Beschrijven van Klimaatrisico’s in Financiële Rapportages
Betere rapportages over klimaatgerelateerde risico’s en -kansen, en de beheersing
daarvan door bedrijven, stelt ondernemingen, overheid, investeerders en overige
belanghebbenden en betrokkenen in staat betere keuzes te maken, risico’s beter te
beheersen en bij te dragen aan de financiering van klimaatoplossingen.

“Op 5 juni 2019 heeft de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) haar tweede
status-rapport gepubliceerd. Het rapport bevat een uitgebreide analyse over de voortgang in
rapportage over klimaatrisico’s en de beheersing daarvan, en het gebruik van deze informatie door
beleggers. De analyse wordt aangevuld met tal van voorbeelden uit een breed scala aan sectoren.
De TCFD is ingesteld in 2016, kort na de klimaatconferentie van Parijs (COP21), en publiceerde in
2017 haar aanbevelingen. Nu, twee jaar na de publicatie van die aanbevelingen, kunnen we
concluderen dat de kwaliteit van klimaatrapportages aanzienlijk is verbeterd – en het aantal
rapportages is toegenomen – maar ook dat er nog flinke stappen gezet moeten worden. Dit is
overigens geen verrassing. Bij de publicatie van haar aanbevelingen in 2017 hield de TCFD zelf al
rekening met een implementatieperiode van ongeveer vijf jaar.
485 respondenten reageerden op een uitgebreide enquete onder bedrijven en andere organisaties,
waarvan liefst 91 procent aangaf de aanbevelingen van de TCFD deels of geheel te hebben
opgevolgd. Europese bedrijven lopen hierbij voorop. DSM en Shell worden als voorbeelden van
‘decision-useful’ rapportages uitgewerkt.
Op sectorniveau zijn bedrijven uit de energiesector en het cluster materialen en gebouwen het verst,
zeker op het onderdeel klimaatstrategie. In het algemeen blijkt scenarioanalyse nog vaak een
knelpunt, omdat bedrijven beducht zijn vertrouwelijke strategische informatie prijs te geven.
Klimaatrapportages spelen ook een steeds belangrijker rol bij het maken van financierings- en
beleggingsbeslissingen van financiële instellingen. 76 procent geeft aan van TCFD-rapportages
gebruik te maken. Rapportage volgens het TCFD-raamwerk is ook een van de speerpunten
van Climate Action 100+, het engagement-initiatief waar wij ons bij hebben aangesloten.
Het voornaamste verbeterpunt dat beleggers noemen is de vertaling van klimaat-gerelateerde
risico’s en kansen naar financiële impact op bedrijven. Ook ontbreekt nog vaak het inzicht in de
weerbaarheid van bedrijven onder meerdere scenario’s.”
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Steens & Partners. Ook rapporteren over de impact van de klimaatverandering op uw
bedrijfsvoering? Steens & Partners kent de deskundige professionals met bewezen trackrecord op dit gebied.
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