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Raportarea internă şi externă de înaltă calitate este esenţială pentru toate organizaţiile. Rapoartele de înaltă
calitate promovează un proces decizional intern mai bun, iar informaţiile de înaltă calitate sunt, de
asemenea, o parte integrantă în succesul gestionării oricărei organizaţii.
Prin urmare, este, în mod clar, în interesul oricărei organizaţii să furnizeze părţilor interesate rapoarte de
afaceri de înaltă calitate, atât pentru deciziile interne şi problemele de gestiune, cât şi pentru nevoile părţilor
interesate externe. Cel mai eficient mod de a realiza acest lucru este de a implementa procese eficiente de
raportare în întreaga organizaţie. Atunci când sunt realizate corect, procesele eficiente de raportare asigură
faptul că toate părţile interesate externe şi interne primesc rapoarte de afaceri corespunzătoare de înaltă
calitate, în timp util.
Principii pentru procese eficiente de raportare de afaceri, o nouă Îndrumare Internaţională de Bune Practici
publicată de Comitetul pentru Profesionişti Contabili Angajaţi (PAIB) din cadrul Federaţiei Internaţionale a
Contabililor (IFAC) ajută organizaţiile să îşi îmbunătăţească procesele de raportare. Această îndrumare a
fost elaborată pentru toate organizaţiile, indiferent de dimensiuni sau structură, private sau publice, pentru a
trata necesitatea proceselor eficiente de raportare în vederea întocmirii unor rapoarte de înaltă calitate.
Profesioniştii contabili angajaţi sunt, adeseori, implicaţi în implementarea – inclusiv proiectarea, planificarea,
execuţia, auditul, evaluarea şi îmbunătăţirea – proceselor de raportare ale organizaţiilor lor. Principalele
aspecte pe care profesioniştii contabili angajaţi trebuie să le trateze atunci când implementează procese
eficiente de raportare în organizaţiilor lor sunt discutate în îndrumare.
La baza noii îndrumări se află 11 principii esenţiale pentru evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de
raportare de afaceri (a se vedea mai jos). Aceste principii sunt completate de îndrumări practice care
schiţează aranjamentele esenţiale care trebuie să fie existe pentru o raportare de afaceri eficientă.
Îndrumarea include, de asemenea, o listă limitată a resurselor relevante de la IFAC, organismele sale
membre şi alte organizaţii relevante. Ea poate fi descărcată gratuit de pe www.ifac.org/paib.
Principii esenţiale pentru procese eficiente de raportare de afaceri
Aceste principii nu prescriu o abordare specifică, ci evidenţiază mai multe aspecte care trebuie luate în
considerare la implementarea sau îmbunătăţirea proceselor de raportare de afaceri.
A. Conducerea superioară trebuie să îşi asume rolul de lider pentru rapoarte de înaltă calitate prin
intermediul unor procese eficiente de raportare. Organismul de guvernare trebuie să îşi demonstreze
angajamentul pentru rapoarte de înaltă calitate şi să furnizeze date de intrare strategice şi supraveghere
asupra proceselor de raportare ale organizaţiei.

B. Organizaţia trebuie să determine diferitele roluri, responsabilităţi şi capacităţi importante în procesul de
raportare, să desemneze personalul adecvat şi să coordoneze colaborarea dintre persoanele implicate în
procesul de raportare.
C. Organizaţia trebuie să elaboreze şi să implementeze un ciclu eficient de planificare şi control pentru
procesele sale de raportare, în contextul ciclurilor sale mai generale de planificare şi control şi în aliniere cu
acestea.
D. Pentru a asigura furnizarea unor informaţii de înaltă calitate, organizaţia trebuie să comunice periodic cu
părţile sale interesate interne şi externe şi să le înţeleagă nevoile de informare legate de activităţile şi
rezultatele anterioare, curente şi viitoare ale organizaţiei.
E. Pe baza rezultatelor comunicării cu părţile interesate, şi ţinând cont de considerentele referitoare la costuri
şi beneficii, organizaţia trebuie să definească conţinutul care trebuie inclus în rapoartele sale şi să decidă
asupra audienţei, structurii şi plasării în timp a rapoartelor sale.
F. Organizaţia trebuie să dispună de un proces care să asigure selectarea celor mai adecvate cadre
generale şi standarde de raportare şi alinierea dispoziţiilor din acele cadre şi standarde cu nevoile de
informaţii ale părţilor interesate.
G. Organizaţia trebuie să determine ce informaţii trebuie preluate, procesate, analizate şi raportate şi în ce
mod trebuie organizate procesele informaţionale şi sistemele aferente pentru o raportare eficientă.
H. Organizaţia trebuie (a) să identifice, să analizeze şi să selecteze mijloacele de comunicare adecvate şi (b)
să decidă cum să optimizeze distribuţia informaţiilor de raportare ale organizaţiei prin intermediul diferitelor
canale de comunicare.
I. Organizaţia trebuie să se asigure că informaţiile raportate sunt analizate şi interpretate suficient înainte de
a fi furnizate părţilor interesate interne şi externe.
J. În cazul în care obţinerea unei certificări interne sau externe nu este o problemă de conformitate,
organizaţia trebuie să ia în considerare o certificare internă sau externă voluntară pentru rapoartele şi
procesele sale de raportare.
K. Organizaţia trebuie să îşi evalueze periodic procesele de şi sistemele de raportare pentru a identifica şi
realiza îmbunătăţirile suplimentare necesare pentru menţinerea eficacităţii de raportare.

Figura de mai jos ilustrează modul în care diferitele principii se asociază unele cu altele.
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Figura 1: Relaţiile principiilor de raportare
Despre Îndrumările Internaţionale de Bune Practici
Îndrumările Internaţionale de Bune Practici (IGPG) publicate de Comitetul PAIB acoperă domenii de importanţă
internaţională şi strategică în care este probabilă implicarea profesioniştilor contabili angajaţi. Prin publicarea
îndrumărilor bazate pe principii, IFAC încearcă să promoveze o abordare comună şi consecventă a acelor aspecte
din activitatea profesioniştilor contabili angajaţi care nu sunt acoperite de standardele internaţionale. IFAC
urmăreşte să identifice clar principii care sunt general acceptate la nivel internaţional şi care sunt aplicabile pentru
organizaţii de toate dimensiunile din comerţ, industrie, educaţie şi sectorul public şi cel non-profit. IGPG-urile
publicate anterior sunt disponibile pe site-ul IFAC, inclusiv Prefaţa la Îndrumările Internaţionale de Bune Practici
ale IFAC.
Despre Comitetul PAIB
Comitetul PAIB serveşte organismele membre IFAC şi profesioniştii contabili din întreaga lume care lucrează în
comerţ, industrie, servicii financiare, educaţie, sectorul public şi sectorul non-profit. Scopul său este de a promova
şi contribui la valoarea profesioniştilor contabili angajaţi prin creşterea nivelului de cunoaştere a rolurilor importante
pe care le joacă profesioniştii contabili, sprijinirea organismelor membre în sporirea competenţei membrilor lor şi
facilitarea comunicării şi schimbului de idei şi bune practici.
Despre IFAC
IFAC este organizaţia globală a profesiei contabile, dedicată servirii interesului public prin consolidarea profesiei şi
contribuirea la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice. IFAC este formată din 173 de membri şi
asociaţi din 129 de ţări şi jurisdicţii, reprezentând aproximativ 2,5 milioane de contabili din practica publică,
educaţie, servicii de stat, industrie şi comerţ.
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