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співробітника»
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Внутрішній аудит може допомогти керівництву відповісти

на відповідні запитання, такі як:

— Чи маємо ми чітке уявлення про всі ризики ESG,

включаючи ризики дотримання вимог, пов’язані з існуючими та

майбутніми національним та міжнародним законодавством, і чи

вони регулярно переглядаються?

— Чи маємо ми належну культуру ESG, яка йде в унісон з

нашими ініціативами ESG?

— Чи оцінюємо ми нашу діяльність ESG на основі KPI,

пов’язаних із стратегією ESG, і чи звітуємо ми при цьому

контрольовано та надійно?



Впевненість

 Перевірити показники звітності на релевантність, точність, своєчасність та послідовність: дуже

важливо, щоб усі публічні звіти ESG надавали інформацію, яка точно відображає зусилля організації

щодо ESG. Це особливо важливо, оскільки регуляторний нагляд і контроль громадськості

посилюються.

 Перевірити звітність на відповідність офіційним документам про розкриття фінансової інформації:

хоча звітність ESG надає нефінансові дані, будь-яка інформація, яка суперечить офіційному розкриттю

фінансової інформації, є піднятим червоним прапором для інвесторів та регуляторів.

 Проводити оцінку суттєвості чи ризику звітності щодо ESG: компанії повинні мати чітке

розуміння того, як поточні зусилля ESG чи громадська ініціатива щодо досягнення цілей ESG можуть

піднятися до рівня суттєвості.

 Включати ESG до планів регулярних аудитів.

Консультативність

 Створення середовища контролю ESG: внутрішній аудит може дати поради щодо розробки

конкретних засобів внутрішнього контролю для звітності ESG.

 Рекомендувати показники звітності: внутрішній аудит може надати уявлення про тип даних, які

точно відображають відповідні зусилля ESG в компанії.

 Консультації щодо ESG Governance: внутрішній аудит може надати рекомендації щодо ESG

управління через його цілісне розуміння ризиків у всій організації.
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Способи, якими внутрішній аудит може забезпечити

надійну впевненість у програмі ESG компанії:
 Оцінка поточної зрілості компанії програмі ESG

 Виконання оцінки ризиків

 Забезпечення належної структури управління та нагляду

 Перевірка цілей управління ризиками ESG

 Оцінка системи управління ризиками ESG

 Співпраця з управлінням ризиками підприємства (ERM)

 Забезпечення документування політик і процедур ESG

 Оцінка розробки та ефективності контрольної діяльності

 Перегляд показників фінансової та нефінансової звітності ESG

 Оцінка адекватності оцінок впливу та стрес-тестів




