Warszawa, 1 czerwca 2020 r.
Informacja prasowa

CIMA udostępnia darmowy zestaw narzędzi wspierających biznes
i gospodarkę w odzyskaniu równowagi po koronawirusie
Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management
Accountants®) – czołowa i jednocześnie największa światowa organizacja zrzeszająca
specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, opublikowała przewodnik Reimagine
business resilience in the COVID-19 world, który pomoże organizacjom zmierzyć się z
krótko- i długoterminowymi konsekwencjami kryzysu związanego z pandemią COVID-19.
Opierając się na bogatym doświadczeniu i ogromnej wiedzy z dziedziny biznesu i finansów,
jaką posiadają członkowie CIMA, umożliwiamy liderom biznesu skorzystanie z trzech narzędzi,
które ułatwią odnalezienie się w rzeczywistości po koronawirusie i budowanie odporności
biznesowej w tych niepewnych czasach:
•

CGMA Horizon Scanner – pomoże organizacjom zbadać potencjalne przyszłe
scenariusze i poznać kroki, które należy podjąć, aby zabezpieczyć przyszłość
organizacji, uwzględniając takie elementy, jak łańcuch dostaw, otoczenie regulacyjne
lub zachowanie klientów.

•

CIMA Strategic Scorecard – ma za zadanie pomóc organizacjom w opracowaniu
przyszłej strategii i skoncentrowaniu się na kluczowych kwestiach (np. analizie
konkurencji, przepływach pieniężnych, wykonalności projektów i zarządzaniu ryzykiem)
w celu wspierania ich rozwoju.

•

CGMA Business Model Framework – zachęca do zadawania pytań nt. przyszłości
organizacji (szczególnie w odniesieniu do ich modelu biznesowego i tego, w jaki
sposób tworzą wartość), aby uniknąć podejmowanie decyzji, które mogłyby
potencjalnie doprowadzić do niepowodzenia firmy w przyszłości.

– Pandemia koronawirusa spowodowała, że dotychczasowe założenia biznesowe i zasady
działania organizacji są kwestionowane. Nie wiemy, jak długotrwały będzie wpływ pandemii na
globalne gospodarki, ale nawet po zniesieniu wprowadzonych obostrzeń niemożliwy będzie
pełny powrót do normalnej działalności. Organizacje muszą ponownie zoperacjonalizować
procesy i zmienić swoje modele biznesowe, aby w większej mierze odzwierciedlały nową
rzeczywistość – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA. –
Zależało nam na tym, aby zrobić coś dla wspólnego dobra i wykorzystać wieloletnie
doświadczenie i wiedzę naszych członków z dziedziny biznesu i finansów na rzecz firm, które
będą musiały dostosować się do „nowej normalności”. Bardzo ważne jest, abyśmy wspierali je i
pomagali im stanąć na nogi, by mogły odzyskać równowagę w zmienionym, i wciąż jeszcze
ewoluującym, środowisku – dodał.
W ciągu najbliższych tygodni CIMA udostępni pięć dodatkowych przewodników:
•
•
•

How to get your finances in order
How to get more help from the government
How to adapt your business model
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•
•

How to optimise your supply chain
How to build resilience for the future

Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest
czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
CIMA zrzesza ponad 228 000 członków i studentów ze 179 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.
Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle
współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji
profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego.
Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających
rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące
u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych
standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.
CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant
(CGMA®). Tytuł CGMA® – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty
ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds.
rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w
biznesie.
AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości
publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności
zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA® oraz innych specjalistów w dziedzinie
finansów i rachunkowości na całym świecie.
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