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CUPRINS



A.1. Proiectul INTEREST (Raportare

INTEgrată pentru IMM-uri)

“Raportarea integrată în scopul de a genera

Transparența în activitatea IMM-urilor”

(INTEREST) este un proiect finanțat de către

programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Obiectivele sale sunt de a furniza un fundament,

un ghid, și o modalitate practică de facilitare a

cunoștințelor în domeniul raportării integrate

referitoare la introducerea și utilizarea

raportărilor integrate pentru întreprinderile mici

și mijlocii (IMM-uri). Pentru a reuși să devină

competitive și a avea success, IMM-urile trebuie

să colaboreze cu o serie de părți interesate (așa

numiții stakeholderi), inclusiv companii

multinaționale, clienți, furnizori, bănci și alți

creditori, agenții și opinia publică. Acestea

răspund de banii investitorilor și ai creditorilor

financiari, respectiv sunt datori să comunice

efficient cu stakeholderii. Pentru a face față

acestor provocări, este necesar ca IMM-urile să

își înțeleagă foarte bine sensul afacerii atât

intern cât și extern. Totodată este nevoie ca

aceste firme să își creeze o reputație solidă și să

crească nivelul de încredere în fața

stakeholderilor.
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Trebuie, prin urmare, să dezvolte și să comunice

în același timp, o poveste clară, concisă, de

creare a valorii care să pună bazele activității de

business. Astfel, e nevoie de o viziune holistică

asupra raportării corporative, care primește

denumirea de raportare integrată. Asta poate

ajuta IMM-urile să înțeleagă și să afișeze întregul

process de creare a valorii și să asigure un grad

ridicat de încredere între investitori și

stakeholder.

Potrivit Consiliului internațional de raportare

integrată (IIRC), raportarea integrată este

comunicarea concisă a companiilor cu privire la

modul în care strategia, guvernanța,

performanța și perspectivele lor conduc, în

contextul mediului extern, la crearea,

conservarea sau erodarea valorii pest pe termen

scurt, mediu și lung. În centrul acestui concept

se află ideea conform căreia companiile ar

trebui să își extindă raportarea pentru a include

toate resursele pe care le introduc în modelele

lor de afaceri și pe care le îmbunătățesc,

consumă, modifică și afectează prin activitățile și

rezultatele lor, modelând astfel rezultatele

companiei

În Uniunea Europeană, din 2018, „Directiva

privind raportarea nefinanciară” (NFRD) impune

organizațiilor cu peste 500 de angajați să

includă o declarație nefinanciară ca parte a

obligațiilor lor anuale de raportare publică.

Directiva nu se aplică în prezent direct IMM-

urilor. Cu toate acestea, în cadrul „Acordului

verde european”, se formulează în prezent

propuneri pentru consolidarea prevederilor

NFRD și extinderea acestuia. Mai mult, există

discuții în curs la nivel european cu privire la

divulgarea nefinanciară și IMM-uri. Prin urmare,

deși actuala directivă nu afectează în mod direct

IMM-urile, acestea se pot confrunta cu cerințe

din partea companiilor mari cu care își

desfășoară activitatea pentru a se angaja în

raportări nefinanciare. În plus, viitoarele

reglementări pot face raportarea nefinanciară

pentru IMM-uri mai probabilă. În aprilie 2021,

Comisia Europeană a publicat o propunere

pentru noua directivă privind raportarea

durabilității corporative. Propunerea introduce

noi cerințe de raportare care urmăresc să facă

companiile responsabile și transparente cu

privire la impactul lor asupra oamenilor și a

mediului.



Raportarea integrată a fost concepută în primul

rând având în vedere companiile mari. Acest

proiect își propune să adapteze conceptul

pentru IMM-uri. În special, are trei obiective

cheie:
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Proiectul INTEREST constă dintr-un consorțiu

format din șase parteneri universitari și trei

parteneri non-universitari:

Universități partenere:

• Budapest Business School, Ungaria (partener

principal)

• Universitatea Leeds Beckett, Regatul Unit

• Universitatea Științelor Aplicate Rhine-Waal, 

Germania

• Universitatea Economică Wroclaw, Polonia

• Universitatea Babes-Bolyai, România

• Universitatea din Udine, Italia

Parteneriate din afara mediului academic:

• Federația Europeană a Contabililor și

Auditorilor din sfera IMM-urilor, Belgia

• Business Hungary, Ungaria

• MAC-Team aisbl, Belgia



Acest ghid este rezultatul celui de-al doilea

obiectiv al proiectului INTEREST. Am scris-o în

primul rând pentru conducerea superioară a IMM-

urilor care doresc să afle mai multe despre

raportarea integrată și modul în care o pot

implementa în cadrul companiilor lor. Ne adresăm

acestui grup țintă direct în ghid.

Avem în vedere că dvs., în calitate de manageri ai

IMM-urilor, puteți utiliza ghidul pentru a

implementa raportarea integrată în două etape.

Dacă începeți călătoria către raportarea integrată,

poate avea sens să utilizați raportarea integrată

mai întâi în scopuri interne. Această primă etapă

poate servi pentru a construi o mai bună

înțelegere în cadrul companiei a activităților dvs., a

proceselor de luare a deciziilor, a procesului de

creare a valorii, a utilizării resurselor și a părților

interesate cheie. După ce ați stabilit această

înțelegere, puteți muta raportarea integrată într-o

a doua etapă pentru a comunica extern cu părțile

interesate. Acest ghid se bazează pe publicația

noastră „Raportarea integrată pentru IMM-uri: un

cadru de acțiune”, care a fost produsul primului

obiectiv al proiectului nostru. Astfel, s-a încercat

adapterea cadrului IIRC la contextul IMM-urilor.

Prin urmare, a urmărit îndeaproape structura

cadrului IIRC.
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În primul rând, a introdus în

detaliu conceptele

fundamentale ale raportării

integrate și apoi a prezentat

modul în care principiile

directoare și elementele de

conținut ale cadrului IIRC pot

fi aplicate în contextul IMM-

urilor. În acest ghid, vă

arătăm cum puteți utiliza

aceste concepte, principii și

elemente pentru a introduce

raportarea integrată în

companiile dvs. Ne

concentrăm în special pe cele

mai importante concepte,

principii și elemente care vă

vor ajuta să implementați

gândirea și raportarea

integrată.

Figura 1: Principii de ghidare și elemente de conținut pe care se focusează ghidul



Capitolul B vă prezintă raportarea integrată. Există

mai multe standarde și concepte de raportare

financiară și nefinanciară. Capitolul oferă explicații

concise ale conceptelor cheie care caracterizează

raportarea integrată conform IIRC. Apoi prezentăm

relevanța raportării integrate pentru IMM-uri și

evidențiem costurile și beneficiile sale. Capitolul

stabilește, de asemenea, pașii pe care îi puteți

urma atunci când implementați raportarea

integrată în compania dvs. Capitolele următoare se

concentrează pe aspecte particulare ale raportării

integrate pe care va trebui să le luați în considerare

atunci când implementați raportarea integrată în

compania dvs.

Capitolele C-E se concentrează pe examinarea

diferitelor aspecte ale comunicării implicate în

raportarea integrată. Capitolul C se centrează pe

cei pentru care se realizează comunicarea, adică

părțile interesate cheie. Părțile interesate sau

stakeholderii, nu apar doar la raportarea integrată.

De asemenea, nu vă putem oferi un set standard al

părților interesate cheie, deoarece acest lucru

depinde de natura afacerii dvs. Cu toate acestea,

acest capitol servește la evidențierea diferitelor

tipuri de relații cu părțile interesate, respectiv a

diferitelor nevoi și așteptări din partea

stakeholderilor.
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Prin urmare, își propune să vă ajute să construiți un

profil pentru părțile interesate afferent companiei

dvs. și să arătați cum puteți gestiona și menține în

mod eficient relațiile cu părțile interesate cheie. În

capitolul D, accentul nu se mai pune pe scopul

comunicării, ci strict pe ce anume comunicăm.

Atunci când creați o imagine cuprinzătoare a

companiei dvs., indiferent dacă este vorba de

scopuri interne sau externe, este important să

identificați ce informații sunt relevante și importante,

adică poate afecta în mod substanțial capacitatea

companiei dvs. de a crea valoare pe termen scurt,

mediu și lung. Acest capitol descrie modul în care

evaluarea materialității și analiza informațiilor vă pot

ajuta să identificați oportunitățile și riscurile și să vă

ghidați în luarea deciziilor. Capitolul E are în vedere

sursele de informații. În special, evidențiază sursele

de date pe care le aveți deja în cadrul companiei

dvs. pe care le puteți utiliza și structura pentru

raportarea integrată. De asemenea, arată cum puteți

completa aceste informații cu informații din surse de

date externe. Sunt, de asemenea, discutate cerințele

tehnologiei informației (IT) pentru raportarea

integrată.

Fiecare capitol de la F la H tratează un aspect

particular al companiei dvs., care este fundamental

pentru raportarea integrată.



În capitolul H, ne referim la crearea de valoare și la

modelul de afaceri. Pentru a crea valoare, o

companie trebuie să aibă o strategie clară și să

aloce resurse pentru a realiza această strategie. De

asemenea, este esențial să fie conștient de riscurile

și oportunitățile cu care se confruntă pentru a crea

valoare în timp. Capitolul H începe prin prezentarea

modului în care vă puteți formula și prezenta

strategia într-un raport integrat. De asemenea, vă

oferă indicații pentru a identifica riscurile și

oportunitățile. Modelul lor de afaceri este strâns

legat de strategia companiilor. Modelul de afaceri al

unei companii este sistemul prin care transformă

intrările prin activitățile sale în rezultate pentru a-și

îndeplini strategia, a crea valoare și a-și atinge

rezultatele. Pentru a vă ajuta să creați și să vă

structurați modelul de afaceri, ne bazăm pe

Osterwalder și Pigneur’s Business Model Canvas. Vă

arătăm cum îl puteți utiliza pentru a comunica

modul în care compania dvs. creează, furnizează și

captează valoare pentru clienți și părțile interesate.

De asemenea, subliniem modul în care poate fi

legat de o descriere a resurselor ca și capitaluri în

raportarea integrată. Capitolele I și J se

concentrează pe tipurile de capitaluri și relațiile

dintre ele.
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Capitolul I vă ajută să identificați și să măsurați

capitalurile. În special, descompune identificarea

și măsurarea capitalurilor în patru etape. De

asemenea, vă oferă o definiție concisă a

fiecăreia dintre cele șase capitaluri și le ilustrează

cu exemple și indicatori cheie de performanță.

Capitolul J subliniază importanța de a nu trata

fiecare capital separat, ci de a recunoaște

relațiile dintre capitaluri. În special, vă ajută să

identificați impactul pozitiv și să fiți conștienți de

compromisurile utilizării sau majorării unui

capital în detrimentul celorlalte capitaluri.

Ghidul se încheie prin capitolul K, oferindu-vă

indicații și cele mai bune practici despre cum să

vizualizați povestea despre crearea de valoare a

companiei dvs. Raportarea integrată nu se

referă doar la ce informații să comunicați și cui,

ci și cum să comunicați aceste informații pentru

a oferi o imagine clară și concisă a companiei

dvs.

Capitolul F se concentrează pe modul în care

puteți oferi o imagine de ansamblu utilă a

organizației dvs. și a mediului în care operați. Din

nou, nu este posibil să oferiți un catalog standard

de probleme pe care le-ați putea folosi pentru a

descrie această viziune internă a companiei dvs. și

a condițiilor externe cu care vă confruntați.

Depinde de istoria și natura companiei dvs., de

produsele și serviciile pe care le oferiți și de piețele

pe care operați. Cu toate acestea, capitolul vă

oferă indicații importante cu privire la modul de a

vă prezenta organizația în ceea ce privește

structura sa juridică și operațională, misiunea,

cultura și istoria și activitățile sale principale.



B.1. Concepte cheie ale raportării

integrate

B.1.1. Perspectiva generală

Pentru a vă ajuta să începeți călătoria către

raportarea integrată, este important să vă

familiarizați mai întâi cu conceptele cheie ale

raportării integrate, așa cum au fost dezvoltate

de IIRC și să înțelegeți cum sunt corelate. Există

diferite standarde și cadre menite să ajute

organizațiile să raporteze informații financiare și

nefinanciare. Cinci concepte cheie

caracterizează conceptul de raportare integrată

conform IIRC, care îl diferențiază de celelalte

standarde și cadre - crearea de valoare,

capitaluri, gândire integrată, raportare integrată

și conectivitate. Acestea sunt descrise și

prezentate mai jos.
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Figura 2: Concepte cheie privind raportarea integrată 



Un accent central al raportării integrate este

modul în care o companie creează, păstrează

sau erodează valoarea pe termen scurt, mediu și

lung prin activitățile sale. Raportarea integrată

surprinde crearea de valoare în ceea ce privește

modul în care o companie crește, scade sau

transformă stocurile de valoare (intrări) în

activitățile sale (ieșiri). Acesta definește stocurile

de valoare ca capitaluri și distinge între șase

tipuri de capitaluri - financiare, fabricate, umane,

naturale, intelectuale, sociale și relaționale. De

asemenea, subliniază relațiile dintre aceste

capitaluri. Deci, folosește o concepție largă

despre crearea de valoare care depășește

noțiunile tradiționale cu privire la capitalulul

unei companii: include toate capitalurile pe care

le utilizează o companie, inclusiv capitaluri mai

largi, cum ar fi mediul (capital natural). Capitolul

I și capitolul J oferă mai multe informații despre

cele șase capitaluri și despre relațiile dintre ele.

Această viziune cuprinzătoare asupra

activităților unei companii, a creării de valoare și

a tipurilor de capital necesită integrarea unei

companii la două niveluri. Primul nivel este cel al

organizației și este gândirea integrată.
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Este esențial să se integreze procesele,

managementul și luarea deciziilor în cadrul

organizației. Crearea de valoare și determinarea

capitalurilor constituie un efort integrat, mai

degrabă decât ceva care are loc separat și

distinct în diferite departamente. Al doilea nivel

este cel al comunicării în cadrul unei companii,

respectiv între companie și părțile interesate,

reprezentând în esență chiar raportarea

integrată. Raportarea integrată culminează cu

produsul final al procesului - un raport integrat.

Gândirea integrată este o condiție prealabilă

pentru o raportare integrată eficientă. Înainte ca

o companie să poată comunica într-un mod

integrat intern și extern, este important ca

membrii săi să ia în considerare relațiile dintre

diferitele părți ale companiei și să evalueze

modul în care întreaga companie creează

valoare și folosește capitalurile. Conectivitatea

stă la baza gândirii integrate și a raportării

integrate. Procesele de interconectare,

managementul, luarea deciziilor și comunicarea

într-o companie reprezintă elemente esențiale

ale călătoriei către gândirea integrată și

raportarea integrată.

