Høring om frivillige klimarelaterede informationer
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Resumé:
Financial Stability Board har nedsat en Task Force on Climate related Disclosures
(TCFD), der skal udarbejde en standard/metode for virksomheders frivillige rapportering om klimarelaterede risici. I forbindelse med en igangværende høring
om standarden spørger Forsikring & Pension om, hvilke erfaringer med mere,
medlemmer af AG Ansvarlige Investeringer har med indsamling af data til samt
rapportering om den udledning af drivhusgasser (GHG emissions), finansielle investeringer indebærer.
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Med afsæt i en G20 beslutning fra 2014 etablerede Financial Stability Board
(FSB) i 2015 Task Force on Climate related Disclosures (TFCD).

Dir.

TCFD’s formål er at udvikle standarder, som virksomheder kan benytte til frivilligt at afgive klimarelaterede oplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Det overordnede formål er at forbedre investorers og andre interessenters
grundlag for investeringsbeslutninger. Det er tanken, at ikke mindst den finansielle sektor skal kunne bruge de klima-relaterede informationer i investeringsarbejdet, så de langsigtede investeringsmæssige risici, der knytter sig til klimaudvikling, bedre kan inddrages.
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Generelt om de klimarelaterede oplysninger
TCFD lægger op til, at virksomheder skal afgive klimarelaterede oplysninger på
fire niveauer:






Governance: oplysninger om virksomhedens governance vedrørende
klimarelaterede risici
Strategi: Oplysninger om, hvorledes klimarelaterede risici og muligheder
indvirker på virksomhedens forretningsområder samt strategiske og finansielle planer
Risikostyring: Oplysninger om, hvordan virksomheden identificerer, vurderer og styrer klimarelaterede risici
Metrikker og mål: Oplysninger om de metrikker og målsætninger, virksomheden benytter i sit arbejde med klimarelaterede risici og muligheder.
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Høring
Som led i udviklingen af standarderne afholder TCFD for tiden en høring om de
forslag, der er lagt frem. Høringen kører indtil 12. februar. Forsikring & Pension
bidrager til et høringssvar i samarbejde med Insurance Europe. Hovedbudskaberne i høringssvaret er, at
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overordnet set kan TCFD’s anbefalinger være egnede og nyttige i forhold
til at rapportere på klimarisici, og rapporteringen kan være nyttig ikke
mindst for forsikringsselskabers direkte investeringer i virksomheder.
det skal sikres, at rapportering på klima-risici ikke bliver endnu en rapporteringsbyrde med deraf følgende ekstra omkostninger
rapportering om klimarelaterede risici skal ikke være omfattet af krav
om revision
rapporteringen og detaljerne heri skal være på et niveau, så der ikke afgives følsomme oplysninger
såfremt der - på trods af intentionen om, at rapporteringen om klimarelaterede risici skal være frivillig – alligevel bliver tale om bindende rapporteringskrav, bør det sikres, at det ikke sker for visse geografiske og
selskabsmæssige jurisdiktioner og ikke for andre af hensyn til level playing field

Finansielle investorers rapportering om GHG emissions
Ud over de fire rapporteringsniveauer, der er beskrevet ovenfor, lægger TCFD
op til, at finansielle investorer skal kunne rapportere på deres investeringsporteføljers udledning af drivhusgasser (GHG emissions) på trods af de åbenlyse udfordringer, der er forbundet med at indsamle data, undgå dobbeltregistreringer
med meget mere på dette område.
Forsikring & Pension har kun begrænset viden om tilgængeligheden af oplysninger om virksomheders GHG emissions. Vi vurderer umiddelbart, at der ikke er
meget information til rådighed, at den information, der kan skaffes, er meget
mangelfuld og uigennemsigtig og, at dataindsamling på området i øvrigt er
nærmest ikke-eksisterende, hvorfor det vil være noget af et ”pionér-arbejde” for
finansielle investorer at opbygge en sådan rapportering. På den baggrund mener
vi som udgangspunkt, at TCFD’s standarder om klimarelaterede oplysninger ikke
bør omfatte rapportering på dette område.
Vi vil meget gerne høre, hvilke erfaringer med eller holdninger til rapportering af
investeringsporteføljers GHG emissions medlemmer af AG Ansvarlige Investeringer har samt, om medlemmerne er enige i, at Forsikring & Pension ikke kan
støtte, at TCFD’s standard skal omfatte rapportering af GHG emissions fra investeringsporteføljer.
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