
BUNE PRACTICI ÎN CURS DE APARIȚIE 

Cadrele generale de reglementare ar trebui să fie proiectate pentru a promova 
rigoarea și a defini aria de acoperire a ceea ce companiile raportează și asigură – 
rezultând informații robuste și utile pentru luarea deciziilor. Reglementarea ar trebui să 
demotiveze raportarea și asigurarea bazate pe conformitate.

Alinierea prezentării informațiilor legate de sustenabilitate la raportarea financiară 
(adică aplicarea unei gândiri integrate, îmbunătățirea caracterului oportun și 
includerea prezentărilor de informații în comentariile conducerii sau în rapoartele 
integrate) ar trebui să înlăture barierele informaționale din cadrul companiilor și să 
sprijine o abordare interconectată atât în legătură cu raportarea, cât și cu asigurarea.

Interconectarea asigurării referitoare la sustenabilitate cu misiunile de audit al 
situațiilor financiare valorifică aptitudinile și competențele auditorilor profesioniști, 
precum și cunoștințele acestora privind strategia, guvernanța, modelul de afaceri, 
riscurile/oportunitățile, precum și performanța companiei – maximizând valoarea 
pentru companii și părțile interesate ale acestora.

În timp, tranziția de la practica actuală a misiunilor de asigurare limitată la cea a 
misiunilor de asigurare rezonabilă ar spori și mai mult încrederea. 

O abordare proporțională și etapizată referitoare la noile dispoziții de raportare și 
asigurare, în special pentru întreprinderile mai mici, 
permite un timp adecvat pentru implementare.

SPRIJINIREA ECOSISTEMULUI

• Guvernanța corporativă ar trebui să furnizeze o supraveghere eficientă a tuturor 
informațiilor raportate, inclusiv asupra facilitatorilor ce privesc valoarea întreprinderii 
și/sau efectele sociale relevante pentru procesul decizional strategic, gestionarea 
riscurilor și încrederea investitorilor/părților interesate.

• Firmele multidisciplinare le permit profesioniștilor contabili să se afle pe o poziție de 
conducere în ceea ce privește competența referitoare la subiectul specific legat de 
sustenabilitate și să livreze servicii cu valoare adăugată.

• Organizațiile profesionale de contabilitate ar trebui să furnizeze membrilor sprijin, educație 
și îndrumări tehnice, precum și să promoveze raportarea și asigurarea de înaltă calitate prin 
discuții cu factorii de decizie, organismele de reglementare, investitorii și alte părți interesate.

• Regimurile curente privind răspunderea legală trebuie să fie actualizate pentru ca acestea 
să fie mai eficiente în a asigura prezentarea și asigurarea de înaltă calitate a informațiilor 
referitoare la sustenabilitate.

STANDARDE GLOBALE DE ÎNALTĂ CALITATE
Un sistem global de raportare armonizat fundamentat pe Abordarea bazată pe 
elementele de bază furnizează baza ideală pentru o asigurare robustă, de înaltă calitate. 
Standardele de sustenabilitate ar trebui elaborate ținându-se cont de asigurare, iar 
procesele de asigurare trebuie să se alinieze la cadrele generale de raportare.

Fragmentarea reglementării la nivel global creează costuri inutile și reduce 
comparabilitatea și consecvența. Acest lucru se aplică standardelor pentru raportarea și 
asigurarea informațiilor legate de sustenabilitate.

Pentru a satisface nevoile părților interesate, ISAE 3000 (revizuit) impune competența 
practicianului, conformitatea cu standardele de control/management al calității și un 
cadru general de etică. Acesta este standardul cel mai acceptat la nivel global și reprezintă 
fundamentul logic pentru facilitarea evoluției și a consecvenței în misiunile de asigurare 
privind sustenabilitatea.

Reglementarea și implementarea trebuie să furnizeze o aplicare uniformă a standardelor 
la nivelul diferiților furnizori de servicii legate de misiunile de asigurare privind 
sustenabilitatea. O abordare diferită aduce îndoială și confuzie referitor la integritatea și 
fiabilitatea informațiilor raportate.

Asigurarea legată de sustenabilitate depinde de exercitarea de către practicieni a 
raționamentului profesional și a scepticismului profesional și acționarea de către aceștia în 

condiții de independență – totul în conformitate cu 
un cadru general de etică precum Codul IESBA.ASIGURAREA SPOREȘTE  

CREDIBILITATEA RAPORTĂRII
Autoritățile și organismele de reglementare ar trebui să 

maximizeze încrederea în prezentarea informațiilor legate de 
sustenabilitate prin impunerea unei asigurări de înaltă calitate.

VIZIUNEA IFAC PENTRU ASIGURAREA DE ÎNALTĂ CALITATE A INFORMAȚIILOR  
PRIVIND SUSTENABILITATEA

Prezentarea informațiilor legate de sustenabilitate ocupă, în sfârșit, o poziție legitimă în cadrul 
ecosistemului de raportare corporativă, prin intermediul inițiativelor globale și al celor specifice 
jurisdicțiilor. Clima, capitalul uman, precum și alte aspecte privind ESG devin elemente esențiale în procesul 
de adoptare a deciziilor. Calea de urmat este clară – odată cu înființarea Consiliului pentru Standarde 
Internaționale de Sustenabilitate și sprijinul oferit de autoritățile publice precum IOSCO – pentru un sistem 
care furnizează informații consecvente, comparative și fiabile.

Pentru a inspira încredere, prezentarea 
informațiilor legate de sustenabilitate  
trebuie să facă obiectul unei asigurări  
externe, independente și de înaltă calitate. 
Bunele practici încep să apară – fondate pe 
standarde de înaltă calitate.
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