Raportarea integrată permite unei companii să

comunice într-un mod mai interconectat cu

părțile interesate.

B.1.2. Raportarea integrate

Un raport integrat este produsul final al

procesului de raportare integrată. Este un mod

cuprinzător de comunicare a informațiilor

despre modul în care compania dvs. creează

valoare și utilizează capitalurile în activitățile

sale. Companiile pot utiliza un raport integrat

atât în scopuri de comunicare internă, cât și

externă. Utilizarea unui raport integrat în scopuri

de comunicare internă vă poate ajuta pe dvs. și

membrii companiei dvs. să vă înțelegeți

compania, activitățile, oportunitățile și

provocările cu care vă confruntați mai bine.

Utilizarea raportării integrate pentru a comunica

extern cu părțile interesate vă poate ajuta să vă

înțelegeți mai bine nevoile și cererile părților

interesate. De asemenea, poate oferi părților

interesate o imagine mai cuprinzătoare a

companiei dumneavoastră. Poate avea sens să

folosiți mai întâi un raport integrat în scopuri

interne, înainte de a-l utiliza pentru a comunica

extern cu părțile interesate.



Prin concentrarea asupra modului în care o

companie creează valoare și utilizează

capitaluri în activitățile sale, un obiectiv cheie

al raportării integrate este înlocuirea

raportării parțiale, retrospective și

deconectate. Normele comune de raportare

financiară pentru IMM-urile din UE necesită

doar divulgarea limitată a informațiilor.

B.1.3. Gândirea integrată

Raportarea integrată eficientă necesită o

gândire integrată. Prin urmare, în timp ce un

raport integrat este produsul final al

procesului de raportare integrată, gândirea

integrată este punctul de plecare.

Comunicarea eficientă internă și externă a

modului în care compania dvs. creează

valoare prin activitățile sale și utilizează

capitalurile necesită procese integrate, de

management și luare a deciziilor. Gândirea

integrată înseamnă depășirea barierelor de

comunicare dintre departamente și oameni

din compania dvs. Aceasta implică reunirea

persoanelor cu expertiză diferită și

perspective diferite.
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De exemplu, raportarea asupra capitalului

uman și a capitalului intelectual necesită, dar

facilitează comunicarea între experții

contabili, resursele umane și departamentele

de cercetare- dezvoltare. Gândirea integrată

poate promova o mai bună înțelegere de

către membrii companiei dvs. despre relațiile

dintre diferitele funcții operaționale,

departamentale și capitalurile pe care

compania dvs. le folosește și le influențează.

De exemplu, economisirea de bani pentru

formarea angajaților vă poate reduce

costurile financiare și crește profitul pe

termen scurt. Cu toate acestea, poate reduce,

de asemenea, productivitatea angajaților,

inovația, moralul și reținerea angajaților, care

ar putea avea implicații financiare negative

mai mari pe termen lung. Gândirea integrată

poate ajuta compania dvs. să înțeleagă mai

bine modul în care valoarea creată într-o

parte a organizației poate afecta crearea de

valoare în alte părți ale companiei. La rândul

său, acest lucru vă poate ajuta să luați decizii

mai bune printr-o mai bună înțelegere a

oportunităților și riscurilor cu care se

confruntă compania dvs. și a nevoilor părților

interesate cheie.

IMM-urile sunt prin natura lor mai mici și, prin urmare, au în

general o separare mai mică între funcții și departamente

decât companiile mari. Aceasta înseamnă că schimbările

organizaționale și culturale necesare pentru gândirea

integrată sunt probabil mai puțin provocatoare și

consumatoare de timp decât în cazul companiilor mari.

B.1.4. Conectivitate

Conectivitatea informațiilor este necesară pentru a permite

și executa gândirea integrată în afacerea dvs. Conectivitatea

se referă la mai multe dimensiuni, inclusiv conectivitatea

surselor de informații, tipul de informații și orizonturile de

timp. Toate elementele de conținut ale raportării integrate

trebuie să fie legate între ele. Un accent special este pus pe

legătura dintre informațiile financiare și alte informații,

precum și informațiile calitative și cantitative.

Figura 3: Modificări de optică privind gândirea integrată



Este important să legați informațiile privind

perspectivele și impacturile pe termen scurt de

perspectivele pe termen mediu și lung. Prin

urmare, conectivitatea asigură faptul că

raportarea integrată oferă o perspectivă

cuprinzătoare, nu numai asupra situației

economice a unei companii, ci și o perspectivă

asupra impacturilor sale sociale, de mediu,

juridice și tehnice. În esență, este important să

se raporteze nu doar informații izolate cu privire

la problemele selectate, ci, în schimb, să se

stabilească și să se afișeze legături semnificative

între informațiile selectate pentru a oferi o

imagine clară a impactului activităților

comerciale. Următoarea ilustrație oferă o

prezentare generală a posibilelor surse de

informații pentru a afișa diferitele elemente ale

mediului de afaceri.

Figura 4: Surse de informare privind raportarea

integrată
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Sursa: preluare după Barmettler P. (2017) Chancen und Risiken des 

Integrated Reporting. In W. Funk & J. Rossmanith (eds)  Internationale 

Rechnungslegung und Internationales Controlling. Springer Gabler, 

Wiesbaden, p.537



Pentru a asigura conectivitatea informațiilor în

afacerea dvs., este important să identificați mai

întâi diferitele elemente de conținut necesare,

precum și sursele de informații necesare. Ca

punct de plecare, puteți utiliza sistemul de

informații de gestionare și rapoartele existente.

În funcție de forma juridică a afacerii dvs., este

posibil să compilați deja o mulțime de informații

necesare în diferite rapoarte izolate (de

exemplu, situații financiare, rapoarte de

conformitate, rapoarte de sustenabilitate,

rapoarte de audit etc.).

În al doilea pas, este necesar să se stabilească

legături între diferitele surse de informații pentru

a permite o înțelegere semnificativă și

cuprinzătoare a activităților dvs. de afaceri,

precum și a mediului în care își desfășoară

activitatea afacerea dvs.

Figure 5: Dovezi ale utilizării rapoartelor

integrate
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(Sursa: preluare după Barmettler P. (2017) Chancen und 

Risiken des Integrated Reporting. In W. Funk & J. Rossmanith

(eds)  Internationale Rechnungslegung und Internationales

Controlling. Springer Gabler, Wiesbaden, p.542)



B.1.5. Creare de valoare

La baza oricărui model de afaceri se află scopul

de a crea valoare prin activități de afaceri.

Valoarea în general poate fi privită ca suma

beneficiilor revendicate de o persoană /

organizație rezultate dintr-un anumit obiect sau

activitate. De regulă se merge pe abordarea

valorii economice în care valoarea este de obicei

definită în termeni monetari și legată de

elemente tangibile (valoarea activelor corporale,

cum ar fi bunurile sau mașinile) sau într-o

anumită măsură de necorporale (valoarea

proprietății intelectuale, cum ar fi brevetele și

mărcile comerciale). Deși măsurarea este

posibilă, este important să rețineți că valoarea

este un concept relativ și dependent de

perspectiva evaluării, adică cine este

beneficiarul. În plus, prețurile observabile sunt

doar o indicație a valorii, deoarece prețul este

ceea ce plătiți, dar valoarea reflectă beneficiile

pe care le primiți. Abordarea valorii economice

se concentrează de obicei numai pe valoarea

creată de afaceri pentru grupul limitat de

proprietari / furnizori de finanțare și, prin

urmare, este puternic legată de conceptul de

valoare pentru acționar.
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Conform cadrelor de

raportare tradiționale,

valoarea este de obicei legată

de măsurarea profiturilor unei

afaceri și de determinarea

dividendelor acumulate de

proprietarii unei companii.

Abordarea valorii sociale

reflectă un concept mai larg

de valoare. În acest concept,

valoarea nu este determinată

doar ca valoare pentru o

afacere, ci include toate

beneficiile potențial acumulate

pentru o societate în

ansamblu. Prin urmare, acest

concept ia în considerare toate

activele și alte surse pentru a

determina valoarea. Exemple

tipice pentru valoarea

societății generate de o

afacere sunt crearea de

cunoștințe sau atractivitatea

regiunilor geografice prin

crearea de locuri de muncă.

Conceptul de valoare a părților

interesate este puternic legat

de abordarea valorii societale.

În cadrul acestei abordări, se ia

în considerare valoarea tuturor

părților interesate ale unei

companii. Întrucât nu este

obișnuit să considerăm mediul

ca fiind un factor interesat,

impactul asupra mediului al

activităților comerciale este rar

luat în considerare în cadrul

abordării valorice a părților

interesate. Gândirea și

raportarea integrată necesită o

abordare largă pentru

determinarea valorii și a creării

valorii, conservării și eroziunii,

nu numai pentru afacerea

însăși (valoare economică), ci

și pentru toți ceilalți actori și

societate (valoare societală).

Prin urmare, ambele vă permit

să luați în considerare și să

evaluați mai precis impactul

general al activităților dvs. de

afaceri.

De exemplu, atunci când se

proiectează noi procese de

producție, este important să

nu se evalueze doar o

reducere a costurilor de

producție, ci să se ia în

considerare și impactul

acestor schimbări asupra

altor părți interesate (de

exemplu, angajați) și asupra

mediului. Deoarece

majoritatea IMM-urilor nu se

concentrează doar pe

crearea de valoare pe

termen scurt, ci, de exemplu,

în cazul asociațiilor familiale,

iau în considerare și impactul

pe termen lung al

activităților comerciale

asupra profitabilității și

reputației, un concept atât

de larg cum este valoarea nu

reprezeintă deloc o noutate.



B.1.6. Capitalurile

Urmând o abordare largă pentru a determina

valoarea în gândirea și raportarea integrată, este

important să luați în considerare toate resursele

utilizate sau afectate pentru a genera valoare.

Aceste resurse sunt denumite capitaluri.

Conceptul de capital este mai larg decât

conceptul de active și fonduri în cadrul

raportării financiare și conține toate resursele

disponibile unei companii. În raportarea

integrată se disting șase capitaluri: capitalul

prelucrat și capitalul financiar sunt strâns legate

de raportarea financiară și reprezintă fonduri

financiare și active corporale disponibile pentru

afacerea dvs. Capitalul intelectual, capitalul

social, relational și cel uman reflectă toate

activitățile legate de oameni. Aceste capitaluri

extind noțiunea de active necorporale și reflectă

resursele care nu sunt de obicei incluse în

raportarea financiară (de exemplu, calitatea

echipei de conducere, relații speciale cu

furnizorii etc.). Ultimul capital este capitalul

natural. Luând în considerare acest capital puteți

stabili impactul activităților dvs. asupra mediului.
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Pentru a identifica și măsura

capitalurile utilizate de

compania dvs., vă recomandăm

să utilizați pozițiile și valorile

din raportarea financiară ca

punct de plecare, în special

pentru capitalul financiar și cel

fabricat. Puteți identifica toate

celelalte capitaluri folosind o

documentație a modelului dvs.

de afaceri (pentru mai multe

informații despre modelul de

afaceri, consultați capitolul H).

B.2. Relevanța Raportărilor

Integrate pentru IMM-uri

Puteți pune întrebarea „de ce”

să introduceți rapoarte

integrate în compania dvs.,

deoarece pare a fi relevantă

numai pentru companiile mari.

Răspunsul este foarte simplu:

implementarea raportării

integrate și a gândirii integrate

ar trebui să conducă la beneficii

de valoare și reputație pentru

compania dumneavoastră.

Figura 6: Motive pentru a introduce gândirea integrată 

și raportarea integrată



Gândirea integrată vă ajută să vă analizați

compania mai profund și să o înțelegeți mai bine.

Pe plan intern, această transparență îmbunătățită

vă oferă o bază mai bună pentru luarea deciziilor,

creând astfel valoare. Pe plan extern, vă permite să

comunicați mai eficient și mai deschis cu părțile

interesate, îmbunătățindu-vă astfel reputația.

Succesul implementării raportării și gândirii

integrate depinde de măsura în care puteți

transforma înțelegerea sporită despre compania

dvs. în schimbări care vă pot îmbunătăți afacerea.

În primul rând, puteți înțelege mai bine impactul

deciziilor luate și al relațiilor interne - de ex. de

angajați, forme de capital. Astfel, puteți lua măsuri

pentru a transforma punctele slabe ale status-quo-

ului. Comunicarea internă îmbunătățită între echipe

poate distruge potențialele silozuri de

departamente, ducând astfel la o înțelegere

comună în cadrul companiei și soluții mai creative.

Puteți defini indicatorii cheie de performanță (KPIs)

în domenii care nu au intrat în sfera sistemelor de

management existente
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Figura 7: Factori de success privind gândirea integrată și raportarea integrată



O optimizare comună a multor obiective

îmbunătățește rezultatele pe măsură ce luați în

considerare interacțiunile dintre obiectivele dvs.,

precum și consecințele neintenționate în

procesul decizional integrat. Compania dvs.

poate avea un instrument bazat pe IT care

raportează multe KPI-uri pentru a sprijini

succesul companiei dvs. printr-o utilizare mai

eficientă a capitalurilor companiei dvs.

În al doilea rând, puteți identifica nevoile și

cerințele părților interesate (cheie) pentru a

începe o comunicare orientată spre obiective.

Puteți furniza informații suplimentare pentru a

îmbunătăți activitățile comerciale (prețuri mai

mari pentru o calitate superioară, vânzări

crescute și clienți mulțumiți). Pe termen lung, vă

puteți spori avantajul competitiv stabilind relații

de încredere cu părțile interesate cheie, bazate

pe încredere. Așadar, puteți profita de condiții

de piață mai bune din perspectiva

cumpărătorului de materiale, a vânzătorului de

produse și a debitorului care împrumută. În

general, investițiile pe care le faceți în

implementarea raportării și gândirii integrate

vor aduce beneficii în viitor.
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B.3. Beneficiile și costurile raportării integrate și

a gândirii integrate pentru IMM-uri

Înainte de a introduce raportarea integrată, este

necesar să evaluați costurile estimate și

beneficiile preconizate ale acestei decizii.

Compania dvs. poate profita de potențialele

beneficii numai după finalizarea cu succes a

implementării. Un accent se pune pe sistemele

IT și pe arhitectura IT, care este principalul

motor al viabilității viitoare. Astăzi este posibil să

trebuiască să investiți mulți bani în hardware IT

și experți IT, care vor da roade în viitor, nu numai

pentru raportarea integrată. Următoarea figură

oferă o prezentare generală a beneficiilor

prognozate și a costurilor aferente de luat în

considerare în procesul decizional.

