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PREZENTARE
GENERALĂ
Informațiile privind sustenabilitatea1
primesc tot mai multă atenție și iau
amploare, fiind în centrul discuțiilor
la nivel global din multe motive, nu
în ultimul rând datorită atenției pe
care sustenabilitatea o primește în
afaceri și economie. Concentrarea
pe reziliența și supraviețuirea afacerii
a devenit și mai esențială din cauza
pandemiei de Covid-19, care a
contribuit și la scoaterea și mai mult în
evidență a anumitor probleme sociale
și a impactului unor companii asupra
mediului. De-a lungul anului 2021,
multe întreprinderi au căutat „noua
normalitate”. Între timp, necesitatea
unui consiliu internațional normalizator
de standarde privind sustenabilitatea a
continuat să crească2.

Grupul Consultativ PMM al IFAC
consideră că informațiile privind
sustenabilitatea sunt deja importante
pentru întreprinderile mici și mijlocii
(IMM-uri) și practicienii mici și mijlocii
(PMM-uri), nu doar pe termen lung.
Această publicație subliniază unele
dintre beneficiile pentru IMM-uri
din utilizarea și chiar și raportarea de
informații privind sustenabilitatea,
evidențiind gama de servicii oferite
de practicieni, inclusiv consiliere,
raportare, misiuni pe baza procedurilor
convenite (AUP) și asigurare. Ea explică
de asemenea cum PMM-urile pot
dezvolta abilități, cunoștințe și care sunt
primii pași. Publicul-țintă principal al
acestei publicații sunt PMM-urile (adică
practicienii), dar IMM-urile și alte părți
interesate ar putea de asemenea să o
considere utilă.

Nu există o definiție universal valabilă folosită pentru sustenabilitate sau informațiile nefinanciare. Pentru această publicație, informații privind sustenabilitatea
constituie o sintagmă-umbrelă care cuprinde informații privind chestiuni legate de angajați, furnizori, clienți, comunitate, drepturile omului, aspecte privind
mediul, sociale și de guvernanță (ESG).
2
Vedeți ultimele inițiative de reprezentare ale IFAC, Standarde de sustenabilitate | IFAC.
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IMPORTANȚA IMM-URILOR
ȘI A INFORMAȚIILOR PRIVIND
SUSTENABILITATEA
IMM-urile sunt esențiale pentru sănătatea, stabilitatea și sustenabilitatea
economiei globale: acestea contabilizează majoritatea produsului intern brut (PIB)
din sectorul privat, a patrimoniului și creării locurilor de muncă, a impactului social
și a amprentei de carbon. IMM-urile de la nivel global reprezintă mai mult de
90 la sută din entitățile economice și sunt de obicei definite în raport cu pragurile
cantitative stabilite de jurisdicții (de exemplu, numărul de angajați, volumul de
active și nivelul veniturilor). Cu toate acestea, realitatea este că IMM-urile diferă
foarte mult din punct de vedere al dimensiunii, vârstei, sectorului, proprietarului,
modelului de afaceri și aspirațiilor și nu pot fi tratate cu ușurință printr-o abordare
de tip mărime universală.
Există beneficii semnificative din utilizarea informațiilor privind sustenabilitatea
pentru procesul decizional intern și îmbunătățirea modului în care o întreprindere
gândește și planifică, precum și pentru modul în care își raportează povestea.
Următoarele sunt trei domenii de aprofundat:

•

Deținerea de informații privind sustenabilitatea pregătite, relevante și fiabile
care să faciliteze decizii de afaceri mai bine informate, să îmbunătățească
planificarea strategică și gestionarea riscurilor și astfel să intensifice concentrarea
pe gândirea integrată.

•

Raportarea de informații privind sustenabilitatea părților interesate externe și
partenerilor de afaceri care solicită acest lucru.

