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Introducere

Întreprinderile care utilizează Cadrul general 
internațional de raportare integrată (Cadrul 
general <IR>) și standardele SASB prezintă 
nenumărate avantaje. Utilizate împreună, aceste 
resurse de la Value Reporting Foundation 
pot consolida procesele de planificare 
internă, furnizează o cale accesibilă către o 
prezentare a informațiilor mai cuprinzătoare, 
utilă pentru procesul de luare a deciziilor, și 
ajută întreprinderile să comunice factorii care 
le facilitează crearea de valoare pe termen lung 
furnizorilor de capital financiar. 

Pentru început, vom explica de ce Consiliul 
Internațional pentru Raportare Integrată (IIRC) 
și Consiliul pentru Standarde de Contabilitate 
pentru Sustenabilitate (SASB) s-au unit formând 
Value Reporting Foundation și vom clarifica 
modul în care colaborează Cadrul general <IR> 
cu standardele SASB. Următoarele secțiuni — 
Beneficii interne pentru întreprinderi, Dincolo 
de formulările standard, Beneficii externe 
pentru întreprinderi și investitori — vor evidenția 
experiențele mai multor companii internaționale 
care utilizează Cadrul general <IR> și standardele 
SASB. În cele din urmă vom demonstra 
cum raportarea an după an utilizând Cadrul 
general <IR> și standardele SASB contribuie la 
performanța pe termen lung a întreprinderii și 
la rezultate economice, de mediu și sociale mai 
sustenabile. 

Mulțumim întreprinderilor și investitorilor care au 
contribuit la înțelegerea noastră privind modul 
în care Cadrul general <IR> și standardele SASB 
pot furniza întreprinderilor și investitorilor o 
imagine mai completă a factorilor care facilitează 
crearea de valoare pe termen lung. Am dori să 
evidențiem acele întreprinderi care au fost de 
acord să își spună aici poveștile în beneficiul 
domeniului.

Companii prezentate
Banca ABN AMRO este o bancă 
comercială olandeză

BASF este o întreprindere de producție 
chimică cu sediul în Germania

Ford Motor Company este un  
producător de automobile din SUA

Itaú Unibanco este o bancă din  
sectorul privat cu sediul în Brazilia

Tepco Holdings Inc. este un furnizor  
de electricitate japonez 

Unilever PLC este un producător de 
bunuri de consum cu sediul în Regatul 
Unit
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Fuziunea dintre IIRC și SASB din data de 9 iunie 2021 a fost un 
răspuns la apelurile la convergență venite din partea domeniului  
de raportare corporativă de la nivel global. Fiind o organizație 
globală cu trei resurse de bază — Principiile de gândire integrată, 
Cadrul general <IR> și standardele SASB —, Value Reporting 
Foundation ajută la dobândirea unui sistem mai simplificat care 
sprijină nevoile de raportare la nivel global. 

Value Reporting Foundation unește obiectivul istoric al IIRC de 
a facilita procesul decizional al conducerii și al întreprinderii 
cu obiectivul istoric al SASB de a facilita procesul decizional al 
investitorului. Cele două organizații au în comun o convingere 
de bază că raportarea externă poate crea un limbaj comun între 
întreprinderi și investitori și că poate ajuta atât întreprinderile, cât 
și investitorii să înțeleagă cum se creează, păstrează sau erodează 
valoarea în timp. 

Cele trei resurse ale Value Reporting Foundation cuprind un set 
robust de instrumente: 

• Principiile de gândire integrată facilitează o înțelegere 
mai bună a modului în care este creată valoarea, pentru a 
îmbunătăți procesul decizional și măsurile luate de consilii 
și conducere. Prin gândire integrată, organizațiile sunt mai 
bine pregătite să își adapteze modelul și strategia de afaceri 
pentru a putea reacționa cu privire la mediul extern și a 
înțelege riscurile și oportunitățile. 

• Cadrul general <IR> este un cadru bazat pe principii care 
îndrumă comunicarea eficientă referitoare la strategie, 
guvernanță, performanță și perspective prin prisma  
capitalului multiplu, facilitând un singur raport integrat care 
comunică valoarea holistică a întreprinderii. 

• Standardele SASB furnizează seturi detaliate de subiecte 
și parametri aferenți prezentărilor de informații specifice 
domeniului de activitate pentru a informa cu privire la 
conținutul inclus într-un raport integrat, oferind mai 
multe detalii legate de un subgrup din aspectele privind 
sustenabilitatea care sunt foarte strâns legate de capacitatea 
unei organizații de a crea valoare pe termen lung și de aceea 
de mare interes pentru investitori.