Figura 8: Evaluarea beneficiilor și costurilor de 

raportare integrată



Beneficii

Compania dvs. poate incorpora toate aceste

beneficii încă dinainte de a finaliza activitățile de

implementare. Pe termen lung se poate crea

mai multă valoare. Furnizarea mai bună a

datelor, înțelegerea relațiilor și

interdependențelor dintre capitale și a propriului

model de afaceri (gândire integrată) mărește

transparența internă a companiei dvs. (pentru

angajați și manageri). Investițiile făcute în

infrastructura IT, precum și îmbunătățirea

proceselor (mai slabe, mai rapide,

automatizate), economisesc costuri și sporesc

eficiența, ceea ce sprijină crearea de valoare.

Puteți profita de o comunicare îmbunătățită și

orientată spre obiective cu părțile interesate

externe (creditori, furnizori și clienți). Furnizarea

de informații mai bune băncilor poate duce la

condiții mai atractive de împrumut (costuri de

tranzacție reduse). Multe companii solicită

informații mai detaliate de la furnizorii lor, de

exemplu pentru a dovedi că lanțul lor total de

aprovizionare este „verde” sau durabil.

Furnizarea de informații mai multe și

concentrate despre companie îmbunătățește

reputația
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IMM-urilor cu părțile interesate externe, arătându-le astfel

valoarea adăugată de a face afaceri cu aceasta. Deoarece

beneficiile dvs. sunt incerte și pot fi nemonetare, evaluarea

beneficiilor generale este o provocare. În cele din urmă,

trebuie să decideți dacă (sau nu) să implementați raportarea

integrată. Trebuie să cântăriți costurile (estimate) în raport

cu beneficiile potențiale pentru o perioadă specificată.

Costuri

Costurile apar înainte (costurile de configurare a proiectului),

în timpul (costurile de implementare) și după (costurile de

întreținere) ce este introdusă raportarea integrată. Sunt

relativ ușor de determinat, deoarece sarcinile și resursele

necesare fac parte din planul de proiect pentru

implementarea integrată a raportării. Costurile se

diferențiază în costuri care determină ieșiri de numerar

(costuri monetare) și costuri care sunt cauzate de utilizarea

resurselor deja disponibile (costuri de oportunitate). De

exemplu, trebuie să investiți bani în îmbunătățirea

infrastructurii IT sau în angajarea de asistență externă

(consultanți) pentru a vă gestiona proiectul de raportare

integrată.

Costurile de oportunitate rezultă în principal din angajații

dvs. care participă la proiect, contribuind cu cunoștințele lor

despre companie și procesele sale. În faza de întreținere,

principalele costuri rezultă din administrarea infrastructurii IT

date și a personalului necesar, dar și din modificări.

Figura 10: Costurile raportării integrate 



De asemenea, ar trebui să luați în

considerare costurile ascunse rezultate

din transparența mai mare intenționată

pe care o aduce raportarea integrată.

Acest lucru poate duce la costuri de

proprietate, de exemplu, dacă

concurenții dvs. utilizează informații

divulgate.

B.4. Procesul de implementare

În primul rând, este important să

subliniem că acesta nu va fi primul

proiect din compania dumneavoastră.

Îți cunoști bine compania și ești un

membru potențial al grupului de lucru.

Prin urmare, următoarele idei reprezintă

experiența altor companii, în drumul

către raportarea integrată, dar nu există

un concept universal care să se

potrivească tuturor companiilor.

Depinde de dvs. să găsiți cel mai bun

mod de implementare pentru

compania dvs. Ca și în alte publicații,

utilizăm imaginea unei călătorii spre

gândire integrată și raportare integrată.

În această călătorie, putem identifica

câteva etape și pași importanți:
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Figura 11: De la gândire integrată la raportare integrată

(Sursa: NIBR (2016), Integrated Reporting: Focus on

Integrated Reporting. A Handbook for the Change

Journey, Network Italian Business Reporting (NIBR))

Înainte de a vă începe călătoria,

gândiți-vă la aranjamente prealabile.

Vă recomandăm în special aceste trei

aspecte cheie:

Figura 12: Aspecte privind implementarea

procesului de gândire integrată

http://www.integratedthinking.it/


Datorită interacțiunilor dintre raportarea

integrată și gândirea integrată, vă recomandăm

să urmați cei cinci pași ai călătoriei de

schimbare, așa cum sunt prezentați mai sus în

figura 10. Ca o cale rapidă pentru

implementarea exclusiv a raportării integrate, ați

putea urma doar trei pași:

1) Analiza materialității - definirea domeniilor de

creare a valorii și a riscurilor relevante

2) Crearea valorii - utilizarea celor șase capitaluri

pentru a crea valoare; identificarea KPI-urilor

relevante

3) Evaluarea impactului - măsurarea KPI-urilor și

implementarea unui tablou de bord.

Versiunea mai lungă a călătoriei începe cu:
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Puteți utiliza următoarea grilă pentru a face acest lucru:

Figura 13: Identificarea elementelor relevante și a stakeholderilor



Pasul următor este descris mai jos:
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Ulterior, ne îndreptăm mai mult către raportare prin:

Pentru a da un exemplu, dacă obiectivul organizațional

este de a reduce consumul de energie, KPI-urile

principale monitorizează acțiunile care au fost

planificate și implementate, cum ar fi reproiectarea

proceselor de fabricație sau creșterea gradului de

conștientizare cu privire la beneficiile rezultate din

consumul de energie. KPI-urile întârziate sunt, de

exemplu, costuri lunare cu energia.

Doar definirea KPI-urilor conduce la informații

suplimentare, dar nu la o performanță mai bună a 

companiei dvs. Prin urmare, următorul pas este:



Acum, ați atins ultimul pas al călătoriei:

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

B. INTRODUCERE

Ar trebui să revedeți în mod critic acești pași după câțiva ani, deoarece modificările

din mediul dvs. ar putea necesita revizuiri în raportarea integrată.

După ce v-am prezentat raportarea integrată, în capitolul următor ne adresăm

părților interesate. În special, ne concentrăm pe evidențierea modului în care vă

puteți identifica părțile interesate și nevoile informaționale ale acestora, pentru a vă

implica în mod eficient.
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C.1. Grupuri diferite de stakeholderi

Acest capitol vă va ajuta să identificați în mod eficient

părțile interesate prin recunoașterea, analiza și selectarea

celor cu o influență ridicată sau moderată și dependența

lor de compania dumneavoastră. Părțile interesate sunt

persoane, grupuri sau organizații care oferă companiei

dvs. resurse critice și se așteaptă ca interesele lor să fie

satisfăcute.

Nu este posibil să se furnizeze o listă standard a părților

interesate care se aplică tuturor organizațiilor. Ați putea

identifica părțile interesate în mod independent sau,

pentru a vă asigura că nu ratați grupurile critice, le puteți

identifica prin implicarea părților interesate în proces.

Este important să se efectueze în mod sistematic

procesul de identificare a părților interesate și să se

revizuiască periodic.

Există trei motive cheie pentru care identificarea și

menținerea relațiilor cu părțile interesate este importantă:

Figura 14: Motive cheie pentru identificarea și menținerea relațiilor cu părțile

interesate
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Pentru a vă ajuta să vă gândiți la diferite grupuri de părți interesate,

puterea, urgența și legitimitatea părților interesate sunt criterii utile

pentru clasificarea părților interesate. Puterea are legătură cu măsura

în care părțile interesate au acces la resurse fizice, financiare sau

intangibile importante. Urgența exemplifică gradul în care

revendicările părților interesate necesită o atenție imediată.

Legitimitatea demonstrează autoritatea părților interesate pe baza

acceptării sociale.

De exemplu, părțile interesate care manifestă un grad ridicat de

putere și legitimitate, cum ar fi clienții, proprietarii, angajații,

investitorii, necesită cea mai mare atenție. Prin urmare, este necesar

să gestionați cu atenție relațiile cu aceștia. Stakeholderii care dețin o

anumită putere și legitimitate, cum ar fi furnizorii și partenerii de

afaceri, pot exercita influență asupra companiei dumneavoastră. Prin

urmare, este important să luați în considerare cerințele acestora în

procesele dvs. de luare a deciziilor. Pe de altă parte, interesele

anumitor părți interesate, precum mass-media sau publicul larg,

necesită o atenție imediată. Este posibil ca alte părți interesate să nu

necesite o atenție imediată. Cu toate acestea, este important să

recunoaștem că nevoile părților interesate se pot schimba în timp.

Figura 15: Identificarea nevoilor stakeholderilor pe baza

puterii, urgenței și legitimității lor

(Sursa: prelucrare după Mitchell, R. K., Agle, B. R. and Wood. D. J.

(1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience:

Defining the Principle of Who and What Really Counts. Academy)

of Management Review, 22, 4: 853-886.)

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1997.9711022105
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C.2. Informația de care au nevoie stakeholderii

Pentru a analiza nevoile de informații ale părților interesate, poate fi util să se

ia în considerare informațiile în ceea ce privește conținutul, aria, domeniul de

aplicare, actualitatea, tipul și caracterul acesteia. De asemenea, este

important să ne gândim la granularitatea informațiilor (date generale vs.

date detaliate), formatul informației (standardizat față de nespecificat) și

frecvența. Pentru a vă ajuta să identificați nevoile de informații în acest mod,

următoarea matrice ilustrează nevoile de informații a două tipuri de grupuri

importante de părți interesate - investitori și angajați.

Vă recomandăm ca firma dvs. să angajeze grupuri de interese în procesul de

determinare a materialității (a se vedea capitolul D pentru mai multe detalii

despre materialitate) pentru a recunoaște nevoile de informații ale părților

interesate.

Următoarele acțiuni vă pot ajuta să recunoașteți problemele relevante pentru

părțile interesate:

1. intervievează reprezentanții grupurilor cheie de părți interesate, inclusiv

angajații

2. colectează prioritățile părților interesate externe utilizând instrumentele

online și de socializare;

3. organizează ateliere de prioritizare cu experți externi și lideri interni;

4. adoptați o abordare inovatoare și concentrați-vă pe analiza

megatendenței.

Figura 16: Matrice exemplificativă a nevoilor de informații ale 

investitorilor și angajaților
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Este posibil să vă dați seama că firma dvs. poate avea deja multe cunoștințe despre

activitatea cotidiană a părților interesate. Pentru a menține sarcina de lucru

gestionabilă, puteți începe prin documentarea informațiilor despre părțile interesate

și nevoile lor informaționale și apoi puteți continua să utilizați instrumente mai

sofisticate acolo unde este necesar.

C.3. Identificarea stakeholderilor

Pentru a identifica în mod eficient părțile interesate, este important să recunoașteți

relația dintre compania dvs. și părțile interesate din punct de vedere al influenței și

dependenței. Aceasta înseamnă măsura în care părțile interesate au o influență

asupra companiei dvs. și măsura în care acestea sunt dependente de compania dvs.

Puteți urma apoi un proces transparent și documentat în trei pași.

Figura 17: Proces în trei pași de identificare a părților interesate

În primul rând, compania dvs. ar trebui să

analizeze lista de contacte a părților interesate și

să exploreze dacă ați interacționat frecvent sau

ocazional în perioada recentă. Motivele și

rezultatele acestor interacțiuni ar trebui, de

asemenea, să fie stabilite. Este important să

examinați și mediul extern pentru a căuta acele

părți interesate care ar putea fi potențial afectate

de ceea ce face compania dvs. sau care ar putea

aduce un aport considerabil companiei. Rețineți

autoritățile locale, întreprinderile și comunitățile,

precum și organizațiile de caritate.

În al doilea rând, compania dvs. poate cartografia

părțile interesate în ceea ce privește influența și

dependența acestora. Rețineți că grupurile dvs. de

părți interesate pot fi în poziții diferite în matricea

dvs. și că poate fi necesar să luați în considerare

alte grupuri.
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Figura 18: Matrice pentru cartografierea părților interesate

Cartarea părților interesate implică un proces de

stabilire a priorităților. În acest sens, puteți lua în

considerare următoarele dimensiuni:

Figura 19: Dimensiuni de luat în considerare în cartografierea 

părților interesate

(Sursa: după O'Neill R. (2018) Common Threads: Designing Impactful

Engagement, SustainAbility, November 2018)

https://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/sa-common-threads-full-report.pdf
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În al treilea rând, după ce ați creat matricea părților

interesate, compania dvs. ar trebui să recunoască

nevoile celor mai semnificative părți interesate - cei

care influențează puternic compania dvs. sau sunt

dependenți de aceasta într-un grad ridicat sau sunt

cel puțin la niveluri moderate în ambele dimensiuni.

În pași suplimentari, puteți lua în considerare

nevoile altor grupuri de părți interesate.

Pe această bază, puteți construi un profil al părților

interesate în ceea ce privește așteptările, influența,

dependența și abordările de angajament preferate.

Compania dvs. ar trebui să dezvolte un plan de

implicare care să arate cu ce grupuri de părți

interesate este important să se angajeze și ce vrea

compania dvs. să realizeze.

Părțile interesate pot fi angajate în patru moduri

diferite, în funcție de influența și dependența lor de

compania dumneavoastră.

Figura 20: Identificarea exemplară a nevoilor

stakeholderilor
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Figura 21: Implicarea stakeholderilor
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Părțile interesate cu care ar trebui să colaboreze compania dvs. sunt esențiale și,

prin urmare, ar trebui să vă angajați pe deplin cu acestea. Stakeholderii pot furniza

informații relevante, dar și resurse sau pot fi afectate semnificativ de rezultate.

Compania dvs. ar trebui să colaboreze cu aceste părți interesate în parteneriate

pentru a se asigura că acestea rămân pe deplin satisfăcute. Noile tehnologii, inclusiv

instrumentele digitale, joacă un rol semnificativ în implicare.

Părțile interesate pe care ar trebui să le implicați sunt extrem de influente, dar au

puțină dependență (sau interes) de ceea ce face compania dvs. Prin urmare, este

necesar să colaborați direct cu ei pentru a vă asigura că înțelegeți și luați în

considerare preocupările și nevoile lor și, dacă este cazul, încorporați în procesul

decizional.

Părțile interesate care ar trebui consultate depind în mare măsură (sau sunt

interesate) de ceea ce face compania dvs., dar influența lor este redusă. Aceștia pot

susține și forma alianțe cu alți actori mai influenți. Ar trebui să furnizați informații

adecvate acestor părți interesate cu privire la aspectele relevante de afaceri și s-ar

putea să vă așteptați la un feedback.

