Fråga till NMC:s hållbarhetspanel mars 2020:

Hållbarhetsredovisning och TCFD

Antal respondenter: 30 av 70

Fråga 1
Hur mycket pengar uppskattar du att ditt företag totalt sett lagt på den senast
publicerade hållbarhetsredovisningen?

Fråga 2
Har kostnaderna för hållbarhetsredovisningen ökat sedan tidigare år?

Fråga 3
Har ni tagit hjälp av externa konsulter för att producera er hållbarhetsredovisning
(alternativt hållbarhetsavsnitt i årsredovisningen)?

Fråga 4
Ungefär hur stor andel av den totala kostnaden för hållbarhetsredovisningen har lagts
på externa konsulter?

Fråga 5
Vilka uppgifter har era konsulter utfört inom ramen för er hållbarhetsredovisning?

Kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultation och stöd
GRI-mappning och GRI-index
Klimatbokslut
Vi har inte använt oss av några konsulter.
Designing av verktyget + stöd med att skriva
Mycket att säkerställa att vi följer regelverk och standards s.k. compliance...
Klimatberäkning
Revision

Fråga 6
Hur nöjd är du med de konsulter som ni har arbetat med för att ta fram er senaste
hållbarhetsredovisning?

Fråga 7
Planerar ni att byta konsultfirma inför framtida arbete med hållbarhetsredovisning?

Fråga 8
Har ni tagit hjälp av konsulter för tidigare hållbarhetsredovisningar?

Fråga 9
Hur kommer det sig att ni inte längre tar hjälp av konsulter i arbetet med
hållbarhetsredovisningen?
Svar:
•
•
•

•
•
•

Vi gör den själv och har en dialog med våra revisorer om vi får några frågor.
Jag räknar inte revisorerna som konsulter.
Ökad intern kompetens
Vi gjorde en light version av hållbarhetsredovisningen i år. Nästa år planerar vi
att göra en mer avancerad. Vi har bra kompetens internt. Osäkert om vi
kommer ta in consult nästa år.
Vi trycker inte längre vår rapport utan har den endast digitalt och det var för
den delen vi tog extern hjälp tidigare.
Vi har mer resurser och bättre kunskap själva.
Vi kan fixa det själva.

Fråga 10
Följer ni TCFD:s riktlinjer i er hållbarhetsrapportering?

Fråga 11
Hur har det påverkat er hållbarhetsredovisning att arbeta efter TCFD:s riktlinjer?
Svar:
•
•
•
•
•
•

Den har fått högre prioritet i bolaget.
Det påverkade inte vår hållbarhetsredovisning för 2019 i nämnvärd omfattning
men kommer med stor sannolikhet göra det 2020.
Mer fokuserat klimatbudskap i rapporten.
Vi har inte tagit del av deras riktlinjer.
Lyfter fram risker och åtgärder tydligare utifrån mer grundliga analyser.
Inte så mkt. Vi redovisade redan mkt av det som krävs, fast nu sammanställer
vi det på ett annat sätt. Några saker är dock nytt.

Fråga 12
Har ert strategiska arbete påverkats av att ni börjat arbeta med TCFD i redovisningen?
Svar:
•
•
•
•

Inte kommit dit än.
Inget alls - mer förtydligat kommunikationen kring det arbete som redan görs.
Klimatfrågan absolut, men inte specifikt TCFD.
Nej. Vi har sedan lång tid arbetat efter en ambitiös klimatstrategi som även
innefattat ”adaptation” och inte bara ”mitigation”.

Fråga 13
Varför rapporterar ni inte i linje med TCFD?
Svar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vi har avvaktat till EU taxonomy var på plats och vi avvaktar nu även tills EUs
direktiv om rapportering av icke finansiell data blir klar. Innan
Coronasituationen var våra förväntningar att denna skulle komma rätt snart
och att vi därför hade planer på att se över vår rapportering nu under våren. I
dagsläget inväntar vi även att Corona lugnat sig innan vi tar tag i detta igen. I
samband med det kommer vi även se på möjligheter att rapportera enligt
TCFD. Vi har i dagsläget ännu inte hört en enda investerare som har
efterfrågat en TCFD-rapport från oss, vilket jag kan tycka är olyckligt.
Låg mognadsgrad i vår organisation, för många ramverk och principer att
integrera i arbetet...
Vi tittar på att rapportera i linje med TCFD.
Vi tror att det krävs mer än bara rapportering för att ta sig an TCFD.
Känner inte till TCFD.
Eftersom vi inte längre är börsnoterade.
Vi är inte där ännu, men kollar på det inför nästa år.
Vi har inte påbörjat det arbetet än. Men är på gång under året med detta.
Vi är inget börsbolag och har inga yttre krav. Vi kommer börja titta på detta.
Låg mognadsgrad för hållbarhetsredovisning.
Fokus på att redovisa enligt GRI samt ÅRL (årsredovisningslagen).
Riktlinjerna är för otydliga och behöver konkretiseras. Vi rapporterar med
mycket större fokus på klimat, med TCFD som inspiration snarare än
vägledning.
Vi har ingen efterfrågan på det. Vi rapporterar i linje med lagstiftningen.
Vi är ett kooperativ och har inte fått några krav på oss.
Vi rapporterar till en koncern.
Prioriteringsfråga. Till viss del har vi tagit åt oss av ramverket/modellen.
Vi har ännu inte sett det som relevant/inte prioriterat.
Vi har inte ansett det relevant utifrån vår intressentdialog och
väsentlighetsanalys.
Vi har inte sett behov av detta i nuläget.

