe măsură ce IFAC și membrii săi continuă să își 
regândească prioritățile după criza COVID-19.

O criză ne oferă o oportunitate unică pentru schimbări transformaționale. La reluarea activității normale, profesia contabilă va 
trebui să fie sensibilă la oportunitățile generate de această criză pentru a crea un impact pozitiv și a ajuta la susținerea unor orga-
nizații și a unei profesii mai puternice.

Rămâneți sănătoși și fiți binecuvântați!

Sanjay Rughani 
Președinte 
Grupul consultativ pentru profesioniștii contabili angajați din cadrul IFAC

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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CREAREA DE VALOARE ȘI RAPORTAREA INTEGRATĂ

În 2020, IFAC a lansat inițiativa Regândirea creării de valoare, 
inclusiv publicațiile Rolul directorului financiar și al funcției fi
nanciare în crearea de valoare și Înțelegerea modului în care se 
cre  ează valoarea, pentru a ajuta profesia să dezvolte profesio-
niști contabili pregătiți pentru viitor care să contribuie la crearea 
de valoare pe termen lung și la gândirea și raportarea integrate 
ba  zate pe modelul capitalurilor multiple. Regândirea creării de 
va  loare este un factor determinant în transformarea directorilor 
fi  nan ciari și a funcțiilor financiare în parteneri de afaceri eficienți.

Pentru menținerea avântului rolului contabilului în crearea de 
valoare și afaceri sustenabile, vom continua să utilizăm studii de 
caz pentru a evidenția principalele lecții învățate de organizații în 
ceea ce privește adoptarea gândirii și raportării integrate.

STUDIU DE CAZ
Ian Kramer, director financiar interimar, AngloGold Ashanti

Mineritul aduce provocări specifice legate de sustenabilitate, de  -
oarece regenerarea resurselor naturale este fizic imposibilă și 
pentru că acesta depinde de o licență socială pentru a se des-
fășura. În acest mediu de activitate unic, relațiile cu comunitatea 
reprezintă considerente importante referitoare la sustenabilita te. 
În conse cință, este necesară transparența privind costurile totale 
de exploatare în numerar și costurile totale de susținere aferente activităților miniere.

Echipa financiară joacă un rol-cheie în gândirea și raportarea integrate ale companiei, în special prin asigu-
rarea unei colectări și analize robuste a datelor și prin monitorizarea permanentă a parametrilor și a perfor-
manțelor financiare și nefinanciare. Criteriile-cheie pentru recrutarea talentelor financiare sunt aptitudinile 
de comunicare, tehnologice și analitice și de soluționare a problemelor. AFLAȚI MAI MULTE

STUDIU DE CAZ
Datuk Zaiton Mohd Hassan, președinte, Bank Pembangunan Malaysia Berhad 
(BPMB)

În calitate de nou președinte al consiliului, Datuk Zaiton a introdus gândirea integrată 
ca fundație pentru evoluția viitoare a băncii pentru dezvoltare și concentrarea obiec-
tivelor și activităților acesteia pe crearea de valoare. Conform noului cadru de creare de 
valoare al BPMB, toate proiectele care vor fi finanțate de bancă sunt evaluate pe două 
direcții – impactul asupra dezvoltării naționale și obiectivele de dezvoltare durabilă.

Datuk Zaiton a împărtășit, de asemenea, beneficiile aduse băncii de gândirea integra-
tă, culminând cu publicarea în 2020 a primului raport integrat al acesteia pentru exerci-
țiul financiar 2019. AFLAȚI MAI MULTE

Pe baza acestor prezentări, Grupul consultativ pentru PAIB a discutat oportunitățile pentru gândirea și rapor-
tarea integrate în era COVID-19 și rolul funcției financiare.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/rethinking-value-creation#:~:text=Accounting%20for%20and%20reporting%20on,yet%20subject%20to%20global%20standards.
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/case-study-anglogold-ashanti-role-finance-value-creation-and-integrated-reporting
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/case-study-bank-pembangunan-malaysia-berhad-bpmb-rethinking-value-creation
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OPORTUNITĂȚI
§ COVID-19 a concentrat atenția multor politicieni, organisme de reglementare și investitori asupra 

finanțelor sustenabile, în special ca parte a dezvoltării și redresării națiunilor lor. Acest lucru a promo-
vat importanța dezvoltării durabile, precum și a raportării integrate.