•

Solicitarea unui practician să efectueze o misiune AUP sau să obțină o asigurare
independentă pentru informațiile privind sustenabilitatea.
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IMM-urile joacă un rol
important în atingerea
Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă ale ONU. În special,
Obiectivul 8: „Promovează
creșterea economică inclusivă
și sustenabilă, locuri de
muncă și muncă decentă
pentru toți”, Obiectivul 9:
„Construiește o infrastructură
rezilientă, promovează
industrializarea sustenabilă și
susține inovația” (de exemplu,
Valorificarea potențialului
IMM-urilor pentru SDG-uri),
și Obiectivul 13: „Ia măsuri
urgente pentru combaterea
schimbărilor climatice și a
impactelor acestora”.
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SĂ AVEM INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA
PREGĂTITE, RELEVANTE ȘI FIABILE CARE SĂ
FACILITEZE DECIZII DE AFACERI MAI BINE
INFORMATE, SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PLANIFICAREA
STRATEGICĂ ȘI GESTIONAREA RISCURILOR ȘI ASTFEL
SĂ INTENSIFICE CONCENTRAREA PE GÂNDIREA
INTEGRATĂ.
Pentru unele IMM-uri, principala valoare
și principala utilizare a informațiilor
privind sustenabilitatea sunt pentru
luarea de decizii interne, mai degrabă
decât pentru raportarea externă.
Informațiile privind sustenabilitatea
relevante, în timp util, comparabile
și exacte sprijină IMM-urile să-și
gândească în mod holistic strategia ,
modelul de afaceri și impactul asupra
mediului și a societății. Într-adevăr, sunt
multe aspecte legate de sustenabilitate
pe care conducerea pur și simplu
nu-și poate permite să le ignore
dacă dorește să rămână rezilientă,
să gestioneze riscurile într-un mod
eficient și să ia decizii informate care să
îi asigure succesul sustenabil pe viitor.
De exemplu, dacă întreprinderea are
nevoie de o sursă fiabilă de apă pentru

procesul de producție al acesteia,
o secetă ca urmare a impactului
schimbărilor climatice este un risc care
trebuie monitorizat.
Perspectivele dobândite din informațiile
financiare și nefinanciare (adică privind
sustenabilitatea) sunt maximizate
atunci când acestea sunt conectate
printr-o abordare integrată. De
exemplu, unele oportunități pot avea
ca rezultat câștiguri financiare bune,
dar ar putea fi necesar să fie examinate
și holistic dacă rezultatele lor ar putea
dăuna reputației întreprinderii sau dacă
ar putea avea drept rezultat acțiuni
în instanță. Alte oportunități ar putea
aduce câștiguri pe termen scurt, dar
care să fie în detrimentul performanței
întreprinderii pe viitor.
4

Cadrul general internațional
de raportare integrată al Value
Reporting Foundation definește
gândirea integrată drept:

„Analizarea în permanență de
către o organizație a relațiilor
dintre diferitele sale unități
operaționale și funcționale
și «capitalurile multiple» pe
care organizația le folosește
sau afectează. Gândirea
integrată conduce la un proces
decizional integrat și la măsuri
care vor avea în vedere crearea
de valoare pe termen scurt,
mediu și lung.”
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O temă centrală a gândirii integrate
pentru IMM-uri se bazează pe
eliminarea fragmentărilor interne
dintre oameni și departamente astfel
încât organizația să poată înțelege
mai bine în mod colectiv elementelecheie ale afacerii. Aceste elemente
includ guvernanța, strategia, modelul
de afaceri și oportunitățile și riscurile
în contextul tendințelor și aspectelor
care afectează întreprinderea. Gândirea
integrată presupune de asemenea ca
organizația să ia în considerare diferitele
resurse consumate și relațiile pe care se
bazează, care să o poziționeze mai bine
pentru a lua decizii care să ajute la
asigurarea viabilității și rezilienței sale în
timp. Aceste considerente sunt adesea
foarte importante pentru IMM-uri
atunci când resursele conducerii
pot fi limitate, deși în multe situații
proprietarii-administratori ar putea
deja să aibă intuitiv o gândire integrată
și ar trebui doar să își intensifice
concentrarea. Un avantaj pentru
IMM-uri este că, în comparație cu
organizațiile mai mari cu modele de
afaceri mai complexe, procesul de
implementare a gândirii integrate
poate fi mai ușor și să consume mai
puțin timp.

Există o presiune din ce în ce
mai mare în anumite industrii
pentru ca întreprinderile să
aibă practici mai sustenabile.
De exemplu, contribuția
IMM-urilor la deșeurile cauzate
de poluare se estimează la
60-70% din totalul global.