Stakeholderii care ar trebui să fie informați au atât de puțină dependență (interes),

fie influență asupra activităților companiei dumneavoastră. Este mai puțin necesar

să le luăm în considerare în detaliu sau să ne angajăm intens cu ele. Compania dvs.

ar trebui să actualizeze aceste părți interesate cu informații echilibrate și obiective

adaptate nevoilor părților interesate la intervale regulate (de exemplu cel târziu

pentru fiecare raport integrat).

Acest capitol s-a axat pe a vă ajuta să identificați cu cine este important să

comunicați și ce informații ar putea avea părțile interesate. De asemenea, a subliniat

modul în care puteți interacționa cu părțile interesate în funcție de influența și

dependența acestora de compania dvs. În capitolul următor, analizăm ce să

comunicăm și vă vom arăta cum să efectuați o analiză a materialității.
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D.1. Premisele raportării integrate

Relevanța și materialitatea sunt cheia unei comunicări eficiente.

Într-o companie mică în care managerul și proprietarul sunt adesea

aceeași persoană, comunicarea implică în primul rând dialogul cu

angajații și contabilul. Ambii parteneri vor avea un rol important în

raportarea integrată. Angajații au informații și cunoștințe cruciale

despre operațiunile interne și crearea de valoare în companie.

Împreună cu proprietarii (și managerii), aceștia pot identifica acele

aspecte care creează, păstrează sau erodează valoarea curentă.

Desigur, pot identifica împreună riscurile cheie și operațiunile

ineficiente.

În companiile mijlocii, structura organizațională este mai complexă și,

prin urmare, comunicarea are loc între zone mai funcționale. Acest

lucru poate fi un avantaj, deoarece sunt disponibile mai multe

informații, dar numai dacă comunicarea este eficientă (întâlniri

regulate ale diferiților manageri și departamente, discuții deschise și

oneste, feedback-ul este luat în considerare și se iau măsuri corective

etc.)

Celălalt element important este să cunoști și să ai o viziune

cuprinzătoare despre companie, adică să fii conștient de piețele,

riscurile și oportunitățile sale. În unele IMM-uri, acest tip de

cunoștințe are o natură mai instinctivă, proprietarul și managerul au o

bună înțelegere a piețelor lor și a lacunelor de pe piețe pe care

compania poate intra și vinde produsele și serviciile. Nu au date

interne și externe detaliate; au încredere și se bazează doar pe date

financiar-contabile care provin de la contabilul extern.

Desigur, este rezonabil să aveți un contabil extern, dar, în majoritatea cazurilor,

implică faptul că proprietarul / managerul nu înțelege situațiile financiare ale

companiei și „numerele”. Nu sugerăm că un proprietar / manager ar trebui să aibă

cunoștințe profunde în domeniul financiar-contabil, dar fără a avea un anumit nivel

de înțelegere a acestor date, este foarte dificil să creăm o strategie de încredere și

planuri operaționale. În această înțelegere, din nou, comunicarea este foarte

importantă, în acest caz cu contabilul. El / ea poate ajuta la explicarea conținutului

și a consecințelor tranzacțiilor, rezultând că proprietarul / managerul trebuie să aibă

o mai bună conștientizare a companiei, a riscurilor și a afacerii.

Comunicarea eficientă și înțelegerea datelor afacerii vor sprijini procesele

decizionale, vor reduce riscurile operaționale și vor oferi o bază solidă pentru

următorii pași. Acești pași pregătesc o matrice de materialitate, identifică părțile

interesate, dezvoltă o strategie și un model de afaceri. Vă prezentăm acestea în

secțiunile următoare.
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D.2. Relevanță și materialitate

“Problemele relevante sunt cele care au sau pot avea un efect asupra capacității

organizației de a crea valoare. Acest lucru se determină luând în considerare efectul

acestora asupra strategiei, guvernanței, performanței sau perspectivelor organizației.”

(IIRC Framework, 2021, p. 30)

Nu toate aspectele relevante sunt importante. Puteți considera importantă o

chestiune relevantă dacă este suficient de importantă în ceea ce privește efectul său

cunoscut sau potențial asupra creării de valoare în compania dumneavoastră.

În funcție de mărimea, activitățile, industria, strategia etc. ale unei companii, aspectele

relevante și materiale trebuie să fie adaptate companiei și stabilite de grupul intern

responsabil al companiei.

Țineți cont de faptul că:

1. În raportarea integrată există așa-numita abordare cu dublă materialitate, ceea

ce înseamnă că întreprinderile ar trebui să raporteze subiecte care sunt materiale

pentru companie în sine și materiale pentru societate și economie, astfel încât, în

același timp, să aibă un impact asupra economiei întreprinderii, valoare socială și de

mediu. Acest lucru poate fi rezolvat folosind, combinând și prioritizând cele șase

capitaluri (a se vedea capitolul I and capitolul J).

2. Accentul se pune pe crearea de valoare pe termen mai lung, nu pe deciziile

operaționale zilnice pe termen scurt.

3. Abordarea materialității va fi una dinamică, problemele materiale se pot

schimba continuu în timp.

4. Compania trebuie să-și cunoască părțile interesate externe și interne pentru a

putea identifica problemele relevante și materiale. Prin urmare, analiza materialității

nu este prima etapă.
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Procesul de determinare a materialității în scopul pregătirii și prezentării unui raport

integrat implică:

Figura 22: Procesul de determinare a materialității

Să luăm câteva exemple de probleme relevante - acestea pot diferi

semnificativ de la o companie la alta, în funcție de natura activității

companiei.
În raportarea financiară, este general acceptat faptul că materialitatea

este determinată prin utilizarea unor praguri diferite și a materialității

cantitative. De exemplu:

• x modificarea procentuală a veniturilor sau cheltuielilor,

imobilizărilor corporale, datoriilor pe termen lung, stocurilor etc.

pot reflecta elementele semnificative și pot fi extrase mai multe

relații și consecințe din acestea.

• dacă o mare parte din activele totale sunt corporale sau stocuri,

sau o mare parte din pasive sunt împrumuturi pe termen lung

etc., poate indica atenția companiei asupra problemelor relevante.

Figura 23: Exemple de aspecte relevante

Fiecare companie ar trebui să își stabilească propriile rate și praguri de

materialitate în funcție de mărimea, activitățile și riscurile sale. Este posibil să se

exprime materialitatea în praguri cantitative și calitative. Acesta din urmă este

foarte popular în zilele noastre și este rezonabil pentru informații nefinanciare. Cu

toate acestea, este important să se stabilească praguri calitative foarte atent,

deoarece verificarea și asigurarea lor pot fi mai dificile. Fiecare companie ar trebui

să își stabilească propriile rate și praguri de materialitate în funcție de mărimea,

activitățile și riscurile sale. Este posibil să se exprime materialitatea în praguri

cantitative și calitative. Acesta din urmă este foarte popular în zilele noastre și

este rezonabil pentru informații nefinanciare. Cu toate acestea, este important să

se stabilească praguri calitative foarte atent, deoarece verificarea și asigurarea lor

pot fi mai dificile.
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D.3. Evaluarea materialității

Odată ce compania dvs. a identificat problemele relevante, următorul pas este să

identificați problemele materiale, adică acele domenii care, conform grupurilor

responsabile din compania dvs., pot și ar trebui îmbunătățite pentru a crea valoare.

De exemplu, pentru problema relevantă: poziție stabilă pe piață - încredere în

companie, problemele materiale pot fi următoarele:

Figura 24: Exemple de aspecte materiale

Când ați selectat aspecte materiale, este important să faceți o 

evaluare a aspectelor pe care compania dvs. are capacitatea și

cunoștințele de a le îmbunătăți.

Beneficiile evaluării și analizei materialității pot fi următoarele: 

Figura 25: Avantajele evaluării și analizei materialității
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Un prim pas util în evaluarea și analiza materialității este realizarea unui studiu de

materialitate. În mod ideal, acest lucru ar trebui să fie concis, structurat și trimis

părților interesate identificate. În sondaj, părțile interesate pot evalua importanța și

impactul fiecărui indicator pe care l-ați identificat pe o scară numerică, cum ar fi de la

1 la 5. Aceasta va genera date cantitative care pot fi analizate și explicate vizual.

Desigur, este util să permiteți respondenților să insereze comentarii scrise. Pentru a

procesa sondajul de evaluare a materialității, pot fi utilizate diferite instrumente de

sondaj, cum ar fi Survey Monkey, Alchemer, Google Forms etc.

Odată ce rezultatele au fost analizate, adică lista elementelor importante, cel mai bine

este să discutați rezultatele cu părțile interesate, posibil prin intermediul unui focus

grup. Poate servi ca punct de plecare pentru continuarea conversației și menținerea

implicării cu părțile interesate.

Când evaluarea materialității este gata, aceasta poate fi analizată folosind o matrice

de materialitate. Există diferite moduri de a pregăti o matrice de materialitate,

inclusiv:

Format simplu: un tabel care prezintă diferitele părți interesate în coloane și

problemele materiale în rânduri. Un simbol este plasat în fiecare combinație de

rânduri / coloane dacă o problemă este importantă pentru părțile interesate

relevante.

Figura 26: Exemplu de o matrice de materialitate- format simplu
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Format complex: o diagramă care prezintă nivelul de importanță al unei probleme pe

axa y și impactul unei probleme asupra afacerii pe axa x, fiecare variind de la mare la

scăzut. Problemele importante pentru părțile interesate și care au un impact ridicat

asupra afacerii sunt afișate în colțul din dreapta sus. Problemele cu o importanță mai

mică pentru părțile interesate și cu un impact mai mic asupra afacerii sunt prezentate

în colțul din stânga jos al graficului.

Figura 27: Exemplu de o matrice de materialitate- format complex 

La finalizarea evaluării și analizei materialității, constatările ar trebui

să constituie baza strategiei companiei dvs. în urmărirea creării de

valoare (a se vedea capitolul H).

În ultimele două capitole, ne-am concentrat pe întrebările

importante: cu cine să comunicăm (părțile interesate) și cu ce să

comunicăm (materialitatea). Acum trecem la capitolul următor

pentru a arăta sursele de date pe care le aveți pe plan intern sau pe

care le puteți folosi extern pentru raportarea integrată.



INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

E. SURSELE DE COLECTARE A DATELOR ȘI CERINȚELE PROCESULUI

E.1. Surse de date interne

În majoritatea IMM-urilor, sistemele informatice bazate pe IT sunt relativ

simple, iar cerințele de raportare externă sunt limitate. Desigur, pe măsură ce

o companie crește, crește cerința de a strânge, analiza și raporta date.

De obicei, la o companie mică, sursele de date interne servesc în principal

scopurilor financiare și fiscale. Pe măsură ce o companie crește, există o

nevoie crescută de a furniza informații și compania poate începe să dezvolte

un nivel de bază de contabilitate de gestionare (control), utilizând softuri

cum ar fi Excelul. Atunci când este necesar, acest lucru poate fi extins în

continuare prin crearea unui sistem complex de informații contabile care să

susțină atât scopurile financiare, cât și cele manageriale.

Chiar și în cele mai mici companii, este posibil să se identifice următoarele

date și informații financiare:

1. Diferite rapoarte fiscale și rapoarte de asigurări sociale prezentate

autorităților fiscale; date utile și de bază pot fi obținute din aceste rapoarte,

cum ar fi venitul net din vânzări, achizițiile totale, numărul de angajați,

salariile și diferitele impozite și contribuții la salarii.

2. Dacă o companie acordă împrumuturi, este o bună practică să păstreze

înregistrări detaliate cu privire la suma principală, rambursări și dobânzi

pentru a asigura gestionarea numerarului.

3. Legat de gestionarea numerarului, este important să urmăriți încasările de

la clienți și încasările către furnizori; asta înseamnă că se țin evidențe despre

creanțele comerciale, datoriile comerciale și furnizorii comerciali.

4. Compania va avea informații actualizate despre mișcările de numerar din

extrase de cont bancare și rapoarte de numerar.

5. Întrucât compania plătește salariile, datele analitice sunt disponibile pe

salarii.

6. Dacă o companie achiziționează active, costul de achiziție, amortizarea și

valoarea netă a acestor active pot fi elemente solicitate în unele rapoarte

fiscale; deci, din nou, este util să păstrați date despre acestea.

7. În funcție de activitatea companiei, într-o companie producătoare, este

necesară înregistrarea tipului, cantității și valorii stocurilor achiziționate și

vândute. Dacă o companie este obligată să publice situațiile financiare, datele

și informațiile menționate mai sus pot fi găsite în bilanț, situația veniturilor și

note suplimentare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în situațiile

financiare, datele pot fi prezentate într-un mod foarte scurt și nedetaliat. Prin

urmare, utilitatea lor în pregătirea unui raport integrat poate fi redusă. Pentru

a pregăti un raport integrat bun vor fi necesare informații și date analitice

financiare și nefinanciare mai detaliate.

Dacă o companie are un sistem de contabilitate de gestiune, acesta poate

oferi informații și date mai complexe despre bugetul companiei, performanța

reală, perspectivele viitoare, previziuni etc. Poate include analize pentru

vânzări, producție, resurse umane, utilaje, costuri, marketing, logistică, finanțe

și investiții, gestionarea numerarului etc.

Pe lângă datele financiare, informațiile nefinanciare joacă un rol și mai

important în raportarea integrată. Chiar și în companiile mai mari, obținerea

de informații nefinanciare poate fi dificilă, deoarece sistemele de date pentru

informații nefinanciare sunt încă în evoluție. Dacă compania are orice fel de

expunere la riscuri și obligații de mediu, ar trebui să colecteze date despre

aceste activități. Majoritatea companiilor își obțin valoarea de la angajații lor,

astfel încât abilitățile, motivația și cunoștințele sunt cruciale în luarea în

considerare a creării de valoare și a performanței. Mai mult, unele IMM-uri

pot colecta informații nefinanciare dacă trebuie să respecte reglementările și

să furnizeze date autorităților. Vezi în capitolul I cum se măsoară capitalurile

naturale, intelectuale, sociale și umane.



INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

E. SURSELE DE COLECTARE A DATELOR ȘI CERINȚELE PROCESULUI

E.2. Surse de date externe

Pentru luarea unei decizii solide, este posibil să aveți nevoie de date

suplimentare furnizate de surse externe, de exemplu pentru determinarea

prețurilor, prognozele costurilor, tendințele pieței sau dezvoltarea pe piețele

financiare (dobânzi și cursuri de schimb valutar). Sursele pot diferi în funcție

de mod (direct sau indirect, adică date prelucrate) și costul furnizării

(disponibil public sau cu taxe de plătit). Sursele de date externe posibile sunt

prezentate mai jos.