§ COVID-19 determină multe organizații să reflecteze asupra scopului lor, a impactului asupra părților 
inte resate și societății și să se concentreze în primul rând pe oameni (angajați, clienți, furnizori și 
comuni tăți). În ciuda presiunilor legate de venituri și profitabilitate din mediul operațional actual difi-
cil, multe companii furnizează valori și rezultate nefinanciare privind păstrarea locurilor de muncă și 
susținerea comunităților. Este necesar ca acestea să fie surprinse și comunicate.

§ Ca răspuns la pandemie, organizațiile au accelerat, de asemenea, inovarea și au trecut rapid la mo-
dele de afaceri digitale.

§ Consiliile petrec mai mult timp discutând riscurile nefinanciare și relația dintre aceste riscuri.

§ Incertitudinile fără precedent înseamnă că multe riscuri sunt fie necunoscute, fie neînțelese pe deplin. 
Prin urmare, o atenție mai mare la gestionarea riscurilor ajută la asigurarea faptului că viabilitatea și 
con tinuitatea activităților reprezintă considerente-cheie în viitor în ceea ce privește atât crearea de 
va loare, cât și protejarea acesteia.

Colaborarea în interiorul întreprinderii
Gândirea integrată și conectivitatea capitalurilor nefi-
nanciare impun colaborarea între echipe și funcții și, 
deși se poate ca munca la distanță să fi făcut conecti-
vitatea mai dificilă în unele circumstanțe, este impor tant 
ca finanțele să facă parte dintr-o schimbare cultu ra lă 
mai am plă pentru a permite dezvoltarea colaborării și 
lu crul mult idisciplinar. Aceasta presupune ca funcția fi-
nan  ciară:

§ Să aibă o viziune și un loc la masă, în care implica-
rea sa în gândirea și raportarea integrate reprezin-
tă o evoluție naturală a rolului său de partener de 
afaceri.

§ Să dedice timp înțelegerii întreprinderii și creării de 
valoare ca proiect distinct și ca proces împărțit între 
mai multe funcții. În organizațiile mai mici, func ția 
financiară poate fi implicată în mod natural, mai de-
grabă decât privită ca operând într-un cadru formal, 
cum ar fi gândirea și raportarea integrate.

§ Să conecteze informațiile financiare cu termeni fi-
nanciari și să releve beneficiile gândirii integrate.

§ Să vorbească pe limba întreprinderii. Limbajul ra-
por tării integrate poate să nu aibă rezonanță în 
în  treaga organizație. Concentrarea pe crearea de 
va   loare și protejarea acesteia au, de regulă, o re-
zo  nanță mai bună.

§ Să demonstreze calitatea de lider care asigură vi-
ziunea și o mentalitate deschisă. Consolidarea sti-
mulentelor pentru echipă și oportunitățile de instru-
ire și dezvoltare ajută la promovarea implicării și 
colaborării funcției financiare.

 

ROLUL FUNCȚIEI FINANCIARE
Valorificarea datelor
Directorul financiar și echipa financiară, cu perspecti ve le 
lor unice asupra unei organizații, pot juca un rol esen-
țial în valorificarea și gestionarea datelor, inclusiv prin:

§ Utilizarea tehnologiei pentru a facilita furnizarea opi-
niilor bazate pe date care sunt necesare pentru gân -
direa și raportarea integrate.

§ Identificarea proactivă a modurilor în care se pot 
im plica și utilizarea datelor și a analizelor pentru 
a ajuta la îmbunătățirea rezultatelor de afaceri. In-
vestițiile în date și instrumente au ajutat echipele fi-
nanciare din unele organizații să-și transforme sau 
să-și extindă rolurile.

Dezvoltarea talentelor
Dezvoltarea talentelor este esențială pentru a se asi-
gura faptul că funcția financiară deține competențele 
și aptitudinile necesare pentru a susține gândirea și ra-
portarea integrate. Abordările includ:

§ Identificarea talentelor de la nivelurile inferioare 
ca re au potențialul și dorința de a se implica în ini-
ția tive ce implică mai multe funcții.

§ Dezvoltarea și creșterea vizibilității oportuni tă ți lor 
de instruire, în special în legătură cu cunoș tințele 
de evaluare a capitalurilor nefinanciare și cu instru-
mentele și tehnologia. Mediul de lucru la distanță 
poate fi folosit, de asemenea, ca oportunitate pen-
tru a permite personalului financiar să își sporeas-
că nivelul de instruire și dezvoltare.

