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DESPRE CDSB

Climate Disclosure Standards Board (CDSB) a fost 
înființat în 2007 și este un consorțiu internațio  nal 
format din nouă întreprinderi și ONG-uri pentru 
protecția mediului, ce are ca scop promovarea și 
alinierea modelului global general de raportare 
pentru corporații pentru a echivala capitalul 
natural cu cel financiar. CDSB realizează acest 
lucru prin furnizarea unui cadru general pentru 
raportarea informațiilor cu privire la mediu și 
climă cu aceeași rigoare cu care se raportează 
informațiile financiare. În schimb, acest lucru îi 
ajută să pună la dispoziția investito    rilor infor-
mații cu privire la mediu și climă utile pentru 
luarea deciziilor prin intermediul raportului 
general corporativ, îmbunătățind alocarea 
eficientă de capital. Materialele de conformitate 
aplicabile oferă un avantaj și organismelor de 
reglementare. De asemenea, CDSB are ca scop 
contribuirea la sisteme economice, sociale și de 
mediu mai sustenabile.

DESPRE SASB

Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) facilitează colaborarea dintre între prinderi 
și investitori cu privire la efectele fi nanciare ale 
dezvoltării durabile. SASB este o organizație de 
normalizare independentă înființată în 2011 a 
cărei misiune este de a ajuta întreprinderile din 
întreaga lume să iden tifice, să gestioneze și să 
raporteze factorii de sustenabilitate care sunt 
importanți pentru inves titori. Standardele SASB 
sunt elaborate în baza unui feedback amănunțit 
de la companii, investitori și alți participanți de 
pe piață, ca parte a unui proces transparent și 
documentat public. Prin îndreptarea atenției 
către factorii de dezvoltare durabilă care pot 
avea cele mai semnificative efecte financiare în 
fiecare dintre cele 77 de industrii, standardele 
SASB le permit investitorilor și companiilor să 
compare performanța de la o companie la alta, 
în cadrul aceleiași industrii.

CDSB 
Plantation Place South, 60 Great Tower Street
EC3R 5AD London, UK
+44 (0) 203 818 3939     
cdsb.net

Sustainability Accounting Standards Board
1045 Sansome Street, Suite 450
San Francisco, CA 94111 USA
+1 (415) 830-9220     
sasb.org



Cuprins

1 Rezumat 

2 Partea I: Rezumat

3 Introducere

4 Aderarea la recomandările TCFD

4 SASB și CDSB: Instrumente practice 

6 Partea II: Demararea procesului

7 Demararea procesului de implementare a TCFD

7 Bazele pentru prezentări eficace de informații 

11 Partea III: Bune practici de prezentare
 a informațiilor

12 Exemple de prezentări de informații aliniate  
 la TCFD

16 Despre prezentările de informații cu titlu  
 de exemplu

17 Elementul principal 1: Guvernanță

23 Elementul principal 2: Strategie

36 Elementul principal 3: Gestionarea riscului

47 Elementul principal 4: Parametri și obiective

56 Prezentări cu titlu de exemplu: 
 Aspecte-cheie de reținut

58 Partea IV: Perspective pentru viitor

59 Concluzie

61 Glosar 

61 Resurse



1

Ghid de implementare TCFD

Sustainability Accounting Standards Board Climate Disclosure Standards Board

Rezumat 
În iunie 2017, Grupul operativ privind prezentarea informațiilor 
financiare legate de schimbările climatice (TCFD) a publicat 
recomandările sale finale pentru efectuarea de prezentări de 
informații corporative consecvente, comparabile, clare și fiabile 
cu privire la informațiile legate de schimbările climatice care ar 
sprijini procesele decizionale și alocarea de capital documen-
tate de către investitori, creditori și agenți de asigurări. După mai 
bine de un an și jumătate, deși mai mult de 617 organizații1 și-au 
arătat public sprijinul pentru TCFD, se pare că mult mai puține au 
aplicat recomandările ca îndrumări în efectuarea prezentărilor de 
informații legate de schimbările climatice.

Pentru a explica această lacună de implementare, partici pan ții de 
pe piață au menționat necesitatea unor îndrumări practice pe care 
companiile să le folosească atunci când încearcă să pună în aplicare 
recomandările bazate pe principii și să realizeze cele 11 pre zentări 
recomandate în rapoartele lor generale. Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) și Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB), două organizații cu tradiție care au instrumente de rapor-
tare bine elaborate aliniate la TCFD, se află pe o poziție unică în 
oferirea acestor îndrumări.

Acest document este primul dintr-o serie de resurse practice 
concentrate asupra TCFD, pe care CDSB și SASB intenționează 
să le facă disponibile în lunile și anii care vor urma, pe măsură ce 
instrumentele și practicile de raportare legate de climă continuă 
să se dezvolte. 

Prin punerea la dispoziție a acestor îndrumări, această 
publicație intenționează să ajute companiile să își îm    bu-
nă tățească soliditatea, consecvența, comparabilitatea și 
utilitatea implementării și raportării TCFD prin intermediul 
cadrelor generale, standardelor și resurselor SASB și CDSB 
testate pe piață.

Indiferent dacă organizația are o abordare complexă cu privire 
la gestionarea riscurilor și oportunităților climatice sau este doar 
la început, ea poate folosi aceste îndrumări pentru a avansa 
sprijinirea unui proces decizional îmbunătățit, a unei reziliențe 
mai bune a pieței și a unei creșteri economice mai sustenabile. 

Îndrumările respectă următoarea structură:

� Prezentare generală: O prezentare generală a TCFD, SASB 
și CDSB și imboldul pentru prezentări eficiente corporative 
ale informațiilor legate de schimbările climatice; 

� Demararea procesului: Măsuri-cheie de acțiune pentru 
a ajuta companiile să pună bazele unor prezentări eficiente 
ale informațiilor legate de schimbările climatice; 

� Bune practici de prezentare a informațiilor: Modele 
de prezentări de informații și discuțiile aferente pentru 
a furniza companiilor o înțelegere practică a celor 
patru elemente principale ale recomandărilor TCFD și a 
prezentărilor de informații specifice acestora (a se vedea 
figura 1); și 

� Perspective pentru viitor: Un rezumat al modului în 
care Cadrul general CDSB și standardele SASB reprezintă 
o soluție clară pentru implementarea TCFD și domenii de 
interes pentru viitor.

Figura 1. Patru elemente principale ale recomandărilor TCFD

Guvernanță

Strategie

Parametri și 
obiective

Gestionarea riscului

1  începând cu luna martie 2019. A se vedea https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
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Introducere
În ultimii ani, guvernele din întreaga lume s-au mobilizat în jurul 
unor eforturi coordonate pentru a trata schimbările climatice 
într-o manieră pertinentă. Acordul de la Paris din 2015 a 
reprezentat un moment istoric și a pus bazele acțiunilor la nivel 
global. În decembrie 2018, în cadrul Conferinței Părților (COP24) 
din Polonia, aproape 200 de națiuni au adoptat „un set de reguli” 
care să îndrume acțiunile individuale și colective al căror scop 
este de a limita încălzirea planetei, ce are implicații importante 
atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat.

Acțiuni ca acestea sunt determinate în parte de potențialele 
amenințări la adresa sănătății populației, infrastructurii, resurselor 
naturale, securității energetice și chiar ordinii internaționale. Totuși, 
scenariile climatice acceptate la nivel mondial au prezentat, 
de asemenea, o problemă critică economică ce nu poate și, 
într-adevăr, nu trebuie să fie ignorată. „A fi verde” nu este doar o 
chestiune de „salvare a planetei”; este o chestiune care vizează 
o creștere și o dezvoltare economică strategice, reziliente și 
sustenabile.

Deși conceptul de finanțare sustenabilă a fost primit cu căldură 
de un număr tot mai mare de participanți de pe piață și de fac   tori 
politici,2 mai rămân multe lucruri de făcut. Un raport special realizat 
în 2018 de către Panelul interguvernamental pentru schimbările 
climatice (IPCC) cu privire la efectele schimbărilor climatice a 
concluzionat că în situația în care emisiile de gaze cu efect de 
seră (GES) continuă la nivelul actual, atmosfera Pământului va 
crește până în 2030 cu 1,5°C peste nivelurile preindustriale.3 
Această realitate care se apropie cu pași repezi depășește cu 
mult obiectivele susținute de 184 de țări în Acordul de la Paris 
din 2015, care vizează menținerea creșterii temperaturii medii 
la nivel global la „mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale” și 
să „continue eforturile de a limita creșterea temperaturii la 1,5°C 
peste nivelurile preindustriale”.4 Se preconizează nu doar că acest 
viitor va avea efecte potențial catastrofice asupra agriculturii, 

țărmurilor, ecosistemelor în pericol și sărăciei populației, ci și că 
va ajunge la un cost total global estimat între 54 de trilioane de 
dolari și 69 de trilioane de dolari.5 

În schimb, se preconizează că o tranziție globală coordonată către 
o economie cu valori scăzute de carbon și rezilientă la schim-
bările climatice va implica oportunități financiare semnificative. 
De exemplu, o schimbare decisivă ar putea produce câștiguri 
economice de 26 de trilioane de dolari în următorii 12 ani, în 
comparație cu un scenariu bazat pe „practici actuale”.6 Un răspuns 
global ambițios ar putea oferi o bază și mai solidă pentru o creștere 
economică ce ar genera o majorare a PIB-ului de „aproape 2,5% în 
medie pentru G20 în 2050, crescând apoi la aproape 4,6% dacă 
pagubele climatice sunt evitate”.7

Anvergura provocării evidențiază importanța valorificării puterii 
pe care o dețin forțele de pe piață de a genera acțiuni climatice 
care aliniază interesele societății la nivel general cu cele ale 
întreprinderilor, investitorilor, creditorilor și agenților de asigurări. 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG-urile) ale Națiunilor Unite 
recunosc rolul forțelor de pe piață. Obiectivul 12.6 din SDG12 
despre Consumul și producția durabile încurajează „companiile 
să adopte practici sustenabile și să integreze informații sustena   bile 
în ciclurile lor de raportare”.8 Într-adevăr, o tranziție globală de 
succes către o economie rezilientă în fața schimbărilor climatice 
și cu valori scăzute de carbon va necesita o finanțare foarte mare9 

– cu mult peste ce poate fi valorificat doar de către guverne și 
societatea civilă. În consecință, piețele de capital globale sunt 
esențiale pentru înregistrarea unor progrese cu privire la Acțiunile 
climatice (SDG13), acestea fiind singurele în poziția de a contribui 
la o evoluție economică extraordinară, dar esențială, și de a 
beneficia de pe urma acesteia.

2  Sustainability Accounting Standards Board (SASB) and Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Climate Risk: 
From Principles to Practice – Phase 1 (2018).

3 Panelul interguvernamental pentru schimbările climatice (IPCC), Încălzirea globală de 1,5°C – un raport special 
IPCC (8 octombrie 2018).

4 ONU, „ Acordul de la Paris” (decembrie 2015).

5 Conform raportului IPCC (supra nota 3), „ Valoarea actualizată medie netă a costurilor deteriorărilor cauzate de 
încălzirea globală în 2100 pentru 1,5°C și 2°C (care include costurile asociate cu efectele de piață și cele pentru 
care nu există o piață, cauzate de schimbările climatice, efecte cauzate de creșterea nivelului mărilor și efectele 
asociate cu întreruperi la scară largă) este de 54, respectiv 69 de trilioane de dolari pentru anii 1961-1990”.

6 New Climate Economy, Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century (august 2018).
7 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Investing in Climate, Investing in Growth (2017).
8 Website-ul CDSB, „Sustainable Development Goals”, accesat la 31 ianuarie 2019, la https:// www.cdsb.net/what-

we-do/reporting-regulation/sustainable-development-goals
9 Agenția Națională a Energiei, Perspectives for the Energy Transition – Investment Needs for a Low-Carbon Energy 

System (2017).
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Aderarea la recomandările TCFD
Ca urmare a recunoașterii riscurilor și oportunităților economice 
inerente într-un climat în schimbare, Consiliul pentru stabilitate 
financiară (FSB) a creat Grupul operativ privind prezentarea 
informațiilor financiare legate de schimbările climatice (TCFD), 
în 2015, la cererea G20. FSB a reamintit despre nevoia pentru 
prezentări de informații corporative consecvente, comparabile, 
clare și fiabile, aferente schimbărilor climatice. Aceste prezentări ar 
sprijini un proces decizional informat al investitorilor, creditorilor și 
asigurătorilor pentru alocarea de capital și riscul de subscriere. Prin 
elaborarea recomandărilor pentru aceste prezentări de informații 
pe care TCFD le-a publicat în iunie 2017,10 FSB a vizat garantarea 
unor piețe mai stabile și mai reziliente pe termen mediu și lung 
prin facilitarea unei tranziții mai ușoare – cu ajustări de preț mai 
puțin bruște – către o economie mai rezilientă și cu valori mai 
reduse de carbon. 

Figura 2. Numărul de susținători ai TCFD 
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Încă de la lansarea lor din iunie 2017, recomandările TCFD – care 
tratează guvernanța, strategia, gestionarea riscului și parametrii 
și obiectivele – au primit dovezi publice de sprijin din partea a 
mai mult de 617 organizații care reprezintă peste 8 trilioane de 
dolari în capitalizarea de piață.11 În același timp, sute de investitori, 
bănci și alte organizații financiare responsabile de mai mult de 
100 de trilioane de dolari în active au făcut, de asemenea, același 
lucru.12 Susținătorii recomandărilor TCFD, situați în 40 de țări de pe 
șase continente, fac parte dintr-o varietate de industrii, investitori, 
asociații comerciale, bănci centrale, organisme de reglementare 
și guverne naționale. 

Totuși, angajamentele față de implementarea recomandărilor nu 
au fost întotdeauna transpuse rapid în prezentări de informații 
reale sau comprehensive. După cum a menționat TCFD în Status 

Report din 2018, „prezentările de informații legate de schimbările 
climatice sunt încă la început”, și încă mai există o nevoie pentru 
„eforturi continue de sprijinire a implementării recomandărilor”13. 
De fapt, în raportul First Steps (a se vedea Resurse), CDSB a revizuit 
prezentările de informații a 80 dintre cele mai mari companii în 
funcție de capitalizarea de piață din Europa și a descoperit că doar 
38% sunt menționate în TCFD și că mult mai puține au realizat 
prezentări TCFD autentice în primul an de raportare după ce 
raportul final al TCFD a fost publicat.14

Prezentul ghid are ca scop să trateze această lacună de implemen-
tare prin furnizarea de îndrumări practice organizațiilor pentru a 
îndeplini recomandările TCFD și pentru a realiza în raportul general 
al acestora cele 11 prezentări de informații recomandate (de 
exemplu, declarațiile financiare anuale), folosind cadrele generale, 
standardele și resursele SASB și CDSB testate pe piață.

Figura 3. Alinierea cadrelor generale 

Recomandările TCFD reprezintă o bază globală pentru prezentări de informații 
eficiente cu privire la schimbările climatice. Cadrul general CDSB ajută orga ni
zațiile să integreze și să prezinte informații financiare semnificative privind clima 
și capitalul natural în rapoartele lor anuale. Standardele SASB ajută organizațiile 
să colecteze, să structureze și să prezinte întro manieră eficace date cu privire 
la performanța legată de riscurile și oportunitățile privind schimbările climatice 
semnificative pe care leau identificat. 

SASB și CDSB: Instrumente practice 
SASB și CDSB, două organizații cu tradiție pe piață, cu instru men te 
de raportare riguros elaborate și aliniate la TCFD, se află în po ziția 
unică de a sprijini implementarea recomandărilor și a celor 
11 prezentări de informații aferente într-un mod care este atât 
eficient pentru companii din punctul de vedere al costului, cât și 
util investitorilor pentru procesul decizional. 

Cadrul general 
CDSB

Standardele 
SASB

Recomandările 
TCFD

10 Grupul operativ privind prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările climatice (TCFD), Recomandări 
TCFD (iunie 2017)

11 Conform secretariatului TCFD.
12 Ibidem.

13 TCFD, Status report (septembrie 2018).
14 CDSB, First Steps – Corporate climate and environmental disclosure under the EU Non-Financial Reporting Directive 

(noiembrie 2018).
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Publicate în noiembrie 2018, standardele de contabilitate SASB 
pen  tru dezvoltare durabilă (standardele SASB), alături de Ca drul 
ge  neral CDSB pentru raportarea informațiilor privind mediul și 
capitalul natural (Cadrul general CDSB) permit companiilor să 
integreze factori climatici în raportările către investitori, con form 
recomandărilor TCFD.

SASB și CDSB au demonstrat o aliniere considerabilă a activității 
lor cu recomandările TCFD15 și continuă să își perfecționeze 
abor dările pentru a îmbunătăți armonizarea (a se vedea figura 3). 
De exemplu, în 2018, în baza principiilor din cadrul său general 
care erau deja aliniate cu TCFD, CDSB a încadrat și semnalat cele 
patru elemente principale ale recomandărilor TCFD în dispozițiile 
de raportare ale cadrului său general.16 În același timp, SASB și-a 
actualizat standardele pentru a adopta pe deplin toate aspecte 
din îndrumările TCFD.17

Valoarea partajată a Cadrului general CDSB și a standardelor SASB 
este facilitată de faptul că aceste inițiative au câștigat teren în 
piețele globale. De exemplu, Cadrul general CDSB este utilizat în 
32 de țări – de către 374 de companii din 10 sectoare de activitate, 
cu o capitalizare de piață combinată de 5,2 trilioane de dolari. În 
plus, cadrul general este bine cunoscut în mediul de reglementare 
european, cu referințe la îndrumările fără valoare de normă ale 
Comisiei Europene cu privire la Directiva de raportare nefinanciară 
(„Directiva NFR”) a UE,18 la îndrumările de raportare referitoare la 
mediu din Legea companiilor din UK (2006)19 și la îndrumările ESG 
ale Bursei de Valori din Londra și Bursei din Milano, printre altele.20

Între timp, un număr din ce în ce mai mare de companii la nivel 
mondial – inclusiv firme S&P 500 precum Grupul CBRE, Digital 
Realty Trust, General Motors, Host Hotels, Kellogg’s, Kinder Morgan, 
Medtronic, Merck, Nike și NRG Energy – au început să integreze 
standardele SASB în declarațiile financiare, în rapoartele de dezvol-
tare durabilă și în alte comunicări importante către investitori.21 
În aceeași măsură, investitorii au început să includă standardele 
SASB în analizele lor de investiții și în procesele lor decizionale.22 
Din 2016, 40 de investitori instituționali cumulând 30 de trilioane 
de dolari în active administrate s-au alăturat Investor Advisory 
Group (IAG) al SASB. IAG este alcătuit din proprietari de active și 
administratori de active de top care recunosc nevoia de prezentări 

consecvente, comparabile și fiabile ale informațiilor financiare 
semnificative și de informații cu privire la dezvoltarea durabilă care 
sunt utile investitorilor în procesul decizional. Similar Cadru    lui 
general CDSB, standardele SASB au fost recunoscute de aseme nea 
de Comisia Europeană ca fiind un cadru general adecvat  celor 
cinci categorii de conținut din articolele 19a și 29a din Directiva 
NFR.23

Pe măsură ce normalizatorii, bursele de schimb valutar, or ga-
nismele de reglementare și responsabilii de politici lucrează la 
definirea viitorului raportărilor cu privire la climă și la capitalul 
natural, companiile pot valorifica resursele SASB și CDSB existente 
pentru a iniția implementarea recomandărilor TCFD. Astfel, aceștia 
își pot îmbunătăți înțelegerea, evaluarea și gestionarea riscurilor 
și oportunităților climatice principale în timp ce contribuie la 
piețe de capital mai eficiente, mai stabile și mai reziliente. Prin 
intermediul pragului de semnificație financiar, o investiție în 
acțiuni climatice strategice poate elimina diferențele dintre „a 
face lucruri bune” și „a face lucrurile bine”, tratând nu numai nevoile 
societății, dar și creând în același timp valoare pe termen lung 
din perspectiva dezvoltării durabile pentru companii și părțile 
interesate ale acestora. 

15 CDSB and SASB, Converging on Climate Risk: CDSB, the SASB, and the TCFD (septembrie 2017).
16 Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor privind mediul și capitalul natural (aprilie 2018).
17 SASB, Îndrumări cu privire la aplicarea standardelor (octombrie 2018).
18 Comisia Europeană, Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (iunie 2017).
19 UK Department for Environment Food & Rural Affairs, Environmental Reporting Guidelines: Including mandatory 

greenhouse gas emissions reporting guidance (iunie 2013).
20 London Stock Exchange Group, Revealing the Full Picture: Your Guide to ESG Reporting (ianuarie 2018).
21 O analiză a declarațiilor SEC pentru anul fiscal 2016 a scos la iveală 805 situații în care companiile au prezentat 

informații cu privire la parametrii SASB la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, inclusiv 15 companii – 
majoritatea dintre ele depunând formularul 20-F, precum Diageo and Deutsche Bank – care au furnizat 
prezentări de informații cu privire la cel puțin jumătate din parametrii incluși în standardul provizoriu SASB 
pentru sectorul de activitate al acestora.

22 SASB, ESG Integration Insights – 2017 Omnibus Edition (2017). 23 Supra nota 18.
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 DEMARAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 

Demararea procesului de implementare a TCFD
La fel ca raportarea financiară tradițională, prezentările riguroase 
ale informațiilor financiare legate de climă nu se întâmplă peste 
noapte. Pe parcursul procesului de elaborare pot apărea întorsături 
de situație și piedici, precum și coordonarea a multor piese în 
mișcare, necesitând astfel colaborarea și expertiza unor funcții 
corporative variate pentru a realiza obiectivele finale de raportare. 

Acest ghid recunoaște că fiecare organizație este unică, începe 
de la un nivel propriu de referință și posedă propriile capacități 
și procese pentru o implementare solidă. Astfel, ghidul acoperă 
practicile de implementare care pot varia în funcție de caracte-
risticile și circumstanțele specifice ale unei organizații, inclusiv 
în funcție de mărimea, structura și/sau contextul operațional al 
acesteia. Atunci când îndrumările sunt prezentate într-un context 
specific unei anumite industrii (precum fragmente adnotate din 
prezentările de informații incluse în următoarele secțiuni), se va 
apela la profesioniști în domeniul corporativ care să-și exercite 
propria expertiză specifică industriei și raționamentul profesional 
pentru a interpreta îndrumările în cazul organizației lor.

Bazele pentru prezentări eficace de informații 
Această îndrumare este în principal concentrată asupra prezentării 
informațiilor. Totuși, înainte ca informațiile importante legate 
de climă să poată fi raportate, o organizație trebuie mai întâi să 
integreze evaluarea, monitorizarea și gestionarea climei în activi-
tățile sale de rutină. De exemplu, acest lucru poate presupune 
stabilirea sau perfecționarea priorităților, politicilor, proceselor 
și practicilor legate de evaluarea, gestionarea și raportarea infor-
mațiilor financiare legate de climă – de la planificarea strategică 
și gestionarea riscurilor în întreprinderi (ERM) la eva luările perfor-
manței interne și ciclurile externe de raportare.

Următoarea listă de verificare, extinsă și adaptată din Lista de 
verificare TCFD pentru acțiuni practice elaborată de CDSB în 
2017,24 detaliază multe dintre măsurile-cheie de acțiune pe 
care companiile le pot întreprinde pentru a se pregăti pentru 
raportarea de informații aliniată la recomandările TCFD (a se vedea 
figura 4).

Figura 4. Măsuri pentru stabilirea bazelor

Mai mult decât TCFD

Pașii de urmat menționați pot fi aplicați, de asemenea, unor diverse 
chestiuni de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) semnificative din 
punct de vedere financiar. De exemplu, finanțarea „verde” se extinde 
mult dincolo de carbon și cuprinde o gamă largă de dependențe de 
capital și de mediu, iar finanțarea sustenabilă poate include o serie de 
probleme considerate în mod tradițional a fi de natură nefinanciară, 
precum capitalul social și uman. 

Cadrul general CDSB este conceput pentru a facilita prezentările eficace 
de informații cu privire la spectrul complet de riscuri și oportunități 
legate de capitalul natural, de mediu și de climă ale unei companii 
în raportul general. În mod similar și complementar Cadrului general 
CDSB, standardele SASB sunt multidimensionale și tratează chestiuni 
legate de capitalul uman și social, modelul de afaceri și probleme de 
inovație și chestiuni de conducere și guvernanță, pe lângă capitalul 
natural și de mediu.

Abordarea descrisă aici pentru a stabili bazele unor prezentări eficace 
de informații climatice se poate dovedi folositoare pentru integrarea 
acestor alte aspecte nefinanciare tratate, după caz, în activitățile de 
rutină ale unei companii.

24 Adaptat din CDSB, TCFD recommendations: a checklist of practical next steps (aprilie 2017).
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1 Asigurați-vă sprijinul consiliului de administrație și al 
echipei de conducere executivă.

Prezentările de informații recomandate de TCFD pun accentul în 
mod special pe importanța guvernanței și conțin două prezentări 
de informații recomandate legate de supravegherea consiliului 
asupra riscurilor climatice și de rolul conducerii în evaluarea și 
gestionarea acelor riscuri. Aceste prezentări de informații legate 
de guvernanță recunosc faptul că gestionarea eficace a riscurilor 
și oportunităților legate de climă semnificative din punct de 
vedere financiar necesită supraveghere directă și conducere 
executivă – începând cu consiliul de administrație. Conducerea 
dă tonul la vârf pentru a stabili factorii-cheie legați de climă ca 
fiind componente de bază care determină activitatea companiei 
ce ar trebui identificați, evaluați, gestionați și raportați ca oricare 
alt aspect esențial pentru activitate.   

2 Integrați schimbările climatice în procesele-cheie de 
guvernanță, îmbunătățind supravegherea de la nivelul 
consiliului prin comitete de audit și de risc.

Elementele de noutate legate de activitatea TCFD se referă la faptul 
că acesta le cere consiliilor să înțeleagă și să integreze aspectele 
legate de climă în deciziile strategice și financiare și să coreleze 
informațiile legate de climă cu cele financiare. O modalitate bună 
de a începe acest proces este de a identifica CEO-ul, conducerea 
superioară sau comitetul (comitetele) consiliului responsabile de 
politicile, strategia și informațiile legate de climă și de a identifica 
un proces prin care consiliul să supravegheze aceste aspecte.

De asemenea, este importantă implicarea comitetului de risc al 
organizației, deoarece acesta are deja cunoștințe despre efectele 
financiare pe care riscurile externe le au asupra activității. Ajutorul 
oferit acestora pentru înțelegerea modului în care schimbările 
climatice reprezintă o amenințare la adresa organizației, având în 
vedere orizonturi de timp diferite (adică pe termen scurt, mediu, 
și lung), este o etapă-cheie în garantarea faptului că prezentările 
de informații aderă la recomandările TCFD.

În cele din urmă, comitetele de audit ar trebui să examineze 
informațiile financiare legate de climă cu aceeași rigurozitate cu 
care examinează informațiile financiare. Aplicarea aceluiași proces 
și aceleiași asigurări a calității prezentărilor legate de climă va face 
o diferență în modul în care riscurile și oportunitățile climatice sunt 
înțelese și comunicate.

3 Aducerea laolaltă a colegilor din domeniul dezvoltării 
durabile, al guvernanței, al finanțelor și al conformității 
pentru a conveni asupra rolurilor.

Unul dintre obiectivele-cheie ale TCFD este de a aduce chestiunile 
legate de climă la nivelul consiliului. Dar pentru a face acest lucru 
va fi probabil nevoie de implementarea în cadrul organizației a 
unor procese integrate de gestionare a lor.

Un raport realizat de World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) cu privire la dezvoltarea durabilă și 
gestionarea riscului în sectorul corporativ a arătat că există o 
discrepanță între ceea ce funcțiile de dezvoltare durabilă din 
companii consideră a fi risc semnificativ pentru afacerea lor și 
riscurile prezentate în declarațiile financiare generale ale organi-
zației. Într-adevăr, în medie, doar 29% dintre domeniile conside-
rate semnificative într-un raport de sustenabilitate au fost incluse 
în prezentările juridice cu privire la riscurile unei companii. În 
special, 35% dintre companiile membre nu au prezentat niciunul 
dintre riscurile de dezvoltare durabilă identificate în rapoartele 
lor de dezvoltare durabilă.25 Așa cum remarcă raportul, această 
discrepanță este în mare parte cauzată de o lipsă de colaborare 
interfuncțională, în special în identificarea și evaluarea riscurilor 
și oportunităților. Această colaborare poate facilita o gestionare 
a riscurilor, o supraveghere la nivelul consiliului și o raportare 
externă mai eficace.

4 Analizați în mod specific efectele financiare ale ris cu-
rilor climatice și modul în care acestea se ra   portează la 
venituri, cheltuieli, active, datorii și ca pi talul financiar.

Având în vedere amploarea, caracterul imprevizibil și natura pe 
termen lung ale chestiunilor legate de schimbările climatice, 
înțelegerea expunerii financiare poate constitui o provocare. TCFD 
evidențiază două tipuri principale de riscuri climatice, care pot fi 
încadrate în Cadrul general CDSB și în Cadrul general climatic SASB: 
fizice și de tranziție.26 Riscurile fizice pot include condiții meteo 
extreme, precum seceta sau inundațiile, și impactul pe termen 
lung al creșterii temperaturilor medii globale. Pe de altă parte, 
riscurile de tranziție pot include tranziția globală către o economie 
cu valori scăzute de carbon, reglementări noi și inovații în eficiența 
energetică. Aceste riscuri pot avea efecte asupra întregii structuri a 
unei întreprinderi. Veniturile pot fi afectate de schimbarea cererilor 
clienților și de noile dispoziții de reglementare, în timp ce costurile 
pot fi afectate de disponibilitatea și prețul materiilor prime.

Investitorii și părțile interesate au nevoie de clarificări mai ample 
asupra modului în care organizațiile evaluează aceste riscuri și 
opor tunități climatice și cum plănuiesc să răspundă. Înțelegerea 
și comunicarea potențialelor efecte financiare ale riscurilor și 
oportunităților climatice va genera mai multe informații utile 
pentru luarea deciziilor, sprijinind astfel un proces decizional mai 
informat cu privire la investiții, împrumuturi și încheieri de asigurări.

5 Evaluați-vă întreprinderea în raport cu cel puțin două 
scenarii.

În timp ce unele întreprinderi sunt în prezent afectate de riscurile 
climatice, este posibil ca multe dintre ele să se confrunte cu efecte 
mai semnificative pe termen mediu sau lung, cu incertitudine în 
ceea ce privește plasarea în timp și amploarea. Așa cum au subliniat 

25 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Sustainability and enterprise risk management: 
The first step towards integration (2017).

26 SASB, Buletinul tehnic privind riscurile climatice (octombrie 2016).



9

Ghid de implementare TCFD

Sustainability Accounting Standards Board Climate Disclosure Standards Board

 DEMARAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE 

recomandările TCFD, „analiza de scenariu este un proces pentru 
identificarea și evaluarea unui interval de potențiale rezultate ale 
evenimentelor viitoare în condiții de incertitudine”. Aceste scenarii 
le permit întreprinderilor să exploreze modul în care schimbările 
climatice le pot afecta, iar pentru utilizarea lor a fost elaborat un 
ansamblu de îndrumări specifice aspectelor climatice.27

Întreprinderile ar trebui să utilizeze o selecție de scenarii care 
acoperă un interval rezonabil de rezultate viitoare pentru a ajuta 
informarea proceselor strategice și financiare ale acestora. TCFD 
recomandă ca organizațiile să utilizeze cel puțin un scenariu 
care prevede 2°C sau un scenariu sub această valoare și să aibă 
în vedere utilizarea a două sau trei scenarii adiționale care sunt 
cele mai relevante pentru circumstanțele lor. Aceste scenarii 
adiționale ar putea fi legate de Contribuțiile determinate la nivel 
național (NDC),28 situații bazate pe practici actuale sau pe riscuri 
climatice fizice amplificate, de exemplu. Organizațiile ar putea 
începe prin concentrarea acestor scenarii asupra unui activ sau 
a unui aspect specific al activității lor înainte de a le extinde la 
ni velul unor operațiuni mai ample și, în cele din urmă, la întreaga 
în tre prindere.