Când sunt utilizate împreună, instrumentele oferite de 
Value Reporting Foundation generează un flux bidirecțional 
de feedback continuu, permițându-le întreprinderilor și 
investitorilor să comunice într-un mod mai eficient cu privire 
la valoarea la nivelul întreprinderii și la modul în care aceasta 
se creează, se păstrează și se erodează în timp. La nivel 
global, organizațiile valorifică din ce în ce mai mult beneficiile 
complementare aduse de Cadrul general <IR> și standardele 
SASB.

Explicarea convergenței

Procesul decizional 
al întreprinderii 

Raportarea
externă 

Dezvoltarea unei înțelegeri 
comune a valorii 

Procesul decizional 
al inves�torului 
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Următorul raport se va concentra pe instrumentele oferite de 
Value Reporting Foundation pentru prezentarea de informații 
— Cadrul general <IR> și standardele SASB. Cadrul general <IR> 
și standardele SASB sunt complementare și multe întreprinderi 
le utilizează pe amândouă ca să își împlinească nevoile de 
raportare. Întreprinderile care utilizează Cadrul general <IR> și 
standardele SASB spun că atunci când sunt utilizate împreună, 
instrumentele furnizează o structură puternică de raportare 
calitativă a contextului și activității pe lângă parametrii cantitativi 
specifici domeniului de activitate. Dacă doriți să aflați mai 
multe despre Principiile de gândire integrată și cum anumite 
întreprinderi și-au planificat procesul de gândire integrată, vă 
rugăm să consultați raportul Integrated Thinking: A Virtuous Loop. 

Care este diferența dintre cadrele generale de 
prezentare a informațiilor și standarde?
În cadrul domeniului în dezvoltare al prezentării de 
informații legate de sustenabilitate, s-au dezvoltat cadre 
generale și standarde pentru a ajuta la stabilirea unui 
fundament de informații relevante, comparabile și fiabile 
de la întreprinderi. Fiecare servește scopului unic de a 
ajuta întreprinderile să înțeleagă și să raporteze cu privire 
la factorii esențiali care facilitează crearea de valoare pe 
termen lung. 

• Cadrele generale de prezentare a informațiilor, 
inclusiv Cadrul general <IR>, furnizează dispoziții 
ample de conținut și prezentare printr-o abordare 
principială.

• Standardele de prezentare a informațiilor, inclusiv 
standardele SASB, oferă dispoziții reproductibile 
și detaliate cu privire la ce ar trebui raportat 
legat de subiecte specifice. Standardele sprijină 
cadrele generale prin asigurarea unor informații 
comparabile, consecvente și fiabile.

Cadrul general <IR> ajută întreprinderile să explice modul în 
care acestea creează, păstrează sau erodează valoarea. Aplicând 
principii directoare și elemente de conținut bine definite, 
rapoartele integrate privesc dincolo de performanța financiară 
pentru a demonstra modul în care întreprinderile reușesc să 
gestioneze până la șase forme de capital: financiar, de producție, 
intelectual, uman, social și de relații și natural. Prin abordarea 
sa principială, Cadrul general <IR> echilibrează flexibilitatea și 
prescrierea.

Raportarea integrată oferă beneficii interne și externe. La nivel 
intern, aceasta facilitează comunicarea și coordonarea între 
departamente. Ea îmbunătățește procesul decizional intern 
dezvoltând o înțelegere mai aprofundată a resurselor și a 
relațiilor care sunt esențiale pentru succesul pe termen lung 
al întreprinderii. De asemenea, raportarea integrată permite 
ca o organizație să își evalueze guvernanța, performanța și 
perspectivele în contextul mediului extern. La nivel extern, 
aceasta furnizează investitorilor și altor utilizatori ai rapoartelor 

integrate o perspectivă mai holistică a strategiei, guvernanței, 
performanței și perspectivelor unei întreprinderi.

„Atât IIRC, cât și GRI sunt cuprinzătoare și 
ne ajută să acoperim principiile și dispozițiile 
generale ESG privind transparența. SASB 
completează aici un gol prin permiterea 
etaloanelor specifice sectorului. Acest lucru 
este apreciat de grupuri-țintă relevante, 
inclusiv de investitori și agenții de rating.”

TANJA CASTOR 
CORPORATE SUSTAINABILITY STRATEGY, BASF

La BASF, un producător de materiale chimice cu sediul în 
Germania, abordarea principială a Cadrului general <IR> a 
ajutat organizația să gestioneze complexitatea prezentărilor 
de informații nefinanciare și financiare. Peste un deceniu de 
experiență în aplicarea principiilor de raportare integrată a 
scos în evidență că raportarea integrată nu servește doar ca 
un instrument pentru prezentarea informațiilor, dar ajută, de 
asemenea, la încurajarea gândirii integrate într-o întreprindere, 
aducând mai aproape echipele din zona financiară, a 
sustenabilității și a relațiilor cu investitorii. 