§ Modificarea educației contabile și a dezvoltării apti-
tudinilor, de exemplu, prin Green Finance Edu   ca tion 
Charter din Marea Britanie, care se bu  cură de sus-
ținerea organizațiilor profesionale de contabilitate 
(PAO).

§ Utilizarea oportunităților de învățare și a studiilor de 
caz privind gândirea și raportarea integrate ca in-
spirație și suport.
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Milton Segal, Senior Executive, Raportare corporativă, South African Institute of Chartered Accountants 
(SAICA), a prezentat activitatea SAICA în domeniul raportării corporative.

SAICA furnizează o gamă variată de servicii de suport pentru cei peste 50.000 de membri și asociați 
care sunt contabili certificați (CAs[SA]), precum și contabili generali asociați (AGAs[SA]) și tehnicieni 
contabili (ATs[SA]), care joacă un rol semnificativ în sectorul de afaceri foarte dinamic și în dezvol-
tarea economică ale națiunii.

Departamentul de raportare corporativă al SAICA se concentrează pe promovarea și susținerea ce-
lor mai înalte niveluri de raportare financiară și nefinanciară. Prioritățile lor includ asumarea rolului de 
lider în raportarea IFRS și în audit, precum și în gândirea și raportarea integrate.

IFRS-urile redau doar o parte a poveștii – în principal ce s-a întâmplat în trecut. Un set echilibrat de 
informații financiare implică atât o reflecție retrospectivă, cât și una prospectivă.

De asemenea, SAICA se concentrează pe promovarea mentalității integrate necesare pentru a lua 
în considerare impactul viitor al deciziilor actuale. Această analiză integrată și prospectivă este esen-
țială pentru ipoteza tradițională a continuității activității. Totuși, mentalitatea integrată nu trebuie să se 
îngrijească doar de continuitatea activității, ci și de dezvoltarea sa.

Dezvoltarea activității se referă la capacitatea de a privi spre viitor și de a analiza sustenabilitatea 
unei entități, impactul asupra angajaților actuali, asupra mediului, a administrației guvernamentale 
și a altor părți interesate. Aceasta este esențială atât pentru supraviețuirea entității, cât și pentru 
creș  terea ei. Entitatea trebuie să ia în considerare poziția sa în ecosistemul financiar mai general și 
con tribuțiile pe care le aduce și le va aduce acestuia.

Echipa financiară, condusă de CFO, are din ce în ce mai multă putere în ceea ce privește această 
oportunitate și, totodată, această obligație de a lua în considerare toate părțile interesate și impactul 
opera țiunilor entității în viitorul apropiat. Astfel, directorul financiar și echipa sa adaugă valoare en-
tității și societății în ansamblu.

Directorul financiar trebuie să continue tranziția la rolul de director responsabil de valoare. Aceasta 
va permite ca analiza, raportarea și reflecția retrospectivă să ofere informații pentru operațiunile vii-
toare și impactul lor asupra societății în ansamblu. Aceasta reprezintă cea mai robustă cale pentru a 
asigura fluiditatea, flexibilitatea și sustenabilitatea viitoare.

Îmbunătățirea raportării 
corporative: calea spre viitor

Resurse de la rețeaua noastră

Ca răspuns la cererea ca raportarea să furni-
zeze informații consecvente, comparabile, fia-
bile și care pot fi asigurate din partea inves ti-
torilor, responsabililor de politici și altor părți, 
IFAC face apel pentru crearea unui nou Con-
siliul pentru Standarde privind Sustenabili-
tatea pe lângă IASB.