6 Adaptați procesele existente la nivelul întreprinderii și 
alte procese de gestionare a riscurilor pentru a avea în 
vedere riscul climatic.

Organizațiile trebuie să înceapă să se pregătească pentru efectele 
pe care schimbările climatice le-ar putea avea asupra activității 
lor. Un exemplu de bune practici pentru integrarea chestiunilor 
de dezvoltare durabilă în cadrul proceselor ERM este evidențiat 
într-un raport WBCSD despre dezvoltarea durabilă și gestionarea 
riscurilor în sectorul corporativ.29 

„Documentarea privind dezvoltarea durabilă, alături de 
identificarea riscurilor și instrumentele de analiză tradiționale 
pot furniza administratorilor de risc informații pentru a spri jini 
evaluările integrate de risc […]. Partajarea rezultatelor 
evaluărilor pragurilor de semnificație și a datelor cantitative 
asociate cu funcția de risc este esențială.”

WBCSD, alături de Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO), a publicat îndrumări 
suplimentare cu privire la aplicarea ERM asupra riscurilor aferente 
dezvoltării durabile cu scopul de a ajuta companiile să valorifice 
și să îmbunătățească gestionarea actuală a unor aspecte precum 

riscul climatic.30 Aceste îndrumări ajută companiile să cuantifice, 
să realizeze teste de stres și să utilizeze analiza de scenariu 
pen tru a evalua și a prioritiza riscurile ESG, precum cele legate de 
schimbările climatice. 

7 Solicitați feedback de la investitorii implicați cu privire 
la ce informații au nevoie să știe despre oportunitățile 
și riscurile financiare climatice.

Investitorii joacă un rol esențial în proces deoarece ei sunt utili-
zatorii principali ai informațiilor pe care companiile le prezintă. 
Aceștia au elaborat strategii pentru includerea monitorizărilor, 
restructurarea portofoliului, integrarea ESG, investiții cu impact și 
implicarea acționarilor, bazate pe informații cu privire la dezvol-
tarea durabilă, inclusiv informații legate de climă. Totuși, acționarea 
în baza acestor strategii depinde de mecanisme de guvernanță 
adecvate pentru a genera informații cu privire la performanță care 
sunt utile procesului decizional.

În ultimii ani, comunitatea de investitori a început să facă apel la 
o calitate mai bună a raportărilor privind informațiile legate de 
climă și alte informații ESG – în special în rapoartele generale – și 
să pună în evidență lipsa de comparabilitate din rândul infor-
mațiilor privind dezvoltarea durabilă semnificative din punct de 
vedere finan ciar raportate de companiile similare. Aceste aspecte 
tratate afec tea ză procesele decizionale ale investitorilor și se 
reflectă asupra re lației pe care aceștia o creează cu companiile. 
Interacțiunea cu investitorii va contribui la utilitatea procesului de 
prezentare a informațiilor pentru ambele părți și va aduce beneficii 
în relațiile cu părțile interesate.

8 Luați în considerare instrumentele existente pe care 
le puteți utiliza deja pentru a vă ajuta să colectați și să 
raportați informații financiare legate de climă, precum 
chestionarul CDP, Cadrul general CDSB și standardele 
SASB.

Activitatea catalitică a TCFD se bazează pe ceea ce multe 
organizații din domeniul raportării fac de decenii și a introdus 
luarea în considerare în cadrul raportului general a riscurilor și 
oportunităților climatice. Acest lucru este dovedit prin referințe 
încrucișate multiple la cadre generale de raportare existente în 
raportul final al TCFD. Recunoașterea și alinierea acestor eforturi 
existente va fi esențială pentru garantarea unei creșteri rapide a 
prezentărilor eficiente de informații climatice la nivelul sectorului 
corporativ.

Cu mai mult de 7.000 de companii, reprezentând peste 50% 
din capitalizarea de piață globală, care prezintă date climatice 
și de mediu prin intermediul CDP în 2018, multe furnizează 
deja prezentări de informații utile privind guvernanța, riscurile, 
strategia și parametrii și obiectivele de prezentare. Chestionarul 
CDP a fost aliniat complet la recomandările TCFD din 2018. CDP 

27 A se vedea, de exemplu: TCFD, Technical Supplement: The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-Related 
Risks and Opportunities (iunie 2017); și Dr. Jane Thostrup Jagd, Centre for ESG Research și CDSB, „How can 
companies considering TCFD recommended scenario analysis provide disclosures that help investors: a short 
guide” (2018).

28 Acordul de la Paris (articolul 4, punctul 2) impune ca fiecare parte să întocmească, să comunice și să mențină 
contribuțiile succesive stabilite la nivel național (NDC-uri) pe care intenționează să le obțină în demersul de 
realizare a obiectivelor climatice comune.

29 Supra nota 25.
30 WBCSD și COSO, Enterprise Risk Management: Applying enterprise risk management to environmental, social and 

governance-related risks (februarie 2018).
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ajută companiile să-și colecteze, raporteze și structureze datele 
cu privire la mediu. Există oportunități adiționale pentru a elabora 
prezentări financiare și cu caracter previzional și pentru a apela la 
o abordare mai integrată prin raportarea acestor informații alături 
de datele financiare în declarațiile generale.

În acest scop, organizațiile pot de asemenea utiliza resursele 
complementare CDSB și SASB pentru a se pregăti în vederea 
efectuării unor prezentări de informații în acord cu recoman-
dările TCFD. Cadrul general CDSB este singurul cadru general de 
raportare TCFD de referință ce se concentrează în special asupra 
modului în care companiile pot integra schimbările climatice 
în declarațiile financiare generale. Principiile îndrumătoare și 
dispozițiile Cadrului general CDSB pentru prezentările de infor-
mații le reflectă pe acelea descrise de TCFD, ceea ce îl face cadrul 
la care se fac cele mai multe referințe și un cadru complet aliniat la 
recomandările TCFD. Între timp, parametrii de performanță a celor 
mai bune practici incluși în standardele SASB sunt singurii care se 
concentrează în mod specific asupra factorilor financiari semni-
ficativi – cu alte cuvinte, efectele climatice care sunt esențiale 
pentru companii și investitorii acestora.

9 Utilizați aceleași abordări pentru asigurarea calității și 
de conformitate pentru informațiile financiare legate 
de climă ca și în cazul prezentărilor de informații cu 
privire la finanțare, conducere și guvernanță.

Companiile trebuie să se asigure că abordările lor pentru 
asigurarea calității și de conformitate pentru prezentările finan-
ciare legate de climă sunt la fel de riguroase ca acelea pentru 
prezentările financiare. Ele pot realiza acest lucru prin stabilirea 
unor controale interne și a unor procese externe de asigurare sau 
adaptarea celor existente, deoarece aceste eforturi facilitează și 
sprijină obiectivitatea și credibilitatea în timp ce oferă reasigurări 
cititorilor rapoartelor că prezentările de informațiile sunt fiabile.

Proiectarea, implementarea și menținerea unui sistem robust de 
control intern asupra informațiilor legate de climă pot îmbunătăți 
utilitatea acestuia pentru factorii decizionali interni și externi. 
Între timp, asigurarea externă poate sprijini întreprinderile în 
identificarea și prezentarea proceselor semnificative de eva luare 
a aspectelor și, atunci când este posibil, implică echipe in terne 
responsabile atât de evaluarea și raportarea cu privire la dezvol-
tarea durabilă, cât și de auditul intern, gestionarea riscurilor și 
funcțiile aferente. 

10 Întocmiți informațiile pe care le raportați ca și cum 
urmează să fie asigurate, chiar dacă decideți să nu 
faceți acest lucru acum.

Companiile trebuie să ia în considerarea principiile și dispozițiile 
fundamentale pentru prezentarea eficace de informații, așa cum 
sunt descrise de TCFD, Cadrul general CDSB și standardele SASB 
și să descrie modul în care acestea pot fi aplicate în practicile și 
procesele lor. Relevanța, echilibrul, exhaustivitatea, consecvența 

și comparabilitatea trebuie să fie reflectate prin procese care 
explorează subiecte specifice relevante, caracteristicile sectorului 
de activitate, nevoile întreprinderilor și dispozițiile tehnice. Aceste 
principii partajate (a se vedea figura 5) sprijină prezentări de 
informații eficace, iar implementarea lor poate sprijini misiunile 
de asigurare viitoare.

Companiile pot avea parte de beneficii importante rezultate din 
utilizarea asigurării externe.31 Aceste beneficii pot include un 
proces decizional îmbunătățit, un cost mai scăzut al capitalului, 
o acoperire mai mare de către analiști, gestionarea îmbunătățită 
a riscului și o mai bună reputație a brandului.32 Mai mult decât 
atât, relația dintre furnizorul de servicii și client și procesele și 
procedurile elaborate prin intermediul acelei relații sunt adesea 
factori-cheie determinanți pentru implementarea unor misiuni 
de asigurare care sprijină cu adevărat o credibilitate și o încredere 
sporite și întocmirea informațiilor utile pentru luarea deciziilor.

11 Analizați structura existentă a raportului dum   nea-
voastră anual și gândiți-vă la moduri prin care puteți 
încorpora recomandările în discuția dum   neavoastră 
despre riscuri, în analiza și discuția condu cerii (MD&A) 
și secțiunea despre guvernanță.

Primul pas către consolidarea relației dintre schimbările climatice 
și strategia corporativă generală, performanță și perspective 
este aplicarea conceptului de conectivitate la nivelul tuturor 
prezentărilor de informații. După cum a evidențiat CDSB în 
analiza sa privind raportarea de mediu a companiilor FTSE 350 
și a prezentărilor GES din rapoarte anuale, acest lucru contribuie 
la conturarea unei imagini holistice a factorilor care afectează 
capacitatea organizației de a crea valoare în timp.33

Consecvența și comparabilitatea prezentărilor pot fi îmbună-
tă țite prin elaborarea unor indicatori-cheie de performanță (KPI) 
– cum sunt cei identificați de standardele SASB – care sunt conec-
tați la informațiile financiare, consecvenți pe perioade de timp 
succesive și cu etaloane acceptate din industrie și concentrate 
asupra chestiunilor semnificative din punct de vedere financiar.

Un element-cheie al activității TCFD este recomandarea de 
a include informații financiare legate de climă în rapoartele 
generale. Companiile trebuie să se gândească la modul în 
care pot utiliza cel mai bine structura existentă a rapoartelor 
lor generale anuale pentru a integra aceste noi prezentări de 
informații. Gândiți-vă la integrare și conectivitate ca fiind o stea 
călăuzitoare: raportul dumneavoastră anual ar trebui să spună 
o poveste clară și coerentă și să ghideze utilizatorul raportului, 
conectând guvernanța, strategia, gestionarea riscului, stabilirea 
de obiective și performanța.

31 WBCSD, Generating Value from External Assurance of Sustainability Reporting (februarie 2016).
32 American Institute of Certified Public Accountants, „CPAs. The preferred choice for assurance on sustainability 

information” (mai 2015).
33 CDSB, Comply or Explain (ianuarie 2016).
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Exemple de prezentări de informații aliniate la TCFD
Lista de mai sus de verificare a acțiunilor timpurii oferă o imagine 
de nivel înalt asupra măsurilor-cheie pe care companiile le pot lua 
pe parcursul către prezentarea eficace de informații TCFD.34 Restul 
acestui ghid are scopul de a ilustra exemple practice de moduri 
în care resursele SASB și CDSB sprijină întocmirea prezentărilor 
eficace de informații TCFD, ajutând companiile să transforme 
recomandările din principii în practici. Astfel, următoarele 
secțiuni ale ghidului sunt concentrate în principal pe exercițiul 
de raportare. Această abordare a fost creată pentru a satisface 
o nevoie specifică identificată de mulți participanți de pe piață 
în timpul misiunii ample realizate de SASB pentru a-și actualiza 
standardele și în activitățile misiunii corporative ale CDSB. Aceste 
persoane și organizații au menționat o lipsă de exemple de 
bune practici ancorate în realitate despre cum ar trebui să arate 
prezentările de informații financiare legate de climă utile pentru 
procesul decizional.

Deși prezentările de informații cu titlu de exemplu incluse mai 
jos sunt adaptate unor industrii specifice (așa cum ar trebui să 
fie prezentările de informații financiare legate de climă), acestea 
au fost selectate pentru a ilustra principii, dispoziții de raportare 
și practici care pot fi aplicate în contextul oricărei industrii 
prin valorificarea expertizei și raționamentului profesional ale 
persoanei care le întocmește.

Exemplele și îndrumările asociate acoperă cele patru elemente 
principale ale prezentărilor de informații financiare legate de climă 
(ca în figura 1):

� Guvernanță: Supravegherea organizației asupra riscurilor 
și oportunităților climatice; 

� Strategie: Efectele reale și potențiale ale riscurilor și 
oportunităților climatice asupra activității, strategiei și 
planificării financiare ale organizației; 

� Gestionarea riscului: Procesele utilizate de către or ga-
nizație pentru a identifica, evalua și gestiona riscurile 
climatice; și 

� Parametri și obiective: Parametrii și obiectivele utilizate 
pentru a evalua și gestiona riscurile și oportunitățile 
climatice relevante.

Aceste patru elemente principale sunt sprijinite de 11 prezentări 
de informații  recomandate specifice (inclusiv una legată de analiza 
de scenariu) și îndrumări (atât generale, cât și specifice sectorului 
de activitate), care se bazează pe un set de principii fundamentale 
menite să faciliteze prezentări de informații de înaltă calitate, 
comparabile și utile procesului decizional. TCDF nu a elaborat 
în mod intenționat standarde detaliate, specifice industriei sau 
parametri pentru prezentarea riscurilor climatice. În schimb, TCFD 
a făcut referire în mod explicit la standardele existente pe care 
companiile le pot utiliza pentru a identifica riscurile climatice și 
parametrii climatici cei mai relevanți industriei lor. Datorită alinierii 
acestora cu recomandările (a se vedea figurile 5 și 6), Cadrul general 
CDSB și standardele SASB sunt printre cele mai des menționate 
instrumente din Anexa de implementare a TCFD.35

34 Pentru cititorii care sunt în căutare de îndrumări adiționale privind întocmirea, multe dintre aceste subiecte sunt 
acoperite mai în detaliu în Ghidul de implementare pentru companii al SASB și în Cadrul general CDSB. 35 TCFD, Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (iunie 2017).
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Figura 5. Alinierea principiilor TCFD-CDSB-SASB36

TCFD CDSB SASB

SCOPUL PRINCIPIILOR

Principii pentru prezentări eficace de informații
Menite să „ajute la obținerea unor prezentări de 
informații de înaltă calitate și utile procesului decizional, 
care să permită utilizatorilor să înțeleagă impactul 
schimbărilor climatice asupra organizațiilor”.

Principii îndrumătoare și dispoziții de raportare
Principiile [P] sunt concepute pentru a garanta că 
informațiile cu privire la mediu și climă din rapoartele 
generale sunt utile investitorilor, sunt corecte și 
complete și sprijină activitățile de asigurare.

Dispozițiile [DIS] sunt concepute pentru a încuraja 
prezentări de informații cu privire la mediu și climă 
standardizate care complementează și suplimentează 
alte informații în rapoartele generale.

Criteriile SASB pentru parametrii de contabilitate 
Concepuți pentru a asigura livrarea de informații 
semnificative și utile pentru luarea deciziilor 
către piețele de capital, într-un mod care este 
eficient din punctul de vedere al costului.

ALINIEREA PRINCIPIILOR

Prezentările de informații trebuie să 
ofere informații relevante

[P1] Informațiile financiare trebuie întocmite 
prin aplicarea principiului pragului de 
semnificație și a principiului relevanței 
[P5] Prezentările de informații trebuie 
să fie clare și inteligibile

Parametrii SASB sunt aplicabili majorității 
companiilor din industrie

Prezentările de informații trebuie să 
fie specifice și exhaustive

[P2] Prezentările de informații trebuie 
să fie reprezentate exact 
[P3] Prezentările de informații trebuie să fie 
conectate cu alte informații din raportul general
[P7] Prezentările de informații trebuie 
să aibă caracter previzional

Parametrii SASB sunt compleți, redând o 
reprezentare fiabilă a performanței

Prezentările de informații trebuie să fie 
clare, echilibrate și inteligibile

[P2] Prezentările de informații trebuie 
să fie reprezentate exact
[P5] Prezentările de informații trebuie 
să fie clare și inteligibile

Parametrii SASB sunt utili pentru
factorii decizionali și neutri (lipsiți de influență)

Prezentările de informații trebuie să fie consecvente în timp [P4] Prezentările de informații trebuie să 
fie consecvente și comparabile

Parametrii SASB sunt comparabili în timp

Prezentările de informații trebuie să fie comparabile 
cu cele ale altor organizații din același sector 
de activitate, industrie sau portofoliu

[P4] Prezentările de informații trebuie să 
fie consecvente și comparabile

Parametrii SASB sunt comparabili între 
companiile similare dintr-o industrie

Prezentările de informații trebuie să fie 
fiabile, verificabile și obiective

[P2] Prezentările de informații trebuie 
să fie reprezentate exact 
[P6] Prezentările de informații trebuie să fie verificabile

Parametrii SASB sunt verificabili

Prezentările de informații trebuie furnizate în timp util [DIS-09] Prezentările de informații 
trebuie să fie furnizate anual

Parametrii SASB sunt utili factorilor decizionali

36 Extras din Tabelul 21 din CDSB, Cadrul general CDSB pentru raportarea informațiilor de mediu și capital natural: Avansarea și alinierea prezentărilor informațiilor de mediu în rapoartele generale (aprilie 2018).
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Cadrul general CDSB include șapte Principii îndrumătoare care stabilesc modul în care se raportează și 12 Dispoziții care stabilesc ce 
se raportează. Principiile sunt complet aliniate cu cele ale TCFD și SASB (a se vedea figura 5). Între timp există numeroase sinergii în 
rândul prezentărilor de informații recomandate de TCFD și al dispozițiilor de raportare ale Cadrului general CDSB, standardelor SASB și 
Îndrumărilor privind aplicarea ale SASB, după cum este demonstrat în tabelul de mai jos (a se vedea figura 6).

Figura 6. Alinierea prezentărilor de informații TCFD recomandate la dispozițiile Cadrului general CDSB și la standardele SASB.

Recomandările Grupului operativ privind prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările climatice

Guvernanță Strategie Gestionarea riscului Parametri și obiective

DISPOZIȚIILE CADRULUI GENERAL CDSB G a) G b) S a) S b) S c) GR a) GR b) GR c) PO a) PO b) PO c)

DIS-01: Guvernanță � � � �
DIS-02: Politici, strategie și obiective � � � � � � �
DIS-03: Riscuri și oportunități � � � � � �
DIS-04: Surse ale efectelor � � �
DIS-05: Performanță și comparație � � �
DIS-06: Perspectivă � � � � �
DIS-07: Limita la nivel organizațional

DIS-08: Politici de raportare

DIS-09: Perioada de raportare

DIS-10: Retratări

DIS-11: Conformitate

DIS-12: Asigurare

STANDARDE SASB G a) G b) S a) S b) S c) GR a) GR b) GR c) PO a) PO b) PO c)

Îndrumări de aplicare a standardelor ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Standard(e) specific(e) industriei # # # # # ◊ # ◊

� Recomandarea CDSB este 
aliniată la recomandările TCFD

◊ Parametrii și îndrumările SASB sunt 
aliniați la recomandările TCFD

# Parametrii SASB sunt aliniați la  
îndrumările TCFD din industriicheie
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Utilizarea tuturor dispozițiilor Cadrului general CDSB pentru a realiza prezentările de informații TCFD

După cum se observă în figura 6, dispozițiile 1-6 ale Cadrului general CDSB sunt explicit legate de cele 11 prezentări de informații TCFD recomandate. Deși poate 
părea că figura sugerează că dispozițiile 7-12 ale CDSB se extind dincolo de recomandările TCFD, aceste dispoziții sprijină în mod direct principiile fundamentale 
TCFD pentru prezentări eficace de informații – cu excepția dispozițiilor 11 (Conformitate) și 12 (Asigurare). Dispozițiile CDSB vizează îmbunătățirea clarității, 
calității, consecvenței, comparabilității, fiabilității și a utilității pentru procesul decizional al prezentărilor de informații – un obiectiv comun al TCFD, CDSB și SASB. 
Deși poate nu reprezintă recomandările formale TCFD de prezentare a informațiilor, dispozițiile 7-12 reprezintă bune practici de raportare în contextul prezentării 
riscurilor și oportunităților climatice în rapoartele generale. Utilizarea întregului set de dispoziții ale Cadrului general CDSB este, așadar, benefică elaborării de 
prezentări de informații TCFD eficace.

Dispozițiile 7-12 ale Cadrului general CDSB sunt rezumate aici, iar persoanele care întocmesc prezentările de informații pot găsi mai multe detalii despre 
aplicarea acestor dispoziții în prezentările de informații TCFD ale acestora din Cadrul general CDSB. Dispoziția 7 din Cadrul general CDSB se referă la limita la 
nivel organizațional pentru raportare. Pentru raportarea riscurilor și oportunităților climatice în raportul general, informațiile climatice ar trebui, cel puțin, să 
fie întocmite pentru entități în cadrul limitei organizației, sau a grupului, pentru care raportul general este întocmit. Mai departe este nevoie de o prezentare a 
bazei pe care limita de raportare la nivel organizațional a fost stabilită. De asemenea, TCFD pledează ca prezentările de informații să fie realizate prin intermediul 
raportului general, adică prin declarațiile financiare publice, iar persoanele care întocmesc prezentările de informații recomandate trebuie, de asemenea, să 
specifice în mod clar limita la nivel organizațional utilizată pentru a realiza astfel de prezentări de informații în raportul general.

Dispoziția 8 din Cadrul general CDSB cu privire la politicile de raportare prevede ca persoanele care întocmesc prezentările de informații să menționeze prevederile 
de raportare utilizate pentru întocmirea informațiilor legate de climă și să confirme consecvența utilizării acestora de la o perioadă de raportare la alta. Acest 
aspect este conform Principiului 4 TCFD, care impune ca prezentările să fie consecvente în timp și „prezentate utilizând formate, limbaj și parametri conse    c venți 
în timp pentru a permite comparația între perioade”37. În mod similar, atât dispoziția 9 din Cadrul general CDSB cu privire la perioada de raportare, cât și 
Prin   cipiul 7 TCFD prevăd ca prezentările de informații să fie furnizate „în timp util” și cel puțin anual. Cadrul general CDSB prevede ca perioada de raportare pentru 
raportul general și informațiile climatice să fie aceeași, cu anumite excepții, precum perioadele de raportare diferite ca rezultat al unor specificații legale.

Dispoziția 10 din Cadrul general CDSB privind retratările prevede ca prezentările de informații să raporteze și să explice orice retratări din anii anteriori, adică să 
prezinte și să explice amendamentele aduse informațiilor raportate anterior. De asemenea, Principiul 4 TCFD solicită explicarea schimbărilor din prezentările de 
informații și din abordările sau formatele aferente.

În ceea ce privește dispozițiile, există două domenii în care Cadrul general CDSB diferă de recomandările TCFD – în special în ceea ce privește conformarea și 
asigurarea. Dispoziția 11 din Cadrul general CDSB prevede o declarație de conformitate cu Cadrul general CDSB sau un echivalent, în care este menționat că 
persoana care întocmește a aplicat principiile la informațiile climatice raportate aferente și s-a conformat cu dispozițiile. Atunci când există o conformitate 
parțială (de exemplu, informații incomplete furnizate), persoana care întocmește raportul trebuie să explice în raportul general circumstanțele relevante, natura 
omiterii și planul complet de conformare al organizației. Dispoziția finală cu privire la asigurare (DIS-12) prevede ca în cazul în care a fost furnizată asigurare cu 
privire la măsura în care informațiile referitoare la mediu și climă sunt în conformitate cu Cadrul general CDSB, trebuie să se facă o referință încrucișată la aceasta 
sau ea trebuie inclusă în declarația de conformitate.

 

37 A se vedea Raportul final al TCFD 2017, Capitolul F, Principii fundamentale pentru prezentări eficace de informații, p. 68.



16

Ghid de implementare TCFD

Sustainability Accounting Standards Board Climate Disclosure Standards Board

 BUNE PRAC TICI DE PREZENTARE A INFORMAȚIILOR

Despre prezentările de informații cu titlu de exemplu

Exemplele incluse în următoarele secțiuni sunt ipotetice, dar 
au fost adaptate dintr-un model reprezentativ de prezentări de 
informații reale, care tratează cele patru elemente principale 
ale recomandărilor TCFD. Aceste prezentări cu titlu de exemplu 
vizează să furnizeze companiilor raportoare exemple specifice 
despre modul în care instrumentele și resursele SASB și CDSB pot 
fi aplicate mai rapid pentru a facilita raportarea TCFD a riscurilor 
și oportunităților climatice. Prin extragerea de informații din 
prezentările reale și fundamentarea pe acestea, prezentările cu 
titlu de exemplu au ca scop furnizarea de exemple de prezentări 
eficace de informații pentru a facilita eforturile companiilor care 
doresc să înceapă astăzi. În consecință, acestea nu sunt menite 
să reprezinte o organizație ideală sau perfectă, fie în termeni de 
raportare, fie de performanță. 

Exemplele includ extrase din prezentările de informații a trei 
companii ipotetice:

� OilCo este o companie integrată de petrol și gaze cu 
operațiuni globale. Activitățile sale principale includ 
explorarea, extragerea și/sau producerea de produse 
energetice precum petrolul brut și gazele naturale, care 
cuprind operațiunile în aval ale lanțului valoric al petrolului 
și gazelor. OilCo dezvoltă atât rezerve de gaz și petrol 
convenționale, cât și neconvenționale, maritime și terestre, 
inclusiv rezerve de șisturi bituminoase și/sau gaze de șist, 
nisipuri bituminoase și hidrați de gaz. Compania încheie 
contracte cu furnizori din aval pentru a desfășura anumite 
activități și a obține echipament și servicii petroliere.

� AgriCo este o companie globală de produse agricole care 
se ocupă cu procesarea, comercializarea și distribuirea 
legumelor și fructelor și producerea și măcinarea mărfurilor 
agricole de tipul cerealelor, zahărului, uleiurilor de consum, 
porumbului, boabelor de soia și furajelor. AgriCo vinde 
produsele direct consumatorilor și companiilor pentru a 
fi utilizate în produse de consum și industriale. Compania 
achiziționează de obicei produse agricole, inclusiv mărfuri, 
de la terțe părți din întreaga lume care cultivă astfel de 
produse (fie direct, fie indirect). De asemenea, compania 
este implicată în vânzări angro și distribuție.

� AutoCo este un producător auto global de vehicule de 
pasageri, camionete și motociclete. Compania proiectează, 
construiește și vinde vehicule care funcționează cu o gamă 
de combustibili și sisteme de propulsie alternative sau 
tradiționale. Compania vinde aceste produse comerci-
anților pentru vânzarea cu amănuntul către consumatori, 
precum și direct clienților de flotă, inclusiv companiilor 
de închiriere de mașini și celor de leasing auto, flotelor 
comerciale și guvernelor. Din cauza naturii globale a indus-
triei, AutoCo are facilități de producție, linii de asamblare și 
locații de service în țări din întreaga lume. 

Prezentările de informații cu titlu de exemplu ale fiecărei companii 
sunt incluse în următoarele secțiuni:

Guvernanță Strategie
Gestionarea 

riscului
Parametri și 

obiective

OilCo a a a a
AgriCo a a
AutoCo a

Pe măsură ce recomandările TCFD sunt adoptate la o scară mai 
largă și gestionarea și raportarea riscurilor și oportunităților 
climatice evoluează, ceea ce este considerat acum ca fiind realist 
și realizabil probabil se va schimba. Exemplele prezentate mai jos 
sunt bazate pe o revizuire și o analiză a prezentărilor de informații 
existente pentru a identifica bunele practici de raportare actuale, 
la care se adaugă conținut adițional pentru a respecta în între-
gime recomandările TCFD valorificând standardele SASB și ale 
Cadrului general CDSB. Între timp, prezentările de informații ale 
unei organizații specifice ar trebui să fie ghidate mereu în primul 
rând de dispozițiile de raportare ale jurisdicției în care aceasta 
își desfășoară activitatea. De exemplu, o organizație ar trebui să 
includă, de asemenea, declarațiile sau prezentările de informații 
care sunt adecvate sau prevăzute de legislația în vigoare pentru 
aplicarea sferelor de siguranță în raport cu răspunderea legală, 
disponibile pentru furnizarea informațiilor cu caracter previzional.  
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Elementul principal 1: Guvernanță
Consiliul de administrație al unei organizații și echipa condu cerii 
executive joacă un rol din ce în ce mai important în tratarea 
riscurilor și oportunităților climatice. Prin urmare, investitorii și alți 
utilizatori ai declarațiilor financiare au un interes din ce în ce mai 
crescut pentru elaborarea unei înțelegeri robuste a modului în 
care funcțiile de guvernanță ale unei organizații sunt implicate în 
evaluarea, gestionarea și supravegherea acestor aspecte.

De exemplu, deoarece schimbările climatice reprezintă un risc 
sistematic pentru investitori – unul care nu poate fi gestionat prin 
diversificare – este posibil să prezinte riscuri și oportunități în 
ca drul unui întreg portofoliu. Drept rezultat, investitorii trebuie 
să se concentreze asupra performanței companiei. Astfel, după 
cum a remarcat Grupul operativ, atunci când „evaluează rezulta tele 
financiare și operaționale ale unei organizații, mulți investitori vor 
detalii privind contextul guvernanței și gestionării riscurilor în care 
se obțin astfel de rezultate”.

Astfel, guvernanța este primul din cele patru elemente principale 
ale prezentărilor de informații financiare legate de climă recoman-
date de TCFD. Prezentările de informații realizate în baza acestui 
element principal pot ajuta investitorii, agenții de asigurări și 
alte părți interesate să evalueze „măsura în care aspectele tratate 
legate de climă primesc atenția adecvată din partea consiliului și 
a conducerii”. TCFD face diferența între guvernanța și gestionarea 
legate de climă în prezentările sale de informații recomandate – 
ambele fiind importante pentru realizarea unei astfel de evaluări 
de către investitori.

  

TCFD recomandă următoarele prezentări de informații pentru toate 
organizațiile:

Prezentați rolul consiliului organizației în supravegherea 
aspectelor climatice.

Prezentați rolul conducerii în evaluarea și gestionarea 
aspectelor climatice.

Prin respectarea dispozițiilor 1 și 2 din Cadrul general CDSB și a 
Îndrumărilor cu privire la aplicarea standardelor SASB punctul 5.0 
litera (a) în realizarea prezentărilor de informații cu privire la guver-
nanță, o organizație poate satisface, de asemenea, aspecte-cheie 
ale recomandărilor TCFD în timp ce oferă investitorilor informații 
utile pentru procesul decizional care completează și suplimen tează 
situațiile financiare.

Cum se citește extrasul pentru acest element al prezen tării 
de informații recomandate de TCFD (Guvernanță):

Un extras cu titlu de exemplu din prezentarea de informații a unei 
organizații ipotetice se află în coloana din stânga, iar analiza aferentă 
se află în coloana din dreapta. Adnotările din coloana din dreapta 
fac referire la îndrumările furnizate de TCFD pentru respectiva 
prezentare de informații și exemplifică modul în care aplicarea 
dispozițiilor-cheie ale Cadrului general CDSB și standardului SASB 
adecvat specific industriei poate ajuta companiile să întocmească 
prezentări de informații în conformitate cu recomandările TCFD.

Deși adnotările nu tratează întotdeauna explicit modul în care 
principiile comune ale TCFD, CDSB și SASB (a se vedea figura 5) au 
fost aplicate, se presupune că aceste principii au fost avute în vedere 
la stabilirea modului de prezentare a unor astfel de informații în 
raportul general.