E.3. Cerințe privind tehnologia informației (IT)

Atunci când o companie decide să pregătească un raport integrat, este

important să ne gândim la mediul IT. Dacă subsistemele contabile,

manageriale și de altă natură ale întregului sistem IT sunt integrate, conțin

multe date într-un sistem închis și au puncte de control bine definite din

partea cerințelor sistemului, compania este pregătită să colecteze datele de

bază și să completeze acestea cu celelalte informații solicitate. Totuși, ar

trebui să utilizați mai întâi informațiile sistemelor IT existente.

Există multe sisteme IT de bază și mai complexe care merite să fie utilizate

pentru a minimiza riscurile și a crea un sistem închis, în care datele nu pot fi

modificate și / sau șterse fără ca sistemul să stocheze și să salveze date

despre acestea. Pe baza experienței noastre, aceasta este cea mai tipică

soluție pentru IMM-uri. De obicei, sistemele IT de bază sunt completate cu

diagrame Excel și alte programe analitice, cum ar fi salarizarea, înregistrarea

inventarului etc.

În mod tipic, un IMM ar putea avea sisteme IT diferite în scopuri diferite, cum

ar fi contabilitatea, sistemele de informații despre mărfuri, gestionarea

resurselor umane sau doar contabilitatea salarizării. În funcție de activitățile

companiei, de exemplu, relația gestionată de clienți (CMR) poate fi utilizată și

pentru raportarea integrată. CMR este o relație în care o companie folosește

o metodologie, software și, probabil, capacitatea de internet pentru a

încuraja clientul să controleze accesul la informații și la comenzi. CMR poate

fi privit ca o alternativă sau ca o posibilă abordare a managementului relației

cu clienții (CRM). CRM este o tehnologie pentru gestionarea tuturor relațiilor

și interacțiunilor companiei dvs. cu clienții existenți și potențiali. Un sistem

CRM ajută companiile să rămână conectate la clienți, să eficientizeze

procesele și să îmbunătățească profitabilitatea.

Figura 28: Exemple de surse de date externe
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Cel mai înalt nivel al unui sistem informațional este sistemul IT integrat. Acesta

include părți de contabilitate financiară și de management (control) care au

mai multe conexiuni cu celelalte procese ale companiei, cum ar fi producția,

resurse umane, vânzări etc. Pentru un IMM, acesta poate fi costisitor și în

funcție de complexitatea activităților și dimensiunea companiei, poate fi

inutilă.

Un aspect pe care ar trebui să-l rețineți: există o singură sursă de adevăr

pentru datele dvs. În caz contrar, pot apărea probleme severe de armonizare

dacă există două sau mai multe surse pentru aceleași date.

Ultimele trei capitole au analizat diferite aspecte ale comunicării implicate în

raportarea integrată. Fiecare dintre următoarele trei capitole se concentrează

pe un aspect particular al companiei dvs., care este fundamental în raportarea

integrată. Primul capitol se concentrează pe factori care vă ajută să oferiți o

imagine de ansamblu utilă a organizației dvs. și a mediului în care operează.

F
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F. PERSPECTIVA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI MEDIUL EXTERN

Pentru o privire de ansamblu organizațională și mediu extern, întrebările

cheie sunt „ce face organizația dvs.” și „care sunt circumstanțele în care

operează” IIRC Framework, 2021, p.39. Deci, se referă la o introducere

generală în compania dvs., care implică două perspective. Prima este

perspectiva internă a organizației dvs. și vă oferă posibilitatea de a oferi o

imagine de ansamblu generală asupra companiei dvs. A doua este

perspectiva externă a mediului, în special condițiile de piață în care își

desfășoară activitatea compania. Aceste condiții modelează capacitatea

companiei dvs. de a crea valoare. În mod ideal, începeți prin compilarea

informațiilor pentru perspectiva internă înainte de a vă deplasa focalizarea

către perspectiva externă.

Figura 29: Perspective interne și externe

F.1. .Identificarea elementelor organizaționale

Elementele organizaționale ale companiei dvs. ar trebui să ofere o imagine

de ansamblu generală asupra companiei dvs. Cum este organizată

compania dumneavoastră? Cine sunt proprietarii tăi? Care sunt activitățile

tale principale? Majoritatea acestor informații sunt disponibile cu ușurință.

Anumite elemente, cum ar fi o structură juridică specială sau o proprietate

a familiei, pot totuși să merite mai mult control și pot oferi informații

valoroase pentru toate părțile interesate. Următoarea figură oferă o

prezentare generală a zonelor relevante de actualitate care trebuie luate în

considerare.

Figura 30: Aspecte relevante privind perspectiva internă
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F.2. Impactul mediului extern

Perspectiva externă analizează condițiile în care își desfășoară activitatea

compania. Care sunt tendințele actuale și viitoare din industria dvs.? Ce piețe

și ce parte din dezvoltarea lor trebuie să luați în considerare? Care sunt

domeniile în care compania dvs. concurează cu ceilalți? Prin urmare,

provocarea este de a identifica care sunt tendințele și factorii cei mai relevanți

pentru a vă ajuta pe dvs. și părțile interesate să înțeleagă mai bine piețele pe

care concurați și oportunitățile și riscurile cu care se confruntă compania

dumneavoastră.

Următoarea figură oferă o prezentare generală a celor mai importante zone

de actualitate care trebuie acoperite:

Figura 32: Aspecte relevante privind perspectiva externă

Rețineți obiectivul dvs.: de a informa părțile interesate despre

tendințele cheie, piețele și concurența din sectorul (sectoarele) în care

își desfășoară activitatea compania dvs. și modul în care aceasta

afectează capacitatea companiei dvs. de a crea valoare.

Figura 33: Posibile aspecte privind mediul extern

Luând în considerare condițiile în care își desfășoară activitatea compania,

accentul cheie se pune pe factorii care au sau pot avea un efect asupra

capacității companiei dvs. de a crea valoare. Figura de mai jos oferă

exemple cheie ale acestor factori. Este posibil ca unii dintre acești factori să

nu vă afecteze afacerea, în timp ce alții pe care nu i-am enumerat pot fi

importanți pentru dvs. Deci, este recomandabil să decideți despre factorii și

gradul de detaliu care sunt adecvate pentru compania dvs.
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Când selectați informații, trebuie să țineți cont de scopul acestor informații -

adică să oferiți o înțelegere generală a aspectelor formale și informale ale

companiei dvs. Figura următoare oferă o listă a posibilelor aspecte de luat în

considerare.

Oferind o imagine de ansamblu generală asupra companiei dvs., poate fi

adecvat să începeți prin conturarea structurii juridice a acesteia, precum și a

proprietății și a structurii operaționale. În timp ce structura juridică va fi

formală și fixă, structura dvs. operațională poate conține atât elemente

formale, cât și informale (adică mai puțin fixe). Chiar dacă unele elemente

sunt informale, ele pot fi totuși fundamentale pentru funcționarea cu succes a

companiei dumneavoastră. În plus, compania dvs. poate avea relații

tranzacționale cheie cu alte entități (de exemplu, o filială administrată de un

alt membru al familiei). Aceste relații nu se reflectă neapărat în relațiile de

proprietate, dar pot fi cruciale pentru succesul și viabilitatea organizației dvs.

Furnizarea de informații cu privire la istoria, misiunea, cultura și valorile

companiei dvs. este, de asemenea, importantă în comunicarea poveștii

companiei dvs. părților interesate. Îi ajută să înțeleagă de ce și cum

funcționează compania dvs. și caută să creeze valoare. Este posibil ca firma

dvs. să nu aibă o declarație de misiune scrisă și formală. Cu toate acestea,

poate fi încă adecvat să conturați viziunea pe care o are compania dvs. pentru

a-și atinge obiectivele, cultura și valorile care modelează modul în care

operează și atinge aceste obiective. Istoria companiei dvs., adică când, de

către cine și cum a fost fondată, precum și etapele cheie în dezvoltarea

acesteia, ar fi avut probabil o influență importantă în conturarea misiunii,

culturii și valorilor sale. Prin urmare, le puteți descrie și în raportul dvs.

Figura 31: Aspecte privind perspectiva organizațională a companiei
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Tendințele sectoriale cheie pot fi dezvoltări politice, comerciale, de mediu,

tehnologice, sociale sau juridice importante care modelează și afectează modul în

care vă dezvoltați, produceți, comercializați și distribuiți produsele și serviciile dvs.

Acești factori pot afecta organizația dvs. direct sau indirect, de exemplu, influențându-

vă accesul la capitalurile pe care le utilizați sau calitatea și costul acestor capitaluri.

Astfel de tendințe pot crea oportunități și prezintă riscuri pentru compania

dumneavoastră. Prin urmare, este important, de asemenea, ca firma dvs. să

recunoască și să raporteze modul în care se adaptează sau își poate adapta deciziile

strategice la aceste evoluții. Procedând astfel, semnalați părților interesate importante

că sunteți în primul rând conștienți de cei mai importanți factori de mediu care vă

afectează organizația și, în al doilea rând, modul în care compania dvs. își adaptează

în mod proactiv strategia și planul de afaceri pentru a face față noilor provocări.

De exemplu, disponibilitatea forței de muncă calificate poate fi un factor cheie care

afectează planurile de succes sau extindere pentru compania dumneavoastră. Dacă

compania dvs. se confruntă cu o lipsă de forță de muncă calificată în regiunea în care

vă desfășurați activitatea, o cooperare strategică cu universitățile sau școlile locale

pentru a recruta viitorii angajați devreme ar fi informații importante pentru a

comunica părților interesate și a indica modul în care depășiți această provocare. Care

dintre aceste evoluții sunt cele mai importante pentru compania dvs.? Asta va

depinde de sectorul (sectoarele) în care își desfășoară activitatea compania, de raza

geografică în care sunteți activ și care sunt produsele și serviciile dvs. De exemplu,

digitalizarea și trecerea la vânzarea online pot fi o tendință cheie care afectează

companiile din sectorul de vânzare cu amănuntul. Acest lucru poate face necesar ca

aceștia să își schimbe strategiile de marketing și distribuție, dar și să ofere oportunități

de a ajunge la noi clienți.

Reglementările de mediu mai stricte pot fi, de exemplu, un factor

cheie care afectează modul de operare a agroindustriilor. De

asemenea, este adecvat să evidențiați cele mai importante condiții

de piață în care concurați și modul în care organizația dvs. este

poziționată în aceste piețe-cheie. Aceasta se referă în special la

intensitatea concurenței și la principalii concurenți existenți cu care

vă confruntați, precum și riscurile pentru organizația dvs. din cauza

unor produse sau servicii potențiale înlocuitoare. De asemenea,

poate include informații despre modul în care organizația dvs. se

diferențiază de concurenții săi. Alte puncte importante se referă la

puterea de negociere a furnizorilor dvs. cheie și a clienților.

Următorul capitol se bazează pe prezentarea generală

organizațională care a fost în centrul acestui capitol. Acesta ia în

considerare structurile cheie de guvernanță care vă modelează

compania și modul în care aceste structuri vă afectează afacerea și

relațiile cu părțile interesate.
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G. GUVERNANȚĂ

Guvernanța este sistemul organizațional pentru conducerea și monitorizarea

unei companii, care cuprinde reguli (legale și individuale) și procesele unei

companii. În ceea ce privește raportarea integrată, întrebarea cheie care

trebuie luată în considerare cu privire la guvernanță este „cum sprijină

structura de guvernanță a organizației capacitatea sa de a crea valoare pe

termen scurt, mediu și lung” (IIRC Framework, 2021. p.40). După cum este

descris mai jos, este posibil să se împartă acest lucru în două secțiuni -

identificarea elementelor cheie de guvernanță ale organizației dvs. și apoi

sublinierea impactului acestora asupra afacerii și părților interesate. Luăm în

considerare faptul că proprietatea și gestionarea familiei sunt o caracteristică

predominantă a multor IMM-uri și, prin urmare, le pot afecta în mod

fundamental guvernanța.

G. 1. Identificarea elementelor cheie ale guvernanței

Este posibil să fi colectat și prezentat deja câteva informații despre

elementele de guvernanță atunci când vă analizați organizația (revizuirea

organizațională), dar acum este important să vedeți aceste informații dintr-

o perspectivă de conducere și de luare a deciziilor. Elementele cheie de

guvernanță ale organizației dvs. se referă în special la conducerea,

proprietatea și structurile de luare a deciziilor ale companiei

dumneavoastră. În conturarea structurii dvs. de conducere, punctele

importante ar fi prezentarea conducerii companiei dvs., care se poate

suprapune sau nu cu proprietatea, și profilul factorilor de decizie cheie.

Structurile de proprietate trebuie să aibă legătură în special cu faptul că

proprietarii de companii sunt activi în companie, adică dacă își asumă un

rol de conducere sau de supraveghere ca membri ai consiliului de

administrație. În al doilea rând, se referă la măsura prin care proprietarii

sunt cunoscuți de companie sau sunt mai anonimi și, prin urmare, au o

relație mai îndepărtată cu compania, concentrându-se în principal pe

randamentul investițiilor lor în companie.

Structurile decizionale au legătură cu orientarea cheie a procesului

decizional în cadrul companiei dvs., de exemplu, măsura în care luarea

deciziilor este orientată spre familie versus orientată formal. Acestea se

referă, de asemenea, la luarea deciziilor cheie într-o companie, de

exemplu, prin conducerea companiei, un consiliu de supraveghere sau o

adunare generală. Legat de aceasta contează dacă puterea decizională

este concentrată pe o singură persoană sau dacă există o răspândire a

puterii către mai mulți factori de decizie cheie. În general, este important

să se echilibreze două dimensiuni aici - viteza de luare a deciziilor (pro

centralizare), comparativ cu gama operațională (pro descentralizare).

Figura 34: Identificarea elementelor privind guvernanța și evaluarea impactului
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O altă caracteristică a luării deciziilor în organizații, pe care o puteți include, o

reprezintă structurile ierarhice și de raportare din cadrul companiei

dumneavoastră. IMM-urile pot avea diferite grade de documentare a structurilor

lor de guvernanță. Depinde dacă există o documentație a rolurilor factorilor de

decizie și a proceselor de decizie în fișele posturilor sau în manualele de proces.

Structurile ierarhice, precum și liniile de raportare pot fi, de asemenea, fixate sau

„trăite” în cadrul companiei. Regulile de guvernanță documentate asigură

responsabilitatea atribuită prin roluri și procese definite, dar pot împiedica

rapiditatea și flexibilitatea în luarea deciziilor. Dacă este cazul, poate fi, de

asemenea, adecvat să conturați existența structurilor de reprezentare a

angajaților, de exemplu comitetele de întreprindere, în compania dumneavoastră.