Considerăm că este necesar un nou consiliu 
normalizator de standarde pentru a dezvolta și 
a coordona raportarea financiară și nefinan ci a-
ră interconectate. Planul IFAC este dispo ni bil pe 
https://www.ifac.org/knowledge- gateway/
contributing-global- economy/discussion/en-
hancing-corporate- reporting-way-forward

Integrated Thinking and Strategy Group 
(Grupul pentru Strategie și Gân  dire 
Integrată) al IIRC reunește 45 de com-
panii cu scopul împărtășirii lecțiilor 
prac  tice și opiniilor privind gândirea 
in te grată și modul în care ea este uti-
lizată. Acestea elaborează în mod ac-
tiv stu dii de caz care implică ABN 
AMRO (studiu de caz publicat), Royal 
Schip hol, Leonardo, ING, Novo Nordisk, 
Enel, Assicurazioni Generali, NN Group, 
BASF, SNAM și Solvay.

https://www.saica.co.za/Technical/IntegratedReporting/IntegratedReporting/tabid/1653/language/en-US/Default.aspx
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/discussion/enhancing-corporate-reporting-way-forward
https://integratedreporting.org/case-studies-from-the-business-networks-integrated-thinking-strategy-group
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CONSOLIDAREA ÎNCREDERII ÎN AFACERI PRIN INTERMEDIUL  
UNEI GUVERNANȚE CORPORATIVE EFICACE

Eșecurile corporative și de audit sunt, de obicei, tratate prin implementarea de măsuri de reglementare suplimen-
tare. Astfel de măsuri adaugă în mod obișnuit dispoziții pentru consilii și auditori, dar nu conduc neapărat la îm-
bunătățirea supravegherii sau performanței și pot adesea să aibă consecințe neintenționate.

Există o percepție din partea anumitor părți interesate că auditul nu reușește să își îndeplinească obiectivele și că 
ar trebui să fie ca un mecanism de blocaj pentru a se asigura faptul că nu vor exista eșecuri din partea companiilor. 
Problema este exacerbată de mediul actual incert, caracterizat printr-o probabilitate sporită a existenței unor eve-
nimente și condiții care ar putea genera îndoieli privind capacitatea unei entități de a-și continua activitatea.

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) analizează diferențele dintre percepțiile 
publice privind rolul auditorului și responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare în documentul 
său de discuții: Frauda și continuitatea activității întrun audit al situațiilor financiare.

O educație și o înțelegere mai bune privind eșecurile companiilor vor ajuta la furnizarea unei educații și unei sus-
țineri mai utile directorilor. Grupul consultativ pentru PAIB s-a concentrat să înțeleagă mai bine de ce dau greș anu-
mite companii pentru a identifica soluții mai bune pentru îmbunătățirea guvernanței corporative, inclusiv sprijinul 
de care au nevoie directorii neexecutivi și PAIB pentru a-și îmbunătăți rolurile.

Concentrarea pe crearea de valoare și riscul necesar pentru îmbunătățirea 
ra portării corporative
Simon Laffin, președinte de companie, director financiar și neexecutiv cu experiență, 
s-a alăturat Grupului consultativ pentru PAIB pentru a discuta soluții mai bune de îm-
bunătățire a guvernanței corporative și a rolului consiliului de directori. Simon a scris 
multe despre experiența sa ca director neexecutiv și despre lecțiile învățate din îm-
bunătățirea guvernanței corporative și a gestionării riscurilor.

Simon și-a împărtășit perspectiva privind modurile în care eșecurile companiilor și 
gu  vernanței pot genera o discuție mai empirică și mai informată cu organismele de re-
glementare și alte părți privind mijloacele de îmbunătățire a guvernanței corporative. 
AFLAȚI MAI MULTE

Principalele concluzii includ următoarele:
§ Companiile, ca orice sistem complex și interconectat, sunt expuse în 

mod inerent eșecului. Este necesară o gestionare eficace a riscurilor 
pentru a reduce probabilitatea și pagubele cauzate de eșecuri. Ni ciun 
sistem sau set de reglementări nu poate oferi asigurarea că nu vor 
exis ta eșecuri.

§ Înțelegerea riscurilor eminamente corporative și financiare este o 
par te esențială a mandatului consiliilor. Sunt necesare o educație îm-
bunătățită cu privire la gestionarea riscurilor și utilizarea unor cadre 
generale mai bune pentru evaluarea riscurilor corporative.

§ Gestionarea riscurilor este un factor fundamental pentru crearea de 
valoare și ajută la evitarea distrugerii valorii. Ea trebuie să reprezinte 
o parte fundamentală a mentalității și trăsăturilor profesionistului contabil, ceea ce impune ca acesta:

¡ Să fie mai specific și să acționeze mai deliberat în gestionarea riscurilor și în modul în care analiza 
riscurilor este folosită în luarea deciziilor

¡ Să învețe și să aplice abordări din sectoare de activitate cu riscuri ridicate și esențiale pentru siguranță.