Întrucât acest extras din prezentarea de informații este prezentat în 
scopuri ilustrative, nu am aplicat fiecare dispoziție CDSB sau aspect 
al standardului SASB – în schimb, extragem exemple-cheie pentru 
a arăta modul în care aceste instrumente complementare pot fi 
utilizate pentru a îndeplini într-o măsură mai mare recomandările 
TCFD. Fiecare punct din extras este numerotat pentru a facilita 
referințele, numărul din extras (în stânga) fiind corespunzător cu 
adnotarea numerotată (în dreapta) indicând situațiile în care o 
dispoziție specifică a Cadrului general CDSB sau un standard SASB 
specific industriei permite prezentarea de informații.

Îndrumări suplimentare cu 
privire la guvernanță

Forumul Economic Mondial, care prezidează Consiliul CDSB, alături 
de PwC, a publicat îndrumări care oferă o „busolă pentru a facilita o 
guvernanță mai eficace legată de climă”. Acestea includ „un set de 
principii și întrebări pentru a îndruma dezvoltarea unei guvernanțe 
bune legate de climă – concepută pentru a ajuta cititorul să evalueze 
și să dezbată în mod practic abordarea organizației sale cu privire la 
guvernanța legată de climă și să se gândească la modul în care aceasta 
din urmă poate fi mai robustă”. Această publicație poate prezenta un 
interes deosebit pentru cei care doresc să aprofundeze rolul pe care 
consiliul îl are în supravegherea aspectelor climatice. 

Pentru mai multe informații, consultați: World Economic Forum și PwC, 
How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards: Guiding 
principles and questions (ianuarie 2019).
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Riscuri și oportunități climatice – Prezentare 
generală
Consiliul de administrație a delegat responsabilitatea 
pentru chestiuni legate de gestionarea durabilă a 
activităților Companiei către Integrated Sustainability 
Advisory Committee (ISAC), un comitet de directori 
independenți numiți de Consiliu. Comitetul rapor-
tează direct Consiliului și îi oferă consultanță cu 
privire la astfel de chestiuni.  1  Comitetul revizuiește 
conformitatea internă cu principiile și codurile de 
dezvoltare durabilă aplicabile stabilite atât intern, 
cât și extern la nivelul tuturor unităților operaționale, 
revizuiește conformitatea cu chestiuni de mediu, 
sănătate și siguranță, revizuiește rezultatele plani-
ficării și analizei scenariilor interne cu privire la 
efectele tendințelor sociale și de mediu și ale incer-
titudinilor și oferă consultanță Comitetului pentru 
prezentări de informații cu privire la determinarea 
pragului de semnificație al aspectelor de dezvoltare 
durabilă în sensul prezentărilor de informații din 
acest document.  2 

Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Următoarele întrebări, derivate din îndrumările adresate tuturor sectoarelor 
de activitate incluse în raportul final al TCFD, ajută persoanele care întocmesc 
rapoartele generale să analizeze mai aprofundat aspectele sugerate ale 
guvernanței care ar putea fi prezentate în baza celor două prezentări de informații 
TCFD recomandate legate de guvernanță. Aplicarea Cadrului general CDSB (și, în 
special, a dispoziției acestuia privind guvernanța, DIS-01, și a dispoziției DIS-02 
legate de politicile, strategiile și obiectivele relevante ale conducerii) și parametrii 
din standardul SASB specific industriei sau alte surse de informații disponibile 
(de exemplu, generate prin intermediul Chestionarului CDP) pot reprezenta 
instrumente utile pentru o organizație în scopul de a concepe și întocmi conținutul 
prezentărilor sale de informații.

Prezentați rolul consiliului organizației în supravegherea 
aspectelor climatice.

Care sunt procesele și frecvența cu care consiliul este informat  
cu privire la aspectele climatice?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-01 din Cadrul general CDSB prevede ca prezentările 
din acest domeniu să descrie guvernanța politicilor, strategiilor și informațiilor 
de mediu, inclusiv cele din domeniul climei. Ca o reflectare a recomandării TCFD, 
DIS-01 sugerează, de asemenea, că persoanele care întocmesc prezentările de 
informații trebuie să ia în considerare modul în care cel mai înalt organism de 
conducere abordează chestiunile climatice și este informat cu privire la acestea, 
inclusiv procesele aferente utilizate și frecvența. În extrasul OilCo, cel mai 
înalt organism de conducere din companie responsabil de politicile, strategia 
și informațiile aferente pare să fie Consiliul.  1  Cu toate acestea, Integrated 
Sustainability Advisory Committee (ISAC) informează Consiliul cu privire la efectele 
climatice și este responsabil de revizuirea riscurilor climatice reale sau potențiale 
și de raportarea către Consiliu furnizând recomandări.   2   3  ISAC informează 
Consiliul în cadrul ședințelor acestuia.  6  Deși frecvența precisă, așa cum este 
prevăzută de TCFD și DIS-01, nu este stipulată, extrasul OilCo sugerează ca astfel de 
actualizări să fie realizate trimestrial.  9  De asemenea, Consiliul OilCo este informat 
cu privire la aspectele climatice printr-un al doilea mecanism, un Panel de experți în 
dezvoltare durabilă independent care oferă consultanță atât ISAC, cât și Consiliului 
și întocmește un raport pe an pentru Consiliu.  14 

STANDARDUL SASB: Îndrumările cu privire la aplicarea standardelor SASB  
punctul 5.0 litera (a), la fel ca recomandările TCFD, solicită prezentări de informații 
despre rolul Consiliului în supravegherea riscurilor și oportunităților legate de 
climă. Îndeosebi, solicită ca „entitatea raportoare să proiecteze, să implementeze și 
să mențină un sistem de guvernanță pentru dezvoltarea și prezentarea informațiilor 
privind dezvoltarea durabilă [inclusiv informațiile referitoare la climă] – inclusiv 
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Astfel, ISAC are responsabilitatea de a revizui efectele 
climatice reale sau potențiale asupra Companiei și de a 
face recomandări  Consiliului și comitetelor relevante 
ale acestuia, după caz, cu privire la con statările 
sale.  3  Ca parte din proces, Compania a realizat o 
evaluare pentru a determina riscurile și oportunitățile 
climatice cu care se confruntă; evaluarea utilizează 
recomandările Grupului operativ privind prezen-
tarea informațiilor financiare legate de schimbă rile 
climatice (TCFD) și secțiunile relevante din Standardul 
de contabilitate pentru dezvoltare durabilă pentru 
industria explorării și prelucrării petrolului și gazelor 
(EM-EP) al Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), ca intrări-cheie pentru acest proces 
cu privire la identificarea, evaluarea și monitorizarea 
riscurilor climatice desfășurate de aceasta. Compania 
a realizat această evaluare ca parte a procesului său 
integrat de planificare și gestionare a riscului. ISAC a 
revizuit rezultatele evaluării și a furnizat Consiliului 
sau comitetelor acestuia recomandări specifice 
le gate de riscurile și oportunitățile de dezvoltare 
dura bilă, inclusiv acele riscuri și oportunități legate 
de cli  mă.  4 

Următoarea secțiune include prezentări de informații 
privind clima recomandate de TCFD pentru toate 
sectoarele de activitate, pe cele recomandate specific 
de TCFD pentru sectorul energetic și parametrii din 
Standardul EM-EP al SASB.

implicarea conducerii, supravegherea consiliului de administrație și controlul intern 
– care este mult similar cu ceea ce este utilizat în raportarea financiară”.   2  

Care dintre următoarele comitete ale consiliului sunt informate cu 
privire la aspectele climatice: comitetele de audit, de risc sau altele? 
(Specificați comitetele.)

CADRUL GENERAL CDSB: Extrasul OilCo precizează că ISAC oferă recomandări 
Consiliului sau „comitetelor sale adecvate”, dar nu specifică aceste comitete așa 
cum sugerează îndrumările TCFD.  4  DIS-01 din Cadrul general CDSB recomandă ca 
structura organizațională să fie prezentată și să se ia în considerare atât comitetele 
specifice, cât și persoanele. Acest lucru ajută la clarificarea responsabilităților 
și persoanelor cărora le revin acestea – atât la nivelul comitetelor, cât și la 
nivelul persoanelor, după caz. Consecvent cu Îndrumările cu privire la aplicarea 
standardelor SASB punctul 5.0 litera (a), DIS-01 îndrumă persoanele care întocmesc 
prezentările să explice măsura în care politicile și strategiile climatice fac obiectul 
acelorași procese de guvernanță, inclusiv controalele și procedurile de prezentare, 
ca în cazul gestionării financiare. Acest punct este întărit și de recomandările TCFD, 
care prevăd ca „prezentarea informațiilor financiare legate de climă să facă obiectul 
unor procese adecvate de guvernanță internă”. DIS-01 sugerează că o companie ar 
trebui să aibă în vedere explicarea „naturii și fiabilității informațiilor și a sistemelor 
de control fundamentale utilizate (supravegheate) de cel mai înalt organism 
de conducere pentru a întocmi informații de mediu [adică referitoare la climă]”. 
Aceasta adaugă că, „din moment ce aceste prezentări de informații ar trebui incluse 
în declarațiile financiare anuale, procesele de guvernanță ar trebui să fie similare 
celor utilizate pentru raportarea financiară existentă”. În consecință, persoanele 
care întocmesc prezentările de informații ar trebui să ia în considerare prezentarea 
măsurii în care comitetele de risc și audit, care de obicei fac parte din structura de 
guvernanță internă a unei companii, sunt informate cu privire la aspectele climatice 
și/sau informează Consiliul cu privire la astfel de aspecte.  4 
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Guvernanță
Așa cum a fost menționat anterior, ISAC suprave ghe ază 
riscurile climatice ca parte din responsabilitatea 
sa totală pentru revizuirea politicii și strategiei de 
dezvoltare durabilă, identificarea și gestionarea 
riscului și conformitatea cu obiectivele sociale și de 
mediu aferente Companiei.  5  
Membrii ISAC se întâlnesc trimestrial cu direc-
to rii fiecărei unități operaționale pentru a revizui 
expu  nerea Companiei la toate aspectele relevante 
aplicabile sau semnificative de dezvoltare durabilă, 
inclusiv acelea legate de climă, și gestionarea 
lor. Înainte de fiecare ședință de consiliu, ISAC se 
întrunește pentru a evalua și a prioritiza aceste 
aspecte înainte de a-și prezenta concluziile în fața 
întregului consiliu. De asemenea, consiliul oferă 
direcții, prin ISAC, directorilor fiecărei unități 
operaționale cu privire la care aspecte legate de 
cli    mă și dezvoltare durabilă ar putea prezenta 
even tuale riscuri și/sau oportunități sem   nificative și 
stabilește așteptările privind performanța cu execu-
tivul referitor la gestionarea unor astfel de riscuri, 
precum și întocmirea unor prezentări de informații 
asociate în colaborare cu Comitetul pentru prezen-
tarea informațiilor.  6  
Având în vedere condițiile sociale și de reglementare 
legate de climă aflate în evoluție, consiliul încorpo-
rează aspecte climatice în majoritatea deciziilor 
strategice, în special în cele legate de supraveghe-
  rea gestionării riscului, infrastructurii, cercetării și 
dezvoltării, programelor de eficiență a resurselor, 
achiziții și cesionări și conformitatea cu reglemen-
tările. Toate deciziile importante sunt revizuite de 
către ISAC pentru a evalua în mod specific expunerea 
la riscurile de dezvoltare durabilă, inclusiv riscul 
climatic, și gestionarea acestora. Bugetele anuale 
sunt, de asemenea, revizuite de către ISAC, iar 
recomandările pe care ISAC le oferă Consiliului 
includ o evaluare a măsurii în care efectele legate 
de dezvoltarea durabilă au fost luate în considerare 
complet.  7  
Responsabilitatea pentru monitorizarea progre-
sului în raport cu obiectivele de dezvoltare 
du        rabilă le revine membrilor ISAC și directorilor 
fie   cărei uni  tăți operaționale.  8  ISAC informează 
con siliul trimestrial, iar acesta oferă feedback și 
direcții.  9  Ad ministratorii de la nivelul majorității 
funcțiilor din fiecare unitate operațională sunt 
responsabili de monitorizarea performanței și de 
raportarea către directorii de unități operaționale. 

Cum iau în considerare consiliul și comitetele acestuia aspectele 
legate de climă atunci când revizuiesc și oferă îndrumări pentru 
planuri de acțiune cu privire la strategie și gestionare și atunci când 
analizează politicile de gestionare a riscului?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-01 îndrumă companiile să ia în considerare 
specificarea directorului executiv, a comitetelor de consiliu sau a celui mai înalt 
organism de conducere responsabil(e) de politicile și strategia de mediu [și 
climatice]. Mai exact, recomandă potențiala prezentare a: (a) măsurii în care 
entitatea/indivizii iau în considerare aspectele climatice atunci când revizuiesc 
strategia directoare a companiei, planurile importante de acțiune și strategiile 
de gestionare a riscului; și (b) modului în care este raportat progresul către cel 
mai înalt organism de conducere atunci când responsabilitatea pentru strategia 
climatică a fost delegată. În exemplul OilCo este menționat că ISAC revizuiește 
toate deciziile importante pentru a evalua expunerea la riscurile de dezvoltare 
durabilă și gestionarea acestora.  7  Deși riscurile climatice nu sunt menționate 
în mod explicit, este posibil ca acestea să intre în aria mai largă a riscurilor de 
dezvoltare durabilă. Mai sus în același paragraf, extrasul menționează în mod clar 
că consiliul încorporează aspectele climatice în majoritatea deciziilor strategice și în 
gestionarea riscurilor. Procesul prin care atât Consiliul, cât și ISAC iau în considerare 
aspectele climatice în aceste trei domenii este descris detaliat în extrasul 
OilCo.   4   6   10  

STANDARDUL SASB: Majoritatea parametrilor cantitativi incluși în standardele 
SASB sprijină setarea unui obiectiv, iar mulți dintre ei fac apel în mod explicit la o 
discuție despre obiectivele de performanță.  8  De exemplu, conform parametrului 
SASB EM-EP-110a.3, OilCo discută despre obiectivele de reducere a emisiilor de 
Domeniul 1 și furnizează o evaluare a performanței sale în raport cu acele obiective 
în secțiunea Strategie de mai jos. Astfel, aceste obiective pot facilita evaluarea 
și gestionarea riscurilor și oportunităților climatice de către conducere și pot 
furniza, de asemenea, o vizibilitate asupra modificărilor reale sau prevăzute și pot 
exemplifica schimbări importante pentru Consiliu pentru ca acesta să-și poată 
exercita funcția de supraveghere.

STANDARDUL SASB: Deși extrasul OilCo nu specifică parametrii concreți pe care 
compania îi utilizează în evaluarea performanței climatice, standardele SASB pot fi 
utile în această privință.  11  Deoarece acestea tratează subiecte legate de climă și 
alte subiecte care pot fi semnificative din punct de vedere financiar, parametrii de 
performanță calitativi și cantitativi asociați ar trebui să faciliteze raportarea la nivel 
de Consiliu care să ofere detalii despre eficacitatea strategiei climatice, gestionării 
riscului și performanței operaționale ale unei companii.
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De asemenea, administratorii sunt responsabili de 
supravegherea eventualelor tendințe, riscuri și incerti-
tudini cu privire la climă, prin realizarea unor evaluări 
de risc asociat, pregătirea unor planuri de acțiune în 
baza rezultatelor unor astfel de evaluări și raportarea 
rezultatelor unor astfel de evaluări de risc și planuri 
de acțiune asociate către ISAC în procesul de revizuire 
trimestrial.  10  Conducerea companiei este respon-
sabilă de gestionarea riscurilor și oportunităților 
climatice la un nivel de performanță satisfăcător, ca 
parte a îndatoririlor permanente ale acesteia. Pentru 
a evalua performanța conducerii, ISAC recomandă 
Consiliului așteptări de performanță specifice, care 
includ parametri de performanță calitativi și canti-
tativi, ca parte a procesului anual de planificare.  11  
Performanța în raport cu acordurile din anul anterior 
este revizuită anual de către ISAC, iar rezultatele sunt 
prezentate Consiliului. Deși nu sunt furnizate stimu-
lente de performanță specifice cu privire la aceste 
responsabilități, performanța sub așteptări în raport 
cu acordurile stabilite ar putea afecta în mod negativ 
poziția unei persoane în Companie.  12  

Cum ia în considerare consiliul, inclusiv comitetele acestuia, 
aspectele climatice atunci când: analizează bugetele și planurile 
de afaceri anuale; supraveghează cheltuielile de capital, achizițiile 
și concesiile importante; și stabilește obiective de performanță 
organizațională?

CADRUL GENERAL CDSB: Reflectând îndrumările TCFD, DIS-01 recomandă, 
de asemenea, ca organizația să ia în considerare includerea în prezentarea 
guvernanței sale a unor detalii cu privire la măsura în care cel mai înalt organism 
de conducere are în vedere clima atunci când: a) revizuiește bugetele și 
planurile de afaceri;  7   10   12  b) stabilește obiectivele organizaționale de 
performanță;  9   12  și c) supraveghează cheltuielile de capital, achizițiile și 
concesiile importante.  7  A se vedea punctele semnalate pentru a înțelege modul 
în care OilCo a tratat aceste aspecte în prezentările sale de informații.

Cum monitorizează și supraveghează consiliul progresul în raport cu 
obiectivele și scopurile legate de tratarea aspectelor climatice?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-01 recomandă companiei să prezinte 
informații despre măsura în care cel mai înalt organism de conducere ia în 
considerare aspectele climatice atunci când monitorizează implementarea și 
performanța.  9   10   12  În extrasul OilCo este menționat că ISAC recomandă 
Consiliului atât parametri de performanță calitativi, cât și cantitativi, ca 
parte a procesului său anual de planificare, iar Consiliul revizuiește o astfel de 
performanță.  12  Relația dintre conducere și ISAC, care apoi raportează către 
Consiliu în exemplul OilCo, este de asemenea descrisă.  10  De asemenea, DIS-02 
furnizează îndrumări suplimentare persoanelor care întocmesc prezentările 
despre cum ar trebui descrise țintele, obiectivele și oportunitatea pentru tratarea 
aspectelor climatice în raport cu care Consiliul (sau delegatul său) poate monitoriza 
și supraveghea progresul. Conform DIS-02, și pentru a sprijini utilizatorii principali 
(adică investitorii) să evalueze raționamentul, calitatea și eficacitatea politicilor, 
strategiilor și obiectivelor companiei, OilCo își prezintă obiectivele-cheie de 
performanță și oportunitatea în secțiunea Parametri și obiective de mai jos.

Prezentați rolul conducerii în evaluarea și gestionarea 
aspectelor climatice.

Căror poziții de la nivelul conducerii sau comitete a delegat 
organizația responsabilitățile legate de climă? Includ acestea în mod 
specific evaluarea și gestionarea riscurilor legate de climă?

Pentru fiecare poziție de la nivelul conducerii sau comitet cu 
responsabilități legate de climă, raportarea se realizează către 
consiliu sau către un comitet al acestuia?
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Care sunt structurile organizaționale asociate, inclusiv pozițiile de 
la nivelul conducerii și comitetele, pentru guvernanța și gestionarea 
riscurilor și oportunităților legate de climă și care este legătura dintre 
acestea?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-02 prevede că o companie ar trebui să descrie 
resursele alocate pentru evaluarea politicii, strategiei și obiectivelor unei companii 
cu privire la chestiuni de mediu și climatice, gestionarea acestora și măsura în 
care sunt separate sau integrate în ansamblul afacerii. Extrasul OilCo identifică 
comitetul (ISAC) căruia i-a atribuit responsabilitățile climatice  1  împreună cu 
o discuție despre pozițiile de la nivelul conducerii și relațiile de raportare dintre 
acestea.  9   10  De asemenea, această descriere ajută cititorii să înțeleagă mai 
bine modul în care structura organizațională poate facilita (sau îngreuna) evaluarea 
și gestionarea eficace ale conducerii în ceea ce privește riscurile și oportunitățile 
climatice, în conformitate cu îndrumările TCFD pentru toate sectoarele de activitate 
și DIS-01 și DIS-02 ale CDSB.

Care sunt procesele prin care conducerea este informată cu privire la 
aspectele climatice?

Cum monitorizează conducerea aspectele climatice? Ce comitete sau 
poziții specifice sunt responsabile de această monitorizare?

CADRUL GENERAL CDSB: Conform DIS-01, extrasul OilCo identifică procesele 
prin care conducerea este informată cu privire la aspecte climatice, inclusiv prin 
ședințe trimestriale între membrii ISAC și directorii fiecărei unități operaționale  6  
și prin informațiile generate în raportul anual al Panelului de experți în dezvoltare 
durabilă.  14  În ceea ce privește monitorizarea performanței legată de aceste 
aspecte, extrasul din prezentarea de informații stipulează că persoanele din 
conducerea OilCo sunt „responsabile pentru gestionarea riscurilor și oportunităților 
climatice... ca parte a îndatoririlor permanente ale acestora”.  9  Pentru a se 
asigura că monitorizarea și gestionarea sunt aliniate la obiectivele companiei, 
OilCo a analizat DIS-01 a CDSB, care recomandă ca o companie să prezinte, 
de asemenea, modul în care persoanele de la nivelul conducerii sunt trase la 
răspundere și stimulate pentru tratarea aspectelor de mediu (de exemplu, aspectele 
climatice).  12 

Conducerea companiei a contractat în 2012 o firmă 
externă de consultanță în materie de risc climatic 
pentru a evalua validitatea proiecțiilor interne și 
pentru a îmbunătăți procesele de colectare a infor-
mațiilor externe. Evaluarea din 2012 a stabilit un set 
de recomandări pentru a obține aceste îmbunătățiri. 
Evaluarea a fost pusă la dispoziția ISAC, iar ISAC 
realizează o revizuire anuală a implementării 
recomandărilor asociate de către conducere. La 
ce rerea ISAC, conducerea a contractat din nou firma 
în 2014 pentru o revizuire ulterioară care să evalueze 
implementarea setului inițial de recomandări și să 
revizuiască (dacă este necesar) setul de recomandări 
bazat pe condițiile aflate în evoluție aferente pieței și 
reglementărilor. Setul revizuit de recomandări este 
în prezent implementat de conducere, iar revizui-
ri le anuale ale performanței sunt realizate de către 
ISAC.   13  

Având în vedere procesele de colectare a informa-
ții lor externe și conform recomandărilor evaluării 
inde pendente menționate mai sus, în 2014 Com pania 
a înființat un Panel de ex perți în dezvoltare dura   bilă 
independent, alcătuit din experți ai su   biectului 
specific cu privire la riscuri și oportunități relevante 
sau semnificative legate de dez voltarea durabilă la 
care este expusă compania. Comitetul este alcătuit 
din 14 persoane, fiecare având un man  dat de 3 ani, 
iar membrii sunt recomandați de către ISAC 
Consiliului pentru verificare și aprobare. Mem brii 
Panelului de experți în dezvoltare dura   bilă pot fi 
găsiți pe web site-ul Companiei. Panelul de experți în 
dezvoltare dura   bilă este responsabil pentru consi-
lierea ISAC, și în cele din urmă consilierea întregului 
Consiliu și a conducerii Companiei, cu privire la 
reglementările, condițiile de piață și studiile știin -
țifice emergente legate de riscurile de dezvoltare 
durabilă la care este expusă compania. Alături de 
conduce   rea Companiei, Panelul realizează un raport 
anual al constatărilor sale pentru ISAC, pe care ISAC 
îl pre    zintă Consiliului.  14  
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Elementul principal 2: Strategie
Multe organizații se confruntă în prezent cu efectele cauzate de 
aspectele climatice, care este posibil să se agraveze în timp, cu 
implicații importante pentru activități, strategie și planificarea 
financiară. Prezentările de informații îmbunătățite referitoare 
la riscurile și oportunitățile climatice actuale și anticipate și la 
perspectiva organizațională pot facilita înțelegerea investitorilor 
cu privire la modul în care este posibil să fie afectate funcțiile 
strategi ce pe termen scurt, mediu și lung. Strategia este al doilea 
dintre cele patru elemente principale ale prezentărilor de infor-
mații financiare legate de climă recomandate de TCFD.

TCFD recomandă următoarele prezentări de informații pentru 
toate companiile, care fac obiectul unei evaluări a pragului de 
semnificație:

Prezentați informațiile cu privire la riscurile și 
oportunitățile climatice pe care organizația le-a 
identificat pe termen scurt, mediu și lung.

Prezentați efectul riscurilor și oportunităților climatice 
asupra activității, strategiei și planificării financiare ale 
organizației.

Prezentați reziliența strategiei organizației, luând în 
considerare diferite scenarii legate de climă, inclusiv un 
scenariu care prevede 2˚C sau un scenariu sub această 
valoare.

Atunci când tratează prezentarea de strategie recomandată (c), 
persoanele care întocmesc raportul ar trebui să ia în considerare 
îndrumările din suplimentul tehnic TCFD, Utilizarea analizei de 
scenariu în prezentarea riscurilor și oportunităților climatice. Deși am 
tratat prezentarea recomandată de TCFD cu privire la reziliență și 
analiza de scenariu, nu oferim îndrumări detaliate referitoare la 
procesul de desfășurare al analizei de scenariu, deoarece există 
mai multe resurse comprehensive disponibile cu privire la acest 
lucru (și alte aspecte ale strategiei) la secțiunea Knowledge Hub 
de pe website-ul TCFD tcfdhub.org. 

În plus, companiile din anumite industrii-cheie ar trebui să ia în 
considerare îndrumările suplimentare ale TCFD pentru prezentările 
de strategie, care sunt adaptate în funcție de circumstanțele 
acestora (a se vedea subtitlul „Îndrumări suplimentare” de mai sus). 

De exemplu, TCFD recomandă ca acele companii din grupuri-cheie 
industriale financiare și nefinanciare principale să realizeze toate 
cele trei prezentări de strategie, indiferent de rezultatul evaluării 
pragului de semnificație realizate de organizația raportoare (a se 
vedea subtitlul „Îndrumări suplimentare cu privire la pragul de 
semnificație”). Expunerea oferită mai jos de către AgriCo are în 

Îndrumări suplimentare

Pe lângă recomandările sale generale, TCFD a publicat, de asemenea, 
îndrumări specifice sectorului de activitate pentru companii din sec                                  -
toa rele financiar și nefinanciar pe care le consideră a fi cel mai probabil 
afectate de schimbările climatice și tranziția către o economie cu 
va                                    lori scăzute de carbon. Aceste îndrumări recunosc „nevoia de a lua 
în considerare variabilitatea efectelor climatice în diferite sectoare de 
ac tivitate și piețe”. 

De exemplu, pe lângă prezentările de informații privind gestionarea 
riscului și strategia specifice unei industrii sau unui sector de acti-
vitate, TCFD a încurajat organizațiile să furnizeze parametri „adaptați 
riscurilor și oportunităților specifice acestora” și a sugerat că „pentru 
determinarea celor mai relevanți și utili parametri, organizațiile sunt 
încurajate să colaboreze cu părțile-cheie interesate, inclusiv investitori”.

Îndrumările suplimentare se aplică companiilor care activează în ur  mă-
toarele industrii:

Sectorul financiar

� Bănci

� Societăți de asigurări

� Proprietari de active

� Administratori de active

Grupuri nefinanciare

� Energie

� Transport

� Materiale și clădiri

� Agricultură, alimentație și produse forestiere

G S SG S
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https://www.tcfdhub.org/
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vedere Îndrumările suplimentare pentru industriile nefinanciare 
pentru grupul nefinanciar format din agricultură, alimentație și 
produse forestiere.

Cum se citește extrasul pentru acest element al prezen tării 
de informații recomandate de TCFD (Strategie):

Extrase cu titlu de exemplu din prezentările de informații a 
două organizații ipotetice, una din industria agricolă și cealaltă 
din industria petrolului și gazelor, sunt prezentate mai jos. 
Extrasul de la fiecare organizație se află în coloana din stânga, 
iar analiza aferentă se află în coloana din dreapta. Adnotările din 
coloana din dreapta fac referire la îndrumările furnizate de TCFD 
pentru respectiva prezentare de informații TCFD și exemplifică 
modul în care aplicarea dispozițiilor-cheie ale Cadrului general 
CDSB și standardului SASB adecvat specific industriei poate 
ajuta organizațiile să întocmească prezentări de informații în 
conformitate cu recomandările.

Deși adnotările nu tratează întotdeauna explicit modul în care 
principiile comune ale TCFD, CDSB și SASB (a se vedea figura 5) 
au fost aplicate, se presupune că aceste principii au fost avute 
în vedere la stabilirea modului de prezentare a unor astfel de 
informații în raportul general.

Întrucât acest extras din prezentarea de informații este prezentat 
în scopuri ilustrative, nu am aplicat fiecare dispoziție CDSB sau 
aspect al standardului SASB – în schimb, extragem exemple-cheie 
pentru a arăta modul în care aceste instrumente complementare 
pot fi utilizate pentru a îndeplini într-o măsură mai mare 
recomandările TCFD. Fiecare punct din extras este numerotat 
pentru a facilita referințele, numărul din extras (în stânga) fiind 
corespunzător cu adnotarea numerotată (în dreapta) indicând 
situațiile în care o dispoziție specifică a Cadrului general CDSB 
sau un standard SASB specific industriei permite prezentarea 
de informații.

Îndrumări suplimentare cu privire 
la pragul de semnificație

Pentru majoritatea organizațiilor, prezentările de informații recoman-
 date de TCFD cu privire la Strategie și Parametri și obiective fac obiec tul 
unei evaluări a pragului de semnificație. CDSB a publicat un document 
de poziție care acoperă ceea ce Grupul operativ a spus despre aplicarea 
pragului de semnificație la prezentările de informații financiare legate 
de climă.

Se face referire la pragul de semnificație ca fiind „un concept creat 
pen tru a îndruma aplicarea raționamentului profesional cu scopul 
de a determina niveluri acceptabile de prezentare a informațiilor în 
ra  poartele generale, informând astfel procesul decizional de către 
uti  lizatorii acestor rapoarte” (pag. 3).

Documentul definește informația ca fiind semnificativă „dacă omiterea 
sau confundarea acesteia ar putea influența sau ar fi de așteptat să 
influențeze deciziile, inclusiv deciziile economice, pe care utilizatorii 
raportului anual le-ar putea lua cu privire companie, în baza raportului 
anual ca un întreg” (pag. 16). Apoi încheie cu posibile strategii pentru 
determinarea eficientă a pragului de semnificație, inclusiv, dar fără a 
se limita la, dezvoltarea unei strategii de raportare climatică și prezen-
tarea politicii de raportare climatică a unei companii, și asigurarea că 
parametrii semnificativi „reflectă indicatorii, obiectivele și parametrii 
utilizați de către conducere pentru a conduce afacerea în baza că ceea 
ce este relevant pentru afacere va fi semnificativ pentru audiență” 
(pag. 21).

Mai adaugă faptul că aspectele climatice ar trebui tratate ca „alerte” ale 
pragului de semnificație atunci când: 

� Dau naștere (acum sau în intervalul de timp în care pragul de 
semnificație este determinat) la efecte financiare;

� Amenință reziliența strategiei sau a modelului de afaceri al 
com paniei;

� Afectează capacitatea companiei de a genera sau a menține 
valoarea; sau 

� „Nu lasă directorii să doarmă” (pag. 22).

Pentru mai multe informații, a se vedea:

CDSB, Position Paper: Materiality and Climate-related Financial 
Disclosures (2018); și

CDSB, Position Paper on Relevance & Materiality, Organizational 
Boundaries and Assurance (2015).

https://www.cdsb.net/sites/default/files/materiality_and_tcfd_paper.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/materiality_and_tcfd_paper.pdf
https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/position-relevancematerialityboundariesassurance.pdf
https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/position-relevancematerialityboundariesassurance.pdf
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Strategie

Riscuri și oportunități pe termen scurt, mediu și 
lung
Compania ia în considerare riscurile pe termen scurt, 
mediu și lung în funcție de orizonturile de mai jos:   1 

•  Riscurile pe termen scurt – riscurile care pot avea 
efect asupra rezultatelor financiare într-un timp 
apropiat, inclusiv acelea care se pot materializa în 
timpul ciclului de raportare anuală curent.