În cele din urmă, dispozițiile succesorale sunt foarte importante pentru viabilitatea

viitoare a IMM-urilor. Prin urmare, informațiile despre modul în care va fi asigurată

conducerea companiei dvs. în viitor, de exemplu prin dispoziții pentru a preda

conducerea următoarei generații, este de o importanță capitală pentru părțile

interesate și furnizorii cheie de capital financiar.

G.2. Impactul guvernanței asupra afacerii și a stakeholderilor

Guvernanța afectează afacerea și părțile interesate în aceeași măsură în care

cultura, etica și valorile companiei dvs. se reflectă în utilizarea capitalurilor cheie și

în relațiile sale cu stakeholderii principali. De asemenea, are de-a face cu nivelul

de influență al persoanelor cheie din compania dvs. și implicațiile sale pentru

crearea de valoare actuală și viitoare în compania dvs. Influența lor poate proveni

din surse diferite, de exemplu din poziția lor formală de putere în companie,

cunoștințele și abilitățile lor de o importanță vitală pentru companie sau relațiile

lor importante cu clienții cheie, furnizorii sau alte părți interesate (de exemplu,

manageri vânzări sau achiziții).

IMM-urile se confruntă cu riscuri dacă una dintre aceste persoane

cheie părăsește compania, deoarece acest lucru are implicații asupra

capacității companiei de a continua să creeze valoare, iar reducerea

decalajului lăsat de acea persoană poate fi un proces dificil. În schimb,

poate fi mai ușor să introduci schimbări în guvernanța unei companii

dacă influența persoanelor cheie unice este limitată. Mai ales dintr-o

perspectivă externă, când o persoană este considerată a fi în centrul

companiei, poate crea provocări în adaptarea culturii, eticii și valorilor

companiei prin noi modalități de a genera valoare și de a dezvolta căi

de gestionare a părților interesate. Acest lucru este deosebit de

important atunci când o companie trebuie să se adapteze la noile

provocări din mediul său sau când se află în proces de tranziție de

guvernare (generațională).

Pe scurt, guvernanța IMM-urilor cuprinde mai multe dimensiuni:

numărul de niveluri ierarhice, documentarea rolurilor și proceselor,

puterea persoanelor cheie, imaginea publică a IMM-urilor și

guvernarea acesteia. Viteza de luare a deciziilor și puterea

managerilor cheie trebuie să fie echilibrate, deoarece luarea rapidă a

deciziilor poate să nu fi reflectat o analiză atentă a riscurilor, iar o

concentrare a puterii într-o singură persoană poate avea consecințe

importante pentru o companie în adaptarea la noi provocări sau când

se află în procesele de tranziție fundamentale.

Organizarea și guvernarea companiei dvs. și mediul în care operează

au fost în centrul ultimelor două capitole. Următorul capitol analizează

modul în care puteți comunica procesul de creare a valorii și modelul

de afaceri în centrul companiei dvs. prin raportare integrată.
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H. CREARE DE VALOARE ȘI MODEL DE BUSINESS

H.1. Strategie și resurse

Raportarea integrată se concentrează pe demonstrarea conectivității

obiectivelor strategice, a riscului și a performanței pentru a demonstra modul

în care organizațiile își creează valoare pentru ei și pentru părțile interesate

cheie. Aceasta înseamnă că firmele trebuie să înțeleagă și să raporteze toate

domeniile de performanță și să nu se concentreze doar pe rezultatele

financiare pe termen scurt. În general, IMM-urile încearcă să rămână flexibile,

adaptându-se în timp la oportunitățile pieței pe măsură ce apar. Deși

flexibilitatea este cu siguranță importantă, devine un aspect negtiv dacă nu

există o direcție clară de orientare. Prin urmare, este important ca IMM-urile

să ia în considerare ce capitaluri ar trebui să utilizeze compania pentru

crearea de valoare, ce piețe ar trebui să servească în primul rând, cu ce

parteneri de afaceri ar trebui să colaboreze și ce părți interesate sunt esențiale

pentru viitorul companiei. Într-un IMM, esența procesului de gândire

strategică este identificarea, protejarea și alimentarea surselor de avantaj

competitiv durabil și a procesului de creare a valorii companiei prin stabilirea

obiectivelor strategice.

Cadrul celor șase capitale poate încadra procesul de creare a valorii, dar mai

sunt câteva elemente care vă pot ajuta să vă clarificați planificarea strategică:

• Viziune: prezintă starea și poziția viitoare posibilă și dorită a organizației,

deci este scopul dorit al companiei.

• Misiune: scopul existenței organizației dvs., valorile pe care le reprezintă,

principiile pe care operează. Răspundeți la întrebările despre ce, când, pentru

cine, unde, cât timp, de ce facem ceea ce facem?

• Valori corporative: o busolă care influențează gândirea și comportamentul

membrilor companiei și definește obiectivele companiei (pentru valoarea

acționarului, valoarea părților interesate și valoarea societății)

Pe baza acestor elemente, există o legătură strânsă între strategie și resursele

actuale și viitoare ale firmei, capitalurile sale. În primul rând, strategiile trebuie

să se bazeze pe resursele existente, întrucât intrările și activitățile ar trebui

valorificate astfel încât să susțină execuția. În al doilea rând, implementarea

strategiei poate necesita schimbări în desfășurarea intrărilor și activităților

comerciale pentru a face față provocărilor viitoare (nu numai în ceea ce

privește capitalul fabricat, dar vizează, de exemplu, consolidarea capitalului

intelectual sau a capitalului relațional). În al treilea rând, odată implementate,

strategiile pot afecta pozitiv sau negativ stocul viitor de resurse. Partea de

strategie și alocare a resurselor dintr-un raport integrat ar trebui, prin urmare,

să prezinte obiectivele de creare a valorii pe termen scurt, mediu și lung ale

firmei, precum și să prezinte strategiile pe care le-a pus în aplicare și planurile

de realizare a acestor obiective. Din motive evidente, este important să

conectați această parte îndeaproape la modelul de afaceri și la părțile de

riscuri și oportunități ale unui raport: având în vedere caracteristicile actuale și

așteptate ale mediului extern, ar putea fi necesare modificări ale modelului de

afaceri pentru a atinge valoarea obiective de creație pe care firma le

urmărește.

Figura 35: De la viziune la valori
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H.2. Identificarea riscurilor și oportunităților

O privire atentă asupra riscurilor și oportunităților este foarte importantă pentru a

aprecia capacitatea unei companii de a genera și distribui valoare în timp. Acest

pas este și mai important pentru IMM-uri, deoarece cantitatea limitată de

capitaluri financiare, fabricate, umane, intelectuale, sociale și naturale pe care le

pot mobiliza implică un grad mai mare de vulnerabilitate. Mai mult, IMM-urile

tind să investească mai puțin în monitorizarea sistematică a tendințelor externe

sau a sistemelor de avertizare timpurie, reducându-și astfel capacitatea de a

anticipa și preveni riscuril, respectiv a valorifica oportunitățile.

Secțiunea de riscuri și oportunități a unui raport integrat servește la dezvăluirea

oricărui pericol, vătămare, amenințare sau expunere, orice oportunitate sau

perspectivă, care a avut deja un impact sau poate avea impact asupra firmei în

viitor, care sunt fundamentale pentru capacitatea sa continuă de a genera valoare.

De asemenea, include pașii specifici luați pentru a atenua sau gestiona riscurile

cheie sau pentru a crea valoare din oportunități cheie. Câteva exemple de riscuri

comerciale sunt:

• Riscul de piață (schimbarea preferințelor consumatorilor sau structura

concurenței, dependența de un furnizor principal)

• Risc operațional (probleme cu furnizorul legat de calitate sau lipsa resurselor

umane adecvate, greve)

• Riscul conformității legale (nerespectarea unui nou regulament de contabilitate,

răspundere pentru produse)

• Riscul economico-financiar (volatilitatea cursurilor de schimb, prețurile materiilor

prime / mărfurilor)

• Riscul reputațional (efectele recenziilor negative ale clienților, probleme legate

de calitatea produselor)

Pentru raportarea integrată, companiile sunt așteptate să identifice și să

dezvăluie informații prospective despre riscurile și oportunitățile

specifice companiei, inclusiv cele referitoare la efectele companiei,

calitatea și accesibilitatea capitalurilor relevante pe termen scurt, mediu

și pe termen lung.

Odată ce riscurile și oportunitățile au fost identificate, o modalitate

simplă de a înțelege relevanța oportunităților și amenințărilor este de a

cuantifica cu cifre probabilitatea lor, precum și amploarea impactului lor

așteptat. De exemplu, luând în considerare tendințele în curs, am putea

evalua perspectiva unor reglementări de mediu mai stricte ca fiind foarte

probabil și, prin urmare, să atribuim 80% ca probabilitate; ținând cont de

modelul nostru de afaceri, consecințele acestora pentru o anumită firmă

pot fi considerate moderate și, prin urmare, atribuie 40% ca mărime a

impactului așteptat. Dacă înmulțim probabilitatea prin impact (de

exemplu, 0,8 x 0,4 = 0,32), obținem un nivel util pentru a înțelege

relevanța reglementărilor de mediu mai stricte pentru acea firmă. Apoi

este posibil să se analizeze dacă aceste reglementări ar reprezenta un

risc sau o oportunitate și să se dezvolte posibile intervenții menite să

prevină primele sau să le valorifice pe acestea din urmă. După cum se

poate observa cu ușurință, avantajul acestei abordări este de a declanșa

sensibilitate la riscuri și oportunități cu probabilitate limitată, dar cu

impact mare așteptat.
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H. 3. Model de afaceri in practică
Modelul de afaceri al unei firme este modul în care transformă intrările, prin

activitățile sale de afaceri, în rezultate și rezultate pentru a-și îndeplini scopurile

strategice și a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung. Osterwalder și Pigneur

- pe a căror activitate se bazează în mare parte această secțiune - definesc esența

unui model de afaceri ca fiind descrierea raționamentului modului în care o

organizație creează, furnizează și captează valoare. Este important să subliniem

din perspectiva raportării integrate că această valoare este multidimensională, nu

doar valoare pentru clienți ci și proprietari. În raportul dvs. integrat, vă puteți

prezenta modelul de afaceri pentru a arăta modul în care compania dvs.

utilizează intrări interne și externe pentru a genera valoare pentru compania dvs.,

clienții dvs. și alte părți interesate. Modelarea afacerii servește la:

· Explicați de ce există compania - ce face și care este viziunea și misiunea ei?

· Descrie conceptul de creare a valorii;

· Sistematizează procesele și activitățile;

· Să identifice resursele cheie (intrări), valoarea (rezultatele și rezultatele) și

activitățile;

Convinge părțile interesate că managementul companiei și angajații au un

concept clar, autentic al întreprinderii;

· Reproiectați și revizuiți planurile, dacă este necesar.

Astfel, modelul de afaceri este legat de planificare, strategie, riscuri și oportunități.

Nucleul modelului de afaceri - propunerea de valoare - este despre strategie,

viziune, misiune și valori corporative.

Un cadru potrivit pentru a vă ajuta să identificați atât modelul de afaceri actual,

cât și cel dorit este Business Model Canvas (Osterwalder și Pigneur, 2010).

Business Model Canvas (BMC) este un instrument strategic de planificare

a afacerii pentru a ajuta la crearea și structurarea planului de afaceri și a

modelului de afaceri. BMC, în forma sa originală, este foarte concentrat

pe clienți, dar este posibilă și integrarea altor grupuri de părți interesate

în cadru.

Deoarece modelul de afaceri este un rezumat al modului în care o

companie își desfășoară activitatea, BMC identifică nouă elemente de

bază pentru a rezuma principalele variabile. Aceste blocuri pot fi

clasificate în patru domenii principale. Următoarea figură vizualizează

relația și interconectările diferitelor zone:

Figura 36: Schema Business Canvas (Pânză de afaceri)

(Sursa: preluat din American Society for Engineering Education (ASEE) 

https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model)

https://www.asee.org/i-corps-l/resources/business-canvas-model
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În centrul modelului se află propunerea de valoare. Acest lucru are legătură cu

rațiunea de a fi a firmei, produsele și serviciile pe care le oferă. Modelul de client

(zona dreaptă) se referă la conexiunile de piață: cine cumpără produsele și

serviciile unei companii, cum poate ajunge la clienți, care sunt cei mai importanți

clienți, de exemplu în co-crearea valorii. Zona din stânga, infrastructura, are

legătură cu procesele de operare, activele și procesele fundamentale pentru

crearea de valoare. Zona de jos este legată de aspectele financiare - costuri și

venituri. Vom analiza fiecare dintre aceste domenii separat, pentru a arăta cum

puteți construi și dezvolta modelul dvs. de afaceri.

H.3.1. Propunere de valoare

Pentru a vă crea și dezvolta propriul model de afaceri, este util să începeți

de la centru cu propunerea de valoare. Aceasta definește produsele și

serviciile oferite de compania dvs. pentru a satisface nevoile clienților săi

și care reprezintă valoare pentru un anumit segment de clienți.

Propunerea de valoare a unei companii este caracteristica sa distinctivă.

Prin produsele și serviciile sale, o companie se diferențiază de concurenții

săi (a se vedea cadrul IIRC 2021, p. 42-43).

În sens extins, relevant pentru raportarea integrată, propunerea de

valoare nu se referă doar la rezultatele pe care o companie le oferă

clienților săi. Este, de asemenea, despre rezultatele pe care le oferă

tuturor părților interesate, inclusiv angajaților, partenerilor de afaceri,

instituțiilor, comunității locale etc.

Câteva exemple de propunere de valoare sunt:
Figura 37: Propunere de valoare Figura 38: Propuneri de valoare- exemple
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Datorită acestor caracteristici distinctive:

· Un produs sau serviciu poate satisface nevoile clienților / părților interesate,

· Un produs sau serviciu este capabil să rezolve problema clientului / părții

interesate și

· Clienții aleg acea companie în locul unui concurent.

H.3.2. Modelul clientului

Trei elemente vor fi luate în considerare - segmente de clienți, canale și

relații cu clienții.

Segmentele de clienți sunt diferitele grupuri de persoane sau

organizații pe care o companie își propune să le atingă și să le

servească cu produsele și serviciile sale. Clienții ar trebui să fie în centrul

oricărui model de afaceri, deoarece fără clienți profitabili, nicio

companie nu va supraviețui mult timp. Pentru a satisface mai eficient

nevoile clienților dvs., este important să vă grupați clienții în segmente

și grupuri și apoi să decideți căror grupuri doriți să acordați prioritate.