„CAUZA PRINCIPALĂ 
A EȘECURILOR 
COMPANIILOR  

NU VA FI TRATATĂ 
PRIN MAI MULTE 
REGLEMENTĂRI”

Resursă IFAC Rolul contabililor în gestionarea eficientă a riscurilor în întreprinderi

https://www.iaasb.org/publications/fraud-and-going-concern-audit-financial-statements
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/discussion/focus-value-creation-and-risk-needed-improve-corporate-governance
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/enabling-accountants-role-effective-enterprise-risk-management
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VIITORUL DIRECTORULUI FINANCIAR ȘI AL FUNCȚIEI 
FINANCIARE – NAVIGAREA EREI COVID-19

Cu un an în urmă, IFAC și-a stabilit viziunea pentru CFO și funcția financiară. Grupul consultativ pentru PAIB a re-
flectat la aceasta în contextul crizei pentru a analiza domeniile prioritare care rămân deosebit de relevante pentru 
contabili pe măsură ce organizațiile lor își îndreaptă atenția de la criză la revenire și la considerente strategice pe 
termen mai lung.

Ce s-a schimbat în era COVID-19?

Concentrarea atenției pe clienți și părțile interesate
Conectivitatea între funcția financiară și nevoile părților interesate interne și ale clienților interni rămâne esențială 
pentru asigurarea unui parteneriat de afaceri eficace.

Funcția financiară trebuie să cunoască întreprinderea, inclusiv să înțeleagă impactul COVID-19 asupra operațiuni-
lor, să colaboreze eficient cu alte funcții, cu alți lideri de afaceri și cu alți directori de operațiuni.

Echipele financiare trebuie să furnizeze informații și opinii pentru a permite consolidarea relațiilor cu clienții. Deși 
echipele financiare nu interacționează de obicei direct cu clienții, acestea trebuie să înțeleagă relațiile cu clienții și 
dinamica dintre cerere și venituri. Pentru a înțelege clienții actuali și a atrage noi clienți, funcția financiară trebuie 
să folosească parametri relevanți (cum ar fi datele referitoare la facturi și experiența clienților) pentru a elabora și 
a comunica o relatare solidă privind relațiile cu clienții și performanța.

În legătură cu asigurarea parteneriatelor de afaceri la nivel intern, principalele domenii-țintă includ:

• Concentrarea pe prioritățile de afaceri într-un mediu economic dificil și recesionist, inclusiv pe sursele de nu-
merar și utilizarea acestuia, modificările planurilor privind cheltuielile de capital și capitalul circulant, creșterea 
productivității cu mai puține resurse și sursele de venituri și dezvoltare

• Evaluarea modificărilor în strategia și modelul de afaceri și a efectelor economice ale acestora prin intermediul 
scenariilor și al previziunilor

• Asigurarea caracterului adecvat al cadrelor generale de gestionare a riscurilor și de control intern ale organi-
zației pentru identificarea și evaluarea riscurilor și pentru a trata mai bine incertitudinile.

Talent și aptitudini
Gestionarea și dezvoltarea 

talentelor pentru furnizarea de 
activități cu valoare adăugată 

și îndeplinirea de noi roluri

Mentalitate favorabilă 
dezvoltării și schimbării

Crearea unei culturi care să încurajeze 
comportamente și acțiuni ce includ 
dezvoltarea, schimbarea și inovația

Concentrare pe client
Orientare spre viitor și 

sensibilitate la așteptările  
și nevoile clienților

Orientare către date  
și mediul digital
Parteneriat cu întreprinderea în 
vederea acceptării digitalizării și 
maximizării valorii și protecției datelor

Crearea 
de valoare 

și 
conservarea 

valorii

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/publications/vision-cfo-finance-function
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În legătură cu părțile interesate externe, aspectele-țintă 
includ:

• Înțelegerea și comunicarea principalelor riscuri și 
tendințe nefinanciare și a potențialelor efecte finan-
ciare ale acestora

• Tratarea așteptărilor și nevoilor schimbate ale păr-
ților interesate în contextul revenirii sustenabile și 
al SDG-urilor

• Creșterea colaborării cu guvernele și a parteneria-
telor de tip public-privat.