Standardele SASB completează abordarea principială a Cadrului 
general <IR>. Standardele SASB identifică subgrupul de 
aspecte legate de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) care 
au posibilitatea în mod rezonabil să influențeze semnificativ 
performanța financiară a unei întreprinderi tipice dintr-un 
domeniu de activitate. Începând cu acest subgrup de aspecte, 
întreprinderile pot stabili cele mai bune practici, pot produce 
rapoarte utile pentru procesul decizional și apoi pot încerca 
să îmbunătățească prezentarea informațiilor și performanța 
de la an la an. Disponibile în 77 de industrii, standardele SASB 
furnizează investitorilor informații consecvente, comparabile și 
fiabile privind factorii ESG cei mai relevanți pentru performanța 
financiară și valoarea întreprinderii. Cu o medie de șase subiecte 
de prezentări de informații și 13 parametri privind prezentarea 
informațiilor per industrie, standardele SASB sunt un punct de 
plecare accesibil pentru întreprinderile care demarează procesul 
de raportare ESG. 

Multe întreprinderi care folosesc atât Cadrul general <IR>, cât 
și standardele SASB au descoperit că aceste două instrumente 
se consolidează unul pe celălalt. Un raport integrat oferă 
investitorilor un context esențial, ajutându-i să înțeleagă pe 
deplin poziția actuală, perspectivele viitoare ale întreprinderii 
și circumstanțele relevante în care a fost atinsă performanța în 
cadrul acesteia. Acest lucru oferă investitorilor o perspectivă 
asupra calității gândirii și a planificării strategice a consiliului 

Clarificarea compatibilității la nivelul instrumentelor 
oferite de Value Reporting Foundation

https://integratedreporting.org/resource/integrated-thinking-a-virtuous-loop/
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și a conducerii. Un raport integrat, fiind o relatare concisă și 
conectată, oferă explicații valoroase și un context valoros pentru 
datele furnizate prin standardele SASB. Mai mult, standardele 
SASB furnizează informații comparabile cu privire la riscurile și 
oportunitățile esențiale aferente întreprinderii care depășesc aria 
de acoperire a prezentărilor de informații financiare tradiționale.

Beneficii interne pentru 
întreprinderi
O abordare mai simplă pentru prezentarea 
eficientă a informațiilor
Universul de prezentare a informațiilor corporative a fost descris 
ca fiind complex și confuz pentru întreprinderi. Multitudinea 
de cadre generale și standarde de raportare poate exercita 
o presiune mare pe resursele unei companii. În acest amplu 
context de raportare, Cadrul general <IR> și standardele 
SASB furnizează o soluție eficientă. Utilizate împreună, aceste 
instrumente furnizează întreprinderilor un sistem robust care 
integrează prezentarea informațiilor privind sustenabilitatea cu 
practici de prezentare a informațiilor financiare. 

Pentru cei care se confruntă pentru prima dată cu prezentarea 
informațiilor privind sustenabilitatea sau cu raportarea 
integrată, Cadrul general <IR> și standardele SASB furnizează 
o cale accesibilă către o prezentare a informațiilor de 
înaltă calitate axată pe investitori. Cu Cadrul general <IR>, 
organizațiile pot înțelege și comunica felul în care resursele 
lor (capitalurile) se modifică prin activitățile întreprinderilor 
pentru a crea valoare în timp. Cu standardele SASB, 
întreprinderile pot raporta cu privire la informațiile ESG 
esențiale pentru domeniul lor de activitate și pot facilita 
comparabilitatea. 

Ford Motor Company, un producător de automobile cu sediul în 
SUA, prezintă informații legate de sustenabilitate de mai mult de 
douăzeci de ani și a elaborat primul raport integrat în 2021. 
Bazându-se pe conversații avute cu investitorii, clienții și 
personalul, Ford înțelege importanța unei relatări holistice — una 
care descrie valorile, prioritățile și obiectivele companiei Ford. 
Raportul integrat al acesteia explică relatarea holistică și se 
asociază cu parametrii SASB pentru a furniza date mai concrete. 
Cu aceste instrumente, Ford explică modul în care gestionează 
întreprinderea și demonstrează îmbunătățirea performanței în timp. 