Inspirați de cele 4P ale marketingului (produs, preț, loc, promoție),

grupurile de clienți pot fi organizate în segmente de clienți separate

dacă:

· Nevoile lor pot fi satisfăcute cu diferite produse și servicii (legate de

produs);

· Pot fi accesate prin diferite canale (legate de canalul de distribuție);

· Necesită diferite activități de relații cu clienții (legate de canalul de

comunicare);

· Profitabilitatea acestora diferă semnificativ (segment premium sau

standard);

· Sunt dispuși să plătească pentru diferite specificații ale serviciului

(legate de preț).

Canalele descriu modul în care o companie comunică și ajunge la

segmentele sale de clienți pentru a-și oferi propunerea de valoare.

Canalele de distribuție și vânzare și comunicarea cu clienții definesc

relația dintre clienți și companie. De asemenea, joacă un rol cheie în

modelarea experienței consumatorului. Canalele ar trebui să fie

rentabile și adecvate pentru a ajunge la clienți.

Figura 39: Modelul clientului

Partea de piață a modelului de afaceri, denumită modelul clientului, se referă la

valorile în care crede o companie, la ce le oferă clienților și părților interesate și

la modul în care comunică cu aceștia. Este vorba despre crearea de valoare

pentru clienți și părțile interesate, astfel încât capitalul social și relațional este

important aici.
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Canalele au o serie de funcții, inclusiv:

· Direcționarea atenției clienților către produsele și serviciile unei companii;

· Asistarea clienților în evaluarea propunerii de valoare;

· Permiterea accesului clienților la anumite produse / servicii;

· Ajutarea la livrarea propunerii de valoare către clienți;

· Furnizarea de servicii post-vânzare clienți.

Relațiile cu clienții sunt tipurile de relații pe care o companie le stabilește cu

anumiți clienți (segmente). Are legătură cu modul în care o firmă dobândește,

crește și își menține baza de clienți. Atunci când vă definiți modelul de afaceri,

este important să clarificați în ce măsură relațiile companiei dvs. cu clienții sunt

personale sau automatizate. Aceasta definește apropierea și natura relațiilor cu

clienții dvs.

Există mai multe categorii de relații cu clienții. Acestea pot fi prezente simultan în

relația dintre o firmă a companiei și segmentele sale specifice de clienți:

· Contact personal (poate avea loc la locul de muncă, telefonic sau electronic)

· Suport prioritar pentru relațiile cu clienții (de exemplu, servicii bancare private)

· Autoservire (clienții se servesc singuri)

· Servicii automate (de exemplu, automatele recunosc clienții pe baza profilurilor

personale online și oferă oferte personalizate); comunități (de exemplu, pagina de

Facebook a unei firme)

· Servicii mixte (în principal automat / self-service, iar în caz de probleme existența

unui contact personal (de exemplu, linia telefonică bancară))

· Crearea de valori partajate (de exemplu, YouTube încurajează utilizatorii să

creeze conținut și oferă posibilitatea de a partaja astfel de conținut)

În rezumat, pentru zona modelului de client al modelului dvs. de

afaceri, următoarele întrebări sunt importante:

· Compania dvs. oferă valoare tuturor segmentelor de clienți / părților

interesate?

· Această valoare este atractivă pentru ei?

V-ar cumpăra clienții produsele / serviciile?

Ce puteți face pentru a vă atinge și a vă menține reputația?

· Puteți oferi cu adevărat această valoare? Este profitabil pentru tine să

o faci?

· Clienții dvs. sunt mulțumiți? Cum gestionați reclamațiile clienților?

H.3.3. Infrastructura

Figura 40: Infrastructura



INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

H. CREARE DE VALOARE ȘI MODEL DE BUSINESS

A treia zonă a modelului de afaceri este infrastructura utilizată în timpul

procesului de creare a valorii. Se compune din resurse cheie, activități cheie și

parteneri cheie.

Resursele cheie se referă la instrumentele cheie necesare companiei dvs. pentru a

pune în funcțiune modelul său de afaceri. Fiecare model de afaceri necesită

resurse prioritare. Acestea permit unei companii să creeze și să ofere propuneri

de valoare, să fie prezentă pe piață, să se conecteze cu grupurile de clienți și să

genereze venituri. Diferite modele de afaceri necesită resurse prioritare diferite.

Resursele sunt elementele de intrare în terminologia rap ortării integrate. Este

important să vă concentrați asupra resurselor cheie, adică acele resurse care sunt

cruciale pentru compania dvs. în crearea de valoare, permițând distribuția

produselor și serviciilor dvs. și generând venituri.

Este posibil să legați resursele cheie utilizate în modelul Business Canvas cu

capitalurile din raportarea integrată:

· Resurse corporale (capital fabricat): activele fizice precum utilaje, clădiri, vehicule,

sisteme, rețele se încadrează în această categorie;

· Resurse intelectuale (capital intelectual): include nume de marcă, proprietate

intelectuală, brevete, drepturi de autor, parteneriate, baze de date cu clienții;

· Resurse umane (capital uman): factorul uman este foarte important, în special în

industriile creative și bazate pe cunoaștere și în segmentul serviciilor; și

· Resurse financiare (capital financiar): unele modele de afaceri se caracterizează

prin nevoia de resurse financiare și / sau garanții, care pot fi datorii (de exemplu,

facilități de credit) sau capitaluri proprii (posibilitatea de a mări capitalul vărsat- de

exemplu, emiterea de noi acțiuni).

Partenerii cheie includ furnizori și parteneri care contribuie la

funcționarea modelului de afaceri al unei companii. Companiile pot

forma parteneriate din mai multe motive, iar aceste parteneriate au

devenit piatra de temelie a multor modele de afaceri de astăzi.

Companiile formează alianțe pentru a-și optimiza modelul de afaceri,

pentru a reduce riscul sau pentru a câștiga resurse. Aici putem include

toate capitalurile care au fost lăsate în afara resurselor cheie: mai întâi

capitalul social, relațional și capitalul natural, dar și părți din alte

capitaluri asupra cărora compania nu deține controlul pot fi indicate

aici. Este important pentru dvs. să colaborați cu partenerii dvs. pentru

a vă îmbunătăți procesul de creare a valorii (de exemplu prin

optimizare, cu infrastructură partajată), reducerea riscurilor (de

exemplu, dezvoltarea comună a noilor tehnologii) sau achiziționarea

anumitor resurse (de exemplu, materii prime, componente, cunoștințe,

licențe sau acces clienți).
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H.3.4. Modelul financiar Zona finală a modelului de afaceri este modelul financiar. Acesta oferă

un răspuns la modul în care vă puteți transforma ideea de afacere în

profit și cum și din ce surse veți acoperi costurile de pornire și de

operare ale companiei dvs. Prin urmare, are legătură cu structura

costurilor și fluxurile de venituri.

Este important să înțelegeți și să gestionați costurile companiei dvs.,

deoarece acestea au o influență uriașă asupra profitului dvs. și, astfel,

asupra creării valorii.

Costurile pot fi subdivizate în costuri fixe și costuri variabile. Costurile

fixe nu variază în funcție de volumul bunurilor și serviciilor produse (de

exemplu, contribuția la camera de comerț), în timp ce costurile

variabile cresc cu volumele mai mari de produse (de exemplu, materiile

prime). Multe costuri au ambele caracteristici, de exemolu rata de

leasing a unei mașini închiriate. Pentru volume sub un anumit prag,

aceste costuri rămân constante, dar odată cu creșterea volumului,

costurile cresc brusc datorită unităților suplimentare necesare. Ar

trebui să analizați cu atenție modificările costurilor dvs. cu un volum de

producție variabil.

Figura 41: Modelul financiar
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Puteți împărți costurile în costuri bazate pe plăți (costuri care

determină ieșiri de numerar) și așa-numitele costuri imputate, care au

cauzat plăți anterioare, dar nu curente (de exemplu, deprecieri

imputate după o achiziție de mașină) sau luați în considerare

necesitățile economice care nu sunt acoperite de tranzacțiile de

contabilitate. Pentru capitalul propriu al companiei dvs., nu se ia în

considerare niciun randament în contabilitate, casa deținută de

companie este gratuită și, în calitate de proprietar unic, nu primiți

salariu. Trebuie să luați în considerare aceste aspecte în contabilitatea

costurilor și în calculele prețurilor în funcție de costurile de capitaluri

proprii imputate, chiria imputată și profitul antreprenorial imputat.

Aceste costuri fictive duc la costuri unitare și prețuri calculate mai mari

pe care clienții dvs. le plătesc. Prin profiturile mai mari rezultate, puteți

acoperi aceste costuri.

Fluxurile de venituri se referă la întrebări cu privire la cât de mult, cât

de des și în ce moduri o companie primește venituri din oferirea

produselor și serviciilor sale. Deci, există o legătură strânsă cu

elementele de bază ale modelului de afaceri pentru clienți.

Unele modele comune de venituri sunt:

· Vânzări directe

· Model de abonament (lunar sau anual, prestabilit)

· Taxă de utilizare (tarif forfetar sau taxe la cerere (taxe per volum sau

per unitate))

· Chirie

· Model Matchmaker (de exemplu, partajarea aplicațiilor economice)

· Model Freemium (serviciu de bază gratuit, venituri din servicii

suplimentare)

Modelul de pânză de afaceri este logic compatibil cu raportarea integrată și cele

șase capitaluri. În acest sens, este important să lărgim sfera resurselor cheie pentru

a cuprinde rezultatele, dar și să interpretăm structura costurilor și fluxurile de

venituri nu numai în ceea ce privește capitalul financiar, ci și în orice modificare a

intrărilor și a rezultatelor, devenind fie o companie, fie o societate.

În acest capitol, am discutat despre modul în care puteți comunica părților

interesate crearea de valoare și modelul dvs. de afaceri. O parte vitală a creării de

valoare o reprezintă resursele pe care compania dvs. le folosește. În raportarea

integrată, aceste resurse sunt denumite capitaluri. Capitolul următor vă ajută să

identificați și să măsurați aceste capitaluri. De asemenea, vă oferă o definiție concisă

a celor șase capitaluri delimitate în raportarea integrată și le ilustrează cu exemple și

indicatori cheie de performanță.
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Identificarea capitalurilor și măsurarea acestora urmează procesul tipic

(iterativ) de management al „planului”, „implementării” (efectuării) și

„schimbării” (evaluării și revizuirii).

Figura 42: Identificarea capitalului și ciclul de măsurare

(Sursa: Impact Measurement Working Group (2014), Measuring impact. Subject paper of 

the Impact Measurement Working Group (2014, p. 7))

Stabilirea obiectivelor: capitalurile (intrările) sunt stocuri de valoare care pot fi

mărite, scăzute sau transformate prin activitățile și rezultatele companiei dvs.

Identificarea capitalurilor poate fi determinată de activitatea sau sectorul dvs. în care

își desfășoară activitatea compania. Conștientizarea capitalurilor pe care compania

dvs. le folosește în activitățile sale de afaceri permite planificarea resurselor și luarea

deciziilor conexe. O companie poate utiliza resurse tangibile și intangibile. Materiile

prime, terenurile, forța de muncă și resursele financiare sunt elementele de intrare

tangibile, în timp ce ideile, informațiile și cunoștințele sunt elementele de intrare

intangibile.

Dezvoltarea cadrului și selectarea indicatorilor: determinați ceea ce doriți să

examinați și să definiți, respectiv domeniul de măsurare. Elaborați un cadru eficient

care să integreze valori și să descrie modul în care colectați și utilizați datele. Este

important să se cuantifice stocurile și fluxurile de valoare. De asemenea, ar trebui să

măsurați performanța, referindu-vă la realizările companiei în raport cu obiectivele

strategice sau rezultatele privind efectele acestora asupra capitalurilor.

Figura 43: Inputuri, outputuri, rezultate

(Sursa: prelucrare după Impact Measurement Working Group (2014), Measuring impact. Subject paper 

of the Impact Measurement Working Group (2014, p. 6))

http://gsgii.org/wp-content/uploads/2017/07/Measuring-Impact-WG-paper-FINAL.pdf
http://gsgii.org/wp-content/uploads/2017/07/Measuring-Impact-WG-paper-FINAL.pdf
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I. IDENTIFICAREA ȘI MĂSURAREA CAPITALURILOR

În timp ce stabiliți indicatorii de performanță, puteți face distincția între

indicatorii întârziați și indicatorii principali. Primul grup servește pentru a

evalua dacă rezultatele dorite au fost atinse. Celălalt grup are ca scop să

stabilească ținte pentru rezultate și evenimente viitoare. Este recomandat să

vă mapați toți indicatorii de performanță pentru a obține o hartă a

sistemului de măsurare. Acordați atenție punctelor reci, care reprezintă zone

insuficient controlate, precum și punctelor supraîncălzite cu un nivel ridicat

de redundanță a informațiilor.

Figura 44: Harta indicatorilor de performanță (măsoară gradul de 

mulțumire al clientului)

Colectarea și stocarea datelor: este important să colectați, să organizați și să

stocați în mod fiabil date calitative sau cantitative, ceea ce reprezintă un pas

critic în înțelegerea rezultatelor și impactului organizației asupra mediului

intern și extern. Următorii pași sunt utili:

1) dezvoltați criterii și politici pentru colectarea datelor - gândiți-vă la

modalitățile și frecvența colectării datelor.

2) identificați sursele de date relevante - luați în considerare datele extrase

din sistemele IT existente, datele obținute din sondaje și interviuri.

3) colectați, organizați și stocați datele în timp util și organizat - rețineți că

datele cantitative extrase din bazele de date vor necesita, de obicei,

transformare și agregare. Datele calitative care rezultă din sondaje și

interviuri pot fi necesare să fie organizate și codificate în categorii.

Validare: pentru a vă valida datele și a vă asigura o calitate suficientă, ar

trebui să:

1) verificați dacă datele sunt complete și transparente prin verificări

încrucișate de calcule și ipoteze față de sursele de date cunoscute, acolo

unde este cazul

2) luați în considerare un compromis între informații insuficiente pentru a

lua decizia corectă și momentul obținerii de date suplimentare

3) vă asigurați că atât colectarea cât și prelucrarea datelor nu sunt

consumatoare de timp și costisitoare.
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I. IDENTIFICAREA ȘI MĂSURAREA CAPITALURILOR

Analiza datelor: când sistemul KPI este instalat și

datele colectate, este recomandat să revizuiți și

să analizați valorile pentru a înțelege cum

progresează afacerea dvs. în raport cu

obiectivele.

Raportarea datelor: Rezultatele analizei

sistemului dvs. KPI ar trebui să fie partajate cu

părțile interesate cheie. Este important să se

dezvăluie KPI-urile în mod coerent, credibil și

fiabil pentru a informa eficient cu privire la

decizii părților interesate relevante și afectate.