Orientare către date și mediul digital
COVID-19 accelerează investițiile digitale și digitaliza-
rea interacțiunilor cu clienții și furnizorii. Alinierea stra-
tegiei digitale și a priorităților funcției financiare la cele 
ale întreprinderii va ajuta la îmbunătățirea valorii pentru 
consumatorul final în raport cu accesibilitatea și como-
ditatea și va integra procesele financiare în modelele 
de exploatare digitale.

Din ce în ce mai multe activități financiare și conta bile 
sunt realizate de la distanță, cu o trecere accelerată la 
procese financiare și de afaceri digitalizate și o concen-
trare puternică pe planificare și analiză financiară ori-
entate către date. În mediul virtual actual, presiunile 
pen  tru o contabilitate eficientă au crescut, ceea ce im-
plică simplificarea și eficientizarea proceselor și auto-
ma tizarea sarcinilor. Pentru mulți, aceasta a dus la o 
în chidere mai rapidă a situațiilor și la îmbunătățiri în 
ceea ce privește autoservirea și raportarea de rutină. 
Aceasta permite echipelor financiare să furnizeze ser-
vicii cu valoare adăugată, cu o reorientare semnificati-
vă către furnizarea unor analize proactive, îndreptate 
spre viitor, inclusiv îmbunătățirea analizei datelor și a 
mo  delării.

O parte importantă a acestei reorientări o reprezintă 
îm bunătă țirea datelor, asigurarea că ele sunt ac ce si-
bi le și de încredere și că pot fi utilizate pentru a ajuta 
la stabilirea priorităților, elaborarea previziunilor și ana -
lizarea scenariilor, precum și la alocarea capitalului.

Mentalitate favorabilă dezvoltării și schimbării
Perioadele de criză oferă oportunități singulare pentru 
schimbări transformaționale. Sunt necesare un leader-
ship puternic și o schimbare a culturii pentru a trasa o 
nouă cale și a accepta inovația, agilitatea și noile abor-
dări privind educația și dezvoltarea.

Liderii din domeniul financiar trebuie să își adapteze 
abor darea față de activitatea la distanță și să promo-
veze parteneriatul de afaceri într-o lume în care majo-
ri tatea interacțiunilor sunt virtuale. Aceasta implică o 
schimbare de mentalitate.

Cu multe echipe care lucrează de la distanță, un con si-
derent major este sănătatea și bunăstarea per so nalului 
financiar, de exemplu, consecințele progra mului mai lung 
și așteptărilor mai mari și respec ta rea limitelor între mun-
că și timpul personal. Bună sta rea și sănătatea mentală 
au devenit un consi de rent-cheie.

Promovarea parteneriatului de afaceri în mediul de ac-
tivitate la distanță presupune, de asemenea, existența 
unei încrederi mai mari în consilierea partenerilor de 
afa ceri în cadrul ședințelor virtuale, menținerea legătu-
rilor și a implicării și comunicări mai frecvente cu echi-
pa financiară în vederea menținerii implicării și motivă-
rii personalului financiar.

Rezultatele chestionarului ședinței

Talent și aptitudini
Aptitudinile financiare solicitate de angajatori evolu ea-
ză rapid, concentrându-se pe atragerea și dezvolta rea 
com petențelor și seturilor de aptitudini care să sus țină 
parteneriate de afaceri eficiente.

Acestea cuprind setul fundamental de aptitudini finan-
ciare și contabile aplicat pentru planificare și previziuni, 
analiză de afaceri și managementul performanței și 
ap titudini esențiale pentru parteneriate, inclusiv flerul 
comercial și de afaceri, dezvoltarea influenței și a re-
lațiilor și comunicarea și talentul narativ. Un dome-
niu-cheie necesar și care trebuie dezvoltat este educa-
ția digitală și știința datelor, iar persoanele cu astfel de 
ap titudini sunt adesea contractate, mai degrabă decât 
an gajate cu normă întreagă.

Gestionarea și recrutarea talentelor sunt din ce în ce 
mai concentrate pe talentele și comportamentele do-
rite, mai degrabă decât doar pe aptitudini. Există cere re 
pentru persoanele cu o mentalitate strategică, ce pot 
de monstra o gândire critică, determinare și autocu-
noaș  tere și pot face față incertitudinii și ambiguității.

O abordare eficace în ceea ce privește dezvoltarea ta-
lentelor este de a le include în echipe, proiecte și șe-
dințe multidisciplinare.