 „Am fost dintotdeauna transparenți. Trecerea 
la o raportare integrată ne-a ajutat să ne 
asigurăm că acționarii și părțile interesate 
primesc informațiile de care au nevoie pentru 
a lua cele mai adecvate decizii. Cel mai 
bun mod de a face asta, din punctul nostru 
de vedere, este să standardizăm cadrele 
generale, iar noi asta am făcut prin adoptarea 
resurselor din Cadrul general <IR>. Trecerea 
la un raport integrat a scos foarte mult în 
evidență vizibilitatea sustenabilității, facilitând 
comunicarea, transmiterea mesajelor și 
interesul la toate nivelurile companiei. De 
asemenea, aceasta ne permite să spunem 
o poveste holistică despre Ford, valorile și 
prioritățile acesteia și modul în care își vede 
rolul în viitor.”

LYNN ANTIPAS TYSON 
EXECUTIVE DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS,  

FORD MOTOR COMPANY

Deși unele informații sunt utile în orice domeniu de activitate, 
mulți factori legați de sustenabilitate care facilitează crearea de 
valoare sunt specifici unui anumit domeniu. Acest lucru subliniază 
importanța pe care standardele SASB o aduc Cadrului general 
<IR>. Prin adăugarea standardelor SASB, raportorii furnizează: 
1) rigurozitate specifică domeniului de activitate; 2) probe 

RECOMANDARE PENTRU ÎNTREPRINDERI

„ALEGEȚI CÂTEVA LUCRURI, FACEȚI-LE 
BINE, INSTAURAȚI ÎNCREDEREA ȘI APOI 
CONSTRUIȚI PE ACEASTĂ BAZĂ.”

LYSANNE GRAY
EVP SUSTAINABLE BUSINESS PERFORMANCE AND 
REPORTING, UNILEVER

IDEI PRINCIPALE PENTRU INVESTITORI

„CADRUL GENERAL <IR> ȘI 
STANDARDELE SASB AU O ALINIERE 
NATURALĂ. AMBELE AU FOST 
PROIECTATE SĂ UȘUREZE POVARA 
PREZENTĂRII INFORMAȚIILOR, NU SĂ 
O ÎNGREUNEZE.”

SHERRIE TRECKER
SUSTAINABILITY OFFICER,  WASHINGTON STATE 
INVESTMENT BOARD
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cantitative / sprijin pentru afirmațiile narative ale raportului 
integrat; și 3) comparabilitate mai aprofundată cu întreprinderi 
similare. De exemplu, cu standardele SASB, BASF poate evidenția 
în mod succint  subiectele legate de sustenabilitate cele mai 
semnificative pentru industria chimică (de exemplu, gestionarea 
deșeurilor periculoase), iar Unilever, un producător de bunuri de 
consum cu sediul în Regatul Unit, poate face același lucru pentru 
subiectele din industria produselor de uz casnic și de îngrijire 
personală (precum impactul social și de mediu al lanțului de 
aprovizionare cu ulei de palmier).

Creșterea valorii prin reducerea riscului viitor
O întreprindere trebuie să se adapteze la mediul său extern, ceea 
ce include înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot apărea 
ca urmare a efectelor și dependențelor acesteia aferente surselor 
de valoare financiare și nefinanciare (adică cele șase capitaluri). 
Când sunt utilizate împreună, interacțiunea dintre Cadrul general 
<IR> și standardele SASB ajută întreprinderile să înțeleagă mai 
bine măsura în care performanța din trecut poate să indice 
rezultate din viitor.

„ Utilizarea instrumentelor oferite de 
Value Reporting Foundation vă poate 
ajuta să ajungeți la niște concluzii și să 
faceți lucruri pe care nu le-ați gândit 
inițial.”

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES 
GROUP CFO, ITAÚ UNIBANCO

Pentru Itaú Unibanco, o bancă privată cu sediul în Brazilia, 
implementarea atât a Cadrului general <IR>, cât și a standardelor 
SASB a ajutat la crearea unei viziuni mai puternice pentru 
dezvoltarea organizației și sustenabilitatea acesteia pe termen 
lung. Fiind o organizație care furnizează servicii financiare 
de împrumut și asigurare, sustenabilitatea pe termen lung a 
Itaú Unibanco este extrem de importantă. Nu doar clienții se 
așteaptă ca aceasta să mai existe și peste cincizeci de ani, dar 
și întreprinderea se așteaptă ca aceștia să poată rambursa 
împrumuturile în viitor. Evaluarea și crearea unor măsuri de 
protecție pentru sustenabilitatea financiară și interconectarea 
clienților săi pot ajuta la atenuarea atât a riscurilor specifice, cât 
și a celor sistemice.