Există avantaje semnificative din
crearea (sau îmbunătățirea) proceselor,
sistemelor și controalelor pentru
identificarea, evaluarea și analiza
informațiilor privind sustenabilitatea.
Acestea pot include îmbunătățirea
eficiențelor și diferențierea de
competitori. Beneficiile activităților
legate de mediu pentru IMM-uri
includ îmbunătățirea performanței
financiare și scăderea costurilor prin
confruntarea cu riscurile afacerii și
găsirea de soluții pentru acestea;
aceasta poate include îmbunătățirea
reputației întreprinderii și solidificarea
legitimității în relațiile acesteia cu
părțile interesate. Informațiile privind
sustenabilitatea oferă baza pentru
optimizarea practicilor de afaceri
sustenabile și asigură inclusiv condiții
de muncă ce promovează sănătatea
și siguranța, susținând diversitatea și
incluziunea și reducerea risipei și a
costurilor cu energia. Riscurile inacțiunii
pot fi considerabile.

Publicația IFAC și a Consiliului Internațional pentru Raportare
Integrată (IIRC) „Crearea de valoare pentru IMM-uri prin
intermediul gândirii integrate – Beneficiile raportării integrate”
ajută IMM-urile, inclusiv organizațiile nonprofit, să adopte gândirea
și raportarea integrate și să realizeze beneficiile acestora.

Servicii de consiliere privind informațiile legate
de sustenabilitate
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere și o diversificare în furnizarea de servicii de
consiliere de afaceri. Planul de acțiune pentru transformarea activității –
O foaie de parcurs pentru viitor al IFAC a tratat evoluția modelului de operare
și construirea de servicii de consiliere ca fiind unele dintre domeniile-cheie care
trebuie să fie „pregătite pentru viitor”. Acest lucru a inclus reevaluarea serviciilor
furnizate și trecerea de la servicii tranzacționale la servicii strategice concentrate
pe utilizarea de informații bazate pe date. El a scos de asemenea în evidență
importanța specializării, care poate fi pe aspecte legate de sustenabilitate.
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•

Adunarea de date fiabile care
să furnizeze informații privind
sustenabilitatea exacte, în timp util,
relevante și comparabile.

•

Proiectarea raportării, gestionării
riscurilor și a sistemelor de
guvernanță la nivel intern și consilierea
pentru îmbunătățirea proceselor.

•

În calitate de consilieri de încredere,
PMM-urile sunt bine poziționate
pentru a oferi îndrumări și recomandări
conducerii unui IMM pe aspecte privind
sustenabilitatea. Aceasta deoarece
ele cunosc întreprinderea, precum și
industria și mediul în care operează
aceasta. Ele pot discuta aspecte legate
de informațiile privind sustenabilitatea
care în prezent nu se află pe radarul
întreprinderilor și pot combina
cunoștințele financiare și nefinanciare
pentru a oferi orientări cu privire la cea
mai bună cale de acțiune pe diferite
aspecte, precum:

Optimizarea practicilor de afaceri
sustenabile și responsabile (de
exemplu, reducerea costurilor
resurselor și energiei și investirea în
noi echipamente și procese pentru
îmbunătățirea eficienței). Aceasta
s-ar putea baza pe informații din
indicatori personalizați care pot
pune împreună analiza raportului
și a vizualizării datelor pentru a
combina un parametru nefinanciar
cu unul financiar.

•

Consilierea cu privire la guvernanța
solidă în cadrul întreprinderilor
de familie, inclusiv alinierea la
practicile moderne de guvernanță
a întreprinderilor și necesitatea
planificării timpurii a succesiunii.

•

Indicatori de proiectare și
monitorizare și obiective sustenabile
bazate pe strategia întreprinderii.

•

Desfășurarea unei analize a
scenariilor pentru a facilita evaluările
riscurilor (de exemplu, contribuind
la înțelegerea expunerii la impactul
schimbărilor climatice asupra
marjelor operaționale).

•

Schițarea părților interesate
cheie și identificarea riscurilor
și oportunităților lanțului de
aprovizionare.

•

Oferirea de consiliere pentru a
deveni o corporație certificată B
(Corpul B) ca „o întreprindere
care îndeplinește cele mai înalte
standarde de performanță socială
și de mediu verificată, transparență
publică și răspundere juridică”.