Managementul bazat pe date: ultimul pas este

evaluarea feedback-ului părților interesate cu

privire la datele raportate și adresarea

recomandărilor pentru a face schimbări

operaționale sau ajustări la sistemul KPI. Acest

proces ar trebui revizuit periodic, pentru a

identifica dacă sunt necesare modificări în

raportarea integrată. În următoarea subsecțiune,

descriem în detaliu cele șase capitaluri.



I.1. Capital financiar
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I.2. Capital fabricat
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I.3. Capital intelectual
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I.4. Capital uman
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I.5. Capital social și relațional
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I.6. Capitalul natural
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J.1. Identificare

În ultimul capitol, am prezentat fiecare capital separat. Cu toate acestea, este important

să recunoaștem relațiile dintre acel moment. La acestea ne îndreptăm în acest capitol.

Fiecare dintre cele șase capitaluri suferă modificări pe parcursul vieții unei companii. În

modelul de gândire integrată, niciuna dintre schimbări nu ar trebui luată în considerare

izolat, fără a analiza toate relațiile și interdependențele dintre capitaluri.

Modificările tipice în fiecare dintre majuscule sunt după cum urmează:

● financiar - pozitiv: generând excedent de numerar din (re) investiții de capitaluri

proprii sau excedent operațional, precum și punerea în comun a fondurilor externe

(împrumuturi, subvenții); sau negativ: prin suportarea costurilor sau decontarea

pasivelor;

● fabricat - pozitiv: prin facilități de clădiri, achiziționarea de echipamente, acces la

orice infrastructură externă; sau negativ: atunci când activele sunt vândute sau

lichidate;

● intelectual - pozitiv: prin asigurarea proprietății intelectuale proprii sub formă de

brevete, drepturi de autor, secrete comerciale sau mărci comerciale; sau negativ: atunci

când controlul asupra proprietății intelectuale sau accesul la aceasta se pierde;

● uman - pozitiv: atunci când angajații unei companii dobândesc cunoștințe,

competențe, abilități și experiență; sau negativ: atunci când angajații cheie pleacă și

fondul de cunoștințe organizaționale este afectat;

● social și relațional - pozitiv: atunci când o companie obține anumite beneficii prin

rețelele sale de parteneri și susținători; sau negativ: atunci când își pierde reputația sau

chiar o licență de operare;

● natural - pozitiv: atunci când o companie obține acces la astfel de resurse, cum ar fi

apa, pământul, mineralele, aerul și pădurile; sau negativ: atunci când are un impact

negativ asupra mediului natural.

J.2. Exemple

Relațiile și interdependențele dintre cele șase capitaluri pot

fi văzute în două moduri:

● ca influențe pozitive, atunci când utilizarea sau creșterea

unui capital stimulează creșterea unui alt capital (a se

vedea exemplele din figura 45),

● și ca compromisuri negative, atunci când utilizarea sau

creșterea unui capital duce la epuizarea unui alt capital (a

se vedea exemplele din figura 46)
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Figura 45: Interdependența dintre cele șase capitaluri – influențe pozitive
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Figura 46: Interdependența dintre cele șase capitaluri– compromisuri privind aspectele negative
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J.3. Publicarea informației

Modificările capitalurilor aferente nu trebuie să fie proporționale în cazul

influențelor pozitive sau echivalente în cazul compromisurilor negative. Nu există

niciun principiu de reținere a sumei totale a capitalului - în cazul în care un capital ar

putea fi transferat în altul fără valoare adăugată. Dimpotrivă, creșterea cumulativă a

capitalurilor indică creșterea afacerilor, iar scăderea cumulată a capitalurilor

semnalează recesiunea acesteia. Prin urmare, rolul managerilor în IMM-uri este de a

găsi cele mai bune modalități de a construi capitaluri existente declanșând relații

pozitive și atenuând efectele compromisurilor negative, având în vedere creșterea

durabilă a întregii afaceri.

Deoarece cele șase capitaluri pot fi dificil de capturat cu un sistem de măsurare

uniform, dezvăluirea interrelațiilor poate lua o formă descriptivă cu sprijinul unor

metrici care încearcă să cuantifice capitalurile. Un IMM ar trebui să raporteze în

acest sens:

● politicile și obiectivele sale generale legate de cele șase capitaluri,

● influențe pozitive și compromisuri negative între capitaluri, care sunt tipice pentru

sectorul industrial și dimensiunea unei companii,

● proiectele sale în desfășurare legate de oricare dintre capitaluri (de exemplu,

investiții financiare, construirea infrastructurii, brevetarea cunoștințelor, instruirea

personalului, stabilirea de relații cu grupuri de interese sau desfășurarea de proiecte

de mediu) cu rezultatele așteptate, modalități de obținere a acestor rezultate și

metode de documentare a acestora,

● modificările așteptate ale unui capital și efectele lor pe termen scurt (rezultate din

proiectele în curs) și impacturile pe termen lung (rezultate din politici) asupra altor

capitaluri, prin furnizarea de modalități fiabile de măsurare sau captare a acestor

influențe,

● evenimente neașteptate care afectează cumulativ capitalele, în

special cele care duc la epuizarea capitalurilor (de exemplu,

calamități naturale, avarii industriale, instabilități sociale etc.)

● orice alte informații relevante care pot ajuta la înțelegerea

schimbărilor din cele șase capitaluri care au avut loc sau care vor

avea loc și pot contribui la crearea valorii, conservarea sau

eroziunea pe termen scurt, mediu și lung.

După ce ne-am concentrat în ultimele două capitole asupra

capitalurilor și a relațiilor lor, acest ghid se încheie în capitolul

următor oferindu-vă indicații și cele mai bune practici despre cum

să vă vizualizați compania și crearea valorii sale în raportul dvs.

integrat.
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După ce ați reunit toate informațiile de care aveți nevoie, este momentul să vă

compilați raportul integrat. Deciziile importante de luat în această fază sunt

selectarea elementelor de informații pe care să le includeți în raportul dvs.,

software-ul și instrumentele pe care doriți să le utilizați, formatul raportului dvs. și

tipul de vizualizări pe care doriți să le utilizați. În loc să furnizeze o listă extinsă cu

posibile bune practici și articole de raportare, acest capitol discută principiile și

aspectele cheie de luat în considerare.

Procesul de combinare a tuturor informațiilor relevante și materiale într-un raport

integrat necesită să luați în considerare următoarele aspecte cheie:

Figura 47: Aspecte privind raportul integrat

Pentru a produce un raport integrat informativ și util, este necesar

să ne concentrăm asupra obiectivelor: utilizatorii așteptați și nevoile

lor informaționale. Strâns legată de această întrebare despre cine

sunt utilizatorii este și problema scopului raportului:

• Raportul este în primul rând o sursă de informații pentru părțile

interesate externe sau

intenționați să-l utilizați și ca instrument de responsabilizare?

• Intenționați să creați un raport integrat pentru a sprijini luarea

deciziilor angajaților dvs. sau conducerea companiei

dumneavoastră?

Când răspundeți la aceste întrebări, este important să vă gândiți la

strategia dvs. generală de comunicare, deoarece un raport integrat

poate servi ca instrument strategic de comunicare. Ca atare, trebuie

să luați în considerare, de asemenea, dacă doriți să dezvăluiți în

mod voluntar un raport integrat autonom sau să faceți ca raportul

dvs. integrat să îndeplinească cerințele dvs. de divulgare legală.

În strânsă legătură cu întrebările utilizatorului și scopul unui raport

integrat este modul de implementare a raportului integrat, adică

formatul dorit. Un raport detaliat tipărit, cu numeroase narațiuni

publicabile pe o pagină web, poate fi un format adecvat pentru

informarea părților interesate și îndeplinirea cerințelor legale de

divulgare. Un astfel de raport este totuși costisitor de realizat și nu

este foarte util pentru utilizatorii interni din cadrul companiei dvs.

Pentru utilizatorii interni, este mai potrivit un instrument de

raportare personalizabil cu informații ușor de exportat. Un raport

bazat pe web care permite diferite formate pentru diferite grupuri

de utilizatori poate fi o soluție bună pentru un raport care servește

atât utilizatorilor interni, cât și celor externi.



K. RAPORTARE/VIZUALIZARE

INTEREST – INTEgrated REporting for SMEs Transparency https://www.interest-project.eu 

După ce ați ales formatul raportului, trebuie să decideți și ce software să utilizați

pentru a compila raportul. Pentru formate simple, este suficient software-ul

standard de editare pe birou. Dacă doriți să utilizați un format bazat pe web care

permite personalizarea informațiilor ca instrument interactiv pentru utilizator,

trebuie să verificați ce pachete software oferă aceste soluții și vă puteți gândi să

angajați o companie de consultanță externă pentru personalizare și formatare.

Într-un ultim pas, ar trebui să determinați modul în care informațiile din raportul

integrat trebuie vizualizate, ținând cont de toate aspectele anterioare:

• Intenționați să vă bazați mai mult pe informațiile narative?

• Doriți să utilizați grafice?

În funcție de utilizatorii raportului și de nevoile lor informaționale, este important să

stabiliți cum puteți comunica informațiile relevante și materiale într-un mod ușor de

înțeles.

Există mai multe cadre pentru a ajuta organizațiile să dezvolte sisteme de raportare

orientate către utilizator și să ofere îndrumări pentru selectarea instrumentelor de

vizualizare adecvate. Atunci când redactați raportul, vă recomandăm să respectați

Standardele Internaționale de Comunicare în Afaceri, un cadru susținut de Asociația

IBCS și înrădăcinat în activitatea Dr. Hichert și McKinsey & Company. La baza

acestor reguli se află aplicarea regulii SUCCES:

Figura 48: Regula SUCCES

(Sursa: preluare din International Business Communication Standards)

https://www.ibcs.com/standards/#%3F=
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Un raport integrat trebuie să transmită un mesaj clar (să spunem) care este îndreptat

către utilizatori. Mesajul dvs. ar trebui să fie ușor de înțeles și implică faptul că informațiile

cheie sunt prezentate direct utilizatorului. Folosiți propoziții scurte și formulări precise și

utilizați elemente grafice pentru a evidenția aspecte foarte importante în raportul dvs.

Este important să dezvoltați o vizualizare clară și convenție de stil (de exemplu, limbaj, dar

și scale în grafice) pentru a asigura coerența în cadrul unui raport. Unificarea convențiilor

de raportare face ca rapoartele dvs. să fie mai accesibile, și mai ușor de înțeles pentru

destinatarii dvs.

Când afișați informații, nu vă pierdeți în detalii. Trebuie să condensați informațiile pentru a

permite raportarea eficientă și pentru a ajuta utilizatorii să raporteze imaginea de

ansamblu.

Verificați dacă toate informațiile prezentate sunt corecte și lipsite de ambiguități, în special

prin utilizarea unor scale și monede comune.

Pentru a selecta vizualizările adecvate, trebuie să vă exprimați corect informațiile în grafice

și tabele. Este important să urmați convențiile standard pentru selectarea graficelor

adecvate, precum și a elementelor vizuale (de exemplu, diagrame, grafice cu bare și

grafice liniare). Luați în considerare faptul că seriile cronologice se execută de obicei de la

stânga la dreapta și că diagramele circulare care prezintă procente din total ar trebui să se

adauge la total (adică 100%).

În raportul dvs. și în toate vizualizările, excludeți aspecte care nu au nicio relevanță sau

care nu au sens. Simplificarea raportului dvs. este un aspect important pentru a vă asigura

că nu distrageți atenția utilizatorului. Această regulă implică, de asemenea, că vizualizarea

dvs. trebuie să includă doar elementele necesare. Culori inutile, umbrirea sau utilizarea pe

scară largă a elementelor grafice elaborate trebuie evitate. Păstrați-vă graficele și

diagramele simple.

Structura raportului dvs. ar trebui să se concentreze asupra nevoilor de informații ale

utilizatorilor dvs. Asigurați-vă că raportul dvs. nu are lacune și nici suprapuneri. Aplicarea

unei structuri consistente atunci când se raportează la mai multe grupuri de părți

interesate diferite poate fi o provocare.

Aceste șapte reguli se combină în pilonii standardelor IBCS::

Figura 49: Trei piloni ai standardelor IBCS 

(Sursa: International Business Communication Standards)

https://www.ibcs.com/standards/
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Primul pilon este despre crearea unei linii de poveste adecvate, al doilea pilon se

referă la utilizarea vizualizărilor adecvate, iar ultimul pilon se referă la utilizarea

limbajului în raport.

Pe scurt, raportul dvs. integrat ar trebui să corespundă următoarelor principii

directoare:

Figura 50: Principii de ghidare pentru compilarea raportului
integrat

În plus, trebuie să rețineți că raportul dvs. integrat nu este o publicație unică,

ci este publicat periodic. Prin urmare, este de asemenea recomandabil să luați

în considerare aceste aspecte suplimentare:

• Coerență: aspectul raportului dvs., structura tabloului de bord și KPI-urile

definite ar trebui să fie consecvente în timp pentru o înțelegere și o

recunoaștere mai ușoară și mai rapidă.

• Eficiență: raportul trebuie creat rapid cu un grad ridicat de furnizare și

prelucrare automată a datelor. Datele de intrare trebuie să fie fiabile și

documentate. Procesele standardizate vă ajută să reduceți timpul și efortul

necesar pentru crearea raportului integrat.

Acest ghid vă oferă instrucțiuni practice pentru a vă ajuta să implementați

rapoarte integrate și o gândire integrată în organizația dvs. Acesta v-a

prezentat rapoarte integrate și a furnizat instrumente pentru a le utiliza în

punerea în practică a trei aspecte cheie ale comunicării implicate în raportarea

integrată - cu cine să comunicați (părțile interesate), cu ce să comunicați

(materialitate) și unde să obțineți informațiile necesare (surse de date). Acesta

v-a arătat cum puteți comunica despre dimensiunile centrale ale companiei

dvs. - organizația și mediul în care operați, structurile de guvernanță, crearea

de valoare și modelul dvs. de afaceri. Ghidul a specificat, de asemenea, modul

în care puteți identifica și măsura capitalurile precum și relația dintre acestea.

S-a încheiat prin a vă oferi indicații cu privire la modul de prezentare și

vizualizare eficientă a companiei dvs. în raportul dvs. integrat.

Feedback-ul și comentariile dvs. despre ghid sunt binevenite.

Conținutul acestui ghid este elaborat în continuare în cel de-al treilea rezultat

al proiectului INTEREST - programe de instruire pentru manageri și studenți

cu referire la IMM-uri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul 

web INTEREST.
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