De exemplu, Itaú Unibanco furnizează prezentarea completă și 
asigurată a informațiilor privind parametrul SASB FN-CB-550a.1 
referitor la sistemul de gestionare a riscului, care încurajează 
întreprinderile să raporteze scorul Global Systematically 
Important Bank (G-SIB)—un parametru folosit de Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară pentru a identifica instituțiile al căror eșec 
ar putea duce la o criză financiară. Acest parametru este direct 
legat de o discuție despre modelul Itaú de gestionare a riscurilor, 
activitățile specifice ale întreprinderii utilizate pentru aplicarea 
acestui model și modul în care aceste activități influențează 
cultura la nivelul consiliului și al organizației. 

Pe lângă dezvăluirea riscurilor, instrumentele oferite de Value 
Reporting Foundation pot ajuta organizațiile să identifice 
oportunități prin clarificarea modului în care resursele și 
conexiunile (sau capitalurile) pe care le utilizează și pe care le 
afectează contribuie direct la crearea, întreținerea sau erodarea 
valorii întreprinderii. Utilizarea acestor instrumente le poate ajuta 
să înțeleagă valoarea îmbunătățirilor sustenabile și să prioritizeze 
zonele în care aceste instrumente au impactul cel mai mare.

Întreprinderea de producție chimică BASF au identificat valoare 
în conectarea parametrilor specifici ESG cu efectele financiare. 
Fiind un domeniu de activitate care implică o utilizare intensivă 
a energiei și a resurselor, îmbunătățirile aduse eficienței BASF 
privind energia și resursele au avut efecte aproape imediate 
asupra economiilor de cost. Mai mult, operațiunile BASF 
se bazează în mare măsură pe sustenabilitatea și calitatea 
lanțurilor sale de aprovizionare. Investițiile țintite (inclusiv 
evaluarea riscurilor, auditurile și dezvoltarea capacităților de 
producție) în gestionarea lanțurilor de aprovizionare au ajutat 
BASF să se adapteze și să răspundă mai eficient riscurilor 
aferente lanțurilor de aprovizionare. De asemenea, aceste 
investiții au ajutat BASF să creeze relații mai robuste și mai 
rezistente cu furnizorii. Aceste relații, în special cele cu lanțuri 
de aprovizionare cu risc ridicat, au ajutat BASF să limiteze 
efectul perturbărilor din lanțurile de aprovizionare.

Indiferent de domeniul de activitate sau de regiune, toate 
întreprinderile pot identifica valoare în înțelegerea întregii 
game de factori care creează valoare. Pentru publicul-țintă 
atât intern, cât și extern, aceste conexiuni pot ajuta la 
stimularea sprijinului pentru inițiative și îmbunătățiri legate de  
sustenabilitate. 
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Situațiile și rapoartele întreprinderii privind 
aspectele legate de sustenabilitate sunt uneori 
pline de formulări standard precum mai verde, mai 
sigur, mai curat sau mai divers. Terminologia vagă 
afectează credibilitatea și creează confuzie în 
piață cu privire la performanța aspectelor legate 
de sustenabilitate. 

„ Foarte puține persoane se opun 
termenului de sustenabilitate, dar când 
este vorba despre măsuri specifice, 
întreprinderile trebuie să-și definească 
foarte clar opiniile și acțiunile legate 
de sustenabilitate. Ce înseamnă acest 
lucru pentru modelul vostru de afaceri, 
politicile voastre, investițiile voastre.”

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES 
GROUP CFO, ITAÚ UNIBANCO

Investitorii nu vor să știe doar care este situația 
unei întreprinderi în prezent, ci și ce pași concreți 
parcurge o întreprindere pentru a-și proteja 
capacitatea de a crea valoare în viitor. Pentru a 
vedea imaginea completă, investitorii au nevoie 
de date clare care să permită comparabilitatea 
împreună cu raționamentul și perspectiva 
întreprinderii. Cadrul general <IR> și standardele 
SASB facilitează conversații productive între 
întreprinderi și investitori — dacă se face legătura 
dintre sustenabilitate și parametrii financiari se 
produc discuții mai solide pentru ambele părți. 

„ Prin folosirea raportării integrate, am 
reușit să facem o treabă mai bună privind 
gândirea integrată. Deși armonizarea 
echipelor pentru a avea același obiectiv 
a fost dificilă la început, acum vedem 
legături între poveștile noastre și felul în 
care le comunicăm ușurează modul de a 
vedea cum creăm valoare. De asemenea, 
putem să vedem ce impact au aspectele 
legate de sustenabilitate asupra diferitelor 
părți ale întreprinderilor și să identificăm 
oportunități noi, precum și ce vom face 
cu privire la acestea.”