Profesioniștii contabili în practica publică trebuie să adere la cele mai înalte standarde de etică.
Organizațiile membre IFAC trebuie să adopte și să implementeze standarde de etică la fel de stricte ca
cele cuprinse în Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența) emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili (IESBA).
Codul IESBA include dispoziții privind independența, dintre care unele interzic
întreprinderilor să furnizeze anumite tipuri de servicii, altele decât cele de
asigurare (NAS), clienților lor de audit. De exemplu, NAS nu trebuie să implice
asumarea de către conducere a unei responsabilități pentru un client de audit.
Responsabilitățile conducerii implică controlul, conducerea și direcționarea
unei entități, inclusiv luarea deciziilor referitoare la achiziția, repartizarea și
controlul resurselor umane, financiare, tehnologice, fizice și necorporale.
Prevederile au fost revizuite recent clarificând și tratând circumstanțele în care firmele ar putea sau nu
să ofere un NAS unui client de audit sau de asigurare. Acestea vor intra în vigoare pentru auditurile și
revizuirile situațiilor financiare pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2022 sau ulterior acestei
date.

6

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI – OPORTUNITATEA PENTRU PRACTICIENI

RAPORTAREA DE INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA
PĂRȚILOR INTERESATE EXTERNE ȘI PARTENERILOR DE
AFACERI CARE SOLICITĂ ACEST LUCRU.
În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de IMM-uri
care raportează informații privind sustenabilitatea și se
preconizează că această tendință va crește. Există mai
multe motive, cum ar fi presiunile lanțului de aprovizionare
(efectul de „domino” de la întreprinderile mari care doresc
sau sunt obligate să se asigure că lanțul lor de aprovizionare
îndeplinește standarde specifice), dispozițiile de reglementare
și cererile părților interesate (de exemplu, cererea băncilor
sau a companiilor de asigurări care au nevoie de informații
fiabile pentru a-și îndeplini propriile cerințe de reglementare).
IMM-urile ar putea dori să raporteze în mod voluntar pentru
a demonstra că rămân în fruntea jocului comparativ cu
competitorii lor, totodată.
IMM-urile vor răspunde diferit la aceste presiuni în funcție
de mărimea lor, sectorul, proprietarii, modelele de afaceri
și resursele disponibile. Este posibil ca IMM-urile care au
implementat ISO 14001, standardul internațional pentru
sistemele de management al mediului, să aibă procese și
informații care sunt necesare, de asemenea, pentru a raporta
cu privire la impactul asupra sustenabilității și la performanță.
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Pe lângă îmbunătățirea proceselor
de conducere și luare de decizii
interne cum a fost evidențiat mai sus,
raportarea privind informațiile legate
de sustenabilitate ar trebui să fie văzută
ca o investiție – nu doar ca un cost –
deoarece poate aduce și alte beneficii
semnificative, inclusiv:

•

Creșterea încrederii și credibilității
în rândul clienților, furnizorilor, altor
părți interesate și al societății.

•

Maximizarea potențialului de a
transfera, vinde sau preda afacerea
prin furnizarea unei baze mai bune
de evaluare.

•

Garantarea finanțării la un cost
rezonabil. Mulți creditori vor dori
să știe cum a fost folosit capitalul
financiar în trecut și care sunt
intențiile pentru viitor în baza unei
strategii holistice și a unui plan de
afaceri complet. În plus, aceasta ar
putea permite accesul la finanțare
care în caz contrar ar putea fi
indisponibilă, cum ar fi subvențiile

publice care necesită o cerere de
achiziții publice.

•

Atragerea și menținerea personalului
talentat. Angajații își doresc să lucreze
pentru organizații care își propun
să aibă un impact pozitiv asupra
mediului și societății. Cercetările
indică faptul că majoritatea
milenialilor nu vor accepta un loc
de muncă dacă întreprinderea nu
are o politică solidă de raportare
a sustenabilității corporative (CSR)
și că generația Z face alegeri de
carieră pe baza abordării privind
sustenabilitatea a unei organizații
și sunt „prima generație care
acordă prioritate scopului în locul
salariului”.

IFAC consideră că impunerea unor dispoziții obligatorii de raportare
privind sustenabilitatea pentru toate IMM-urile ar crea o povară
considerabilă. IFAC sprijină o abordare voluntară și consideră că este
vital ca IMM-urile să fie luate în considerare în sistemul global de
raportare a sustenabilității, iar standardele elaborate pot fi scalabile
în aplicarea lor.