• Riscurile pe termen mediu – riscuri care pot afecta 
semnificativ rezultatele noastre financiare din 
cauza manifestării pe termen mai lung a efectelor 
climatice care ne pot impune să ajustăm în mod 
substanțial strategia noastră, inclusiv acelea care se 
pot materializa într-un interval de 2-5 ani.

• Riscurile pe termen lung – riscuri care pot afecta 
în mod fundamental viabilitatea strategiei și a 
modelului nostru de afaceri pe termen lung, inclu siv 
acelea care se pot materializa într-un interval de 
5-10 ani.

Compania evaluează pragul de semnificație al riscu-
rilor climatice în baza posibilității de apariție a 
acestora, precum și a amplorii esti mate a efectului 
financiar rezultat. Evaluarea pra gului de semnifi cație 
realizată este foarte si milară cu cea pe care Compania 
o aplică tuturor riscurilor și oportunităților activi tă ții.  
 2  În baza acestei evaluări, compania a identifi cat 
următoarele riscuri pe termen scurt, mediu și lung:  3 

Riscuri pe termen scurt
•  Emisii de Domeniul 1 (riscul de tranziție, juridic și 

riscul legat de politică) –  Operațiunile Companiei 
au ca rezultat generarea emisiilor de Domeniul 1. 
Emisiile Companiei sunt generate în principal de 
facilitățile sale de prelucrare, precum și de trans-
portul de bunuri.  4  
 » Facilități de prelucrare. Facilitățile noastre de 

prelucrare sunt responsabile de aproape 62% 
din totalul emisiilor noastre de Domeniul 1. În 
prezent, niciuna dintre emisiile noastre nu face 
obiectul unei reglementări a prețului pentru 
carbon. Nu anticipăm apariția vreunui astfel 
de risc pe termen scurt; totuși, continuăm să 
monitorizăm elaborarea noilor reglementări, 
inclusiv Contribuțiile stabilite la nivel național 
conform Acordului de la Paris, și evaluăm și 
utilizăm aceste contribuții pentru a îndruma 
strategia noastră pe termen mediu și lung în 
scopul atenuării riscului juridic și de politică.  

Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Următoarele întrebări, derivate din îndrumările adresate tuturor sectoarelor 
de activitate incluse în raportul final al TCFD, ajută persoanele care întocmesc 
raportul general să ia în considerare toate aspectele sugerate ale strategiei care 
ar putea fi prezentate conform celor trei prezentări ale strategiei recomandate 
de TCFD. Aplicarea dispozițiilor din Cadrul general CDSB, Îndrumările de aplicare 
SASB punctul 5.0 litera (b) și parametrii din respectivul standard SASB al industriei 
sau alte surse de informații disponibile (de exemplu, generate prin Chestionarul 
CDP) pot fi instrumente care ajută o organizație să se gândească mai bine și să 
pregătească conținutul prezentărilor sale de strategie.

Prezentați informațiile cu privire la riscurile și oportunitățile 
climatice pe care organizația le-a identificat pe termen 
scurt, mediu și lung.

Ce consideră compania ca fiind orizonturi de timp scurte, medii și 
lungi, având  în vedere viața utilă a activelor sau infrastructura 
acestora și faptul că aspectele legate de climă se manifestă adesea pe 
termen mediu și lung?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-02 din Cadrul general CDSB prevede ca prezentările 
să includă duratele de timp, obiectivele și KPI utilizați pentru a evalua eficiența 
strategiilor și politicilor de mediu ale unei organizații. Se aseamănă cu TCFD prin 
solicitarea prezentărilor de informații care să descrie ceea ce compania consideră a 
fi orizonturi de timp scurte, medii și lungi, luând în considerare durata de viață utilă 
a activelor sale. În extras, AgriCo face diferența între trei orizonturi de timp diferite 
la începutul prezentării sale de informații.  1  Mai mult decât atât, AgriCo a luat în 
considerare durata de viață a activelor/infrastructurii sale pe termen mediu  5  și 
lung,  27  inclusiv a flotei de vehicule și a facilităților de prelucrare.

Care sunt aspectele climatice specifice pentru fiecare orizont de 
timp (pe termen scurt, mediu și lung) care ar putea avea un impact 
financiar semnificativ asupra organizației?

CADRUL GENERAL CDSB: TCFD solicită ca prezentările privind strategia să fie 
dezagregate în funcție de riscuri și oportunități individuale legate de climă, cu 
specificarea orizontului de timp în care fiecare ar putea avea un impact financiar 
semnificativ asupra organizației. Cadrul general CDSB (DIS-01 și DIS-02) reflectă 
direct această solicitare. Drept răspuns, AgriCo a realizat o evaluare a pragului de 
semnificație  2  și a detaliat efectele legate de climă și de capital natural specifice 
pe care le anticipează în fiecare dintre cele trei orizonturi de timp definite. De 
exemplu, pe parcursul acestor orizonturi de timp de durată scurtă  6  și medie  18 , 
AgriCo identifică perturbările legate de climă care îi afectează capacitatea de a 
achiziționa și procesa în mod eficace arahidele, ca având potențialul de a avea un 
impact financiar semnificativ asupra companiei.

G S SG S
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 » Transport. Infrastructura noastră de transport, 

care include o flotă deținută de companie de 
vehicule maritime, rutiere și feroviare, este 
responsabilă pentru aproximativ 35% din 
totalul emisiilor noastre de Domeniul 1. În 
prezent, niciuna dintre emisiile noastre cauzate 
de transport nu face obiectul unei reglementări 
a prețului pentru carbon. Ne aflăm în procesul de 
retragere a vehiculelor vechi pentru a introduce 
altele noi, cu consum mai redus de combustibil 
pe baza unei uzuri normale. Totuși, pe termen 
mediu și lung preconizăm retragerea anticipată 
a unor vehicule înainte de încheierea duratei de 
viață utilă a acestora, ca parte a strategiei noastre 
de reducere a emisiilor, discutată în secțiunile de 
mai jos.  5  

• Achiziția ingredientelor (riscuri fizice acute) – 
Compania are furnizori în zone care fac obiectul 
unor riscuri climatice fizice acute. Compania a 
evaluat riscurile produselor-cheie și a elaborat 
strategii asociate pentru a atenua astfel de riscuri, 
după cum este menționat mai jos.  6  
 » Ulei de arahide. Compania se confruntă cu 

o potențială întrerupere a capacității sale de a 
procesa arahidele în ulei de arahide, ca rezultat 
al frecvenței și severității mărite a furtunilor din 
regiunea Coasta Golfului, SUA. O astfel de între-
rupere ar putea avea un efect negativ asupra 
veniturilor Companiei.  7  În 2018, daunele aduse 
facilităților furnizorilor de arahide ca urmare a 
Uraganului Michael au întârziat activitățile de 
recoltare, ceea ce a reprezentat o amenințare 
de întrerupere a operațiunilor de procesare 
la fabrica noastră din Georgia. De asemenea, 
facilitatea a înregistrat daune minore cauzate 
de furtună, având ca rezultat cheltuieli minore 
de capital.  8  De asemenea, Compania a identi-
ficat riscurile pe termen scurt pentru activele 
sale fizice care pot avea ca rezultat cheltuieli de 
capital importante pentru reparația daunelor 
aduse facilităților ca urmare a viitoarelor furtuni 
sau venituri pierdute din cauza timpului necesar 
reparațiilor.  9  Ca răspuns la acestea, Compania 
a stabilit o strategie de implicare a furnizorului 
pentru a evalua riscurile climatice din lanțul de 
distribuție al arahidelor și lucrează cu furnizorii 
pentru a implementa strategii de atenuare a 
unor astfel de riscuri. Compania ia în conside rare 
parteneriate strategice cu furnizori-cheie în 
vederea consolidării sau reproiectării facilităților 
de recoltare pentru a mări reziliența și a reduce 

STANDARDE SASB: Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0 litera (b) recomandă 
în mod similar ca o organizație să prezinte abordările sale strategice în ceea ce 
privește efectele reale și potențiale ale riscurilor și oportunităților climatice asupra 
activității, strategiei și planificării financiare, pe termen scurt, mediu și lung.  3  

STANDARDUL SASB: Conform parametrului SASB FB-AG-110a.2, AgriCo a furnizat 
o discuție cu privire la strategia sa pe termen scurt  4  și mediu   11  pentru 
gestionarea emisiilor de Domeniul 1, obiectivele de reducere a emisiilor  13  și o 
analiză a performanței sale în raport cu acele obiective.   14 

STANDARDUL SASB: Conform parametrului SASB FB-AG-430a.3, AgriCo a furnizat 
o discuție cu privire la strategia sa de a gestiona riscurile de mediu (inclusiv pe cele 
climatice) care rezultă din achiziția mărfurilor pe termen scurt,  6  mediu  18   20  
și lung.  25  

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 sugerează organizațiilor să elaboreze „o expunere 
care să înglobeze viziunea acestora privind un posibil viitor și modul în care modelul 
lor de afaceri ar fi rezilient la riscurile semnificative emergente și ar explora noi 
oportunități”. În mod similar, conform DIS-03, o companie ar trebui să explice 
duratele de timp pentru evaluarea atât a riscurilor, cât și a oportunităților, inclusiv 
o estimare a momentului în care se preconizează ca acestea să se materializeze. 
Totuși, prezentarea de informații a AgriCo înclină foarte mult spre discuția despre 
riscurile climatice și nu identifică nicio oportunitate care poate apărea în cele trei 
orizonturi de timp specificate în tranziția spre o economie rezilientă la schimbările 
climatice și cu valori scăzute de carbon.  3 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-06 prevede ca persoanele din conducere să facă 
un rezumat al concluziilor acestora referitoare la impactul efectelor, riscurilor 
și oportunităților de mediu (și climatice) și la rezultatele politicilor cu privire la 
performanța și poziția viitoare ale companiei. Deși extrasul AgriCo vorbește despre 
efectele climatice cu privire la riscuri specifice pe termen scurt, mediu și lung,  3  
prezentarea de informații a acesteia ar putea fi consolidată prin includerea unui 
astfel de rezumat (adică în declarația de perspectivă a conducerii), oferind o 
imagine a modului în care aceste riscuri agregate pot afecta poziția și planificarea 
strategice per ansamblu ale unei companii, explicând de asemenea modul în care 
acest aspect este legat de informațiile prezentate în secțiunea Gestionarea riscului.
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posibilitatea unor întreruperi importante cauzate 
de furtuni. Compania a finalizat până în prezent o 
evaluare inițială a 70% din facilitățile și operați-
unile furnizorului cu privire la riscul climatic și 
va fi evaluat 100% din aceste facili tăți până la 
finele primului trimestru din 2019. Compania 
a prioritizat misiunea pentru acei furnizori care 
prezintă cel mai mare risc, în baza acestei evaluări 
inițiale. Pentru facilitățile noastre de prelucrare, 
am finalizat o revizuire structurală de integritate 
pentru 100% din fabricile deținute și operate 
de noi și am elaborat un plan pe 5 ani pentru a 
trata constatările esențiale pentru a ne asigura 
că unitățile noastre sunt reziliente în fața unei 
eventuale creșteri a frecvenței și intensității 
furtunilor.  10  

Riscuri pe termen mediu
• Emisii de Domeniul 1 (riscul de tranziție, juridic și 

riscul legat de politică)   11   
 » Facilități de prelucrare. Anticipăm că regle-

mentările privind prețul pentru carbon pot 
apărea într-un interval de timp mediu sau lung, 
iar astfel de reglementări pot avea ca rezultat un 
impact financiar important pentru operațiunile 
companiei, inclusiv o creștere în contu rile 
operaționale, precum și eventuale cheltuieli de 
capital pentru a reduce emisiile de car bon.  12  
Pentru a atenua acest risc, Com      pania a stabilit 
o strategie în vederea redu cerii consumului 
total de energie cu 20%, generării a jumătate 
din energia noastră din resurse regenerabile 
deținute de noi și obținerii unei reduceri de 
40% în emisiile GES până în 2035.  13  Conform 
prezentărilor de informații din secțiunea 
Parametri și obiective, compania a obținut o 
reducere de 6% a consumului de energie în 
ra port cu nivelul de referință stabilit în 2016 
pentru facilitățile sale de prelucrare și și-a mărit 
ponderea consumului de energie provenită din 
surse regenerabile de la 10% la 17% în decursul 
acestui interval de timp. Ca rezultat, Compania 
a obținut a reducere de 10% a emisiilor GES din 
facilitățile sale de prelucrare în decursul acestui 
interval de timp.  14  Compania continuă să 
identifice și să execute proiecte pentru eficiență 
energetică având scopul de a reduce consumul 
total de energie și ne așteptăm ca a treia instalare 
de panouri fotovoltaice de la facilitatea noastră 
de prelucrare din Georgia să fie finalizată până 
la sfârșitul anului 2019. 

Ce procese sunt utilizate pentru a determina riscurile și oportunitățile 
care pot avea un impact financiar important asupra companiei?

CADRUL GENERAL CDSB: TCFD recomandă ca organizațiile „să determine pragul 
de semnificație pentru aspectele climatice consecvent cu modul în care acestea 
determină pragul de semnificație sau alte informații incluse în declarațiile lor 
financiare”. AgriCo indică faptul că a adoptat o abordare „foarte similară”.  2  
Principiul 1.4 al CDSB sugerează ca organizațiile „să-și evalueze circumstanțele 
proprii pentru a identifica informații de mediu semnificative în scopul de a fi incluse 
în rapoartele generale” și, conform declarației de conformitate cu Cadrul general 
CDSB (DIS-11), o organizație „ar trebui să explice rezultatul procesului utilizat 
pentru identificarea informațiilor de mediu semnificative [inclusiv cele referitoare 
la climă]”. Acest lucru ar putea include rezultatele aplicării îndrumărilor existente cu 
privire la evaluarea pragului de semnificație din SASB și altele.

CADRUL GENERAL CDSB: În cazurile în care conducerea nu poate evalua 
magnitudinea efectului și/sau plasarea în timp a unor evenimente incerte, 
Principiul 2 (Prezentările de informații trebuie să fie reprezentate exact) al CDSB, 
care vizează garantarea exhaustivității prezentărilor, recomandă conducerii să 
precizeze „perioadele de timp în care rezoluția incertitudinilor este preconizată”, 
să prezinte „dificultățile procesului de evaluare a situației” și să adopte o „abordare 
prudentă” furnizând „prezentări de informații adecvate despre orice incertitudine”. 
De exemplu, în prezentarea AgriCo, compania menționează incertitudinea legată 
de condiții meteo extreme,  10  riscuri de reglementare  12   15  și scenarii 
viitoare.  26 

CADRUL GENERAL CDSB: Aveți în vedere că DIS-04 abordează emisiile GES din 
operațiuni, entități și activități în limita raportării financiare a organizației ca fiind 
semnificative. AgriCo își prezintă strategia pentru tratarea emisiilor de Domeniul 1 pe 
termen scurt  4  și mediu,  11  și include, de asemenea, date cu privire la performanță 
în secțiunea Parametri și obiective de mai jos, utilizând standardul SASB pentru a 
clarifica eficacitatea strategiilor descrise aici. Acest lucru ilustrează conectivitatea 
informațiilor la nivelul celor patru elemente principale.

Care sunt riscurile și oportunitățile companiei dezagregate în funcție 
de sectorul de activitate și/sau de zona geografică?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-04 (Surse ale efectelor legate de mediu) stipulează 
că rezultatele de mediu ar trebui să fie dezagregate, clasificate sau împărțite în 
funcție de zona geografică sau de sectorul de activitate, precum și în funcție de 
activitatea/divizia afacerii, profilul de risc și sursă atunci când este probabil să 
faciliteze înțelegerea. În plus, DIS-02 (Rolul conducerii) recomandă persoanelor care 
întocmesc prezentările să descrie obiectivele în raport cu care livrarea unor strategii 
și politici de mediu se aplică unei zone geografice specifice. În mod similar, DIS-03 
(Riscuri și oportunități) recomandă persoanelor care întocmesc prezentările să 
explice măsura în care riscurile și oportunitățile semnificative actuale și anticipate 
se aplică întregii organizații sau sunt specifice unei anumite zone geografice, 
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 » Transport. Pe baza rezultatului activităților 

noastre de evaluare a riscurilor climatice, 
Compania anticipează că reglementările con  -
cepute pentru a limita emisiile de Dome   niul 1 
pot apărea într-un interval de timp mediu și lung 
și astfel de reglementări pot avea un impact 
financiar important asupra operațiunilor com  -
paniei. În plus, standardele de eficiență a 
combustibilului în unele piețe pot necesita o 
retragere anticipată a unor părți din flota 
noastră de transport și înlocuirea acestora cu 
vehicule cu consum re dus de combustibil.  15  
Astfel de evoluții ale reglementărilor pot avea ca 
rezultat creșteri importante ale cheltuielilor 
directe asociate atât cu emisiile generate, cât și 
cu dispoziția pentru cheltuieli de capital adi  -
ționale pentru a înlocui infrastructura existentă 
a flotei de transport.  16  În consecință, compania 
a adoptat câteva strategii pentru atenuarea 
acestor riscuri. În primul rând, compania a 
stabilit un obiectiv pentru a reduce cu 20% 
consumul total de energie, inclusiv consumul de 
combustibil, și pentru a genera jumătate din 
energie din surse regenerabile, inclusiv combus-
tibil re    generabil, până în 2035. Pentru a realiza 
acest lucru, Compania a efectuat o evaluare a 
flotei sale de transport și a stabilit un plan de 
re    tragere și înlocuire anticipată pentru a atinge 
obiectivul Companiei de reducere a consumului 
de combustibil. Conform prezentărilor de in   -
formații din secțiunea Parametri și obiective, 
compania și-a redus consumul energetic al flotei 
de transport cu 8% față de nivelul de referință 
stabilit în 2016. În acest interval de timp, ea și-a 
mărit ponderea consumului de combusti    bili 
regenerabili de la 5% la 16%.  17  Ca rezul tat, 
Compania a obținut o reducere de 16% a emi  -
siilor GES generate de flota de transport în 
de  cursul acestui interval de timp.

• Achiziția ingredientelor (riscuri fizice, acute)  18  
 » Ulei de arahide. Compania anticipează o 

creștere a frecvenței și severității furtunilor 
pe un orizont de timp mediu. Așa cum este 
men ționat în secțiunea despre riscurile pe 
ter           men scurt, compania a stabilit o strategie de 
im  plicare a furnizorului și și-a evaluat facilită țile 
pen tru a se asigura de reziliența acestora. Pe 
ter  men mediu, Compania a identificat oportu-
nități pentru a diversifica achiziția arahidelor 
în mai multe zone geografice pentru atenuarea 
riscului climatic acut cauzat de furtuni.  19  

unități operaționale sau unor active. AgriCo furnizează prezentări de informații 
dezagregate în funcție de zona geografică, menționând riscurile specifice pentru 
Coasta Golfului  7  și statul Georgia  8  din SUA, Ghana și Brazilia,  21  și nevoia de 
diversificare a intrărilor sale la nivelul mai multor regiuni geografice.  19  Cadrul 
general CDSB încurajează companiile să consulte standardele SASB pentru „a 
înțelege subiectele semnificative pentru sectorul lor de activitate”.

STANDARDUL SASB: La nivelul prezentărilor sale de informații din secțiunile 
Strategie și Parametri și obiective, AgriCo a furnizat o prezentare a tuturor factorilor 
climatici identificați de standardul SASB ca fiind specifici pentru industria agricolă, 
inclusiv emisiile GES,  11  gestionarea energiei, gestionarea apei și achiziția de 
materii prime.  18 

Prezentați efectul riscurilor și oportunităților climatice 
asupra activității, strategiei și planificării financiare ale 
organizației.

Care este efectul riscurilor și oportunităților climatice asupra 
activității și strategiei companiei (de exemplu, asupra produselor și/
sau serviciilor, lanțurilor valorice și de aprovizionare, activităților de 
adaptare și atenuare, investițiilor în cercetaredezvoltare și asupra 
operațiunilor sale)?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede ca prezentările de informații să explice 
efectele riscurilor și oportunităților climatice aspra companiei, inclusiv „ în ceea 
ce privește operațiunile, lanțul de aprovizionare, modelul de afaceri... atingerea 
obiectivelor strategice, deprecierea activelor sau reducerile valorilor contabile 
ale acestora [și] viabilitatea pe termen lung”. De asemenea, prevede prezentarea 
„activităților, produselor, serviciilor, activelor, piețelor și zonelor geografice care 
ar putea fi afectate”. Extrasul AgriCo indică faptul că întreprinderea a identificat 
o serie de efecte ale riscurilor climatice asupra activității și strategiei acesteia. 
De exemplu, compania prezintă strategii multiple pentru a reduce emisiile GES, 
inclusiv mixul său energetic  13   17  și eficiența consumului de combustibil 
al vehiculelor sale.  5   15  A identificat, de asemenea, riscuri ale lanțului de 
aprovizionare.  10   19   22  În cazul în care aceste riscuri se vor materializa 
așa cum este preconizat, AgriCo afirmă că acestea vor afecta în cele din urmă 
capacitatea companiei de a-și menține mixul de produse și liniile de activitate 
actuale.  26 

STANDARDUL SASB: În legătură cu parametrii SASB FB-AG-110a.3 și FB-AG-
130a.1, AgriCo a identificat obiective pentru a-și reduce consumul total de energie 
și pentru a-și procura jumătate din energie din surse regenerabile.   17  În timp ce 
SASB include emisiile GES și gestionarea energiei ca două subiecte de prezentare 
diferite, strategia AgriCo tratează toate formele de energie, inclusiv energia 
electrică și cea pe bază de hidrocarburi. Datele despre performanță raportate în 
secțiunea Parametri și obiective de mai jos le permit investitorilor să evalueze 
măsura în care AgriCo este pe cale să-și atingă obiectivele.

G S SG S
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a) a)b) b)c) c)
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Compania a inclus luarea în considerare a unor 
astfel de riscuri climatice ca parte a strategiei 
sale globale de creștere. Mai exact, compania 
a adoptat o revizuire a riscurilor climatice ca 
parte a planificării de afaceri și a procedurii de 
revizuire anuale a riscurilor, inclusiv revizuirea 
investițiilor sale strategice. Pentru facilitățile 
proprii, compania preconizează că va încheia 
proiectele esențiale de îmbunătățire a infra-
structurii până în 2025. 

• Achiziția ingredientelor (riscuri fizice, cronice)  20  
 » Cacao. Compania achiziționează majoritatea 

boabelor de cacao din Ghana și Brazilia.  21  
Conform Panelului Interguvernamental pentru 
efectele, adaptarea și vulnerabilitatea schim-
bărilor climatice, Partea B: Raport privind 
as              pectele regionale, gradul de adecvare al cul        turii 
de cacao în Ghana este posibil să scadă la alti -
tudini joase și să crească la altitudini mari. În 
Brazilia, modificările perioadelor ploioase pot 
avea ca rezultat o creștere a ratei de mortalitate 
a arborilor de cacao din Bahia și de asemenea o 
competiție pentru terenul arabil cu cei care cultivă 
cafea.  22  Compania a încheiat un parteneriat cu 
furnizorii din Ghana pentru a dezvolta planuri de 
contingență pentru extinderea zonei de cultivare 
la altitudini mai mari, în caz că temperaturile vor 
continua să crească în ritmul actual; conform 
analizei de scenariu a Companiei, scenariul său 
de referință ar prevedea că aproximativ 40% 
din stocul său actual din Ghana ar trebui să fie 
redirecționat către regiuni unde momentan nu 
se cultivă nimic. Compania a identificat mai mulți 
indicatori ca parte din analiza sa de scenariu 
care ar accelera strategia sa de parteneriat 
cu furnizori-cheie pentru a investi în zone de 
producție la altitudini mai mari. În Brazilia, 
compania colaborează cu producători de cacao 
și cafea pentru a schimba zonele de cultivare a 
produselor într-o manieră coordonată, ca răspuns 
la temperaturile și modelele de precipitații în 
schimbare. Mai exact, Compania a identificat zone 
de cultivare a cafelei în Minas Gerais care ar putea 
fi înlocuite de cultivarea de cacao, deoarece culti-
varea cafelei se îndreaptă către zone din partea 
de sud a țării. Analiza de scenariu a Companiei 
sugerează că poate fi nevoie ca astfel de schimbări 
să aibă loc într-un interval de timp de la 5 până la 
15 ani, în funcție de rata creșterii temperatu rii 
globale și a efecte  lor asupra randamentului 
cul turilor de cacao.  23  Drept răspuns, compania 

STANDARDUL SASB: Conform parametrului SASB FB-AG-440a.1, AgriCo identifică 
culturile sale principale și descrie riscurile și oportunitățile specifice prezentate 
de schimbările climatice pentru acele culturi.  6   18   20   25  Alături de datele 
aferente performanței incluse în secțiunea Parametri și obiective de mai jos 
(de exemplu, parametrul SASB FB-AG-440a.2), discuția facilitează înțelegerea 
cititorului despre cât de rezilientă este strategia companiei în fața riscurilor fizice 
acute și cronice rezultate în urma schimbărilor climatice.

Cum afectează și servesc drept intrări în procesul de planificare 
financiară al companiei riscurile și oportunitățile legate de climă 
identificate? Care este perioada utilizată (care sunt perioadele 
utilizate) și cum prioritizează organizația aceste riscuri și 
oportunități?

A utilizat organizația scenarii legate de climă pentru a obține 
informații pentru strategia și planificarea financiară?

CADRUL GENERAL CDSB: Ca o reflectare a TCFD, DIS-03 prevede ca persoanele care 
întocmesc prezentările de informații să prezinte efectele financiare ale riscurilor 
și oportunităților climatice asupra proceselor acestora de planificare financiară, 
inclusiv o descriere a oricăror scenarii legate de climă care informează astfel de 
planificări (a se vedea prezentarea C despre Strategie de mai jos). Prezentările de 
informații ale AgriCo includ o discuție cu privire la modul în care scenariile legate 
de climă au furnizat informații pentru sau pot influența mai târziu planurile 
financiare ale acesteia,  23  inclusiv existența unei investiții de 20 de milioane 
de dolari în strategiile de atenuare legate de lanțul de aprovizionare  24  și 
potențialul pentru cesiune de la anumite active sau linii de produse din cauza 
efectelor schimbărilor climatice.  27  Fiecare dintre aceste efecte este asociat unui 
orizont de timp definit, așa cum prevede DIS-03. Deși AgriCo nu explică modul în 
care riscurile și oportunitățile climatice sunt prioritizate (conform DIS-03), acest 
subiect este dezbătut în continuare în secțiunea Gestionarea riscului din acest ghid. 
În continuare, acesta exemplifică importanța analizei conectivității informației în 
toate cele 11 prezentări recomandate de TCFD pentru a obține o imagine holistică 
a modului în care compania tratează riscurile și oportunitățile climatice și efectele 
financiare asociate.
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Care este impactul riscurilor și oportunităților climatice asupra 
planificării financiare a organizației în materie de costuri și venituri 
operaționale; cheltuieli de capital și alocarea capitalului; achiziții/ 
cesionări; și acces la capital?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 susține recomandările TCFD atunci când solicită 
ca persoanele care întocmesc prezentările de informații să prezinte efectele 
financiare specifice ale riscurilor și oportunităților climatice asupra organizației 
lor. În prezentările sale de informații, AgriCo detaliază efectele financiare reale și 
anticipate, inclusiv cheltuieli de capital legate de o creștere a frecvenței și severității 
furtunilor,   8   9  potențialul pentru pierderea veniturilor din cauza unor astfel de 
furtuni,  7  costuri operaționale și cheltuieli de capital generate de stabilirea prețurilor 
carbonului,  12  cheltuieli directe legate de standardele de eficiență a consumului de 
combustibil și a reglementărilor privind reducerea emisiilor  16  și investiții în lanțul 
de aprovizionare pentru a răspunde la schimbările climatice.  24 

Cum reflectă prezentările de informații privind impactul riscurilor și 
oportunităților climatice asupra activității, strategiilor și planificării 
financiare ale companiei o imagine holistică a interdependențelor 
din rândul factorilor care îi afectează capacitatea de a crea valoare în 
timp?

CADRUL GENERAL CDSB: Exprimarea punctului de vedere al conducerii prevăzută 
de DIS-06 ar trebui să se bazeze pe și să conecteze informațiile utilizate pentru a 
face prezentări de informații conform DIS-01-05 pentru a furniza o imagine mai 
holistică a capacității organizației de a crea valoare în timp. Deși prezentările 
de informații ale AgriCo includ o dezbatere a scenariilor climatice viitoare 
anticipate  26  și efectele aferente asupra viabilității pe termen lung a mixului 
său de produse per ansamblu,  27  acestea îi îndrumă pe cititori către prezentarea 
completă a analizei de scenariu  28  pentru mai multe detalii referitoare la modul 
în care riscurile și oportunitățile climatice pot afecta performanța și poziția viitoare 
ale companiei.

și-a luat angajamentul de a investi aproximativ 
20 de milioane de dolari în următorii 5 ani pentru 
a dezvolta zone de cultivare de cacao deținute în 
comun cu furnizorii din nordul Minas Gerais.  24  

Riscuri pe termen lung 
• Achiziția ingredientelor (riscuri fizice, acute și 

cronice)  25  
 » Mixul de produse. Compania a identificat 

ris                    curi pe termen lung asupra mixului de 
pro     duse în ceea ce privește capacitatea sa de 
achiziționare a ingredientelor-cheie, ca rezultat 
al riscurilor climatice fizice atât acute, cât și 
cro nice. Mai exact, modificările temperaturii 
medii la nivel global, creșterea nivelului mărilor, 
modificările perioadelor ploioase și schimbările 
în frecvența și severitatea furtunilor pot pune 
presiune semnificativă pe capacitatea unei 
companii de a achiziționa în mod fiabil anumite 
produse agricole, inclusiv cele menționate mai 
sus.  26  Compania a inclus documentul Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability Part B: Regional 
Aspects Report al International Panel on Climate 
Change în analiza sa de scenariu și evaluează 
multiple strategii pe termen lung ca răspuns la 
aceste riscuri. În unele scenarii, Compania poate 
renunța la anumite active sau linii de produse care 
nu mai sunt viabile din punct de vedere economic 
din cauza schimbării zonelor de cultivare și/sau a 
randamentelor produsului.  27  Pentru rezultatele 
detaliate ale efectelor climatice pe termen lung 
asupra mixului de produse actual și potențial 
viitor al Companiei, precum și ale efectelor asupra 
viabilității facilităților curente de prelucrare ale 
companiei, consultați dezbaterea analizei de 
scenariu de mai jos a Companiei.  28  
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Analiza de scenariu a unor efecte diferite 
În prezent, nu este în totalitate clar modul în care 
clima se va modifica în viitor sau care va fi răspunsul 
agențiilor de reglementare și al clienților. În ciuda 
acestei incertitudini, căile prin care schimbările 
climatice vor afecta Compania sunt clare: costuri 
operaționale, cheltuieli de capital, modificări ale 
pre țului mărfurilor și ale cererii. În analizarea 
po   tențialelor modificări ale prețului și cererii în 
contextul strategiei noastre, am aplicat scenariile 
Agenției Internaționale a Energiei (IEA) publicate 
în raportul acesteia din 2008 privind Perspectivele 
energetice mondiale (WEO), care include trei sce  -
narii: (1) „Scenariul politicilor curente”, care nu 
preco nizează nicio modificare a politicilor aflate în 
practică la momentul publicării WEO, (2) „Scenariul 
noilor politici”, care reflectă efectele politicilor 
anunțate, cum ar fi cele din NDC-urile efectuate pentru 
Acordul de la Paris, și (3) „Scenariul dezvoltării 
durabile”, care reprezintă o abordare integrată 
pentru a evita o creștere a temperaturii globale cu 
2°C peste nivelurile preindustriale.  1  Compania a 
mai elaborat două scenarii interne pentru a analiza 
reziliența strategii    lor noastre la descoperiri tehno-
logice specifice, inclusiv (4) un scenariu privind o 
electrificare rapidă re pre zentând o trecere rapidă 
către electrificarea completă a infrastructurii ener  -
getice, cu o reducere semnificativă asociată a cererii 
pentru hidrocarburi lichide, și (5) un scenariu 
pri  vind o decarbonizare rapidă care reprezintă o 
coeziu   ne geopolitică rapidă în jurul unei decarbon-
izări pro      funde a economiei globale.  2  
Capacitatea Companiei de a-și extrage în mod pro fi-
tabil toate rezervele depinde, într-o anumită măsură, 
de costurile de extracție și de prețul petrolului brut și 
al altor hidrocarburi. Compania face eforturi continue 
pentru a îmbunătăți eficiența costurilor noastre de 
explorare și producție cu scopul de a reduce impactul 
pe care prețurile îl au asupra operațiunilor noastre. 
Totuși, o scădere substanțială a prețului petrolului și/
sau gazelor ar putea face ca extracția anumitor rezerve 
să fie nefezabilă din punct de vedere financiar.  3  
Separat, compania își estimează și își prezintă re   -
zervele în prezent așa cum prevede Elementul 1202 
litera (a) din Reglementarea S-K. Această metodă 
utilizează prețurile istorice ale petrolului și gazelor. 
Aici, Compania a desfășurat o analiză a sensibil-
ității rezervelor sale dovedite și probabile pe baza 
scenariilor legate de preț descrise de IEA în publicația 
WEO.  4  

Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Prezentați reziliența strategiei organizației, luând în 
considerare diferite scenarii legate de climă, inclusiv un 
scenariu care prevede 2˚C sau un scenariu sub această 
valoare.