MARY WROTEN 
DIRECTOR, GLOBAL SUSTAINABILITY & ESG, 

FORD MOTOR COMPANY

Comunicarea clară este importantă pentru 
întreprinderi și investitori. Concentrându-se pe 
aspectele, resursele și relațiile care sunt cele mai 
relevante pentru capacitatea unei întreprinderi de 
a crea valoare, Cadrul general <IR> și standardele 
SASB au potențialul de a ajuta întreprinderile să 
treacă de la identificarea aspectelor la strategie și 
performanță. Există posibilitatea ca diferite unități 
operaționale ale unei întreprinderi să perceapă 
un aspect prin prisma propriilor priorități. Cadrul 
general <IR> ajută firmele să comunice la nivelul 
unităților operaționale și să inițieze discuții 
pentru a determina printr-o abordare holistică 
modul în care o întreprindere (deci fiecare 
unitate operațională) ar trebui să înțeleagă, să 
gestioneze și să comunice aspectele relevante 
pentru crearea de valoare la nivelul întreprinderii. 
Folosind o limbă și parametri comuni, 
întreprinderile și investitorii pot avea discuții 
mai elaborate și pot solicita feedback pentru a 
înțelege domeniile de îmbunătățit.

Pentru banca ABN AMRO cu sediul în Țările 
de Jos, definirea opiniei organizației privind 
capitalul uman a scos în evidență părerile 
diferite dintre părțile interesate interne. Un 
membru al personalului cu atribuții referitoare la 
sustenabilitate ar putea privi capitalul uman ca 
relații de muncă, în timp ce personalul care se 
concentrează pe valoarea intangibilă poate avea 
în vedere cunoștințe, competențe, aptitudini și 
abilități. ABN AMRO a decis să se concentreze 
pe „Talent, Atracție și Abilitarea Angajaților”. Toate 
elementele legate de capitalul uman pe care s-a 
concentrat fiecare perspectivă de afaceri se 
integrează la abilitarea angajaților. Și în cele din 
urmă, pentru ABN AMRO, abilitarea angajaților 
este contribuabilul esențial pentru crearea de 
valoare la nivelul întreprinderii. 

Trecerea de la formulările standard la prezentarea 
informațiilor într-un mod semnificativ și 
comparabil catalizează progresul pentru 
întreprinderi, investitori și toți consumatorii de 
informații privind sustenabilitatea.

Dincolo de formulările standard
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Utilizând Cadrul general <IR> și standardele SASB, întreprinderile 
pot crea o imagine holistică a priorităților, practicilor și 
performanței lor. În baza acestei informații, întreprinderile pot 
integra informațiile financiare și pe cele privind sustenabilitatea 
într-un mod care este util atât pentru publicul-țintă extern, cât și 
pentru cel intern. Multe întreprinderi au descoperit că raportarea 
utilizând Cadrul general <IR> și standardele SASB le crește și le 
îmbunătățește deopotrivă colaborarea cu investitorii.

Obiectivul financiar de a satisface nevoile 
investitorilor
Utilizând Cadrul general <IR> și standardele SASB, întreprinderile 
pot oferi o imagine mai completă a creării de valoare pe termen 
lung în timp ce satisfac nevoile investitorilor de informații 
comparabile, consecvente și fiabile. Raportarea cu ambele 
instrumente poate să consolideze credibilitatea și încrederea 
unei întreprinderi în rândul părților interesate externe, în special 
investitori și alți furnizori de capital financiar.

Investitorii nu sunt un monolit — au strategii și priorități diferite. 
Pentru a satisface nevoile investitorilor în cel mai bun mod, 
întreprinderile ar trebui să interacționeze direct cu investitorii, să 
le înțeleagă prioritățile și apoi să spună povestea întreprinderii 
prin prisma respectivă. Cadrul general <IR> și standardele SASB 
sunt instrumente utile pentru consolidarea, îmbunătățirea și 
clarificarea procesului de creare de valoare din cadrul acestora. 

BASF a efectuat o cartografiere a parcursului „de la ESG la 
crearea de valoare” pentru a prioritiza și a disemina practici 
și inițiative referitoare la sustenabilitate. În special, odată 
cu emiterea primei sale obligațiuni verzi în 2020, BASF a 
descoperit că îmbunătățirea raportării și a performanței i-a 
înlesnit ulterior accesul la capital financiar. 

Deși obligațiunile verzi sunt o ofertă neobișnuită pentru o 
întreprindere de producție chimică, BASF le-a transformat 
într-un instrument de finanțare de succes. Din multe puncte de 
vedere, BASF atribuie acest succes raportării utilizând Cadrul 
general de raportare <IR>. Investitorii au pus susținerea acordată 
obligațiunii ecologice BASF pe seama încrederii puternice pe care 
o au în activitatea BASF și în practicile privind ESG ale acesteia. 
Feedbackul investitorilor a subliniat că această încredere provine 
din raportarea întreprinderii și din modul în care investitorii pot 
vedea aspectele legate de sustenabilitate relevante din punct de 
vedere financiar integrate în gestionarea întreprinderii. 