Servicii de raportare a sustenabilității
IMM-urile pot avea resurse limitate și se pot baza adesea pe
profesioniștii contabili să le furnizeze servicii de raportare a
sustenabilității și consiliere de specialitate de înaltă calitate.
Chestionarul global pentru PMM-uri 2018 al IFAC a scos în
evidență că mai mult de 85% dintre PMM-uri au furnizat servicii de
consiliere sau consultanță și se anticipează că această linie de servicii
va avea cea mai mare creștere pe viitor. 14% dintre firme furnizau
servicii îmbunătățite de raportare corporativă (de exemplu, raportare
integrată, raportare privind sustenabilitatea și raportare CSR) și
probabil acest lucru a crescut în ultimii ani și va continua să crească.
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SOLICITAȚI CA UN PRACTICIAN
SĂ EFECTUEZE O MISIUNE AUP SAU
SĂ OBȚINĂ O ASIGURARE INDEPENDENTĂ
PENTRU INFORMAȚIILE PRIVIND
SUSTENABILITATEA.
Misiuni pe baza procedurilor convenite (AUP)
O misiune AUP implică îndeplinirea de către un practician a procedurilor care au
fost convenite – fie cu IMM-ul, fie cu o altă persoană care a solicitat în mod specific
activitatea – cu privire la aspecte financiare sau nefinanciare. Un raport comunică
procedurile efectuate și constatările aferente; nu se obține nicio asigurare și nu se
exprimă nicio concluzie sau opinie.
Misiunile AUP oferă flexibilitate IMM-urilor, iar serviciile pot fi adaptate la diferite
circumstanțe și pot cuprinde orice aspect asupra căruia se efectuează procedurile
AUP, inclusiv informații, documente, evaluări sau conformitatea cu legile și
reglementările. Misiunile AUP sunt efectuate, în mod obișnuit, atât în ceea ce
privește informațiile financiare, cât și cele nefinanciare, în scopuri variate, în
funcție de reglementări sau de cerere. Un exemplu din ce în ce mai relevant ar fi
recalcularea volumului emisiilor de gaze cu efect de seră raportate unei autorități
de reglementare.
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Servicii AUP
PMM-urile pot furniza misiuni AUP
atât în ceea ce privește informațiile
financiare, cât și cele nefinanciare
folosind Standardul Internațional
privind Serviciile Conexe (ISRS)
4400 (revizuit), Misiuni pe baza
procedurilor convenite.
Consiliul pentru Standarde
Internaționale de Audit și Asigurare
(IAASB) a revizuit recent standardul,
care intră în vigoare pentru misiunile
AUP ale căror termene sunt convenite
la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei
date. Versiunea actuală a ISRS 4400
rămâne în vigoare până la noua dată de
intrare în vigoare.
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În decembrie 2020, IFAC a publicat
„Misiuni pe baza procedurilor
convenite – O oportunitate pentru
dezvoltare și valoare”, care acoperă
beneficiile furnizării acestor tipuri de
servicii, situațiile în care o misiune
AUP este adecvată, exemple de
subiecte specifice atât financiare, cât și
nefinanciare și șase studii de caz scurte
cu exemple de proceduri care ar putea
fi aplicate.

solicita unui practician să efectueze o
misiune de asigurare asupra acestora. În
îndeplinirea unei misiuni de asigurare,
obiectivele practicianului sunt să obțină
fie o asigurare rezonabilă, fie o asigurare
limitată, după caz, cu privire la măsura
în care informațiile specifice nu conțin
prezentări eronate semnificative și să
formuleze o concluzie privind rezultatul
evaluării subiectului implicit. Acest
lucru se realizează printr-un raport
scris care transmite concluzia privind
asigurarea și care descrie baza pentru
concluzie.

•

Servicii de asigurare
PMM-urile sunt bine poziționate pentru
a oferi o asigurare de înaltă calitate a
informațiilor privind sustenabilitatea
pe baza standardelor internaționale
având în vedere că furnizarea de
servicii de asigurare în conformitate
cu standardele IAASB se bazează pe
următoarele (și dat fiind faptul că
PMM-urile ar putea să îndeplinească
aceste dispoziții):