Care sunt scenariile legate de climă și orizontul (orizonturile) de timp 
asociat(e) avute în vedere de organizație?

Ce intrări esențiale de parametri, ipoteze și alegeri analitice se află 
la baza acestor scenarii legate de climă (de exemplu, ipotezele legate 
de politică, mijloace de distribuire a energiei, mijloace tehnologice și 
plasare în timp)?

CADRUL GENERAL CDSB:  DIS-03 sfătuiește toate organizațiile să ia în 
considerare aplicarea unei analize de scenariu de bază în cazul proceselor de 
planificare strategică și gestionare a riscului și să descrie scenariile utilizate. Fiind o 
companie de petrol și gaze, este posibil ca OilCo să fie afectată de riscurile climatice 
într-o măsură mai importantă și prin urmare a adoptat o abordare oarecum 
mai aprofundată, în conformitate cu recomandările TCFD. Compania identifică 
cinci scenarii, inclusiv trei scenarii ale părții afiliate utilizate la scară largă  1  și 
două scenarii elaborate intern.  2  Deși scenariile părții afiliate (IEA) modelează 
tendințele-cheie legate de climă cu date anuale până în 2040, compania nu 
specifică intervalele de timp acoperite de scenariile sale elaborate intern – cu toate 
că menționează că sunt bazate pe un scenariu IEA.  7  Scenariile IEA conțin intrări 
și ipoteze detaliate, inclusiv o serie de date privind tendințele macroeconomice și 
modele regionale privind cererea și oferta. Compania face referire la o descriere 
mai robustă a analizei sale de scenariu de pe site-ul său web, o abordare care îi 
permite companiei să adere la Principiul 2 al Cadrului general CDSB (conform căruia 
ar trebui să existe o reprezentare exactă a informațiilor privind scenariile, care este 
neutră, completă și sprijinită de suficiente probe); și la Principiul 5 (conform căruia 
prezentările de informații privind strategia sunt prezentate clar și concis și utilizează 
indicatori adecvați – în acest caz, către secțiunea relevantă a site-ului web al OilCo 
unde sunt puse la dispoziție informații detaliate despre scenarii).  9 
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Conform prețurilor descrise în „Scenariul dezvoltării 
durabile”, Compania poate remarca o reducere în 
volumul rezervelor sale dovedite sau probabile. 
Scenariul estimează că prețurile vor devia semni-
ficativ de la nivelul de referință al politicilor curente 
după anul 2020. Anterior, Compania a estimat că 
este puțin probabil ca acest scenariu să aibă loc. Cu 
toate acestea, după semnarea Acordului de la Paris 
și a „regulamentului” asociat agreat în Katowice în 
2018, conducerea și-a revizuit ipotezele, iar acum 
se așteaptă în mod rezonabil ca acest scenariu să 
aibă loc.  5  Totuși, dată fiind cererea continuă pentru 
hidrocarburi, mixul și tipul rezervelor noastre de 
hidrocarburi și obiectivul nostru aflat în extindere de 
a include surse de energie care să implice niveluri de 
carbon mai scăzute, suntem de părere că Compania 
rămâne bine poziționată pentru o cerere continuă a 
produselor noastre.  6 

La întocmirea scenariilor legate de electrificarea 
rapidă și decarbonizarea rapidă, compania a utilizat 
Scenariul dezvoltării durabile drept caz de bază, dar 
a aplicat propriile prognoze pentru oferta, cererea 
și prețul aferente hidrocarburilor pe baza analizei 
in terne a acestor cazuri efectuată de Companie.  7  În 
viziunea Companiei, este puțin probabil ca aceste 
scenarii să aibă loc; totuși, aplicarea acestor scenarii 
a furnizat Companiei o înțelegere a rezilienței stra t-
egiei și bazei de active în cazul în care aceste sce narii 
ar avea loc. În plus, Compania a identificat mai mulți 
indicatori pe termen scurt, mediu și lung care arătau 
că era din ce în ce mai probabil ca aceste scenarii să 
aibă loc, contrar scenariului noilor politici sau celui 
al dezvoltării durabile, pe care compania le privește 
ca pe niște căi mai probabile.  8  Detaliile complete 
ale analizei de scenariu efectuate de Companie pot 
fi găsite în publicația noastră separată Analiza de 
scenariu, de pe site-ul nostru web.  9  

Sensibilitatea nivelurilor rezervelor la viitoare 
scenarii în care se percepe un preț pentru 
emi siile de carbon 

Pe baza unor estimări rezonabile ale tipului de 
rezerve de hidrocarburi ale Companiei, am sta    bilit 
emisiile de dioxid de carbon probabile care ar fi 
asociate cu arderea lor. Compania nu păstrează 
rezerve de cărbune și rezerve minime de hidrocarburi 
neconvenționale precum nisipuri bituminoase care 
în mod normal au un conținut de carbon mai mare 
decât depozitele tradiționale. Prin urmare, utilizând 
unitatea de măsură CO2 per baril, emisiile estimate 

Cât de reziliente sunt strategiile companiei în fața riscurilor și 
oportunităților climatice, având în vedere a) tranziția către o 
economie cu valori mai scăzute de carbon consecventă cu un scenariu 
care prevede 2°C sau un scenariu sub această valoare și b) atunci 
când este relevant pentru companie, scenarii consecvente cu riscuri 
climatice fizice sporite?

Care sunt implicațiile diferitelor ipoteze legate de politică, ale 
tendințelor macroeconomice, ale canalelor energetice și ale 
ipotezelor legate de tehnologie utilizate în scenariile legate de climă 
pentru a evalua reziliența strategiilor organizației?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-06, la fel ca îndrumările TCFD, prevede o discuție 
referitoare la reziliența strategiilor organizației la scenariile viitoare legate de 
climă. Prezentarea de informații a OilCo se concentrează în principal pe reziliența sa 
în fața riscurilor de tranziție, precum riscul activelor irecuperabile datorat în parte 
fluctuației prețurilor hidrocarburii  3  și sensibilității rezervelor acesteia la diferite 
scenarii de preț.  4   12  OilCo furnizează de asemenea informații pentru a facilita 
o evaluare a rezilienței sale legată de climă versus cea a companiilor similare,  9  
utilizând un indicator comun al intensității CO2 conform DIS-02, care recomandă 
utilizarea „unor etaloane general acceptate la nivel de sector de activitate/regiune 
pentru a furniza o bază de comparație” în conformitate cu Principiul 4 CDSB care 
afirmă că prezentările de informații trebuie să fie consecvente și comparabile, 
de exemplu, la nivelul unui sector de activitate. OilCo furnizează totodată și o 
discuție cu privire la reziliența sa la riscurile fizice,  19  inclusiv efectele anticipate 
ale condițiilor meteo extreme asupra activelor istorice și abordarea companiei 
referitoare la atenuarea acelor efecte. Aceste prezentări de informații aderă la 
DIS-03, care sugerează companiilor să formuleze „o expunere care să înglobeze 
viziunea acestora privind un posibil viitor și modul în care modelul lor de afaceri 
ar fi rezilient la riscurile semnificative emergente și ar explora noi oportunități”. În 
ciuda riscurilor și oportunităților identificate, conducerea exprimă o perspectivă 
pozitivă per ansamblu în ceea ce privește reziliența sa.  6  Acest rezumat al 
perspectivei realizat de conducere este de asemenea în conformitate cu DIS-06, 
deși ar putea fi consolidat în continuare prin definirea clară a orizonturilor de timp 
pentru această perspectivă și modul în care ele se leagă de scenariile utilizate.
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ale rezervelor noastre se poziționează sub media 
sectorului (0,11 t CO2/BEP comparativ cu o medie 
a sectorului de 0,18 t CO2/BEP).  10  Compania 
revizuiește intensitatea de carbon a rezervelor în 
viitor ca parte a procesului său de evaluare a totalului 
rezervelor, inclusiv modelarea sa cu privire la inten-
sitatea energiei aferentă producției, transportului și 
rafinării, precum și analiza prețurilor pentru diferite 
tipuri de active de hidrocarburi (adică potențiale 
reduceri ale unor astfel de rezerve în raport cu 
etalonul pentru hidrocarburile brute datorate unor 
costuri mai mari spre finalul ciclului de procesare 
rezultate în urma efectelor climatice). Drept urmare, 
în procesul său de alocare a capitalului, Compania 
ia în considerare riscul marginal pentru rezervele 
cu un conținut mai mare de carbon și tratează astfel 
de riscuri utilizând metodologiile descrise mai sus, 
inclusiv prin nedezvoltarea unor astfel de rezerve, 
organizarea dezvoltării sau implementarea unor 
tehnologii pentru a atenua riscurile asociate.  11  
Tabelul de mai jos expune estimările companiei 
cu privire la rezervele sale actuale dovedite sau 
probabile pe baza rezultatelor analizei sale de 
scenariu ce are în vedere scenariile menționate mai 
sus, în conformitate cu Perspectivele energetice 
mondiale ale Administrației Internaționale a 
Energiei, precum și scenariile proprii elaborate 
intern:  12  

Preț Rezerve dovedite Rezerve probabile

Scenariu
Petrol

milioane de 
metri cubi

Gaze
milioane 
de barili

Petrol
milioane de 
metri cubi

Gaze
milioane 
de barili

Politici curente 
(bază)

435 5.828 757 7.200

Politici noi 428 5.805 722 7.015

Dezvoltare durabilă 378 4.800 701 6.430

Electrificare rapidă 326 4.950 623 6.590

Decarbonizare 
rapidă

295 3.950 581 5.540

Efectul prețului și al cererii pentru hidrocarburi 
și al reglementărilor privind carbonul asupra 
strategiei privind cheltuielile de capital pentru 
explorare, achiziție și dezvoltare  13  
Operațiunile noastre implică investiții mari de capital, 
iar decizia de a face astfel de investiții depinde foarte 
mult de capacitatea noastră de a le recupera. Dacă 

STANDARDE SASB: OilCo prezintă date cu privire la sensibilitatea nivelurilor 
rezervelor sale de hidrocarburi la scenariile de proiecție a prețurilor viitoare care 
justifică un preț pentru emisiile de carbon, în conformitate cu parametrul SASB 
EM-EP-420a.1.  12  Aceste informații sunt utile împreună cu discuția aferentă 
cu privire la modul în care modificările referitoare la preț, cerere și reglementare 
pot influența strategia companiei privind cheltuielile de capital pentru explorare, 
achiziție și dezvoltarea de active (în conformitate cu parametrul EM-EP-420a.4)  13   
și alți indicatori cantitativi incluși în secțiunea Parametri și obiective de mai 
jos (adică EM-EP- 420a.2 și EM-EP-420a.3). Împreună, aceste prezentări de 
informații sunt concepute pentru a facilita evaluarea rezilienței modelului de 
afaceri al unei companii în ceea ce privește tranziția către o economie definită 
de constrângeri climatice, precum și comparația și analiza comparativă a 
organizațiilor similare.
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prețul hidrocarburilor sau cererea pentru acestea scade 
substanțial, putem considera că nu este fezabil din punct 
de vedere financiar să inițiem operațiuni de extracție în 
unele zone.  14  
Mulți factori afectează prețurile pentru petrol și gaze, 
inclusiv condițiile macroeconomice, valorile monedei 
și capacitatea unor entități din industrie de a influența 
prețurile. Ca rezultat, prețurile sunt extrem de dificil de 
preconizat cu acuratețe. Totuși, Compania efectuează 
proiecții pentru a facilita adoptarea deciziilor. Proiecțiile 
actuale ale Companiei iau în considerare o varietate 
largă de scenarii legate de preț; unele dintre aceste 
scenarii contribuie la stabilirea prețurilor ce afectează 
hidrocarburile, care pot fi sub forma unor impozite pe 
carbon sau a unor sisteme de plafon și tranzacționare. 
Aceste proiecții furnizează informații pentru procesele 
de gestionare a riscului și de planificare a activității ale 
Companiei, permițându-i acesteia să-și ajusteze strategia 
de alocare a activelor.  15  
Compania investește de asemenea în proiecte și teh   -
nologii pentru a gestiona riscurile climatice și a valorifica 
oportunitățile, inclusiv în ceea ce privește biocom-
bustibilii avansați, eficiența energetică, epurarea și 
reprocesarea apei și proiectarea și construcția de 
facilități pentru condiții meteo extreme. Planificarea 
strategică și cea cu privire la activități a Companiei are 
în vedere valoarea acestor proiecte în contextul abordării 
sale generale privind gestionarea riscului generat de 
schimbările climatice.  16  
Deși Compania se pregătește pentru multe scenarii, 
aceasta este de părere că este puțin probabil să se 
producă reduceri extreme pe termen scurt ale ce  rerii 
pentru hidrocarburi și ale prețurilor acestora, însă 
pot apărea efecte la nivel local pe baza urgenței re   -
glementărilor care afectează cererea regională pentru 
produsele asociate cu activele istorice. Unele dintre 
statele în care operăm nu au adoptat încă reglementări 
sau sisteme cu privire la stabilirea prețului pe carbon. 
Deși este probabil ca multe state să instituie cel puțin 
o formă de reglementare sau o metodă de stabilire a 
prețului pe carbon în viitorul apropiat, Compania este 
de părere că va putea recupera o parte importantă din 
cheltuielile sale de capital legate de extracție înainte 
ca astfel de sisteme să fie implementate complet. În 
cele din urmă, Compania monitorizează permanent 
potențialul implementării unei reglementări privind 
carbonul și se implică regulat în planificarea unor 
scenarii pentru a obține mai multe informații necesare 
în adoptarea deciziilor legate de activitate și de chel -
tuielile de capital.  17  

Care sunt elementele strategiilor companiei ce pot fi afectate de 
riscurile și oportunitățile climatice? Cum pot acestea să evolueze 
pentru a trata riscurile și oportunitățile climatice?

CADRUL GENERAL CDSB: În conformitate cu DIS-03, OilCo discută o varietate de 
cauze și surse reale și potențiale pentru riscurile și oportunitățile climatice. Acestea 
includ riscurile referitoare la capacitatea acesteia de a-și extrage toate rezervele 
în mod profitabil,  3  potențialul pentru o reducere a volumului acelor rezerve  5  
și riscuri fizice referitoare la activele și infrastructura companiei.  19  Extrasul 
tratează de asemenea eventuale oportunități legate de tranziție care pot apărea în 
urma inovațiilor în materie de produs și proces.  16 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-05 încurajează organizațiile să discute „măsura 
în care prezentările de informații orientate spre viitor, inclusiv orice rezultate din 
analiza de scenariu, efectuate în perioadele de raportare anterioare s-au confirmat. 
Această discuție ar trebui să includă modul în care și motivele pentru care 
organizația se situează sub, la sau peste nivelul prezentărilor de informații orientate 
spre viitor efectuate anterior”. În extras, OilCo menționează că, în urma Acordului 
de la Paris, evaluarea sa s-a modificat în ceea ce privește probabilitatea ca scenariul 
dezvoltării durabile să se materializeze.  5 

CADRUL GENERAL CDSB: Deși compania nu furnizează detalii specifice, OilCo 
menționează că a elaborat indicatori pe termen scurt, mediu și lung pentru a putea 
stabili mai ușor când și cum ar putea fi nevoie ca strategiile sale să evolueze pe 
măsură ce probabilitatea materializării scenariilor sale elaborate intern crește.  8  
Astfel de prezentări de informații aderă la DIS-06, care prevede ca organizațiile să 
trateze „orice reglementare, tendință a pieței sau practică legată de mediu care ar 
putea să îi perturbe activitatea, strategia și planificarea financiară”.

Cum a utilizat compania scenariile legate de climă pentru a obține 
informații necesare în ceea ce privește strategia și planificarea sa 
financiară?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede ca o organizație să explice efectele 
riscurilor și oportunităților climatice asupra proceselor sale de planificare 
financiară. În consecință, prezentarea de informații a OilCo tratează efectele-cheie, 
în principal pe acelea legate de efectele modificărilor prețului și ale cererii asupra 
capacității companiei de a-și recupera investițiile de capital.  14  De exemplu, OilCo 
descrie modul în care rezultatele analizelor sale de scenariu i-au influențat strategia 
de alocare a activelor,  15  modul în care alocarea sa de capital beneficiază de 
informațiile rezultate în urma analizei riscului marginal asociat cu rezervele cu 
un nivel crescut de carbon  11  și influența reglementării asupra cheltuielilor 
de capital,  17  care respectă, de asemenea, DIS-06 („reglementare de mediu 
viitoare... care ar putea perturba... planificarea financiară”). Compania furnizează 
de asemenea exemple de moduri în care aceste considerente au influențat decizii și 
proiecte specifice.  18   19 
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Unele operațiuni, în special fracturarea hidraulică, 
pot fi costisitoare și necesită investiții substanțiale 
de capital. Achizițiile noastre din 2013, care au 
crescut volumul acestor operațiuni controlate de 
noi, au necesitat o valoare limitată a cheltuielilor de 
capital. Atunci când am licitat pentru companii, am 
luat în considerare aceste costuri care nu au depășit 
substanțial estimările noastre.  18  

Analiza riscurilor fizice
Compania încorporează analiza riscurilor climatice 
fizice în proiectarea noilor facilități, precum și în 
revizuirea rezilienței la condițiile climatice ale 
facilităților existente, care a inclus o revizuire a datelor 
privind prognoza meteorologică elaborată în cadrul 
parteneriatului Companiei cu instituții academice de 
top. Această revizuire a avut ca rezultat numeroase 
proiecte de creștere a rezilienței activelor istorice la 
condiții meteo extreme, inclusiv viteze crescute ale 
vântului, inundații și alți factori. Compania efectuează 
de asemenea teste de stres asupra noilor proiecții de 
facilități utilizând modele bazate pe probabilități 
care simulează evenimente meteo viitoare pentru a 
asigura reziliența acestor active la o gamă de rezultate 
posibile, inclusiv influența schimbărilor climatice 
asupra frecvenței și severității condițiilor meteo 
extreme. Astfel de considerente de proiecție au avut 
ca rezultat investiții suplimentare de capital în unele 
active istorice pentru adaptarea acestor facilități 
la condițiile viitoare anticipate, precum și costuri 
suplimentare asociate cu îmbunătățiri structurale 
sau alți factori pentru numeroase facilități noi aflate 
în prezent în construcție.  19  
În măsura în care aceste riscuri se materializează și 
noi nu suntem pregătiți pentru ele, putem suporta 
costuri neașteptate, care ar putea avea un efect 
semnificativ asupra rezultatelor financiare ale 
operațiunilor noastre. De asemenea, ne confruntăm 
cu un risc financiar dacă ne pregătim pentru efecte 
fizice care în cele din urmă nu au loc. 

STANDARDUL SASB: OilCo prezintă date cu privire la emisiile încorporate în 
rezervele sale, conform parametrului SASB EM-EP-420a.2.  10  OilCo conectează 
acest parametru direct cu strategia sa, remarcând că are în vedere riscurile 
asociate cu conținutul de carbon al rezervelor sale atunci când ia decizii de alocare 
a capitalului. De asemenea, OilCo își compară performanța cu cea a companiilor 
similare, demonstrând modul în care această strategie a diferențiat-o de 
competiție.
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Elementul principal 3: Gestionarea riscului
Deși unele organizații au început să aplice procesele tradiționale 
de gestionare a riscului în întreprindere (ERM) la identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor climatice, această practică nu 
este încă răspândită la scară largă sau bine dezvoltată. În absența 
unei abordări robuste pentru monitorizarea și gestionarea acestor 
riscuri, organizațiile se pot confrunta cu efecte neașteptate 
asupra succesului, profitabilității sau chiar viabilității lor. Neavând 
informații fiabile cu privire la modul în care aceste riscuri sunt 
gestionate, investitorii nu pot evalua corespunzător profilul de 
risc al unei organizații sau al titlurilor sale de valoare. Prin urmare, 
recomandările TCFD prevăd ca toate companiile să-și prezinte 
practicile de gestionare a riscului climatic și modul în care acestea 
sunt integrate în funcția generală de ERM a organizației. TCFD 
prevede trei prezentări de informații principale cu privire la 
gestionarea riscului:

Descrieți procesele organizației pentru identificarea 
riscurilor climatice.

Descrieți procesele organizației pentru gestionarea 
riscurilor climatice.

Descrieți modul în care procesele pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor climatice sunt 
integrate în sistemul general al organizației de 
gestionare a riscului.

În plus, companiile din sectorul financiar pot fi nevoite să efectueze 
prezentări de informații suplimentare cu privire la gestionarea 
riscului pentru a corespunde Îndrumărilor suplimentare ale TCFD.

Cum se citesc cele două extrase pentru acest element al 
prezentării de informații recomandate de TCFD (Ges   tio-
narea riscului):

Extrase cu titlu de exemplu din prezentările de informații efectuate 
de două organizații ipotetice, una din industria auto și cealaltă din 
industria petrolului și gazelor, sunt prezentate mai jos. Extrasul de la 
fiecare organizație se află în coloana din stânga, iar analiza aferentă 
se află în coloana din dreapta. Adnotările din coloana din dreapta 
fac referire la îndrumările furnizate de TCFD pentru respectiva 
prezentare de informații și exemplifică modul în care aplicarea 
dispozițiilor-cheie ale Cadrului general CDSB și standardului SASB 
adecvat specific industriei poate ajuta companiile să întocmească 
prezentări de informații în conformitate cu recomandările. 

Deși adnotările nu tratează întotdeauna explicit modul în care 
principiile comune ale TCFD, CDSB și SASB (a se vedea figura 5) 
au fost aplicate, se presupune că aceste principii au fost avute 
în vedere la stabilirea modului de prezentare a unor astfel de 
informații în raportul general.

Întrucât aceste două extrase din prezentarea de informații sunt 
prezentate în scopuri ilustrative, nu am aplicat fiecare dispoziție 
CDSB sau aspect al standardului SASB – în schimb, extragem 
exemple-cheie pentru a arăta modul în care aceste instrumente 
complementare pot fi utilizate pentru a îndeplini într-o măsură 
mai mare recomandările TCFD. Fiecare punct din extras este 
numerotat pentru a facilita referințele, numărul din extras (în 
stânga) fiind corespunzător cu adnotarea numerotată (în dreapta) 
indicând situațiile în care o dispoziție specifică a Cadrului general 
CDSB sau un standard SASB specific industriei permite prezentarea 
de informații.

Îndrumări suplimentare cu privire la 
gestionarea riscului

Este probabil ca prezentarea eficace a informațiilor cu privire la 
ges                              tionarea riscului să fie o funcție sau un rezultat a(l) unui program 
efi     cace de gestionare a riscului. Pentru organizațiile care încearcă să 
încorporeze schimbările climatice sau alți factori ESG în abordarea lor de 
la nivelul întreprinderii pentru gestionarea riscului, WBCSD a elaborat 
îndrumări alături de COSO, al cărui cadru general ERM se numără printre 
cele mai utilizate din lume.

Pentru mai multe informații, consultați: WBCSD și COSO, Applying 
Enterprise Risk Management to Environmental, Social and Governance-
related Risks (octombrie 2018).
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https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Business-Decision-Making/Enterprise-Risk-Management/Resources/Applying-Enterprise-Risk-Management-to-Environmental-Social-and-Governance-related-Risks
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Gestionarea riscului

Identificarea și evaluarea riscului climatic  1 

Schimbările climatice sunt privite de conducere ca 
fiind un potențial risc semnificativ. Compania aplică 
în mod constant un proces standard de gestionare 
a riscului la toate nivelurile organizației pentru a 
identifica și evalua toate riscurile și oportunitățile de 
afaceri relevante, inclusiv cele climatice. Directorul 
departamentului de gestionare a riscului este res   -
ponsabil de supravegherea procesului Companiei de 
gestionare a riscului, care se desfășoară în contex -
 tul strategiei și obiectivelor sale de afaceri și a unei 
toleranțe la risc stabilită anual – sau mai frecvent, după 
caz – de Comitetul pentru risc din cadrul Consiliului 
prin discuții cu echipa conducerii executive. Directorul 
departamentului de gestionare a riscului este pre  -
ședintele Comitetului de gestionare a riscului din 
cadrul Companiei, acesta fiind compus din trezorier, 
contabil-șef și directori regionali ai departamentelor 
de gestionare a riscului. Comitetul de gestionare 
a riscului este responsabil pentru conceperea, 
implementarea și desfășurarea cadrului general de 
gestionare a riscului de la nivelul Companiei, inclusiv 
îndrumări și activități legate de expunerea Companiei 
la riscul climatic.  2  În mod specific, Comitetul 
de gestionare a riscului a identificat următoarele 
expuneri la riscul climatic semnificativ din punct de 
vedere financiar, care sunt discutate mai detaliat în 
secțiunea Strategie de mai sus:   3  
•  Riscul de tranziție, riscul juridic și riscul legat 

de politică – Compania este expusă la multiple 
canale de riscuri climatice de reglementare. Aceste 
riscuri includ expunerea Companiei la o legislație 
care ar impune un preț pe emisiile de gaze cu 
efect de seră directe ale Companiei, care sunt în 
primul rând generate la facilitățile de producție 
ale acesteia.  4  În plus, Compania este expusă la 
reglementări referitoare la emisii generate de 
vehicule, de obicei în forma unor standarde sau 
ordine din ce în ce mai riguroase privind eficiența 
consumului de combustibil, iar în anumite cazuri 
referitoare la producția de vehicule cu zero emisii 
sau de vehicule care funcționează pe baza unei 
game de combustibili alternativi.  5  

•  Riscul de tranziție, riscul de piață – Compania 
este expusă la schimbări în preferințele consuma-
torilor în materie de vehicule ca răspuns la factorii 
climatici. În mod specific, factorii de reglementare 

Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Următoarele întrebări, derivate din îndrumările adresate tuturor sectoarelor de 
activitate incluse în raportul final al TCFD, pot ajuta persoanele care întocmesc 
rapoartele generale să analizeze mai aprofundat aspectele sugerate ale proceselor 
lor de gestionare a riscului care ar putea fi prezentate în baza celor trei prezentări 
de informații TCFD recomandate legate de gestionarea riscului. Aplicarea Cadrului 
general CDSB (și dispoziția acestuia de a prezenta riscurile semnificative care 
afectează organizația, DIS-03) alături de parametrii din standardul SASB specific 
industriei sau alte surse de informații disponibile (de exemplu, generate prin 
intermediul Chestionarului CDP) pot reprezenta instrumente utile pentru o 
organizație în scopul de a concepe și întocmi conținutul prezentărilor sale de 
informații.  

Descrieți procesele organizației pentru identificarea și 
evaluarea riscurilor climatice.

Care sunt procesele utilizate de organizație pentru a identifica și 
evalua riscurile climatice?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0  
litera (c), AutoCo și-a prezentat procesul de identificare și evaluare a riscurilor 
climatice.  1 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 impune companiilor să „explice modul în care 
riscurile de mediu ... sunt integrate în procesele de gestionare a riscului” pentru 
a oferi cititorilor mai multe informații cu privire la modul în care identifică și 
evaluează factorii climatici. Extrasul AutoCo descrie modul în care riscurile climatice 
sunt aduse la lumină utilizând un proces ascendent care începe cu echipele de 
gestionare a riscului din fiecare regiune  10  și culminează cu o evaluare a întregii 
întreprinderi.  13  Aceasta include o discuție a rolurilor implicate,  2   10  a 
metodologiei aplicate,  11   12  și a abordării pentru consolidarea evaluărilor 
la nivelul întreprinderii.  13  Specificând faptul că procesul său de gestionare a 
riscurilor climatice este aplicat „la toate nivelurile” organizației,  2  AutoCo tratează 
de asemenea riscuri-cheie care sunt unice pentru anumite unități operaționale (de 
exemplu, emisii GES și producție)  4  sau regiuni (de exemplu, condiții meteo severe 
și creșterea nivelului mării).  8   9  DIS-03 sfătuiește, de asemenea, persoanele care 
întocmesc rapoartele să ia în considerare aplicarea unei analize simple de scenariu 
pentru procesele de gestionare a riscului. Deși AutoCo face referire la analiza 
de scenariu, nu explică în acest extras modul în care este aplicată în contextul 
procesului său de gestionare a riscului.  23  Acest lucru arată de asemenea natura 
interconectată a prezentărilor de informații TCFD privind gestionarea riscului și a 
celor legate de strategie.
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care afectează prețul combustibilului pe bază 
de hidrocarburi pot afecta cererea din partea 
consumatorilor pentru anumite produse, dete  -
riorând poziția Companiei pe piață și re zultatele 
financiare ale operațiunilor.   6  

•  Riscul tehnologic de tranziție – Compania este 
expusă la dezvoltarea unor noi tehnologii care pot 
afecta negativ cererea din partea consumatorilor 
pentru anumite produse. În mod specific, dezvol-
tarea unor vehicule cu emisii scăzute sau zero, 
precum și evoluțiile în materie de ride-sharing și 
vehicule autonome pot avea ca rezultat schimbări 
în comportamentul consumatorilor care pot afecta 
cererea pentru produsele Companiei și mediul 
concurențial.  7  

• Riscul fizic acut – Facilitățile de producție ale 
Companiei sunt localizate în regiuni care pot fi 
afectate de condiții meteo severe, inclusiv prin 
deteriorarea activelor fizice, precum și prin per  -
turbarea activităților de producție.  8  

• Riscul fizic cronic – Mai multe dintre facilitățile 
de producție ale Companiei sunt localizate în 
zone care pot fi expuse la risc din cauza creșterii 
nivelului mării.  9  

Aceste riscuri și altele sunt evaluate de echipe de 
gestionare a riscului în fiecare dintre regiunile 
noastre operaționale principale – Europa, China, 
Africa de Sud, Asia/Oceania și America – formate 
din președintele regional, directorul regional al 
departamentului de gestionare a riscului și alte 
poziții de conducere regională care pot include 
persoanele cu experiență legată de gestionarea 
lanțului de aprovizionare, identificarea surselor de 
materii prime, proiectarea produsului, operațiunile 
de producție, conformitatea cu reglementările, 
cercetarea de piață sau alt subiect specific în funcție 
de natura riscului.  10  Evaluările de risc sunt des  -
fășurate utilizând procesul integrat al Companiei 
de gestionare a riscului, care este aliniat cu cadrul 
general COSO Gestionarea riscului în întreprinderi – 
integrarea cu strategia și performanța.  11  Procesul 
de ERM al Companiei include îndrumări pentru a 
asigura o evaluare sistematică și metodică a plasării 
în timp, probabilității și magnitudinii riscurilor la 
care este expusă Compania. Echipele regionale de 
gestionare a riscului evaluează fiecare expunere la 
un risc climatic identificată de Comitetul de gestionare 
a riscului, precum și orice expunere suplimentară la 
risc identificată de echipa regională. Riscurile sunt 
prioritizate de echipele regionale de gestionare pe 

Organizația are în vedere dispozițiile de reglementare existente și 
emergente legate de schimbările climatice (de exemplu, limitele cu 
privire la emisii) sau alți factori relevanți?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede ca organizațiile să prezinte și să 
analizeze „cauze și surse reale și potențiale ale riscurilor și oportunităților de 
mediu”, inclusiv o discuție cu privire la „măsura în care acestea au în vedere 
dispoziții de reglementare [relevante] existente sau emergente”. În prezentarea sa 
de informații, AutoCo tratează expunerea sa la o potențială legislație referitoare 
la stabilirea prețului pentru carbon,  4  standarde privind eficiența consumului 
de combustibil și reglementări referitoare la vehicule cu emisii zero sau care 
funcționează pe baza unor combustibili alternativi.  5  Compania identifică de 
asemenea reglementări care pot influența prețurile petrolului și cererea din partea 
consumatorilor.   6  AutoCo tratează și alte considerente-cheie specifice industriei, 
precum riscurile de tranziție legate de dezvoltarea unor noi tehnologii și inovații, 
inclusiv vehicule cu emisii scăzute sau zero, ride-sharing și vehicule autonome.  7  
Prezentările de informații ale companiei identifică de asemenea, așa cum prevede 
DIS-03, „activitățile, produsele, serviciile, activele, piețele și zonele geografice care 
probabil vor fi afectate”.   8   9 

STANDARDUL SASB: Așa cum se menționează mai sus, gestionarea riscului 
și strategia se consolidează în mod inerent, astfel că prezentarea de informații 
a AutoCo face o referință încrucișată la secțiunea Strategie de mai sus,  3  în 
care cititorii pot accesa o discuție cu privire la strategia companiei referitoare la 
gestionarea riscurilor enumerate aici. Aceasta include riscurile legate de economia 
de combustibil și a emisiilor aferente flotei,  5  care sunt tratate de parametrul 
SASB TR-AU-410a.3. Mai mult, în secțiunea Parametri și obiective de mai jos, 
AutoCo include parametri cantitativi de performanță, conform standardului SASB 
pentru industria auto, referitori la economia de combustibil aferentă flotei (TR-AU-
410a.1) și producția de vehicule cu zero emisii sau hibride (TR-AU-410a.2). Acești 
parametri sunt esențiali pentru prezentarea de informații generală a companiei cu 
privire la aceste subiecte  6   7  întrucât furnizează vizibilitate în ceea ce privește 
eficacitatea planificării strategice și răspunsurile alese în gestionarea și atenuarea 
riscului ale AutoCo.