Datorită cererii mari din partea investitorilor de date privind ESG 
consecvente, comparabile și fiabile, întreprinderile descoperă 
că prezentarea informațiilor utilizând standardele SASB are 
un efect pozitiv asupra relațiilor cu investitorii. Pentru că sunt 
specifice domeniului de activitate, influențate de parametri 
și axate pe pragul de semnificație financiar, standardele SASB 
permit integrarea considerentelor ESG în deciziile de investiție și 
administrare la nivelul portofoliilor globale și al claselor de active. 
De asemenea, acestea oferă date comparabile cu ecosistemul de 
date și analiză a datelor care sprijină deciziile legate de investiții.

RECOMANDARE PENTRU 
ÎNTREPRINDERI

„ RAPORTAȚI ACEIAȘI PARAMETRI 
DE-A LUNGUL MAI MULTOR ANI 
PENTRU A ASIGURA 
COMPARABILITATEA ȘI A 
DEMONSTRA UN PARCURS CĂTRE 
PROGRES.”

 YUKI TOMITA
 ESG OFFICE, TEPCO HOLDINGS INC.

IDEI PRINCIPALE PENTRU 
INVESTITORI

„ÎNTR-O LUME ÎN CARE ÎNTREPRINDERILE 
ÎNCEARCĂ SA-ȘI FACĂ AUZITE VOCILE,  IAR 
INVESTITORII ÎNCEARCĂ SĂ REACȚIONEZE 
LA O MULTITUDINE DE INFORMAȚII, 
RAPORTUL SEMNAL-ZGOMOT ESTE 
FOARTE RIDICAT. INVESTITORII SUNT 
DISPERAȚI ȘI DORNICIDE PRINCIPII 
ORGANIZATORICE PE CARE LE PUTEM 
ÎNTR-ADDEVĂR ÎNȚELEGE ȘI UTILIZA. 
LUCRUL CARE ESTE ATÂT DE VALOROS LA 
CADRUL GENERAL <IR> ȘI STANDARDELE 
SASB ESTE CĂ AU SCOPURI INCREDIBIL DE 
CLARE. UNUL OFERĂ UN CADRU GENERAL 
PENTRU  ÎNȚELEGEREA CREĂRII DE 
VALOARE, IAR CELĂLALT FURNIZEAZĂ 
STANDARDE CLARE DE EVALUARE A 
ACESTEIA  ÎNTR-O MANIERĂ 
CONSECVENTĂ.”

JOHN HOEPPNER
HEAD OF US STEWARDSHIP AND 
SUSTAINABLE INVESTMENTS, LEGAL & 
GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT

Beneficii externe pentru întreprinderi și investitori
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În timp, prezentarea informațiilor utilizând Cadrul general <IR> și 
standardele SASB a creat un flux bidirecțional de feedback pozitiv 
între întreprinderi și investitori. Secțiunile anterioare au scos 
în evidență modul în care raportarea utilizând Cadrul general 
<IR> și standardele SASB are dublul avantaj de a îmbunătăți 
comunicarea și coordonarea la nivelul unităților operaționale 
ale întreprinderilor, sporind în același timp transparența și 
încrederea în relația cu investitorii. Utilizat în paralel, acest 
flux bidirecțional de feedback pozitiv ajută la comunicarea 
progresului și facilitează viitoarele îmbunătățiri în timp.

„ Este mult mai mult decât raportare 
și comunicare – reprezintă un mijloc 
pentru gestionarea schimbărilor interne 
și cunoașterea externă a creării de 
valoare a întreprinderii.”

STEFAN SCHNELL 
SENIOR VICE PRESIDENT, BASF

Când o întreprindere își prezintă în mod clar obiectivele privind 
sustenabilitatea, procesul de raportare care utilizează Cadrul 
general <IR> și standardele SASB creează un flux bidirecțional de 
feedback pozitiv. Încorporarea feedbackului va fi diferită pentru 
fiecare întreprindere. Ea ar putea avea ca rezultat revizuirea 
strategiei corporative, adaptarea sistemelor de conducere sau 
evoluția proceselor de guvernanță. În toate scenariile, fluxul 
bidirecțional de feedback va asigura că resursele sunt alocate în 
mod eficient pentru a maximiza valoarea pe termen scurt, mediu 
și lung.

Multe întreprinderi descriu această abordare holistică drept un 
mod de a integra ESG sau sustenabilitatea în ADN-ul lor. În același 
mod în care aspectele legate de sustenabilitate se manifestă 
diferit pentru fiecare industrie, integrarea ESG la nivelul unităților 
operaționale arată diferit pentru fiecare întreprindere. 