Misiuni de asigurare3
Asigurarea independentă sporește
credibilitatea și încrederea în
informațiile nefinanciare raportate de
o IMM. O misiune de asigurare implică
faptul că practicianul își propune să
obțină suficiente probe adecvate ca să
exprime o concluzie menită să crească
gradul de încredere al utilizatorilor
vizați în legătură cu informațiile
specifice. De exemplu, o entitate
poate pregăti și raporta anumite
informații privind sustenabilitatea prin
măsurarea sau evaluarea aspectelor
referitoare la sustenabilitate relevante în
circumstanțele sale, cum ar fi parametrii
și obiectivele legate de mediu sau
sociale identificate, în funcție de
criteriile aplicabile. Ulterior, ea poate

•

Practicianul este un membru
al unei firme care se supune
Standardului Internațional privind
Managementul Calității (ISQM) 14,
sau altor dispoziții profesionale, sau
dispoziții din legi sau reglementări
privind responsabilitatea firmei
pentru sistemul ei de management
al calității care sunt cel puțin la fel de
solicitante ca ISQM 1 .

•

Practicianul și membrii echipei
misiunii se supun Codului etic
internațional pentru profesioniștii
contabili (inclusiv Standardele
Internaționale privind Independența)
emis de IESBA sau altor dispoziții
profesionale sau dispoziții legale sau
reglementări care sunt cel puțin la
fel de solicitante.

Practicianul respectă dispozițiile
standardului care abordează
propria sa competență – inclusiv
abilitățile și tehnicile de asigurare –
și competența altor persoane care
efectuează misiunea.

Standardele IAASB relevante includ:

•

ISAE 3000 (revizuit), Alte misiuni
de asigurare decât auditurile sau
revizuirile situațiilor financiare
istorice. Acesta este standardulumbrelă care se aplică tuturor
misiunilor de asigurare din seria
ISAE. Când un subiect specific ISAE
este relevant pentru o misiune (de
exemplu, ISAE 3410 de la următorul
punct de mai jos), respectivul ISAE
se aplică în plus față de ISAE 3000
(revizuit) – practicianul trebuie să
se conformeze dispozițiilor
ISAE 3000 (revizuit) și ale ISAE cu
subiect specific.

•

ISAE 3410, Misiuni de asigurare
privind declarațiile referitoare
la gazele cu efect de seră tratează
misiunile de asigurare pentru a
raporta în legătură cu declarațiile
IMM-urilor referitoare la gazele cu
efect de seră.

Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice
Standardul Internațional privind Managementul Calității 1, Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri sau revizuiri ale situațiilor financiare
ori alte misiuni de asigurare sau servicii conexe (ISQM 1), este în vigoare de la 15 decembrie 2022 și înlocuiește standardul actual al IAASB – Standardul
Internațional privind Controlul Calității 1 (ISQC) 1.
3
4
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În iunie 2021, IFAC și AICPA-CIMA au publicat un studiu global de analiză
comparativă, „Situația actuală în ceea ce privește asigurarea
sustenabilității”, care arată și analizează măsura în care companiile cotate
raportează și primesc asigurare pentru informațiile privind sustenabilitatea
prezentate, care standarde de asigurare sunt folosite și ce companii furnizează
servicii de asigurare.

51% dintre companiile

91% dintre
companiile analizate
raportează un anumit
nivel de informații
privind sustenabilitatea.

care au raportat informații
privind sustenabilitatea
asigură un anumit nivel de
asigurare pentru acestea.

63% dintre aceste
misiuni de asigurare au
fost realizate de firme de
audit sau afiliate.

Pentru IMM-uri, acest lucru evidențiază o tendință orientativă, întrucât importanța
raportării și asigurării informațiilor privind sustenabilitatea este recunoscută din ce
în ce mai mult.

Important este că atunci când se efectuează AUP
și servicii de misiuni de asigurare, PMM-urile
trebuie să se conformeze prevederilor pentru
managementul calității și etica profesională la
nivel de firmă și la nivel de misiune care au fost
proiectate pentru a garanta calitatea și pentru a
proteja interesul public.

USING ISAE 3000 (REVISED) IN SUSTAINABILITY ASSURANCE ENGAGEMENTS
A Guide to Accompany The State of Play in Sustainability Assurance
Company-reported information about sustainability factors is becoming mainstream—through
increased voluntary disclosure as well as through new jurisdiction-specific rules. Investors, as well
as other stakeholders, need to have trust and confidence in this information through external
assurance—just like financial information. The International Auditing and Assurance Standards
Board’s (IAASB) International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised)—founded
on decades of assurance standard-setting expertise and extensive stakeholder engagement—is a
comprehensive standard that applies to non-financial information assurance engagements, which
includes environmental, social and governance (ESG), or sustainability, disclosures.

ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical
Financial Information (i.e., “ISAE 3000”)

ISAE 3000 assurance engagements
are not “consulting” services:

An “umbrella standard”—designed to allow for supplemental standards, such as ISAE 3410, Assurance
Engagements on Greenhouse Gas Statements. The IAASB also recently published Non-Authoritative
Guidance on Applying ISAE 3000 (Revised) to Extended External Reporting (EER) Assurance Engagements—
“EER Guidance”—to help assurance practitioners apply the Standard in sustainability-related and integrated
reporting engagements (among other extended external reporting).

ISAE 3000 assurance engagements have a specific
purpose—to enhance confidence of intended
users (i.e., investors or other stakeholders).

Proper application of ISAE 3000 requires use by competent practitioners who are subject to:

În 2020, IESBA a publicat revizuiri la standardele
privind independența pentru alte misiuni de
asigurare decât cele de audit și de revizuire
(Partea 4B) pentru a reflecta termenele și
conceptele folosite în ISAE 3000 (revizuit).
Revizuirile au intrat în vigoare începând cu
15 iunie 2021.

Consulting services focus directly on the needs of
the client (i.e., the preparer of information).
Assurance engagements are undertaken by an

independent assurance practitioner with the
goal of expressing an assurance conclusion on
reported information.
Compliance with requirements
addressing the practitioner’s
own competence (including
assurance skills and techniques).

The IAASB’s International
Standard on Quality Control 1,
or other professional, legal, or
regulatory requirements that are
as demanding.

The International Code of Ethics
for Professional Accountants
(including International
independence Standards) or
other professional, legal, or
regulatory requirements that
are at least as demanding.

The report of the assurance practitioner should
include a statement that the engagement
was performed in accordance with ISAE 3000.
Imprecise qualifying or limiting language (e.g.,
performed by “reference to”—or “based on”—
ISAE 3000) may mislead users.

Pentru a sprijini aplicarea ISAE 3000 (revizuit),
proiectul privind misiunile de asigurare (EER) a
raportărilor externe extinse al IAASB a elaborat
îndrumări suplimentare, care marchează
un pas înainte semnificativ în sprijinirea
domeniului de asigurare în continuă evoluție
pentru raportarea nonfinanciară.
IFAC a publicat de asemenea „Utilizarea
ISAE 3000 (revizuit) în misiunile de asigurare
a sustenabilității”.
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Dezvoltarea cunoștințelor și
a competențelor și măsurile
inițiale de luat
Viitorul oferă PMM-urilor oportunități
semnificative de dezvoltare și adaptare
pentru a servi unei lumi în schimbare
rapidă. În această nouă eră, aspectele
legate de sustenabilitate vor fi din
ce în ce mai importante atât pentru
deservirea clienților, cât și pentru a
rămâne relevanți și pentru a atrage și
păstra talentele următoarei generații.
Întreprinderile mici ar trebui să-și
înceapă propria călătorie luând în
considerare politicile și procedurile
interne în materie de sustenabilitate.
Acest lucru ar putea implica luarea
în considerare a modului în care
întreprinderea are grijă de angajați, își
alege furnizorii, compensează emisiile
de carbon și a impactului acesteia
asupra comunității locale și a mediului.
Firma trebuie, de asemenea, să accepte
mentalitatea schimbării și evoluției
continue permițând personalului să se
pregătească în ce privește aspectele
legate de sustenabilitate, care pot fi
găsite în cursurile și informațiile DPC
ale organizațiilor profesionale de
contabilitate (PAO).

pentru a pregăti sau a asigura
informații privind sustenabilitatea,
inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții
pentru a dobândi noi cunoștințe de
specialitate spre a oferi consiliere cu
privire la o serie de aspecte legate de
sustenabilitate. Pentru fiecare PMM,
călătoria care urmează poate arăta
diferit și va fi determinată de o serie
de factori specifici firmei. Pentru ca
o întreprindere mică să înceapă să
presteze servicii, ar putea fi necesare
investiții în personal nou, cu cunoștințe
și experiență specifice, formare
adaptată pentru personalul existent
sau parteneriate cu alte firme care și-au
specializat deja serviciile în domeniu.