Care este procesul organizației pentru evaluarea dimensiunii potențiale 
și a domeniului de aplicare potențial ale riscurilor climatice identificate?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede prezentarea „proceselor de evaluare a 
magnitudinii potențiale și domeniului de aplicare potențial ale efectelor de mediu.” 
Deși AutoCo afirmă că este probabil ca intrările aferente acestui proces să varieze 
în funcție de natura riscului,   10  aceasta descrie o abordare care implică o echipă 
interfuncțională, care se bazează mereu pe experiența legată de subiectul specific 
și care desfășoară evaluări „sistematice și metodice” pe baza unui cadrul general 
ERM stabilit (COSO),  11  care evidențiază utilizarea atât a abordărilor cantitative de 
evaluare a riscurilor, cât și a celor calitative. Rezultatele acestui proces includ estimări 
ale probabilității, magnitudinii, domeniului de aplicare și plasării în timp, care 
furnizează informații pentru evaluările pragului de semnificație realizate de Comitetul 
pentru gestionarea riscului.  15 
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baza probabilității și magnitudinii relative a gamei de 
efecte financiare preconizate.  12  
Apoi, Comitetul de gestionare a riscului revizuiește și 
consolidează evaluările de risc la nivelul portofoliului, 
asigurându-se că acestea reflectă efectul combinat 
al riscurilor și oportunităților intercorelate în așa fel 
încât acestea să poată fi gestionate într-o manieră 
eficace.  13  În ceea ce privește riscurile climatice 
descrise mai sus, abordarea Companiei a rezultat 
în evaluări pe termen mediu (2-5 ani), ilustrate în 
graficul de mai jos, care reflectă o tendință generală 
pe termen lung către efecte financiare semnificative 
sau operaționale care sunt mai probabile și de o mai 
mare magnitudine.

Evaluarea semnificației oportunităților și ris cu-
rilor climatice și matricea răspunsurilor    14  

Pe baza acestei analize, Comitetul de gestionare a 
riscului evaluează pragul de semnificație al fiecărui 
risc al Companiei. Comitetul de gestionare a riscului 
lucrează cu Comitetul de prezentare a informațiilor 
pentru a elabora prezentările de informații bazate pe 
expunerea Companiei la factori semnificativi de risc, 
inclusiv riscurile climatice.  15  

Procesul de gestionare a riscului climatic  16  
După ce riscurile sunt identificate și evaluate, procesul 
Companiei de gestionare a riscului implică elaborarea, 
recomandarea, revizuirea și implementarea de planuri 
de răspuns adecvate riscului sau oportunității în cauză. 
Așa cum este indicat în graficul de mai sus, Compania 

Cum determină organizația importanța relativă a riscurilor climatice 
în relație cu alte riscuri?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 impune companiilor să explice „importanța 
relativă” a riscurilor climatice „în relație cu altele din cadrul afacerii”. Deși 
extrasul AutoCo nu tratează explicit importanța riscurilor climatice individuale 
în relație cu alte riscuri cu care se confruntă compania, acesta sugerează că astfel 
de considerente sunt parte a unei „evaluări sistematice și metodice” care ajută 
compania să prioritizeze riscurile pe baza probabilității, magnitudinii și plasării în 
timp relative a efectelor financiare.  12 

Ce cadru general (cadre generale) de clasificare a riscurilor și ce 
definiții ale terminologiei referitoare la risc utilizează organizația?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 impune companiilor să „includă definiții ale 
terminologiei referitoare la risc utilizate sau referințele la cadrele generale de 
clasificare a riscului utilizate”. În prezentarea de informații, AutoCo specifică faptul 
că procesul său de gestionare a riscului respectă Cadrul general COSO.  11 

Descrieți procesele organizației pentru gestionarea 
riscurilor climatice.

Cum ia organizația deciziile de a atenua, transfera, accepta sau 
controla riscurile climatice?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0 
litera (c), AutoCo și-a prezentat procesul de gestionare a riscurilor climatice.  16 

CADRUL GENERAL CDSB: AutoCo a aplicat DIS-03 pentru a oferi cititorilor mai 
multe informații cu privire la modul în care gestionează riscurile climatice cu care se 
confruntă. Acest lucru implică o explicație a modului și a măsurii în care organizația 
este capabilă să atenueze, să transfere, să accepte sau să controleze riscurile și să 
maximizeze oportunitățile direct sau indirect prin intermediul clienților, lanțului 
de aprovizionare, piețelor sale sau  prin alte canale.  17   18   19   20  Această 
prezentare de informații, împreună cu discuția aferentă la care se face referire în 
secțiunea Strategie, îndeplinește de asemenea un element-cheie al DIS-02, care 
prevede prezentarea de „informații privind acțiunile de compensare și alte acțiuni 
de atenuare”.
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[Transferă riscul; 
Partajează oportunitatea]

[Acceptă riscul;
Ignoră oportunitatea]
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Probabilitate

Efect
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Mare

 

 

[Atenuează riscul; 
Pro�tă de oportunitate]

De tranziție, tehnologic

De tranziție, juridic
și legat de politică

De tranziție, 
de piață

Fizic, cronic

[Controlează riscul; 
Sporește oportunitatea]
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adoptă de obicei o categorie de răspuns (de atenuare, 
transfer, acceptare, control) în funcție de sectorul de 
activitate în care se încadrează evaluările pe termen 
scurt, mediu și lung, deși Comitetul de gestionare a 
riscului poate ajusta astfel de răspunsuri specifice 
riscului în mod adecvat ținând cont de portofoliul 
și toleranța la risc ale Companiei.  17  De exemplu, 
evaluarea Companiei privind riscurile climatice legate 
de tranziție a indicat o probabilitate medie spre mare 
și o oportunitate cu un efect important de a accepta 
evoluția tehnologică, de reglementare și bazată pe 
cerere a industriei către produse cu emisii scăzute sau 
zero. Așa cum este indicat în prezentările de informații 
din secțiunea Strategie de mai sus, Compania a 
ales așadar să răspundă prin creșterea producției 
modelelor hibrid și electric existente în acord cu 
proiecțiile privind cererea regională pe termen 
me      diu și lung; să inițieze proiectarea și dezvoltarea 
unor modele suplimentare de vehicule electrice pe 
termen mediu, inclusiv un model de vehicul electric 
mini cu rază scurtă, sigur și accesibil pentru a capta 
o parte din piețele aflate într-o creștere rapidă în 
regiunile aflate în dezvoltare cum ar fi China; și să 
încheie acorduri de cercetare-dezvoltare cu furnizorii 
selectați (împărțirea riscului și a oportunității) pentru 
a accelera dezvoltarea unei tehnologii a bateriilor mai 
eficientă pe termen lung.  18    
Aceste planuri de răspuns, la fel ca altele din Com  -
panie, au fost elaborate și recomandate de echipele 
regionale de gestionare a riscului și apoi revizuite 
și modificate de Comitetul de gestionare a riscului 
după cum a fost necesar sau adecvat. Pe lângă spri -
jinirea echipelor în evaluarea efectelor financiare 
asociate cu fiecare expunere la risc, abordarea Com  -
paniei privind gestionarea riscului furnizează de 
asemenea îndrumări pentru a ajuta la cuantificarea 
în termeni financiari a oportunităților de reducere 
a riscului asociate cu deciziile de atenuare, transfer, 
acceptare sau control al unui risc identificat. De 
exemplu, îndrumările Companiei privind ERM includ 
scenarii multiple pe care echipele regionale trebuie 
să le evalueze și conform cărora trebuie să raporteze 
referitor la recomandările lor privind evaluarea și 
răspunsul.  19 

Odată aprobate, planurile de răspuns la risc sunt 
implementate sub supravegherea Comitetului de 
gestionare a riscului, la nivelul regiunilor și funcțiilor 
relevante și în contextul mediului de control intern 
integrat al Companiei. Comitetul de gestionare a 
riscului este responsabil pentru monitorizarea 
funcționării eficace a procesului său de gestionare 

Cum prioritizează organizația riscurile climatice? Cum stabilește 
organizația care informații legate de climă sunt semnificative?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede o discuție a modului în care riscurile 
și oportunitățile climatice sunt prioritizate. Prin proiectarea riscurilor și 
oportunităților sale climatice pe o matrice de 2 x 2, AutoCo le poate prioritiza pe 
acelea asociate cu un efect estimat mai mare și/sau cu o probabilitate anticipată 
mai mare.  14  Comitetele AutoCo pentru riscuri și prezentări de informații sunt 
astfel capabile să inițieze evaluări mai informate cu privire la pragul de semnificație 
al respectivelor riscuri identificate și ale informațiilor aferente.  15 

Tratează organizația toate categoriile relevante de riscuri climatice 
(adică riscurile de tranziție, inclusiv riscurile juridice și cele legate de 
politică, tehnologie, de piață și cele ale reputației, precum și riscurile 
fizice, inclusiv riscurile acute și cronice)?

CADRUL GENERAL CDSB: Recomandările TCFD respectă un cadru general 
privind riscurile climatice care clasifică zone-cheie de risc (riscuri fizice și riscuri 
de tranziție) și de oportunitate (inclusiv eficiența resurselor, surse de energie, 
produse și servicii etc.). Dintre acestea, prezentarea de informații AutoCo tratează 
expuneri relevante precum cele la riscurile fizice acute și cronice, riscurile de 
tranziție legate de piață și politică și oportunitățile bazate pe piață și produs.  18  
Aplicând DIS-03, o organizație poate produce prezentări robuste de informații 
privind toate categoriile de riscuri climatice, ajutând cititorul să înțeleagă mai bine 
gradul de control pe care organizația îl poate exercita sau dacă sursa riscurilor și 
oportunităților își are originea la părțile externe de care organizația depinde pentru 
a-și desfășura activitatea (de exemplu, lanțul de aprovizionare, utilități, logistică, 
infrastructură etc.).  20 

STANDARDUL SASB: Eficacitatea strategiilor pe termen scurt, mediu și lung 
descrise de AutoCo pentru gestionarea riscurilor identificate poate fi verificată prin 
revizuirea prezentării de informații a companiei privind parametrul SASB TR-AU-410a.2  
(legat de producția sa de vehicule menționată aici) din secțiunea Parametri și 
obiective de mai jos.  18 
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a riscului, inclusiv implementarea planurilor de 
răspuns. În mod specific, Comitetul supraveghează 
completarea unui audit anual al planurilor regionale 
de gestionare a riscului, inclusiv prin a se asigura că 
planurile sunt respectate după cum au fost conce-
pute, și evaluarea eficacității planurilor de a furniza 
reducerea intenționată a riscului. Rezultatele auditului 
sunt raportate Comitetului și sunt monitorizate trime-
strial pentru a garanta faptul că elemente de acțiune 
prioritară sunt tratate într-o manieră promptă. Pentru 
anumite riscuri și oportunități climatice, auditul intern 
al Companiei se extinde la furnizorii-cheie, cum ar fi 
verificarea prealabilă a capacităților părților terțe de 
a proiecta piese pentru eficientizarea consumu  lui de 
combustibil, a evalua mai eficace riscurile și a mo ni-
toriza eficacitatea răspunsurilor asociate.  20 

Integrarea cu gestionarea generală a riscului  21 

Comitetul pentru gestionarea riscului este res   pon-
sabil pentru procesul integrat de ERM al Companiei, 
care include identificarea, evaluarea, gestionarea și 
monitorizarea tuturor riscurilor la care Compania 
este expusă, inclusiv riscurile climatice. Așa cum este 
menționat mai sus, procesul este aliniat cu cadrul 
general COSO Gestionarea riscului în întreprinderi – 
integrarea cu strategia și performanța.  22  Comitetul 
pentru gestionarea riscului raportează anual rezul-
tatele abordării sale privind ERM, inclusiv riscurile 
climatice, Comitetului privind riscurile din cadrul 
Consiliului. În plus, pentru a facilita supravegherea 
eficace a riscurilor sunt raportate date cu privire la 
costurile activității (de exemplu, investiții de capital, 
costurile permiselor de carbon) asociate cu schim-
bările climatice, progresul către obiective relative și 
absolute pentru reducerea emisiilor operaționale 
de gaze cu efect de seră și analiza de scenariu care 
prevede 2 grade Celsius.  23   

Descrieți modul în care procesele pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor climatice sunt integrate 
în sistemul general al organizației de gestionare a riscului.

Este abordarea organizației privind gestionarea riscurilor climatice 
integrată întrun program mai amplu de gestionare a riscului? Dacă 
da, cum?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0  
litera (c), riscurile climatice sunt integrate în procesul general de gestionare a 
riscului al entității.  21 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede ca o organizație să „explice modul în 
care riscurile și oportunitățile de mediu sunt integrate în procesele de gestionare a 
riscului”. Prezentarea de informații a AutoCo menționează că factorii climatici sunt 
luați în considerare alături de alte riscuri și oportunități în procesul integrat de ERM 
al organizației.  22  Această prezentare de informații îndeplinește de asemenea 
un element-cheie al DIS-01, care prevede o discuție cu privire la măsura în care cel 
mai înalt organism de conducere ia în considerare aspectele climatice atunci când 
monitorizează implementarea și performanța.  23 
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Gestionarea riscului
Identificăm și evaluăm riscurile legate de climă ca 
parte a strategiei noastre generale de dezvoltare 
durabilă, care este revizuită de ISAC. În consecință, 
compania încorporează de asemenea factori de 
dezvoltare durabilă, inclusiv schimbările climatice, 
direct în Procesul său integrat de gestionare a 
riscului la toate nivelurile organizației – inclusiv la 
nivelul întreprinderii – pentru a identifica, evalua, 
gestiona și monitoriza riscurile și oportunitățile 
aferente.  1  Echipa de conducere executivă este 
responsabilă pentru garantarea aplicării Procesului și 
pentru revizuirea eficacității strategiei corporative în 
a prioritiza, trata, gestiona și atenua riscurile la nivelul 
întreprinderii, inclusiv pe acelea referitoare la factorii 
legați de dezvoltarea durabilă (și factorii climatici). 
Conducătorii unităților operaționale sunt respon
sabili pentru elaborarea și garantarea conformității 
cu planurile de gestionare a riscurilor și acordurile 
de desfășurare a acestora asociate specifice unităților 
operaționale, precum și pentru evaluarea și rapor
tarea magnitudinii efectelor financiare asociate cu 
astfel de riscuri către echipa de conducere executivă în 
vederea efectuării unei analize adecvate și elaborării 
unor planuri de gestionare a riscului.  2  Procesul este 
aplicat la nivel operațional proiectelor Companiei 
prin intermediul integrării lui în abordarea standard 
a acesteia privind gestionarea proiectelor, precum și 
în facilitățile operaționale prin intermediul politicilor 
și procedurilor sale operaționale. În astfel de condiții, 
Politica Companiei pentru identificarea pericolelor 
și evaluarea riscului include factori de risc legați 
de dezvoltarea durabilă, inclusiv riscul climatic, în 
evaluările pericolelor desfășurate la toate nivelurile 
organizației în procesul de luare a deciziilor legate 
de activitate.  3  ISAC lucrează cu consiliul, directorii 
unităților operaționale și managerii pentru a garanta 
faptul că riscurile climatice au fost luate în considerare 
în mod adecvat în Procesul integrat de gestionare a 
riscului al Companiei.  4 

Atunci când evaluează riscurile, Compania evaluează 
fiecare risc în funcție de magnitudinea potențială 
a efectelor rezultate în urma acestuia, precum și 
probabilitatea ca riscul să se materializeze și să afecteze 
Compania. În evaluarea magnitudinii și probabilității 
unui risc având ca rezultat un efect financiar 
semnificativ asupra Companiei, aceasta evaluează de 
asemenea plasarea în timp preconizată în decursul 
căreia riscul se poate materializa, inclusiv orizonturi 
de timp scurte, medii și lungi.  5  Riscurile climatice 
se numără printre riscurile luate în considerare în 

Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Descrieți procesele organizației pentru identificarea și 
evaluarea riscurilor climatice.

Care sunt procesele utilizate de organizație pentru a identifica și 
evalua riscurile climatice?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0  
litera (c), OilCo și-a prezentat procesul de identificare și evaluare a riscurilor 
climatice.  4 

CADRUL GENERAL CDSB: Conform DIS-03, OilCo descrie modul în care riscurile 
climatice sunt integrate în procesele sale de gestionare a riscurilor, inclusiv o 
discuție privind rolurile implicate,  2  metodologia aplicată  6  și diferitele niveluri 
ale întreprinderii în care este aplicată.  1   3 

Are în vedere organizația dispozițiile de reglementare existente și 
emergente legate de schimbările climatice (de exemplu, limitele cu 
privire la emisii) sau alți factori relevanți?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 prevede ca organizațiile să prezinte și să analizeze 
„cauze și surse reale și potențiale ale riscurilor și oportunităților de mediu”, 
inclusiv o discuție cu privire la „măsura în care acestea au în vedere dispoziții de 
reglementare existente sau emergente” care ar putea fi relevante.  8   22 

STANDARDUL SASB: Fiecare dintre categoriile de risc de reglementare menționate 
de OilCo corespunde subiectelor de prezentare incluse în Standardul SASB Pretrol și 
Gaze – Industria explorării și producției și sunt sprijinite de prezentări de informații 
furnizate în secțiunea Parametri și obiective de mai jos.  8 

Care este procesul organizației pentru evaluarea dimensiunii potențiale 
și a domeniului de aplicare potențial ale riscurilor climatice identificate?

CADRUL GENERAL CDSB: În conformitate cu DIS-03, OilCo descrie procesul său 
pentru evaluarea dimensiunii și domeniului de aplicare al riscurilor climatice 
identificate, care implică estimări ale probabilității și magnitudinii, precum și o 
evaluare a plasării în timp a efectelor financiare.  5  Prin intermediul procesului său 
de gestionare a riscului, compania a identificat efecte financiare specifice asociate 
cu fiecare risc,  7  ceea ce ajută la furnizarea de informații necesare în deliberările 
Comitetului de prezentare a informațiilor cu privire la pragul de semnificație, așa 
cum s-a discutat în secțiunea Guvernanță de mai sus.
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aplicarea Procesului integrat de gestionare a riscului 
al Companiei și sunt evaluate utilizând aceeași 
metodologie ca în cazul tuturor celorlalte riscuri la 
care este expusă Compania.  6  În evaluarea riscurilor 
climatice în mod specific, Compania a identificat 
efecte financiare potențiale care includ cererea 
pentru produsele noastre și prețurile pieței pentru 
hidrocarburi, care ar putea afecta veniturile; cheltuieli 
de capital prevăzute pentru a îndeplini noi dispoziții 
de reglementare sau pentru a răspunde riscurilor 
climatice fizice; și costuri operaționale suplimentare 
asociate cu tehnologii de reducere a emisiilor, cum 
ar fi captarea și stocarea carbonului.  7  În funcție 
de potențialul efect al riscului identificat raportat 
la pragul de risc pe care Compania este dispusă să 
îl accepte, sunt implementate strategii adecvate de 
atenuare și monitorizare a riscurilor, cu mecanisme de 
asigurare și controale asociate. Mai multe informații 
cu privire la modul în care avem în vedere reglementă-
 rile existente, aflate în evoluție și emergente legate de 
schimbările climatice sunt disponibile în altă parte 
a acestui raport, în special în secțiunile „Emisii de 
gaze cu efect de seră”, „Gestionarea apei”, „Relațiile 
comunitare” și „Evaluarea rezervelor și cheltuielile 
de capital”.  8  
Compania a identificat trei canale principale de 
riscuri climatice la care este expusă: riscul climatic 
fizic, riscul de tranziție determinat de piață și riscul 
de reglementare.  9  Pentru fiecare risc, Compania a 
elaborat strategii specifice de atenuare a riscului, așa 
cum este menționat mai sus în secțiunea Strategie. 
Mai precis:  10 

Riscul climatic fizic
Compania a identificat mai multe canale de riscuri 
climatice fizice la care este expusă. Acestea includ o 
frecvență și/sau o severitate crescută a furtunilor, 
inundații și accesul la apă.  11  Fiecare dintre locațiile 
operaționale ale Companiei au fost evaluate cu privire 
la expunerea la aceste riscuri climatice fizice și au fost 
elaborate și implementate strategii locale specifice de 
atenuare.  12  În ceea ce privește frecvența și/sau 
severitatea furtunilor, Compania și-a revizuit în   -
drumările tehnice pentru a reflecta potențialele 
schim     bări în vitezele maxime ale vântului în anumite 
locații expuse la condiții meteo extreme, cum ar fi 
uragane sau taifunuri. Compania va impune noilor sale 
facilități să adere la aceste standarde revizuite, iar 
anumite active istorice sunt adaptate pentru a 
îndeplini noile standarde, în funcție de magnitudinea 
expunerii la risc aferentă acestora. Cu privire la 

Cum determină organizația importanța relativă a riscurilor climatice în 
relație cu alte riscuri?

CADRUL GENERAL CDSB: Deși prezentarea de informații a OilCo cu privire la 
gestionarea riscului nu acoperă în mod explicit modul în care compania stabilește 
importanța relativă a expunerilor la risc – inclusiv cele climatice – extrasul 
sugerează că astfel de evaluări sunt bazate pe probabilitatea, magnitudinea 
și plasarea în timp a efectelor financiare.  5  Așa cum este descris în secțiunea 
Guvernanță de mai sus, aceste informații vor fi utile în legătură cu modul în care 
ISAC evaluează și prioritizează riscurile pentru a le prezenta Consiliului OilCo, 
precum și în legătură cu modul în care acesta îndrumă planificarea răspunsului cu 
conducerea. Aceste prezentări de informații ar putea fi consolidate prin intermediul 
aplicării DIS-03, care impune o explicație a „semnificației relative” a riscurilor 
climatice „în relație cu altele din cadrul activității” și „modul în care aceste riscuri 
sunt prioritizate.”

Ce cadru general (cadre generale) de clasificare a riscurilor și ce 
definiții ale terminologiei referitoare la risc utilizează organizația?

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 impune companiilor să „includă definiții 
ale terminologiei referitoare la risc utilizate sau referințele la cadrele generale 
de clasificare a riscului utilizate”. De exemplu, în prezentarea sa de informații, 
OilCo specifică faptul că evaluările riscului de tranziție bazate pe piață sunt 
fundamentate pe informații provenite din modelele de scenarii stabilite și definite 
de Agenția Internațională a Energiei (IEA).  18 

Descrieți procesele organizației pentru gestionarea 
riscurilor climatice.

Cum ia organizația deciziile de a atenua, transfera, accepta sau 
controla riscurile climatice?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0 
litera (c), OilCo și-a prezentat procesul de gestionare a riscurilor climatice.   10 

CADRUL GENERAL CDSB: Extrasul OilCo detaliază un proces prin intermediul 
căruia facilitățile operaționale elaborează strategii de răspuns la risc pentru a 
fi revizuite de echipa ERM, precum cele descrise pentru gestionarea apei.  15  
Prezentarea de informații furnizează de asemenea un rezumat al strategiilor 
de răspuns, care, în conformitate cu DIS-03, „explică modul și măsura în care 
organizația poate atenua riscurile de transfer, de acceptare sau riscurile de control și 
poate maximiza oportunitățile”.  14 
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inundații, Compania a desfășurat o revizuire a riscului 
cu toate unitățile operaționale pentru a evalua efectele 
potențiale ale inundațiilor severe pe baza premisei 
unui episod de inundații o dată la o sută de ani. În unele 
cazuri, pe baza activității desfășurate de companie în 
parteneriat cu instituțiile academice, a fost aplicat un 
factor suplimentar de siguranță la datele privind 
episodul de inundații înregistrat o dată la o sută de ani, 
având ca rezultat efecte și riscuri asociate anticipate 
mai importante. Ca rezultat, compania a identificat mai 
multe situații în care activitățile pot fi afectate în mod 
negativ într-o asemenea măsură încât cheltuielile 
suplimentare de capital au fost justificate pentru a face 
activele mai reziliente în fața inundațiilor.  13  Similar 
cu analiza desfășurată pentru frecvența/severitatea 
furtunilor, Compania a prioritizat adaptarea facili-
tăților la inundații existente și a încorporat aceste date 
în bazele sale tehnice pentru facilitățile nou-con-
struite. În final, compania a identificat riscurile legate 
de accesul la apă, în special în zonele cu un deficit de 
apă curent sau preconizat în viitor. Compania se 
bazează pe accesul la apă pentru multe aspecte ale 
activităților sale, inclusiv pentru tratarea și procesarea 
hidrocarburilor, pentru încălzire și răcire și pentru 
activitățile de dezvoltare a sondelor, cum ar fi fractu-
rarea hidraulică. Compania a utilizat mai multe 
tehnologii în medii cu deficit de apă pentru a ate   nua 
riscurile legate de accesul la apă dulce, cum ar fi 
faci lități de reciclare și epurare a apei pentru a 
re          cupera și/sau a procesa sursele de apă sărată în apă 
dulce.  14  Toate facilitățile expuse la riscuri legate de 
accesul la apă trebuie să trimită un plan de gestionare 
a apei care să descrie strategii specifice pe care facili-
tatea le va implementa pentru a-și gestiona, atenua și 
monitoriza consumul de apă. Astfel de planuri sunt 
realizate utilizând îndrumări din procesul Companiei 
de gestionare a riscului pentru a asigura consecvența 
în evaluarea probabilității și magnitudinii efectelor 
financiare generate de accesul redus la apă dulce. Apoi, 
utilizând astfel de îndrumări unitățile operaționale își 
evaluează expunerea la risc specifică facilității, iar în 
unele situații aceste efecte au justificat cheltuieli supli-
mentare de capital pentru facilități de tratare a apei cu 
scopul de a atenua astfel de riscuri.  15  Astfel de 
planuri au fost agregate la nivelul unităților ope     -
raționale și trimise pentru revizuire echipei de 
ges       tionare a riscului în întreprinderi a Companiei, 
in    clusiv o evaluare a sensibilității acestora la rezul-
tatele analizei de scenariu desfășurată de Companie, 
discutată mai sus.  16 

Cum prioritizează organizația riscurile climatice și cum stabilește 
aceasta care informații legate de climă sunt semnificative?

CADRUL GENERAL CDSB: Deși prezentarea de informații a OilCo cu privire la 
gestionarea riscului nu acoperă în mod explicit modul în care compania stabilește 
importanța relativă a expunerilor la risc – inclusiv cele climatice – extrasul 
sugerează că astfel de evaluări sunt bazate pe probabilitatea, magnitudinea 
și plasarea în timp a efectelor financiare.  5  Așa cum este descris în secțiunea 
Guvernanță de mai sus, aceste informații ar oferi detalii cu privire la modul în 
care ISAC evaluează și prioritizează riscurile pentru a le prezenta Consiliului 
OilCo, precum și modul în care îndrumă planificarea răspunsurilor împreună cu 
conducerea. Aceste prezentări de informații ar putea fi consolidate prin intermediul 
aplicării DIS-03, care impune o explicație a „semnificației relative” a riscurilor 
climatice „în relație cu altele din cadrul activității” și „modul în care aceste riscuri 
sunt prioritizate”.

Tratează organizația toate categoriile relevante de riscuri climatice 
(adică riscurile de tranziție, inclusiv riscurile juridice și cele legate de 
politică, tehnologie, de piață și cele ale reputației, precum și riscurile 
fizice, inclusiv riscurile acute și cronice)?

