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Abstract 

 

In the contemporary world, a large number of users (investors, founders, etc.) can not be satisfied with the amount of 

information that is presented in the entity's financial statements. 

In this context, there was a pressing need to develop such reporting, in which to reveal more quality information: 

financial and non-financial. Such a possibility to disclose information was presented by the International Integrated 

Reporting Council (IIRC). The Council has developed and published the "Integrated Reporting" Standard. 
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Introducere 

În lumea contemporană, un număr mare de utilizatori (investitori, fondatori, etc.) nu pot fi 

satisfăcuţi de volumul de informaţii care este prezentat în situaţiile financiare ale entităţii. 

În acest context, a apărut necesitatea stringentă de a elabora astfel de raportare, în care să 

dezvăluie mai multe informaţii calitative: financiare şi nefinanciare. O astfel de posibilitate de a 

divulga informaţia, a fost prezentată de Consiliul Internaţional de Raportare Integrată (IIRC), care 

este o coaliţie autorităţilor de reglementare, investitori, companii, contabili şi firmelor de 

contabilitate şi ONG-uri. Membrii coaliţiei împărtăşesc opinia că furnizarea informaţiei privind 

crearea valoarii ar trebui să fie următorul pas sau nivel în dezvoltarea raportării corporative. 

Obiectivul pe termen lung al Consiliul Internaţional de Raportare Integrată (IIRC) este 

implementarea gândirii integrate care stă în baza întocmirii raportului integrat.  

Dezvoltarea gândirii şi raportării integrate, rezultatul căreia este distribuirea eficientă a 

capitalului, va contribui la stabilitatea financiară şi este orientată spre: 

 îmbunătăţirea calităţii informaţiilor disponibile furnizorilor de capital financiar; 

 dezvoltarea unei abordări mai coerente şi mai eficace aferente raportării corporative, care 

va uni diferite seturi de raportare şi va furniza informaţia completă privind factori care au un 

impact semnificativ la capacitatea entităţii de a crea valoarea adăugată în o lungă perioadă de 

timp; 

 creşterea responsabilităţii în gestionarea capitalului (financiar, industrial, intelectual, 

uman, socio-reputaţional, natural);  

 sprijin pentru gândirea integrată şi acceptarea deciziilor şi acţiunilor axate pe crearea 

valorii adăugate în perioada îndelungată. 

Consiliul a elaborat şi a publicat Standardul „ Raportarea integrată”, care difineşte 

„raportarea integrată ca procesul, bazat pe gândirea integrată, în urma căreia se creează periodic 

raportul integrat al entităţii privind crearea valorii în perioadă indelungată de timp şi privind 

documente referitoare la aspectele legate de crearea acestei valoari”. 

Standardul „Raportarea Integrată„ este alcătuit din următoarele capitole, reprezentate în 

figura 1.  

http://www.ase.md/
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Figura 1. Structura Standardului „Raportarea Integrată„ 
Elaborat: de autor în baza informaţiilor Standardului „Raportarea Integrată„ 

 

Acest standard este predominant destinat utilizării de către societăţile comerciale, cu toate 

acestea, poate fi folosit şi în sectorul public şi de organizaţiile necomerciale. 

Raportul integrat explică modul în care entitatea creează valoarea, care:  

 este expusă de mediul extern; 

 creată prin interacţiune cu părţile interesate; 

 depinde de diferite resurse. 

Astfel, raportul integrat este vizat pentru a oferi informaţii detaliate despre:  

 mediul extern care afectează entităţile; 

 resurse şi capitaluri (financiare, industriale, intelectuale, umane, social-reputaţionale şi 

naturale); 

 interacţiunea entităţii cu mediul extern. 

Succesul oricărei entităţii depinde de o varietate de forme de capital, şi standardul oferă o 

clasificare a capitalurilor. 

Următoarele principii fundamentale stau la baza pregătirii şi prezentării informaţiilor 

dezvăluite în raportul integrat: 

 focusarea strategică şi direcţionarea în viitorul, 

 conectivitate de informaţii, 

 interacţiunea infotmaţiilor, 

 caracterul semnificativ, 

 veridicitatea şi plenitudinea, 

 consecvenţa şi comparabilitatea. 

Raportul integrat prezintă conectivitate de informaţii care reflectă legătura între: 

 Elemente de conţinut. Raportul integrat uneşte elementele de conţinut în imaginea de 

ansamblu, care reflectă dinamica şi sistemul de interacţiune între diferite aspecte ale activităţii 
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entităţii în ansamblu. (de exemplu: informaţii aferente adaptării strategiei entităţii în economia de 

piaţă, modele de afaceri ale entităţii, etc.),  

 Trecutul, prezentul şi viitorul. Raportul dezvăluie informaţia privind analiza, desfăşurată 

de entitate în ceea ce priveşte de activitatea sa, prin compararea rezultatelor perioadei trecute şi 

prezente, 

 Capitaluri. Raportul integrat prezintă informaţii privind interdependenţă intre diferite tipuri 

de capitaluri şi distribuţia optimă de capital, precum şi impactul modificărilor lor,  

 Informaţii financiare şi alte informaţii, 

 Informaţii cantitative şi calitative, 

 Informaţii furnizate de conducerea întreprinderii, 

 Informaţiile prezentate în raportul integrat şi în alte rapoarte distribuite de entitate, se 

stabileşte că toate tipurile de date sau informaţii, provenite din entitate, trebuie să fie în 

concordanţă. 