Pe baza pregătirii lor educaționale,
profesioniștii contabili au abilitățile
și competențele de bază necesare

Măsurile inițiale ar putea fi identificarea
clienților care s-ar potrivi bine cu
accentul pus pe aspectele legate de
sustenabilitate. De exemplu, entitățile

care prestează servicii publice (cum ar fi
serviciile de sănătate sau întreprinderile
sociale), întreprinderile care oferă
servicii de utilitate publică (cum ar fi
electricitate, gaze, transport public
și colectarea și tratarea deșeurilor)
și organizațiile nonprofit. Aceste
organizații au, în general, o rețea largă
de donatori, voluntari și parteneri
comunitari, precum și guverne locale/
regionale sau naționale ca părți
interesate care vor manifesta interes
față de raportarea informațiilor privind
sustenabilitatea. De asemenea, firma
poate avea deja clienți ai căror clienți
sunt entități mai mari, care pot fi invitați
să ofere informații cu privire la lanțul
lor de aprovizionare părților interesate
externe. În acest caz, se pot lua în
considerare diferitele servicii care ar
putea fi furnizate de întreprindere.

Viitorul este acum
Oportunitățile PMM-urilor de a oferi IMM-urilor o gamă de servicii
de consiliere în materie de sustenabilitate, de raportare, AUP și de
asigurare sunt vaste. Acum este momentul pentru a începe călătoria,
pentru a face diferența și a îmbrățișa posibilitățile pe care ni le aduce
viitorul. Acest lucru va aduce în cele din urmă beneficii practicii,
oamenilor și planetei.
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Vizitați IFAC Knowledge Gateway pentru articole,
videoclipuri și resurse relevante pentru profesia globală și
înregistrați-vă pentru a primi The Latest, un buletin de știri
bisăptămânal care sintetizează conținutul adăugat la fiecare
două săptămâni.

IFAC, împreună cu organizațiile sale membre, servește interesul
public prin îmbunătățirea relevanței, a reputației și a valorii profesiei
contabile globale. Cele trei obiective strategice ale IFAC sunt:

•
•
•

Asumarea rolului de purtător de cuvânt al profesiei la nivel global
Conducerea și dezvoltarea unei profesii pregătite pentru viitor
Contribuirea la elaborarea și promovarea adoptării și
implementării unor standarde internaționale de înaltă calitate

Documentul „Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – Oportunitatea pentru practicieni” a fost întocmit de IFAC
cu sprijinul Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să trimiteți un e-mail la christopherarnold@ifac.org.
Proiectele de expunere, documentele consultative și alte publicații ale IFAC sunt publicate de IFAC și fac obiectul drepturilor de autor
ale acesteia.
IFAC nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere cauzată vreunei persoane care acționează sau decide să nu acționeze în baza
materialului din această publicație, indiferent dacă respectiva pierdere este cauzată de neglijență sau din alte motive.
Sigla IFAC, „International Federation of Accountants” și „IFAC” sunt mărci înregistrate și mărci de serviciu ale IFAC în SUA și în alte țări.
Drepturi de autor © 2021 ale International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate. Este necesară permisiunea
scrisă a IFAC pentru reproducerea, stocarea, transmiterea sau pentru utilizarea acestui document în scopuri similare. Contactați
permissions@ifac.org

Documentul Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – Oportunitatea pentru practicieni, publicat de International
Federation of Accountants (IFAC) în limba engleză în noiembrie 2021, a fost tradus în limba română de Corpul Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în ianuarie 2022 și este reprodus cu permisiunea IFAC. Textul aprobat al documentului
Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – Oportunitatea pentru practicieni este cel publicat de IFAC în limba engleză.
IFAC nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea și caracterul complet al traducerii sau pentru orice acțiuni care ar putea
decurge ca urmare a acesteia.
Textul în limba engleză al documentului Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – Oportunitatea pentru practicieni ©
2021 al IFAC. Toate drepturile rezervate.
Textul în limba română al documentului Informații privind sustenabilitatea pentru întreprinderile mici – Oportunitatea pentru practicieni ©
2022 al IFAC. Toate drepturile rezervate.
Titlul original: Sustainability Information for Small Businesses – The Opportunity for Practicioners
Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, a stoca, a transmite sau a utiliza acest document în scopuri similare.
ISBN: 978-606-580-166-0
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