CADRUL GENERAL CDSB: Prezentarea de informații a OilCo tratează categorii-
cheie de risc care sunt bine aliniate cu recomandările TCFD, adică riscuri fizice și de 
tranziție (inclusiv riscuri de reglementare). Făcând aceste lucru, compania aderă 
la multe elemente importante din DIS-03. De exemplu, prezentările acesteia ajută 
cititorii să înțeleagă modul în care astfel de riscuri pot avea un impact asupra 
disponibilității sau calității capitalului natural,  11  măsura în care riscurile se 
aplică întregii organizații sau sunt specifice unor anumite zone geografice, unități 
operaționale sau active  12  și modul în care riscurile pot avea un impact financiar 
asupra organizației.  13 

STANDARDUL SASB: Apa reprezintă o resursă din ce în ce mai rară, iar calitatea și 
disponibilitatea acesteia este probabil să fie afectate semnificativ de schimbările 
climatice. Astfel, ea reprezintă un risc fizic pentru companiile din industriile mari 
consumatoare de apă, precum OilCo. Eficacitatea măsurilor de răspuns la riscuri 
ale OilCo referitoare la accesul la apă poate fi verificată de cititor în secțiunea 
Parametri și obiective de mai jos, utilizând prezentările de informații cantitative cu 
privire la retragerile și consumul de apă ale companiei (EM-EP-140a.1) normalizate 
de activitățile totale de foraj și explorare și dezvoltare de sonde (EM-EP-000.B, 
EM-EP-000.C).  14 

CADRUL GENERAL CDSB: Este probabil ca diferite tipuri de riscuri și oportunități 
climatice să se manifeste de-a lungul unor orizonturi de timp diferite care pot varia 
de la industrie la industrie pe baza duratei de viață a activelor asociate cu un model 
de afaceri dat și alți factori. Prezentările de informații ale OilCo specifică intervalele 
relevante de timp pe parcursul cărora compania preconizează că riscurile se vor 
materializa, așa cum impune DIS-03,  17  iar compania definește acele orizonturi 
de timp în secțiunea Strategie de mai sus.
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Riscurile de tranziție determinate de piață
Compania a identificat riscuri potențiale semnifica -
 tive pe termen lung legate de tranziția anticipată 
că    tre o economie cu valori scăzute de carbon.  17  În 
mod specific, costul în scădere al tehnologiilor 
generatoare de energie regenerabilă combinat cu 
electrificarea utilizatorilor tradiționali de combustibil 
pe bază de hidrocarburi poate afecta în mod negativ 
cererea pe termen lung pentru combustibilii pe bază 
de hidrocarburi (așa cum este descris în secțiunea 
Strategie de mai sus). Pentru a ține seama de astfel 
de riscuri, prognoza internă de preț a Companiei 
privind hidrocarburile ia în considerare mai multe 
scenarii care reflectă diverse căi prin care acest risc 
se poate manifesta, inclusiv scenariul politicilor 
curente, al noilor politici și al dezvoltării durabile 
ale IEA, precum și scenariile Companiei elabo     rate 
intern, Electrificarea rapidă și Decarbonizarea 
ra      pidă.  18  Activele existente, precum și activele noi, 
sunt evaluate de echipe de proiect din punctul de 
vedere al rezilienței acestora în baza acestei game de 
scenarii care utilizează prognozele interne de preț 
ale Companiei. Astfel de informații sunt prezentate 
de echipele de proiect în fața conducerii unității 
operaționale sau, dacă bugetul total al proiectului 
depășește pragul de 250 de milioane de dolari, în 
fața echipei de conducere executivă înainte de a se 
lua o decizie de investiție privind proiectul evaluat. 
Compania evaluează aceste riscuri pentru activele 
individuale, precum și la nivelul portofoliului său de 
active.  19  Ca rezultat al acestor practici, Compania și-a 
extins semnificativ baza de resurse de gaze naturale, 
așa cum este descris în secțiunea Strategie de mai sus. 
În plus, aceasta a trecut la un model de dezvoltare 
etapizat pentru activele care pot fi mai expuse la 
riscuri climatice și a identificat indicatori care ar putea 
informa conducerea cu privire la faptul că astfel de 
active ar putea să nu merite cheltuieli suplimentare 
de capital din cauza manifestării riscurilor de tranziție 
pe care le-a identificat. În final, Compania și-a crescut 
investiția în cercetarea și dezvoltarea legate de energia 
regenerabilă ca strategie de tranziție pe termen lung, 
inclusiv menținând poziții în mai multe rafinării 
de bioetanol, precum și în producția avansată de 
biocombustibili.  

Riscul de reglementare 
Compania a identificat potențialul pentru riscuri de 
reglementare la adresa stabilității sale financiare 
pe termen scurt, mediu și lung. În mod specific, 
Compania investește în imobilizări cu o durată de 

STANDARDUL SASB: În prezentarea de informații cu privire la gestionarea riscului 
(și informațiile aferente cuprinse în secțiunea Strategie), OilCo furnizează o discuție 
cu privire la modul în care prețul și cererea pentru hidrocarburi și/sau  
reglementările climatice îi influențează strategia privind cheltuielile de capital 
pentru explorare, achiziție și dezvoltare de active. Această prezentare de 
informații respectă parametrul calitativ al SASB EM-EP-420a.4 referitor la discuție 
și analiză.  19  Prezentarea de informații este sprijinită suplimentar de date 
cantitative asociate cu parametrii EM-EP-420a.1 și EM-EP-420a.2 (raportate mai 
jos în secțiunea Parametri și obiective), care oferă cititorului informații cu privire la 
reziliența activelor de hidrocarburi ale OilCo la scenarii care includ un preț pentru 
carbon.

STANDARDUL SASB: Prezentarea obiectivelor de reducere a GES este aliniată cu 
parametrul SASB EM-EP-110a.3 care, combinat cu datele privind emisiile furnizate 
în secțiunea Parametri și cu obiective raportate în conformitate cu EM-EP-110a.1 
și EM-EP-110a.2, furnizează cititorului date relevante și utile pentru a evalua 
expunerea relativă a companiei la riscuri de reglementare legate de emisii.  20 

STANDARDUL SASB: De asemenea, în contextul riscului de tranziție, parametrul 
SASB EM-EP-110a.1 recomandă ca o companie să prezinte procentul din emisiile 
sale totale de GES care poate fi atribuit gazului metan. Parametrul SASB EM-EP-
110a.3 recomandă companiilor să discute strategii de reducere specifice surselor 
de reducere a emisiilor, recunoscând faptul că riscurile asociate cu astfel de surse 
pot varia. Aici, OilCo a identificat emisiile de metan ca un factor de risc prioritar, 
din cauza efectului pe care acest risc l-ar putea avea asupra succesului strategiei 
companiei de a-și schimba profilul producției către gaze naturale ca o măsură de 
siguranță pe termen lung împotriva riscului climatic de reglementare.  21 

Descrieți modul în care procesele pentru identificarea, 
evaluarea și gestionarea riscurilor climatice sunt integrate 
în sistemul general al organizației de gestionare a riscului.

Este abordarea organizației privind gestionarea riscurilor climatice 
integrată întrun program mai amplu de gestionare a riscului? Dacă 
da, cum?

STANDARDUL SASB: În conformitate cu Îndrumările de aplicare SASB punctul 5.0 
litera (c), OilCo afirmă că a implementat un proces care asigură faptul că riscurile 
climatice au fost luate în considerare în mod adecvat în procesul integrat al 
companiei de gestionare a riscului.  4 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 impune ca o organizație să „explice modul în 
care riscurile de mediu ... [inclusiv riscurile climatice] sunt integrate în procesele de 
gestionare a riscului”. Notele de prezentare a informațiilor ale OilCo care facilitează 
evaluări de risc și planuri de răspuns specifice facilității sunt agregate la nivelul 
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viață îndelungată a căror valoare ar putea fi afectată 
de schimbări ale reglementărilor care au ca rezultat 
un preț pentru emisiile de carbon ale Companiei. 
Pentru a atenua acest risc, Compania impune tuturor 
facilităților operaționale să-și monitorizeze și să-și 
raporteze emisiile de carbon și ca toate proiectele 
noi să includă o prognoză privind emisiile de carbon 
pentru durata de viață operațională a activului ca 
parte a pachetului său de aprobare a proiectelor. 
Aceste emisii de carbon sunt evaluate de echipa de 
conformitate a Companiei pentru a estima o gamă de 
potențiale efecte financiare, pe baza ipotezelor privind 
prețul potențial al unor astfel de emisii pe parcursul 
duratei de viață a activului. În plus, Compania a 
adoptat un obiectiv de a-și reduce emisiile de carbon 
cu 10% în 2030 comparativ cu nivelul de referință de 
la 1 ianuarie 2014, așa cum este descris în secțiunea 
Strategie de mai sus.  20  Acest obiectiv general este 
integrat într-un „buget intern aferent carbonului” 
care este repartizat fiecărei unități operaționale de 
către o echipă de conducere executivă, iar fiecare 
unitate operațională este responsabilă să repar-
tizeze acel buget activelor și activităților sale. În plus, 
toate facilitățile trebuie să-și raporteze emisiile de 
gaz metan în mod specific și să înregistreze progrese 
în a îndeplini obiectivul la nivel de corporație de 
maxim 0,2% total de gaze prelucrate de o anumită 
facilitate.  21  Toate activele operaționale trebuie să-și 
raporteze emisiile de carbon comparativ cu obiec-
tivele individuale de reducere a acestora, iar aceia 
care își depășesc pragul, trimit planuri de atenuare 
pentru a-l atinge. Performanța este monitorizată la 
nivelul unității operaționale și raportată anual către 
echipa de conducere executivă și este revizuită de 
ISAC. În final, Compania colaborează cu organismele 
de reglementare pentru a garanta o înțelegere robustă 
a naturii emisiilor de carbon din industrie și pentru a 
încuraja politici care echilibrează preocupările legate 
de mediu cu oportunitatea și creșterea economică. 
Echipa Companiei pentru politica publică menține 
relații cu agențiile de reglementare adecvate în toate 
regiunile în care operează Compania.  22 

unităților operaționale și trimise  echipei de gestionare a riscului în întreprinderi 
a Companiei pentru revizuire, inclusiv o evaluarea a sensibilității acestora la 
rezultatele analizei de scenariu desfășurată de Companie.  16 
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Elementul principal 4: Parametri și obiective
Pe lângă alte considerente calitative legate de guvernanță, 
strategie și gestionarea riscului, organizațiile pot beneficia foarte 
mult în urma evaluării și gestionării performanței lor cu privire la 
aspectele legate de climă utilizând parametri și obiective cantitative. 
Într-adevăr, astfel de măsuri pot clarifica eficacitatea abordării unei 
organizații referitoare la primele trei elemente principale TCFD și 
la analiza acesteia privind riscurile și oportunitățile climatice din 
diferite orizonturi de timp, inclusiv pe termen mediu și lung. (Aveți 
în vedere că ultimul punct este de asemenea tratat în secțiunea 
de mai sus care acoperă Elementul principal 2 privind Strategia.) 
Recomandările TCFD încurajează prezentarea de parametri relevanți 
pentru a ajuta investitorii și alți factori decizionali „să evalueze mai 
bine rezultatele potențiale ale companiei ajustate în funcție de risc, 
abilitatea de a îndeplini obligațiile financiare, expunerea generală 
la aspecte climatice și progresul în gestionarea acelor aspecte 
sau adaptarea la acestea”.38 Este important faptul că aceste date și 
informații pot de asemenea facilita consecvența și comparabilitatea, 
adică compararea organizațiilor similare dintr-o industrie sau 
dintr-un sector de activitate.

DIS-04 din Cadrul general CDSB sugerează că „expunerea ar trebui 
să însoțească rezultatele cantitative atunci când ajută cititorul să 
înțeleagă efectele financiare asociate asupra organizației”. Atunci 
când informațiile cantitative nu sunt disponibile pentru sursele 
efectelor legate de mediu din operațiuni, entități și activități din 
cadrul limitei de raportare la nivel organizațional, rezultatele ar 
trebui exprimate în termeni calitativi. Acesta este un punct util de 
menționat pentru persoanele care întocmesc rapoartele pe măsură 
ce raportarea TCFD este finalizată.

TCFD recomandă următoarele prezentări de informații pentru 
toate companiile, care fac obiectul unei evaluări a pragului de 
semnificație:

Prezentați parametrii utilizați de organizație pentru a 
evalua riscurile și oportunitățile climatice în acord cu 
strategia și procesul său de gestionare a riscului.

Prezentați emisiile de gaze cu efect de seră (GES) de 
Domeniul 1, Domeniul 2 și, după caz, Domeniul 3 și 
riscurile aferente.

Descrieți obiectivele utilizate de organizație pentru 
a gestiona riscurile și oportunitățile climatice și 
performanța în raport cu acele obiective.

În plus, companiile din anumite industrii-cheie pot fi nevoite să 
prezinte și alți parametri și obiective pentru a îndeplini Îndrumările 
suplimentare ale TCFD (a se vedea pagina 23). De exemplu, TCFD 
recomandă companiilor mari din grupurile de industrii-cheie 
financiare sau nonfinanciare să prezinte emisiile de gaze cu 
efect de seră (GES) indiferent de rezultatul evaluării pragului de 
semnificație desfășurate de compania raportoare. 

Cum se citește extrasul pentru acest element al prezen-
tării de informații recomandate de TCFD (Parametri și 
o   biec tive):

Extrase cu titlu de exemplu din prezentările de informații a 
două organizații ipotetice, una din industria auto și cealaltă 
din industria petrolului și gazelor, sunt prezentate mai jos. 
Extrasul de la fiecare organizație se află în coloana din stânga, 
iar analiza aferentă se află în coloana din dreapta. Adnotările din 
coloana din dreapta fac referire la îndrumările furnizate de TCFD 
pentru respectiva prezentare de informații TCFD și exemplifică 
modul în care aplicarea dispozițiilor-cheie ale Cadrului general 
CDSB și standardului SASB adecvat specific industriei poate 
ajuta organizațiile să întocmească prezentări de informații în 
conformitate cu recomandările.

Deși adnotările nu tratează întotdeauna explicit modul în care 
principiile comune ale TCFD, CDSB și SASB (a se vedea figura 5) 
au fost aplicate, se presupune că aceste principii au fost avute 
în vedere la stabilirea modului de prezentare a unor astfel de 
informații în raportul general.

Întrucât aceste extrase din prezentarea de informații sunt 
prezentate în scopuri ilustrative, nu am aplicat fiecare dispoziție 
CDSB sau aspect al standardului SASB – în schimb, extragem 
exemple-cheie pentru a arăta modul în care aceste instrumente 
complementare pot fi utilizate pentru a îndeplini într-o măsură 
mai mare recomandările TCFD. Fiecare punct din extras este 
numerotat pentru a facilita referințele, numărul din extras (în 
stânga) fiind corespunzător cu adnotarea numerotată (în dreapta) 
indicând situațiile în care o dispoziție specifică a Cadrului general 
CDSB sau un standard SASB specific industriei permite prezentarea 
de informații.
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38  Supra nota 10
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Îndrumări și întrebări de avut în vedere

Identificarea răspunsurilor la următoarele întrebări poate ajuta o companie să 
înțeleagă mai bine modul în care parametrii de performanță incluși în standardul 
(standardele) SASB specific(e) industriei lor – sau alți parametri, după caz – împreună 
cu dispozițiile Cadrului general CDSB pot facilita îndeplinirea recomandărilor TCFD 
pentru Parametri și obiective. 

Prezentați parametrii utilizați de organizație pentru a 
evalua riscurile și oportunitățile climatice în acord cu 
strategia și procesul său de gestionare a riscului.

Ce parametri de performanță utilizează compania pentru a evalua și 
gestiona riscurile și oportunitățile climatice semnificative din punct 
de vedere financiar precum cele legate de apă, energie, utilizarea 
terenurilor și gestionarea deșeurilor?

STANDARDUL SASB ȘI CADRUL GENERAL CDSB: AgriCo și-a identificat parametrii 
de performanță, inclusiv pe aceia legați de apă, energie și alte aspecte, utilizând 
standardul SASB pentru industria produselor agricole, care include subiecte legate 
de climă pe care AgriCo le-a identificat ca fiind semnificative pentru activitatea 
sa.  1  Pe lângă tratarea recomandărilor TCFD, aceste prezentări de informații 
îndeplinesc de asemenea DIS-04 (Surse ale efectelor legate de mediu) a CDSB, care 
impune rezultate cantitative și calitative legate de performanță. DIS-04 adaugă că 
metodologiile pentru întocmirea acestor rezultate ar trebui precizate, și cu toate 
că prezentarea de informații nu specifică metodele, face totuși referire la locul 
unde se regăsesc detalii suplimentare cu privire la metodologiile recunoscute ale 
SASB. Atunci când menționează standardul SASB specific industriei, prezentarea 
de informații îndeplinește de asemenea DIS-08 (Politici de raportare) menționând 
că acest standard specific industriei a fost utilizat pentru a întocmi prezentările 
de informații. În prezentările de informații ulterioare, va fi de asemenea necesară 
confirmarea faptului că aceste prevederi de raportare au fost utilizate consecvent de 
la o perioadă de raportare la alta.

Sunt acești parametri de performanță legați de climă încorporați în 
politicile de remunerare ale companiei? Dacă da, cum?

CADRUL GENERAL CDSB: În evaluarea performanței AgriCo raportat la obiective, 
prezentarea de informații a companiei ajută investitorii să înțeleagă mai bine 
dacă, modul în care și în ce măsură programele de stimulente ale companiei 
pentru persoanele cu funcții executive, conducere și angajați sunt – sau ar putea 
fi – aliniate cu strategia pe termen lung pentru a promova crearea sustenabilă de 
valoare.  2  DIS-01 (Guvernanță) a CDSB impune companiilor să ia în considerare 
prezentarea modului în care personalul de la nivelul conducerii este tras la 
răspundere sau modului în care i se oferă acestuia stimulente pentru tratarea 
aspectelor de mediu. Deși parametrii de performanță legați de climă nu sunt 
încorporați în politicile de remunerare ale companiei la momentul actual, această 
prezentare de informații redă practica actuală și faptul că această măsură este 
analizată activ de companie.

Parametri și obiective
Compania a implementat standardul SASB pentru 
industria produselor agricole pentru a-și întocmi 
prezentările de informații pe baza expunerilor la 
risc discutate în secțiunile precedente Gu    vernanță, 
Strategie și Gestionarea riscului.  1  Metodologiile 
care stau la baza acestor prezentări ale Parametrilor 
și obiectivelor sunt detaliate în standardul referitor 
la produsele agricole disponibil la sasb.org.  
Până la acest raport, Compania nu a integrat în 
mod formal acești parametri sau alți parametri 
privind performanța legată de dezvoltarea durabilă 
în politicile sale de remunerare sau alte stimu-
lente pentru conducerea executivă sau angajați. Cu 
toate acestea, am început să explorăm fezabilitatea 
unui astfel de program în scopul de a ne ajuta să 
ne îndeplinim mai eficace și eficient obiectivele de 
afaceri legate de climă, mediu și alte aspecte privind  
dezvoltarea durabilă fără a crea consecințe nefavo-
rabile neintenționate. Această activitate reprezintă o 
inițiativă comună a comitetelor de dezvoltare durabilă 
și compensare ale consiliului, care au colaborat cu 
o firmă de consultanță terță parte pentru a elabora 
recomandări specifice companiei, acestea urmând să 
fie trimise consiliului de administrație pentru analiză 
până în ultimul trimestru din 2019.  2  
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A stabilit compania un preț intern pentru carbon?

CADRUL GENERAL CDSB: Deși emisiile directe și indirecte ale AgriCo nu intră 
momentan sub incidența reglementărilor privind stabilirea prețurilor pentru 
carbon, compania anticipează că astfel de reglementări pot apărea pe termen 
mediu sau lung (a se vedea secțiunea Strategie de mai sus). Astfel, faptul 
că investitorii înțeleg dacă, modul în care și măsura în care îmbunătățirile 
performanței companiei pot fi suplimentate de o schemă internă de stabilire a 
prețului poate fi benefic pentru demersul de a atenua acest risc.  3  O astfel de 
prezentare de informații este consecventă cu DIS-03, care impune o analiză a 
cauzelor reale și potențiale ale riscurilor climatice, inclusiv „efectul reglementării 
concepute pentru a sprijini sau limita activitatea care afectează capitalul natural”.

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-04 din Cadrul general CDSB impune organizațiilor 
raportoare ca, printre alte lucruri, să raporteze sursele semnificative ale efectelor 
legate de mediu, inclusiv emisiile GES. Se preconizează că organizația raportoare 
va raporta, în tone metrice echivalente CO2, emisii de gaze absolute și normalizate 
de Domeniile 1 și 2, calculate în funcție de  metodologia recunoscută de evaluare 
a emisiilor de gaze cu efect de seră. AgriCo furnizează informațiile sale cu privire 
la emisiile de Domeniul 1 pe o perioadă de trei ani, conform DIS-05 (Analiza de 
performanță și comparativă), care impune ca prezentările de informații să reflecte 
modul în care se prezintă rezultatele legate de mediu, precum emisiile de  
Domeniul 1, în comparație cu rezultatele din anii anteriori. Aceasta face de 
asemenea referințe încrucișate la alte obiective utilizate pentru evaluarea 
respectării normelor de mediu în conformitate cu DIS-05.  4 

STANDARDUL SASB: Parametrul SASB FB-AG-110a.2 include o discuție a strategiei 
companiei de a gestiona emisiile de Domeniul 1, inclusiv prezentarea obiectivului 
companiei de reducere a emisiilor și rezultatele obținute comparativ cu acel 
obiectiv.  4 

STANDARDUL SASB: Parametrul SASB FB-AG-130a.1 permite AgriCo să le 
demonstreze investitorilor săi că este pe cale să își îndeplinească obiectivul de 
a-și diversifica sursele de energie inclinând mai mult către energia regenerabilă, 
un element-cheie al strategiei sale de afaceri referitoare la atenuarea riscurilor 
climatice.  5 

În mod similar, Compania explorează măsura și 
modul în care ar putea să stabilească „un preț intern” 
pentru carbon în vederea atenuării riscurilor legate 
de stabilirea prețurilor și celor de reglementare și 
să garanteze astfel o tranziție mai armonioasă către 
scenariile viitoare anticipate. Încorporarea unui 
ast fel de preț în planificarea strategică și finanțarea 
proiectelor poate servi drept un mecanism util pentru 
a ne ajuta să îndeplinim și să concretizăm mai bine 
obiectivele privind emisiile de gaze cu efect de seră și 
eficiența energetică discutate mai jos, să construim 
un lanț de aprovizionare mai rezilient și să câștigăm 
un avantaj competitiv pe termen lung într-un mediu 
economic și de reglementare aflat în schimbare. 
Comitetul de sustenabilitate a început să investigheze 
o varietate de structuri, inclusiv comisioanele pentru 
emisii, stabilirea prețurilor de referință și stabilirea 
prețurilor implicite, în contextul raportului Business 
Leadership Criteria on Carbon Pricing din cadrul iniți-
ativei Global Compact a Națiunilor Unite, anticipând 
că va putea transmite recomandări consiliului până 
în primul trimestru din 2020.  3 

Emisii de gaze cu efect de seră 

An încheiat la 31 decembrie

Parametru 2016 2017 2018

Emisii brute totale de Domeniul 1, 
mii de tone metrice echivalent CO2

9.625 9.125 8.800

Consumul de combustibil al flotei  
în gigajouli (GJ)

807 772 740

Procentul regenerabil 5% 8,5% 16%

Compania a stabilit un obiectiv de a reduce consu   mul 
total de energie cu 20% și emisiile de gaze cu efect 
de seră cu 40% până în 2035 comparativ cu nivelul 
de referință din 2019. Emisiile Companiei constau 
în principal în emisii directe provenite de la fa   -
cilitățile sale de prelucrare, precum și de la flota sa 
de transport. Până în momentul de față, Compania 
a realizat o reducere a emisiilor sale provenite de 
la facilitățile de prelucrare de 10% și de la flota de 
transport cu 8%, având ca rezultat o reducere brută 
de 8,5%. Pe baza rezultatelor sale până la momentul 
de față, Compania rămâne dedicată obiectivului său 
pentru anul 2035.  4  
În legătură cu obiectivul său de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră, Compania a stabilit un obiectiv 
pentru consumul său de combustibil (incluzând toate 
sursele de energie) de 50% regenerabil până în 2035. 
În mod similar, Compania rămâne concentrată pe 
realizarea acestui obiectiv.
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CADRUL GENERAL CDSB: DIS-03 (Riscuri și oportunități) a Cadrului general CDSB 
impune ca prezentările de informații să explice riscurile și oportunitățile de mediu 
semnificative care afectează organizația și conducerea acesteia.  5 

Compania evaluează oportunitățile climatice, precum veniturile 
generate de produse și servicii concepute pentru o economie cu valori 
scăzute de carbon?

CADRUL GENERAL CDSB: Prezentarea de informații a AgriCo cu privire la 
gestionarea energiei tratează reziliența climatică a mixului de surse de energie al 
companiei – inclusiv oportunitățile pentru implementarea de surse de energie 
solară – în contextul strategiei sale de afaceri pe termen lung. Mai multe informații 
cu privire la această discuție sunt furnizate de traiectoria companiei în raport cu 
parametrul SASB FB-AG-130a.1  5  (în special procentul regenerabil din energia 
consumată necesară desfășurării activității). Profilul energetic al companiilor de 
produse agricole este probabil să devină un motor al competitivității din ce în ce mai 
important pe măsură ce economia globală face trecerea către o structură cu valori 
scăzute de carbon, iar costul, fiabilitatea și disponibilitatea resurselor de energie 
evoluează. În această privință, prezentarea de informații a explicat rezultatele și 
efectele financiare ale acestei oportunități asupra organizației, inclusiv din perspectiva 
operațiunilor sale, în conformitate cu DIS-03 (Riscuri și oportunități) a Cadrului general 
CDSB.  6 

Cum pot fi prezentați parametrii pentru a permite o analiză 
pertinentă a tendinței?

CADRUL GENERAL CDSB: La raportarea în conformitate cu standardul SASB specific 
industriei sale, AgriCo a inclus date privind performanța pentru ultimele sale trei perioade 
de raportare.  7  Protocoalele tehnice care sprijină parametrii contabili ai SASB stabilesc 
definiții, calcule și metodologii de estimare consecvente care facilitează o analiză 
pertinentă a tendinței și ajută la îndeplinirea atât a Principiului 4 TCFD („Prezentările de 
informații trebuie să fie consecvente în timp”), cât și a Principiului 4 CDSB („Prezentările 
de informații trebuie să fie consecvente și comparabile”). Mai mult, DIS-09 (Perioada de 
raportare) a Cadrului general CDSB afirmă că „prezentările de informații trebuie furnizate 
cel puțin anual” pentru a garanta faptul că informațiile sunt disponibile în timp util. Cele 
trei cifre anuale prezentate aici permit identificarea unei tendințe sesizabile conform 
căreia atât procentul de apă extrasă, cât și cel de apă consumată în regiuni cu deficit de 
apă au rămas relativ stabile pe parcursul perioadei de trei ani.

Gestionarea energiei  5  

An încheiat la 31 decembrie

Parametru 2016 2017 2018

Energie operațională 
consumată, în gigajouli (GJ)

27.900 26.900 26.200

Procentul rețelei de electricitate 74% 74% 71%

Procentul regenerabil 10% 12% 17%

Compania a stabilit un obiectiv de a reduce consumul 
total de energie cu 20% până în 2035. Până la acest 
moment, Compania a obținut o reducere de apro -
ximativ 6% a consumului său de energie. Compania 
anticipează ca va putea să-și atingă obiectivul conform 
intervalului de timp original stabilit.

De asemenea, Compania a stabilit un obiectiv de 
a-și crește cota de energie provenită din surse 
regenerabile la 50% până în 2035.  6  Pe baza pro  -
gresului său până la acest moment în a identifica 
oportunități de implementare a energiei solare la 
ni  velul activităților sale, compania și-a crescut cota 
de la 10% la 17% de la nivelul de referință din 2016. 
Se anticipează că oportunitățile de instalare rămase 
identificate de Companie, precum și finalizarea 
proiectelor privind eficiența energetică având ca scop 
scăderea consumului total de energie ne vor permite 
să ne atingem obiectivul pentru anul 2035.

Gestionarea apei                                    7  

An încheiat la 31 decembrie

Parametru 2016 2017 2018

Total apă extrasă, în mii de m3  8  1.503.709 1.495.900 1.480.850

Procent extras în regiuni 
cu un deficit mare sau 
foarte mare de apă

10% 10% 10%

Total apă consumată, în mii de m3 1.400.825 1.400.800 1.390.720

Procent extras în regiuni 
cu un deficit mare sau 
foarte mare de apă  9  

8% 8% 8%
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Sunt clare metodologiile utilizate pentru a calcula sau estima parametrii 
legați de climă?

CADRUL GENERAL CDSB: Raportând în conformitate cu standardul SASB aferent 
industriei sale, AgriCo garantează că metodologiile sale sunt clare, întrucât acestea 
urmăresc protocoalele tehnice asociate cu fiecare parametru contabil SASB. Acest tip de 
rigoare garantează comparabilitatea datelor privind performanța la nivelul companiilor 
similare, în conformitate cu Principiul 5 TCFD („Prezentările de informații trebuie să fie 
comparabile în rândul companiilor din cadrul unui sector de activitate, industrie sau 
portofoliu”), cu Principiul 4 al Cadrului general CDSB („Prezentările de informații trebuie 
să fie consecvente și comparabile”, care încurajează companiile să consulte standardele 
SASB pentru a înțelege subiectele semnificative pentru sectorul lor de activitate) și cu 
DIS-05 a Cadrului general CDSB, ce are ca scop sprijinirea analizei comparative. DIS-04 
impune de asemenea prezentarea metodologiilor pentru întocmirea acestor rezultate, 
care în extrasul AgriCo sunt încorporate prin referință la standardul SASB aferent 
sectorului de activitate.  1 

STANDARDUL SASB: De exemplu, la raportarea cantității de apă extrasă și consumată 
(parametrul SASB FB-AG-140a.1), AgriCo a aplicat definiții stricte furnizate de standardul 
SASB pentru a-și stabili sursele de apă aplicabile, ce constituie „apă dulce”, ce activități 
pot fi încadrate la „consum” și care locații geografice sunt desemnate ca având deficit de 
apă de către Institutul Mondial al Resurselor.  8 

Îndrumări suplimentare pentru sectoarele de activitate nefinanciară:

Companiile care, la fel ca AgriCo, operează în industrii-cheie nefinanciare (a se vedea lista 
de la pagina 23) ar trebui de asemenea să ia în considerare următoarele întrebări:

Parametrii și obiectivele prezentate furnizează tendințe istorice și 
proiecții orientate spre viitor (pentru statul și/sau jurisdicția relevant(ă), 
linia de activitate sau tipul de activ)?

STANDARDUL SASB: Parametrul SASB FB-AG-140a.1 permite de asemenea companiei 
AgriCo să determine că mare parte a cantității sale de apă nu este actualmente 
consumată în regiuni cu deficit de apă, din cauza locației facilităților de prelucrare.  9 

STANDARDUL SASB: În răspunsul la parametrul SASB FB-AG-140a.2, AgriCo discută 
despre faptul că nu a identificat utilizarea apei ca fiind un factor de risc major și că nu 
a stabilit un obiectiv corespondent pentru reducerea consumului de apă la momentul 
actual.  10  Cu toate acestea, compania a menționat de asemenea că a obținut o 
reducere a utilizării apei ca parte a eforturilor privind eficiența energetică, așa cum se 
poate observa în parametrul SASB FB-AG-130a.1.  5 

Majoritatea extragerilor de apă ale Companiei și mare 
parte a consumului de apă al acesteia sunt asociate 
cu activitatea sa de procesare a produselor agricole. 
Facilitățile de prelucrare ale Companiei sunt în 
cea mai mare parte localizate în zone care nu sunt 
caracterizate de un deficit mare de apă. Consumul 
de apă al Companiei reprezintă o contribuție majoră 
la consumul total de energie, din cauza energiei 
necesare pentru procesele de pompare, încălzire, 
răcire și epurare a apei. Astfel, ca parte a eforturilor 
Companiei de a reduce consumul total de energie, 
consumul de apă al acesteia a scăzut an după an ca 
rezultat al punerii în practică a mai multor proiecte 
de eficientizare la nivelul organizației.   10  
Până în prezent, Compania nu a stabilit un obiectiv 
pentru reducerea extragerii sau a consumului de 
apă; cu toate acestea, Compania continuă să-și 
monitorizeze consumul de apă, precum și potențialul 
apariției riscului privitor la un deficit de apă în 
regiunile în care desfășoară activități extinse de 
procesare ca parte a procesului general de gestionare 
a riscului.   
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STANDARDUL SASB: Parametrul SASB FB-AG-440a.1 include lista culturilor specifice pe 
care compania le-a identificat ca fiind probabil să fie afectate de riscurile climatice.  
AgriCo a identificat aceste culturi în prezentarea de informații din secțiunea Strategie 
(de mai sus) alături de o discuție privind modul în care plănuiește să atenueze riscurile 
asociate cu achiziția acestor ingrediente-cheie.  11 

STANDARDUL SASB: Parametrul SASB FB-AG-440a.2 permite AgriCo să identifice gradul 
de deficit de apă în regiunile din care își achiziționează actualmente produsele. Aici, 
AgriCo a determinat că actualmente nu achiziționează o parte semnificativă a produselor 
sale din regiuni cu deficit de apă, dar anticipează că acest risc va apărea în timp, 
justificând așadar investiția de cheltuieli de capital menționată de AgriCo pentru a atenua 
riscurile asociate cu lanțul său de aprovizionare (a se vedea secțiunea Strategie).  12 

Parametrii prezentați sprijină analiza de scenariu și procesul de 
planificare strategică ale companiei? Permit aceștia monitorizarea 
mediului de afaceri al organizației dintro perspectivă strategică și de 
gestionare a riscului?