Informaţia prezentată în raportul integrat trebuie să fie semnificativă. Pentru a determina 

dacă informaţiile sunt semnificative se utilizează raţionamentul profesional. 

Temelia pentru procesul de determinare a caracterului semnificativ este conceptul de 

perimetrul de raportare. Procesul de determinare a perimetrului de raportare are două aspecte: 

 informaţiile prezentate în cadrul situaţiilor financiare şi;  

 alte informaţii, care sunt întocmite şi prezentate de entitate, care au un impact 

semnificativ asupra capacităţii entităţii de a crea valoare. 

Scopul depăşirii limitelor cadrelor situaţiilor financiare este identificarea riscurilor, 

oportunităţilor şi rezultatelor entităţii de a activa efectiv în viitor. 

Raportul integrat include următoarele opt elemente  

 Analiză entităţii şi a mediului extern, 

 Management, 

 Business modele, 

 Riscuri şi oportunităţi, 

 Strategia şi alocarea resurselor, 

 Rezultatele activităţii, 

 Perspectivele pentru viitor, 

 Principii de bază ale pregătirii şi prezentării. 

Analiză entităţii şi a mediului extern. În raportul integrat se determină misiunea şi 

strategia entităţii, principalele activităţi şi pieţe; mediul concurenţial şi poziţionarea pe piaţă (având 

în vedere factori cum ar fi ameninţarea apariţiei noi concurenţi şi înlocuire de produse sau de 

servicii, etc.), numărul de angajaţi, venitul obţinut, etc. 

Management. Raportul integrat oferă informaţii cu privire la modul în care următoarele 

aspecte sunt asociate cu capacitatea entităţii de a crea valoarea: 

• structura managementului entităţii, inclusiv abilităţi, diversitatea socială şi culturală a 

conducerii, funcţiile de gestionare, precum şi impactul cerinţelor de reglementare pentru proiectarea 

structurii managementului; 

• procesele specifice folosite pentru luarea deciziilor strategice şi atitudinea faţă de riscuri şi 

mecanismele de luare a deciziilor 

• responsabilitatea persoanelor cu funcţii de management, pentru promovare inovare şi 

crearea oportunităţilor pentru inovare. 

• modul în care sunt legate remunerarea şi stimulentele pentru crearea valorilor în 

perspectivele pe termen scurt şi lung.  

Business modele includ definirea elementelor de bază ale modelelor de afaceri (o schemă 

simplă sau combinată), elementele de bază ale modelului de afaceri, circumstanţele specifice ale 

entităţii. 
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Riscuri şi oportunităţi. În raportul integrat poate fii stipulate următoarele: surse specifice 

de riscuri şi oportunităţi, care poate fi interne sau externe; evaluarea organizaţiei nivelului de 

probabilitatea de realizare a riscului sau posibilităţile şi amploarea consecinţelor în cazul apariţiei 

riscurilor; acţiuni şi măsuri specifice luate la prevenirea sau gestionarea riscurilor, obiective 

strategice relevante, etc. 

Strategia şi alocarea resurselor. În raportul integrat ca de obicei se indică următoarele: 

obiective strategice ale entităţii pe termen scurt, mediu şi lung; strategia care a fost elaborată şi pusă 

în aplicare pentru realizarea acestor obiective strategice; planurile de alocare a resurselor. 

Rezultatele activităţii. Raportul integrat conţine o descriere calitativă şi informaţii 

cantitative despre rezultate obţinute: relaţia dintre performanţa în trecut şi viitor, impact 

semnificativ asupra capitalului, etc. 

Perspectivele pentru viitor. Datele privind perspectivele entităţii trebuie să fie prezentată 

luând în consideraţie cerinţele legale şi de reglementare, cu care trebuie să se conformeze entitatea. 

Principii de bază ale pregătirii şi prezentării. Raportul integrat descrie principii de 

pregătire şi prezentare informaţiilor în raportul integrat, inclusiv: o scurtă descriere a procesului de 

determinare şi un rezumat al semnificativei informaţiei pentru entitate; o descriere a sferei de 

raportare şi a modului în care aceasta se aplică, structurile şi metodele utilizate pentru evaluare 

cantitativă şi calitativă ale factori esenţiali ale situaţiilor financiare. 

 

CONCLUZII 

Prevederile acestui standard poate fi analizate luând în consideraţie situaţia actuală în 

Republica Moldova, când proiectul de lege contabilităţii este deja elaborat şi a fost aprobat de 

Guvernul RM. Acest proiect oferă informaţii care ar trebui să fie dezvăluite de conducerea 

întreprinderilor, pe lângă prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, un raport integrat poate fi 

luat ca bază pentru un raport de conducere al întreprinderi mari. 
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