
Acum este timpul pentru o soluție globală – pentru a răspunde solicitării din partea investitorilor, factorilor de decizie și a altor părți interesate pentru un sistem 
de raportare care livrează informații consecvente, comparabile, fiabile și care pot fi asigurate relevante pentru crearea de valoare în cadrul întreprinderii, dezvoltarea 
durabilă și evoluția așteptărilor. O abordare fragmentată perpetuează ineficiența, costurile ridicate și lipsa de încredere. Activități importante se află în desfășurare (de 
exemplu, indicatorii WEF/IBC, grupul operativ al IOSCO, acțiunile pregătitoare ale EFRAG și alinierea dintre inițiativele principale de raportare), iar aceste eforturi trebuie 
să continue și în cele din urmă să contribuie la sistemul global emergent.

STRUCTURĂ
• Fundația IFRS, cu un mandat și o componență îmbunătățite, ar trebui să 

creeze un Consiliu pentru Standarde Internaționale de Sustenabilitate 
(„ISSB”), valorificând independența și succesul guvernanței IFRS (adică 
Consiliul de Monitorizare și Administratorii Fundației IFRS) pentru a 
elabora standarde globale și a raționaliza ecosistemul fragmentat actual.

• Sprijinul clar din partea instituțiilor globale precum IOSCO și finanțarea 
adecvată sunt esențiale pentru atingerea succesului.

• IASB trebuie să se concentreze în continuare pe standardele de raportare 
financiară. Coordonarea dintre ISSB și IASB va fi necesară pentru a evita 
suprapunerile și lacunele (de exemplu, Comentariile conducerii).

• Aplicabilitatea standardelor ISSB ar trebui să fie stabilită (de exemplu, 
IMM-uri versus entități de interes public).

• ISSB ar trebui să colaboreze atât cu jurisdicțiile care utilizează, cât și 
cu cele care nu utilizează IFRS, pentru a încuraja 
adoptarea și utilizarea la nivel global. 

• ISSB ar trebui să adopte o abordare bazată pe 
„elementele de bază”, lucrând cu și valorificând 
experiența și dispozițiile de prezentare a informațiilor 
aferente principalelor inițiative, inclusiv CDP, CDSB, 
GRI, IIRC și SASB.

ELEMENTE DE BAZĂ
• Elementul 1: Dispozițiile pentru informațiile nefinanciare importante 

concentrate pe performanța, profilul de risc, deciziile economice ale 
companiei și crearea de valoare în cadrul întreprinderii ar trebui să 
reprezinte mandatul ISSB. Această concentrare este consecventă cu 
activitatea IASB și va atrage un sprijin global extins.

• Elementul 2: ISSB trebuie, de asemenea, să colaboreze cu privire la 
dispozițiile de raportare proiectate pentru a trata efectele importante 
mai extinse ale companiei și ale dezvoltării durabile asupra economiei, 
mediului și oamenilor. Aceste dispoziții ar putea, în cele din urmă, să fie 
încorporate sau promovate în standardele ISSB.

• Elementul 3:  Sistemul trebuie să adapteze dispozițiile jurisdicționale 
suplimentare pentru a sprijini răspunderea publică locală. Ele nu ar 
trebui să afecteze elementele 1 și 2 și pot fi asimilate de acestea în timp.

• Cadru general: Informațiile financiare și nefinanciare 
trebuie să fie conectate prin intermediul unui cadru 
general conceptual. Principiile de raportare integrată și 
activitatea TCFD trebuie să servească drept punct de 
pornire.

ABORDARE GLOBALĂ 
Un nou consiliu normalizator de 
standarde este necesar pentru a 
construi și a coordona un sistem 

global coerent de raportare 
corporativă interconectată.

Îmbunătățirea raportării corporative: calea de urmat
IFAC face apel la crearea unui nou Consiliu pentru Standarde privind 
Sustenabilitatea pe lângă IASB
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COMPLETAREA ECOSISTEMULUI
• Guvernanța corporativă trebuie să evolueze pentru a furniza o supraveghere eficace a obligațiilor extinse de raportare.
• Pentru a genera informații de înaltă calitate va fi nevoie de sisteme de date și controale îmbunătățite la nivelul întreprinderii.
• Asigurarea este o componentă necesară a sistemului global. Activitatea IAASB va juca un rol esențial.
• Standardele de raportare și procesele de asigurare trebuie să fie pregătite pentru tranziția către digitalizare.
• Profesioniștii contabili și firmele trebuie să continue în a-și îmbunătăți competențele în ce privește întocmirea și asigurarea  

acestor noi informații și să lucreze îndeaproape cu experți în sustenabilitate și în alte domenii.
• Furnizorii de rating, clasificări sau indicatori privind sustenabilitatea/ESG trebuie să fie deschiși către elaborarea unor 

dispoziții globale de raportare cu scopul de a încorpora în activitatea lor informații consecvente, comparabile, fiabile și care 
pot fi asigurate.

• Raportarea din sectorul public trebuie, de asemenea, să evolueze astfel încât să prevadă informații mai cuprinzătoare.
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