CADRUL GENERAL CDSB: În cele din urmă, prezentarea de informații este legată în mod 
explicit de planificarea strategică și abordarea de gestionare a riscului ale companiei, 
conform protocoalelor tehnice SASB pentru acest parametru calitativ de „discuție și 
analiză”. Această expunere corespunde cu DIS-06 (Perspectivă) din Cadrul general CDSB, 
prin care conducerea trebuie să realizeze un rezumat al concluziilor sale despre 
consecințele efectelor, riscurilor și oportunităților de mediu și rezultatele politicilor 
(de exemplu, schimbările pe termen lung ale perioadelor ploioase) asupra poziției și 
performanței viitoare ale organizației.  13 

Achiziția ingredientelor

An încheiat la 31 decembrie

Parametru 2016 2017 2018

Procent de produse agricole 
achiziționate din regiuni cu un deficit 
mare sau foarte mare de apă

20% 12% 10%

Compania se confruntă cu riscuri specifice produselor 
asociate atât cu riscul climatic fizic acut, cât și cu cel 
cronic, așa cum este discutat în secțiunea Strategie 
de mai sus.  11  Compania a experimentat o scădere 
semnificativă a procentului de produse achizițio-
 nate din regiuni cu deficit de apă ca rezultat al 
secetei severe care a avut loc în Brazilia în perioada 
2015-2016, afectând produsele pe bază de cacao ale 
Com paniei.   12  
Ca parte a procesului său de evaluare a riscurilor, 
Compania a identificat schimbări pe termen lung în 
regimurile de precipitații care îi pot afecta lanțul de 
aprovizionare cu cacao atât în Brazilia, cât și în Ghana 
și a inițiat demersuri pentru implicarea furnizorilor 
în elaborarea unor planuri pe termen lung cu privire 
la dezvoltarea unor strategii de irigare și/sau reop  -
timizarea zonelor de cultivare. Compania a anunțat 
recent un program de cheltuieli de capital cu valoarea 
de 20 de milioane de dolari în Brazilia pentru a încheia 
un parteneriat cu furnizorii cu scopul de a îmbunătăți 
reziliența climatică a acestora pe termen lung, așa cum 
este descris în secțiunea Strategie de mai sus.   13  
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Prezentați emisiile de gaze cu efect de seră (GES) de 
Domeniul 1, Domeniul 2 și, după caz, Domeniul 3 și 
riscurile aferente.

Sunt emisiile GES ale companiei calculate în acord cu metodologia 
Protocolului GES pentru a permite agregarea și comparabilitatea între 
organizații și jurisdicții?

STANDARDUL SASB: Metodologia Protocolului GES este încorporată prin referință 
în protocoalele tehnice SASB pentru parametrii aferenți emisiilor GES, cum ar fi cei 
raportați de OilCo (de exemplu, EM-EP-110a.1).  1 

CADRUL GENERAL CDSB: Emisiile GES din operațiuni, entități și activități din 
cadrul limitei raportării financiare a organizației sunt tratate ca fiind semnificative 
în baza DIS-04 (Surse ale efectelor legate de mediu) a CDSB și astfel se preconizează 
că raportul organizației, în tone metrice echivalente CO2, emisii de gaze cu efect de 
seră absolute și normalizate de Domeniile 1 și 2, calculate în funcție de metodologia 
recunoscută de evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră.  1   3 

STANDARDUL SASB: Utilizând parametrii SASB EM-EP-110a.1,  2  EM-EP-
110a.2  3  și EM-EP-110a.3 (a se vedea secțiunea Strategie de mai sus), OilCo le 
permite investitorilor să înțeleagă mai bine eficacitatea strategiilor de atenuare ale 
companiei în a-și reduce emisiile directe (Domeniul 1).

A stabilit industria orice rate de eficiență general acceptate în 
legătură cu GES care pot garanta prezentarea de informații?

STANDARDUL SASB: Standardele SASB sunt adaptate industriei, stabilind 
parametrii de performanță (inclusiv cei legați de emisiile de gaze cu efect de seră) 
care sunt cei mai adecvați circumstanțelor acesteia. De exemplu, acolo unde OilCo 
prezintă o descriere a emisiilor de Domeniul 1 la nivel de sursă operațională (EM-EP- 
110a.2)  3 , o întreprindere furnizoare de electricitate care urmează standardul 
aferent industriei din care face parte ar raporta probabil emisiile asociate cu 
furnizarea de energie (IF-EU-110a.2).

Parametri și obiective
Pentru evaluarea și gestionarea riscurilor și oportu-
nităților climatice utilizăm parametrii și obiectivele 
descrise anterior în acest raport. Secțiunile anterioare 
discută de asemenea obiective specifice și progresele 
înregistrate de noi în legătură cu acestea. Trei seturi 
de parametri sunt cele mai relevante pentru riscurile 
și oportunitățile climatice: cele referitoare la emisii 
de gaze cu efect de seră, gestionarea apei și evaluarea 
rezervelor și cheltuielile de capital. 

Emisii de gaze cu efect de seră: Emisii brute totale 
de Domeniul 1 
Compania a implementat o țintă de reducere a GES cu 
10% până în 2030, comparativ cu nivelul de referință 
de la 1 ianuarie 2014. La momentul acestei declarații, 
suntem pe cale de a atinge această țintă.
Pentru date suplimentare legate de riscul climatic, 
inclusiv emisiile noastre de gaze cu efect de seră de 
Domeniul 2 și Domeniul 3, consultați Chestionarul 
nostru CDP.

An încheiat la 31 decembrie

Parametru 2016 2017 2018

Emisii brute totale de Domeniul 1 (în mii 
de tone metrice echivalent CO2)  1   2  

7.762 7.690 7.640

Procent din gaz metan 6% 4% 3%

Procent care intră într-un 
program de reglementare

3% 3% 5%

Emisii de gaze cu efect de seră: Emisii brute totale 
de Domeniul 1 la nivel de sursă operațională   3  
Majoritatea emisiilor de Domeniul 1 ale Companiei 
sunt legate de arderea hidrocarburilor pentru a 
genera energie și căldură. Majoritatea emisiilor de gaz 
metan ale Companiei rezultă din emisiile de proces, 
de evacuare și fugitive. Compania a realizat reduceri 
semnificative ale emisiilor sale fugitive ca rezultat al 
implementării țintei aferente gazului metan în 2014.

[continuare în pagina următoare]
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An încheiat la 31 decembrie     4  

Parametru  5  2016 2017 2018

Emisii brute totale de Domeniul 1 din 
(în mii de tone metrice echivalent CO2)      

Hidrocarburi arse 388 380 378

Alte arderi 6.698 6.592 6.553

Emisii de proces 543 540 542

Alte emisii evacuate 388 384 384

Emisii fugitive 237 201 153  

                  

Gestionarea apei: Utilizarea, reciclarea și uti  
lizarea apei dulci în zone cu deficit de apă

Așa cum este menționat în secțiunile de mai sus 
Strategie și Gestionarea riscului, Compania evaluează 
riscul legat de apă pe baza factorilor de risc locali care 
afectează facilitățile individuale și a implementat 
strategii de atenuare pentru a reduce consumul de 
apă dulce la acele facilități sau pentru a-și diversifica 
sursele de apă prin implementarea de tehnologii.

Ca rezultat, în timp ce extragerile totale de apă ale 
Companiei au crescut pe măsură ce ne-am extins 
producția, cantitatea de apă consumată a rămas 
constantă datorită implementării de tehnologii care 
au sporit capacitatea de a reprocesa apa pentru mai 
multe utilizări. Pe termen lung, Compania a stabilit o 
țintă de intensitate de 0,3 tone metrice de apă dulce 
consumată pentru fiecare tonă metrică rezultată 
din producție până în 2020. Până la acest moment, 
Compania rămâne pe traiectoria atingerii acestei ținte 
datorită implementării cu succes a proiectelor de 
reciclare și eficiență, care au avut ca rezultat o scădere 
a intensității apei de la 0,35 în 2016 la 0,34 la 2017 și 
în final la 0,32 în 2018.  6  În plus, aceste tehnologii au 
fost implementate în principal în zone cu deficit mare 
de apă, așa cum este indicat de procentul în scădere 
al extragerilor și consumului de apă din aceste zone.

Pentru mai mulți parametri legați de gestionarea apei, 
consultați secțiunea Gestionarea apei din acest raport.

Prezentările de informații cu privire la emisiile GES includ perioade 
istorice pentru a permite analiza tendinței?

CADRUL GENERAL CDSB: La fel ca AgriCo de mai sus, OilCo și-a raportat parametrii 
de performanță legați de climă de-a lungul mai multor perioade de timp succesive 
pentru a facilita analiza pertinentă a tendinței.  4 

Sunt clare metodologiile utilizate pentru a calcula sau estima 
parametrii?

STANDARDUL SASB: Parametrii de performanță legată de climă ai OilCo au fost 
calculați utilizând protocoalele tehnice detaliate prezentate în standardele SASB – 
în cazul parametrului SASB EM-EP-110a.2, de exemplu, utilizând definiții riguroase 
furnizate de Institutul American al Petrolului.  5 

CADRUL GENERAL CDSB: La fel ca AgriCo de mai sus, OilCo a declarat standardele 
și îndrumările specifice industriei care au fost utilizate pentru a raporta parametrii 
în conformitate cu DIS-08 (Politici de raportare) a Cadrului general CDSB.  5 

Descrieți obiectivele utilizate de organizație pentru a 
gestiona riscurile și oportunitățile climatice și performanța 
în raport cu acele obiective.

Compania a stabilit și a comunicat obiective de performanță legate de 
climă în acord cu dispozițiile de reglementare anticipate, constrângerile 
pieței sau alte ținte, precum obiective operaționale și financiare sau 
praguri de toleranță la pierdere?

Prezentările de informații specifică dacă obiectivele sunt absolute sau 
bazate pe intensitate, intervalele de timp în care se aplică și anul de 
referință în funcție de care este evaluat progresul?

CADRUL GENERAL CDSB: În prezentarea Parametrilor și obiectivelor privind 
gestionarea apei, OilCo raportează un obiectiv de performanță bazat pe intensitate 
împreună cu performanța sa în raport cu acest obiectiv. Aceste informații ajută 
investitorii să înțeleagă mai bine magnitudinea eforturilor de atenuare și adaptare 
ale companiei, precum și eficacitatea răspunsurilor la risc aferente (discutate mai 
sus în secțiunea Gestionarea riscului), inclusiv o perspectivă asupra posibilității 
și măsurii în care ar putea fi necesare cheltuieli suplimentare de capital pentru 
a realiza obiectivul. În această privință, acest obiectiv de performanță bazat pe 
intensitate aderă la DIS-05 (Analiza de performanță și comparativă) a Cadrului 
general CDSB, prin care informațiile legate de mediu prezentate sunt comparate cu 
obiectivele de performanță stabilite în perioadele de raportare anterioare.  6 
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STANDARDUL SASB: Parametrul SASB EM-EP-140a.1 clarifică suplimentar 
eficacitatea gestionării riscurilor legate de apă și eficiența operațională ale 
OilCo în contextul extinderii producției, permițându-le investitorilor să compare 
performanța acesteia în raport cu cea a companiilor similare care operează la un 
nivel asemănător.  7 

STANDARDUL SASB: Parametrul SASB EM-EP-420a.2 ajută la demonstrarea 
faptului că, deși OilCo adună rezerve, intensitatea carbonului din rezervele sale este 
în scădere pe măsură ce își schimbă mixul de active către resurse cu o intensitate 
a carbonului mai scăzută. Aceste informații, alături de prezentarea de informații 
cu privire la analiza de scenariu desfășurată de companie (de mai sus), ajută 
investitorii să înțeleagă mai bine probabilitatea și amploarea potențialelor efecte 
asupra strategiei OilCo privind cheltuielile de capital pentru explorare, achiziție și 
dezvoltare de active datorate schimbărilor anticipate în materie de preț și cerere 
privind reglementările pentru hidrocarburi și carbon.  8 

CADRUL GENERAL CDSB: DIS-06 (Perspectivă) prevede ca o organizație să își 
rezume concluziile cu privire la consecințele efectelor, riscurilor și oportunităților 
de mediu și rezultatele politicilor asupra performanței și poziției viitoare ale 
organizației. Acest lucru include analiza gradului de reziliență al strategiei sale la 
astfel de riscuri și oportunități ca parte a analizei sale de scenariu. Acesta este un 
exemplu bun de a arăta modul în care prezentările de informații din unul sau mai 
multe elemente TCFD sunt interconectate.  8 

An încheiat la 31 decembrie

Parametru  7  2016 2017 2018

Cantitatea totală de apă dulce 
extrasă (în mii de metri cubi)                 

2.050 2.167 2.240

Procent în zone cu deficit mare 
sau foarte mare de apă

14% 12% 10%

Cantitatea totală de apă dulce 
consumată (în mii de metri cubi)

1.750 1.777 1.784

Procent în zone cu deficit mare 
sau foarte mare de apă

10% 8% 7%

Evaluarea rezervelor și cheltuieli de capital: Emisii 
estimate de CO2 încorporate în rezerve dovedite 
de hidrocarburi
Așa cum este menționat în secțiunea Strategie de mai 
sus, emisiile estimate ale Companiei încorporate în 
rezervele noastre se situează sub media industriei, 
la 0,11 tone de CO2 per baril echivalent petrol versus 
media industriei de 0,18. Deși emisiile absolute 
încorporate ale Companiei au crescut datorită 
eforturilor de explorare reușite ale acesteia care 
au avut ca rezultat obținerea unor rezerve dovedi    te 
suplimentare, raportat la un baril intensitatea 
agre        gată a scăzut pe măsură ce Compania și-a extins 
portofoliul de gaze naturale și petrol ușor și și-a 
redus reinvestiția în mai multe active istorice de 
petrol greu. Așa cum este menționat în secțiunea 
Strategie de mai sus, Compania ia în considerare 
reziliența climatică pe termen lung a activelor în 
baza unei varietăți de scenarii atunci când ia decizii 
privind alocarea capitalului, inclusiv intensitatea 
carbonului unor astfel de rezerve.

An încheiat la 31 decembrie

Parametru  8  2016 2017 2018

Emisii CO2 estimate încorporate 
în rezerve de petrol dovedite 
(miliarde de kg de CO2) 

834 880 904

Emisii CO2 estimate încorporate 
în rezerve de gaze dovedite 
(miliarde de kg de CO2)

147 194 206
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Prezentări de informații cu titlu de exemplu: Aspecte-cheie de reținut
Prezentările de informații cu titlu de exemplu redate aici sunt 
menite să furnizeze exemple ilustrative de raportare eficace 
cu privire la climă legate de cele 11 prezentări de informații 
recomandate în cele patru elemente principale ale recomandărilor 
TCFD: guvernanță, strategie, gestionarea riscului, parametri și 
obiective. Totuși, aceste prezentări au fost de asemenea concepute 
pentru a reflecta practica curentă de raportare cu privire la riscurile 
și oportunitățile climatice. Dat fiind faptul că multe organizații se 
află în fazele incipiente de prezentare a riscurilor legate de climă 
(și a oportunităților, într-o măsură mai mică), iar cele mai multe 
au început recent procesul de tratare a recomandărilor TCFD, o 
astfel de raportare este probabil să se dezvolte și să devină din 
ce în ce mai complexă și răspândită în timp. Pe măsură ce piața 
evoluează, la fel se va întâmpla și cu înțelegerea acesteia asupra 
a ceea ce constituie prezentări de informații eficace care permit 
obținerea rezultatelor urmărite de TCFD: „o economie globală mai 
puternică, mai rezilientă și sustenabilă”.39

Efectuând acest demers, CDSB și SASB au identificat un număr 
de aspecte-cheie de reținut care pot fi utile pentru persoanele 
care întocmesc prezentările de informații, inclusiv, în unele cazuri, 
domenii a căror explorare mai aprofundată de către organizațiile 
noastre poate fi justificată. Aceste lecții sunt următoarele:

1 Începeți cu începutul: Practicienii din domeniul suste-
nabilității sau raportării ESG sunt familiarizați cu utilizarea mai 
multor instrumente, dar atunci când trebuie să facă prezentări 
de informații TCFD utilizând Cadrul general CDSB și standar-
dele SASB, practicienii cu experiență în raportarea financiară 
se pot întreba de unde să înceapă. La fel ca în cazul tuturor 
proceselor eficace de luare a deciziilor de afaceri, organizațiile 
ar trebui să înceapă prin a-și defini obiectivele – în acest caz, 
îndeplinirea recomandărilor TCFD și a celor 11 prezentări de 
informații recomandate ale sale. Acesta este motivul pentru 
care întrebările care precedă adnotările în fiecare dintre cele 
patru elemente principale de mai sus sunt derivate în mod 
specific din îndrumările proprii ale TCFD. Aceste întrebări 
pot oferi instrucțiuni utile organizațiilor pentru a înțelege 
mai bine cum le pot ajuta instrumentele CDSB și SASB să 
elaboreze prezentări de informații robuste, comparabile și 
utile în procesul de luare a deciziilor privitoare la riscurile și 
oportunitățile climatice care sunt critice pentru investitori, 
creditori și asigurători pentru a le furniza informații utile în 
ceea ce privește alocarea de capital.

2 Nu complicați lucrurile: Claritatea în scris reflectă clarita tea 
în gândire. Atunci când prezentările de informații devin prea 
complexe sau confuze, acestea pot împiedica înțelegerea 
investitorului cu privire la procesele de gândire ale companiei 
legate de aspectele climatice și, prin urmare, capacitatea inves-
titorului de a acționa eficace cu privire la informațiile raportate. 
De exemplu, atunci când administratorii de risc de la nivelul 
întreprinderii își deleagă sau externalizează responsabilitățile 
către diferite funcții sau unități operaționale regionale, 
structurile organizaționale pot deveni complexe, lanțurile de 
comandă pot deveni mai puțin clare și prezentările de infor-
mații pot fi mai puțin utile. Atunci când abordează prezentările 
de informații legate de climă, organizațiile ar trebui să trateze 
lucrurile pas cu pas. Este probabil ca o abordare directă să fie în 
avantajul raportării, tratând prezentările de informații pe rând 
– în ordine – utilizând principiile fundamentale TCFD pentru 
prezentarea eficace și principiile CDSB și SASB asociate (a se 
vedea figura 5) ca îndrumări. O raportare mai complexă – și în 
multe cazuri, mai optimizată – devine realizabilă pe măsură 
ce abordarea organizației evoluează.

3 Conectivitatea este cheia: Un principiu de bază al Cadru       lui 
general CDSB este acela că prezentările de informații trebuie 
să fie conectate cu alte informații din raportul general pentru 
a explica legăturile dintre guvernanța, strategia, gestionarea 
riscului și rezultatele de mediu ale organizației. Persoanele care 
întocmesc raportarea financiară trebuie să recunoască faptul 
că niciunul dintre cele patru elementele principale nu poate 
exista de sine stătător. În schimb, alături de situațiile financiare 
ale organizației, acestea furnizează informații și se sprijină una 
pe cealaltă, construind o imagine mai completă și de ansamblu 
a abordării organizației cu privire la identificarea, evaluarea, 
gestionarea și monitorizarea riscurilor și oportunităților 
climatice. De exemplu, prezentările de informații ale organi-
zației cu privire la Strategie pot furniza detalii legate de modul 
în care a ales să răspundă la riscurile și oportunitățile-cheie. 
Între timp, ar fi mai probabil ca prezentările sale de informații 
cu privire la Parametri și obiective să clarifice eficacitatea acelor 
strategii. În același timp, parametrii de performanță ar putea 
fi interpretați ca fiind aleatorii și obiectivele ca fiind arbitrare 
în absența unei discuții despre strategia organizației pentru 
a-i atinge.

39  Supra nota 10.



57

Ghid de implementare TCFD

Sustainability Accounting Standards Board Climate Disclosure Standards Board

 BUNE PRAC TICI DE PREZENTARE A INFORMAȚIILOR

4  Insistați asupra proporționalității: Prezentările de 
informații cu titlu de exemplu redate aici sunt concepute 
pentru a ilustra modul în care o organizație și-ar putea gândi 
abordarea pentru prezentările sale de informații cu privire la 
climă. Ca rezultat, acestea furnizează exemple elaborate și 
comprehensive de raportări eficace, tratând multe aspecte 
ale multor chestiuni din perspectiva unei organizații mari, 
globale cu operațiuni extinse și resurse numeroase. Pentru 
multe organizații, raportarea cu privire la climă ar putea fi 
considerabil mai concisă. Aplicarea principiului pragului de 
semnificație va ajuta la depășirea acestei provocări legate 
de proporționalitate. Toate organizațiile trebuie să analizeze 
modul în care raportarea lor aliniată la TCFD se compară cu 
ceea ce prezintă cu privire la celelalte riscuri și oportunități 
semnificative din punct de vedere financiar cu care se 
con fruntă organizația, în mod special întrucât recoman-
dările TCFD sunt menite a fi incluse în declarațiile financiare 
generale. Pentru a garanta că prezentarea de informații 
este utilă pentru investitori fără a-i copleși, trebuie aplicat 
filtrul pragului de semnificație – în special prezentărilor de 
informații cu privire la Strategie și la Parametri și obiective, 
în conformitate cu recomandările TCFD.

5 Adoptați o abordare recurentă pentru analiza de sce         
nariu: TCFD menționează că, deși unele organizații și 
investitori mai mari utilizează analiza de scenariu, aceasta 
este o practică aflată încă în evoluție și care va fi avantajată 
de o abordare bazată pe „[învățarea prin] practică”. Astfel, 
„răspândirea utilizării analizei de scenariu legată de climă va 
necesita mai mult efort.”40 De exemplu, va fi nevoie probabil 
de un schimb de experiențe, precum și de o dezvoltare 
suplimentară a seturilor de date, instrumente, metodologii 
și standarde stabilite. În acest scop, ultima parte a secțiunii 
Strategie de mai sus a fost elaborată pentru a reflecta 
situația asimilării curente relativ limitată a acestei practici și a 
prezentărilor de informații asociate. Acesta este un domeniu 
asupra căruia CDSB și SASB intenționează să colaboreze mai 
mult și să încerce să elaboreze îndrumări suplimentare cu 
privire la modul de realizare a prezentărilor extinse de infor-
mații în rapoartele generale, bazându-se pe practica aflată în 
extindere și evoluție. Organizațiile pot contribui la un astfel 
de progres prin adoptarea unei abordări recurente, stabilind 
un nivel rezonabil de referință pentru analiza de scenariu 
asupra căreia pot fi aduse îmbunătățiri în timp. De exemplu, 
organizațiile ar putea începe prin concentrarea analizei de 
scenariu și/sau a prezentărilor de informații aferente asupra 
unui activ sau aspect specific al activității lor înainte de a-și 
extinde operațiunile și, în cele din urmă, întreaga activitate. 
Analiza de scenariu le oferă de asemenea organizațiilor un 
instrument care să le ajute să identifice nu numai riscurile, 
dar și oportunitățile strategice în contextul unui climat aflat 
în schimbare – una dintre caracteristicile-cheie ale TCFD.

40  Supra nota 10.
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Concluzie
Pe măsură ce investitorii, creditorii și agenții de asigurări caută și 
analizează din ce în ce mai mult informații semnificative din punct 
de vedere financiar privind modul în care companiile gestionează 
riscurile, efectele și oportunitățile legate de schimbările climatice, 
recomandările TCFD continuă să câștige teren drept o resursă 
utilă pentru îndrumarea prezentării eficace de informații. SASB și 
CDSB au elaborat materiale pentru a ajuta companiile să realizeze 
prezentări de informații TCFD eficace și utile pentru procesul de 
luare a deciziilor în rapoartele generale. Acest ghid a arătat modul 
în care aceste instrumente nu sunt doar complementare, dar pot 
fi utilizate și împreună. 

Acest Ghid este menit să:

� Identifice acțiunile necesare pentru a stabili o bază solidă 
pentru prezentări de informații TCFD practice și eficace (a 
se vedea „Bazele pentru prezentări eficace de informații”); și

� Să furnizeze exemple specifice industriei referitoare la 
cum ar putea arăta acele prezentări de informații, alături 
de îndrumări practice pe care o organizație le poate utiliza 
pentru a-și dezvolta propriile practici (a se vedea „Elemente 
principale 1-4”).

Prin aceasta, ghidul a încercat să demonstreze că recomandările 
TCFD bazate pe principii pot fi mai puțin dificil de implementat 
decât ar putea părea la început – în special pentru companiile care 
au o susținere importantă din partea consiliului de administrație și a 
echipei executive de conducere. Căile spre viitor au fost deschise de 
instrumentele TCFD disponibile și resursele care deja există pentru 
a îndruma implementarea practică a recomandărilor. CDSB și SASB 
sunt două organisme cu tradiție în piață și au un istoric de sprijinire 
a prezentărilor de informații eficace legate de climă și mediu; 
acestea reprezintă împreună soluția clară la implementarea TCFD 
pentru multe companii din multe jurisdicții, industrii și sectoare de 
activitate.

Întrucât abordările noastre sprijină pe deplin implementarea 
recomandărilor TCFD, SASB și CDSB se află pe o poziție unică de a 
ajuta companiile să treacă de la analiză la acțiuni concertate, iar noi 
acceptăm responsabilitatea pe care o împărțim cu alte inițiative de 
piață și organizații pentru a continua activitatea TCFD. Astfel, vom 
continua să înregistrăm progrese cu privire la angajamentul nostru 
pentru misiunea TCFD41 pe parcursul lunilor și anilor ce vor urma 
prin intermediul unei varietăți de programe, inclusiv următoarele:

D E Z V O LTA R E A C A PAC I TĂȚ I I

Webinare și evenimente cu mai multe părți interesate, aprofundări ale 
unor provocări specifice cu privire la implementarea TCFD și posibile soluții.
Ateliere practice în diferite jurisdicții cu privire la implementarea TCFD prin 
intermediul utilizării Cadrului general CDSB și a standardelor SASB.
Dezvoltare profesională continuă, inclusiv programe de formare acreditate, 
cu prezență fizică sau online, organizate de către CDSB, SASB și parteneri din 
domenii relevante.

G E S T I O N A R E A Ș I  T R A N S F E R U L C U N O Ș T I N Ț E LO R

CDSB va continua să gestioneze și să dezvolte TCFD Knowledge Hub (tcfdhub.org),  
prin adăugarea, printre alte eforturi, a unor studii de caz amănunțite pentru a 
demonstra abordări eficace ale implementării. 

Î N D R U M Ă R I T E H N I C E

Bazându-se atât pe expertiza internă, cât și pe cea din piață (via Grupul tehnic de 
lucru al CDSB și Grupul Consultativ cu privire la Standarde al SASB), CDSB și SASB 
vor elabora și produce îndrumări tehnice adiționale, inclusiv publicații și alte 
resurse care tratează fiecare dintre cele patru elemente principale ale TCFD.

A S I S T E N ȚĂ P E N T R U I M P L E M E N TA R E

CDSB, prin Angajamentul TCFD, lucrează cu 20 de companii dedicate 
implementării TCFD, în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil pe 
o perioadă de trei ani.
CDSB a elaborat Beyond Disclosure, un program care oferă companiilor sprijinul 
și feedbackul necesare îndeplinirii recomandărilor TCFD.

În plus, atât CDSB, cât și SASB vor continua să participe la 
Dia  logul pentru raportarea corporativă (CRD), o inițiativă creată 
pentru a răspunde apelurilor pieței la o coerență, consecvență 
și comparabilitate mai mari între cadrele generale de raportare 
corporativă, standarde și dispozițiile aferente. Prin intermediul CRD, 
CDSB și SASB vor colabora cu alți participanți la Better alignment 
project al CRD, pentru a-și contura cadrele generale în raport cu 
recomandările TCFD și, acolo unde este cazul, pentru a identifica 
oportunitățile de aliniere a parametrilor acestora în cadrul tuturor 
cadrelor generale, luând în considerare diferitele priorități și 
audiențe ale acestora.

Prin intermediul acestor eforturi și nu numai, CDSB, SASB și 
organizațiile partenere vizează să livreze rezultate cu privire la 
promisiunea recomandărilor TCFD și să sprijine absorbția rapidă 
la scară largă a prezentărilor de informații financiare legate de 

41 În mod specific, aceste îndrumări sunt menite să „ajute companiile să înțeleagă ce își doresc piețele financiare 
de la prezentarea de informații pentru a evalua și a răspunde la riscurile legate de schimbările climatice și să 
încurajeze firmele să-și alinieze prezentările de informații la nevoile investitorilor”. Consultați secțiunea 
fsb-tcfd.org/ about/ pentru mai multe informații despre misiunea TCFD.

https://www.tcfdhub.org/
https://www.fsb-tcfd.org/about/
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climă. Aceste recomandări au fost menite să „furnizeze un set 
comun de principii care ar trebui să ajute regimurile de prezentări 
de informații existente să fie mai aliniate în timp”.42 Prin facilitarea 
unor prezentări de informații financiare mai simplificate și mai 
eficace cu privire la informațiile legate de climă și semnificative din 
punct de vedere financiar, recomandările TCFD – implementate 
prin utilizarea standardelor SASB și a Cadrului general CDSB – pot 
ajuta companiile să satisfacă mai bine nevoile în schimbare ale 
investitorilor, ale creditorilor și ale agenților de asigurări, în timp ce 
sprijină funcționarea eficientă a piețelor, precum și stabilitatea și 
reziliența pe termen lung ale economiei globale.

42 TCFD, Recomandări ale Grupului operativ privind prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările climatice 
(decembrie 2016).



61

Ghid de implementare TCFD

Sustainability Accounting Standards Board Climate Disclosure Standards Board

Glosar 
CDSB Climate Disclosure Standards Board

COP24 Conferința Părților 24

COSO Committee of Sponsoring Organisations 
of the Treadway Commission 

CRD Dialogul pentru raportarea corporativă

ERM Gestionarea riscului în întreprinderi

ESG De mediu, sociale și de guvernanță

GES Gaze cu efect de seră

IAG Investor Advisory Group

IPCC Panelul interguvernamental pentru 
schimbările climatice

KPI Indicator-cheie de performanță

Directiva NFR Directiva de raportare nefinanciară

NDC Contribuții determinate la nivel național

SASB Sustainability Accounting Standards Board

SDG-uri Obiective de Dezvoltare Durabilă

TCFD Grupul operativ privind prezentarea informațiilor 
financiare legate de schimbările climatice

WBCSD World Business Council for Sustainable Development

Resurse

Utilizatorii acestui ghid pot considera utile următoarele materiale CDSB, SASB și TCFD, precum și multe alte resurse relevante disponibile online 
pe websiteul TCFD Knowledge Hub.

TCFD, Recomandări ale Grupului operativ privind prezentarea informațiilor financiare legate de schimbările climatice

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf 

Standardele SASB

https://www.sasb.org/standards-overview/ 

CDSB, Framework for Reporting Environmental Information and Natural Capital

https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf 

SASB Climate Risk Technical Bulletin

https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin/ 

SASB Implementation Guide for Companies

https://library.sasb.org/implementation-guide/ 

CDSB, Uncharted Waters: how can companies use financial accounting standards to deliver on the TCFD’s recommendations? 

http://cdsb.cdnf.net/sites/default/files/tcfdandfinancialaccountingrecommendationsv.1.pdf 

CDSB & CDP, First Steps: Corporate climate and environmental disclosure under the EU Non-Financial Reporting Directive

https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_nfrd_first_steps_2018.pdf 

CDSB, sprijinit de ACCA, Tellus Matter and Radley Yeldar, Communicating climate change in mainstream reports. Ghid pentru utilizarea Cadrului 
general de raportare al CDSB. Versiunea 1.0. 

https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsbframeworkguidev1_0_2.pdf 

https://www.tcfdhub.org/
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Report-062817.pdf
https://www.sasb.org/standards-overview/
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_framework_2.1.pdf
https://library.sasb.org/climate-risk-technical-bulletin/
https://library.sasb.org/implementation-guide/
http://cdsb.net/sites/default/files/tcfd_and_financial_accounting_recommendations_v.1.pdf
https://www.cdsb.net/sites/default/files/cdsb_nfrd_first_steps_2018.pdf
https://www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/cdsbframeworkguidev1_0_2.pdf
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