Care sunt principalele trei priorități pentru funcția  
financiară și PAIB din organizația dvs. în era COVID-19

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/we-have-address-mental-health-especially-now
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/accountancy-careers-and-roles-view-market
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/accountancy-careers-and-roles-view-market
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/accountancy-careers-and-roles-view-market
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STUDIU DE CAZ
Rex Gu, CFO, Maersk Far East Operations

Transformarea funcției financiare a Maersk a început în 
urmă cu cinci ani, cu evoluția unui sistem ERP care a 
permis ca activitatea legată de tranzacții să fie gestio-
nată în întregime în centre de servicii comune la nivel 
global din Filipine, India și China, unde sunt lo calizați 
majoritatea angajaților săi din domeniul financiar.

Echipa financiară păstrată este poziționată ca o funcție de afaceri pentru a influența crea rea 
de valoare din poziția de partener de afaceri de încredere. Implicarea echipei financiare în 
crearea de valoare se concentrează pe domeniile tangibile în care se pot lua măsuri pentru 
crearea de valoare și protejarea acesteia, precum și pe activitățile specifice în care aceasta 
poate acționa ca partener. Domeniile în care se pot lua măsuri sunt reflectate în tr-un cadru 
de creare de valoare pentru echipa financiară care oferă inspirație și indicații privind unde 
sunt necesare contribuțiile sale și ce poate face pentru a contribui. AFLAȚI MAI MULTE

STUDIU DE CAZ
Khalilullah Shaikh, CFO, Pakistan International Airlines

Recent alăturat Pakistan International Airlines în calitate de director 
financiar, membrul Grupului consultativ pentru PAIB Khalilullah Shaikh 
și-a împărtășit experiența ca parte a unei noi echipe de conducere 
care să ajute la transformarea companiei aeriene. Aceasta a impli-
cat transformarea funcției sale financiare, împreună cu integrarea mai 
multor profesioniști contabili, în vederea unei mai bune susțineri a ne-
voilor organizației.

Fundamental pentru strategia de transformare a afacerii, echipa de 
con ducere a trebuit să se concentreze mai întâi pe consolidarea gu-
vernanței și culturii corporative.

În cadrul funcției financiare, țintele au fost dezvoltarea și păstrarea talentelor, creșterea în-
crederii și colaborării și încurajarea unei mentalități pătrunzătoare și cercetătoare care să 
pună la îndoială status-quo-ul. AFLAȚI MAI MULTE

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/case-study-maersk-future-cfo-and-finance-function
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/case-study-maersk-future-cfo-and-finance-function
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MANAGEMENTUL VENITURILOR

Managementul veniturilor este:

§ O parte a organizației în care PAIB ar trebuie să fie 
parteneri de afaceri activi.

§ O forță motrice pentru afaceri pentru care opiniile și 
aptitudinile analitice ale contabililor ar putea aduce 
beneficii.

§ Un punct efectiv în care echipa financiară se poate 
implica în vederea îmbunătățirii și optimizării între-
gii întreprinderi.

Principalele concluzii
Pentru ca PAIB să joace un rol mai important în mana-
gementul veniturilor, aceștia trebuie să înțeleagă:

1. Cele 4 pârghii ale managementului veniturilor
2. Importanța datelor și analizelor
3. Nevoile clienților și caracteristicile produselor sau 

serviciilor care pot îmbunătăți profitabilitatea și sa-
tis facția clienților.

Managementul veniturilor este adesea trecut cu vede-
rea de profesia contabilă, însă oferă o oportunitate 
pen  tru valorificarea de către PAIB a aptitudinilor lor 
ana  litice și de afaceri pentru a-și susține organizațiile 
să creeze mai multă valoare pentru clienți. În cele din 
urmă, generarea de venituri și satisfacția clienților sunt 
factorii determinanți ai afacerii.

Managementul veniturilor se referă în primul rând la 
în țelegerea nevoilor clienților și a segmentelor de cli-
enți și transpunerea acestora în produse, servicii și 
ope rațiuni mai adecvate și mai incluzive. Evident, ana-
li zele și deciziile ce țin de managementul veniturilor 
au implicații asupra resurselor, investițiilor, gestionării 
pro  ceselor și gestionării costurilor. Acest lucru face ca 
managementul veniturilor să reprezinte un aspect ge-
ne ralizat care implică aproape toate elementele unei 
afa ceri – o oportunitate clară pentru PAIB în calitate de 
partener de afaceri.