De exemplu, la BASF, echipa de prezentare a informațiilor legate 
de sustenabilitate este localizată în cadrul funcției de strategie 
corporativă și lucrează cu colegi de la departamentul finanțe 
corporative, inclusiv trezoreria și relațiile cu investitorii, pentru 
a forma o masă rotundă a finanțării sustenabile. Conversațiile și 

Comunicarea în interior și exterior

Când sunt utilizate împreună, instrumentele oferite de Value Reporting Foundation — inclusiv Principiile de 
gândire integrată, Cadrul general <IR> și standardele SASB  — creează un flux bidirecțional de feedback 
continuu, permițându-le întreprinderilor și investitorilor să comunice într-un mod mai eficient cu privire la 
valoarea la nivelul întreprinderii și la modul în care aceasta se creează, se păstrează și se erodează în timp. 
Standardele SASB ajută investitorii să ia decizii mai bine informate, care la rândul lor ar putea informa cu privire 
la schimbările din cadrul strategiei de afaceri și la prezentarea informațiilor. Vizionați videoclipul.

ÎNTREPRINDERI INVESTITORI

PREZENTARE

GUVERNANȚĂ ANALIZĂ FINANCIARĂ

STRATEGIE
GESTIONAREA 
PORTFOLIULUI

PERFORMANȚĂ MISIUNE

GESTIONAREA RISCULUI ALOCAREA 
CAPITALULUI

https://vimeo.com/619162102
https://vimeo.com/619162102
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indicatorii-cheie de performanță de la acest grup sunt revizuite 
de consiliul de supraveghere și de multe ori sunt diseminate 
pentru consiliul de administrație. Pentru alte întreprinderi, 
prezentarea informațiilor legate de sustenabilitate se poate 
încadra între funcțiile financiare, de comunicare sau executive, 
iar întreprinderile ar trebui să determine ce structură este mai 
potrivită pentru ele.

Prezentarea informațiilor utilizând Cadrul general <IR> 
și standardele SASB este mai mult decât un exercițiu de 
comunicare. În cadrul unei întreprinderi, aceste instrumente pot 
ajuta la eliminarea barierelor interne, la construirea conectivității 
și la îmbunătățirea procesului decizional. Acest lucru promovează 
gândirea integrată, un proces prin care consiliile și echipele 
de conducere dobândesc informații noi cu privire la procesul 
de creare de valoare din cadrul organizației lor. Acestea le 
îmbunătățesc înțelegerea cu privire la resursele și relațiile (sau 
capitalurile) de care depinde întreprinderea, riscurile pe care 
le întâmpină și rezultatele financiare și nefinanciare pe care le 
generează. 

Procesul decizional și raportarea cu privire la sustenabilitate 
ale Ford Motor Company sunt informate printr-o manifestare 
itinerantă anuală cu acționarii importanți, precum și prin 
conferințe axate pe ESG și alte evenimente speciale. Cadrul 
general <IR> și standardele SASB au ajutat la îmbunătățirea 
discuțiilor respective și sunt apreciate de ambele părți. În timpul 
manifestării, personalul relevant ascultă acționarii externi, 
reflectează asupra rapoartelor și activităților întreprinderii și 
identifică domenii care pot fi îmbunătățite. Un dialog deschis cu 
acționarii poate fi un ingredient esențial pentru o raportare care 
este constructivă și utilă pentru investitori. 

„Acum dispunem de o limbă comună 
cu ajutorul căreia putem comunica (cu 
investitorii). Este o schimbare favorabilă 
pentru că nu este superficială, nu este doar 
pentru a bifa o căsuță, este vorba despre 
conversații reale și sincere. Și este esențial 
să avem acel schimb de idei.”

LYNN ANTIPAS TYSON 
EXECUTIVE DIRECTOR, INVESTOR RELATIONS,  

FORD MOTOR COMPANY

Contribuția la un viitor 
mai sustenabil

Prezentarea informațiilor și transparența sunt mijloace pentru a 
atinge un scop: un proces decizional mai informat cu privire la 
întreprindere și investiții care poate genera rezultate economice, 
de mediu și sociale îmbunătățite. 

Întreprinderile care se implică în prezentarea informațiilor 
privind sustenabilitatea și în raportarea integrată pornesc într-o 
călătorie continuă, un ciclu interactiv benefic pentru activitatea, 
investitorii, societatea și planeta acestora.

PREZENTAREA 
INFORMAȚIILOR 
ÎNTR-UN MOD 
CUPRINZĂTOR

ALOCAREA 
CAPITALULUI REZULTATELE Permite Facilitează

mailto:info%40thevrf.org?subject=
mailto:info%40thevrf.org?subject=
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