 

Managementul veniturilor are patru pârghii principale:

• Baza stabilirii prețurilor – Prețurile pot fi stabilite 
prin metode cu diferite niveluri de complexitate, de 
la cele bazate pe cost la metode bazate pe piață 
sau la prețuri determinate pe baza valorii furnizate 
clien  ților individuali.

• Alocarea capacității/stocurilor – Această pârghie 
definește limitele în care se schimbă prețurile în 
funcție de cerere. La nivelul lipsit de complexitate, 
prețurile sunt stabilite simplu și nu se modifică. Pe 
măsură ce nivelul de complexitate crește, prețurile 
sunt ajustate pentru a răspunde cererii din ce în 
ce mai frecvent și mai adaptat nevoilor clienților și 
as pectelor valoroase pentru clienți, cum ar fi cazul 
pre țurilor companiilor aeriene.

• Configurarea produselor/serviciilor – Produsele 
și serviciile (sau o combinație a celor două) pot 
va ria de la standardizate pentru toți clienții la a fi 
pro iectate pentru segmente de clienți pe baza ca-
racteristicilor valoroase pentru client, până la a fi 
per so nalizate individual.

• Controlul duratei – Procesele interne pot fi stan-
dar  dizate pentru toți clienții sau pot fi adaptate (cu 
resurse și tehnologii suplimentare) pentru a răs-
pun de la: intensitatea cererii din partea clienților, 
ne voile specifice ale segmentelor de clienți și/sau 
ne cesita tea formării comportamentului clientului în 
ve derea îmbunătățirii veniturilor.

Managementul veniturilor necesită informații pentru 
analize din ce în ce mai complexe. Există un rol pentru 
PAIB în îmbunătățirea colectării datelor, natura datelor 
colectate și complexitatea analizei datelor.

Una dintre principalele oportunități este de a crește ve-
niturile prin înțelegerea și adaptarea caracteristicilor 
pro duselor/serviciilor la nevoile clienților și înclinația lor 
de a plăti sumele necesare. Aceasta poate con duce la 
creșterea volumului cererii satisfăcute de o întreprin-
dere, la îmbunătățirea marjelor și la maximizarea uti-
lizării capacității resurselor. Analizați beneficiul trecerii 
de la graficul din stânga la cel din dreapta în figura de 
mai jos.

Prezentare de: Larry White, membru al Grupului consultativ pentru PAIB; dr. Paul Rouse, dr. Julie Harrison și 
dr. Fred Ng de la University of Auckland Business School.
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Prezentatorii de la University of Auckland Business School predau contabilitate mana-
gerială din perspectiva managementului veniturilor și cursul lor a devenit unul dintre 
cele mai populare opționale ale școlii de afaceri. Ei au stabilit că acesta are ca rezultat o 
înțelegere mai bună a gestionării costurilor, proceselor și capacităților și o abilitate mai 
mare de comunicare la nivelul tuturor componentelor unei întreprinderi.

Membrii Grupului consultativ pentru PAIB au discutat măsura în care personalul finan-
ciar-contabil din organizațiile lor se implică în managementul veniturilor și au convenit 
că acesta este un domeniu în care PAIB ar trebui să fie din ce în ce mai activi ca par-
teneri de afaceri și că ar fi benefice profesiei mai multe informații și educație pe această 
temă.

The IMA a publicat o nouă Declarație privind contabilitatea managerială, Ba zele 
ma  nagementului veniturilor, care conține un model pentru managementul veniturilor și 
corelează managementul veniturilor cu profitabilitatea, costurile și managementul in-
vestițiilor dintr-o organizație ca parte a Cadrului general de analiză a profita bilității.

Un preț – nicio segmentare Mai multe prețuri – segmentare

Preț

P2

Preț

P1

P2

P3

P4

P5

Curba cererii clienților Curba cererii clienților

Surplus de 
consumatori

Utilizarea 
capacității 70%

Utilizarea 
capacității 100%Cerere 

nesatisfăcută

Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
 Cantitate Cantitate

https://www.imanet.org/insights-and-trends/the-future-of-management-accounting/revenue-management-fundamentals?ssopc=1
https://www.imanet.org/insights-and-trends/the-future-of-management-accounting/revenue-management-fundamentals?ssopc=1
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