ПОСЛУГИ BDO У СФЕРІ ESG

(Environment, Social, Governance — навколишнє
середовище, соціальна відповідальність, управління)
Ми вважаємо, що бізнес здатен керувати змінами і досягати успіхів за допомогою
добрих справ.
Наші рішення у сфері ESG збільшують захист від ризиків; підтримують зниження
операційних витрат; оптимізують потоки ресурсів, вплив на навколишнє середовище і
соціальну сферу; поліпшують вашу репутацію серед клієнтів і суспільства загалом, а
також висвітлюють можливості зростання для вашої організації.

BDO — ваші консультанти майбутнього з питань ESG
Навколишнє
середовище:

Використання
природних ресурсів і
мінімізація впливу

Управління:

Управління ризиками,
оцінка і відповідальне
управління коштами
бізнесу

ESG

Соціальна
відповідальність:
Визнання інвестицій в
розвиток людей і
суспільства в ланцюгу
створення цінності

Управління впливом від COVID-19; підготовка до наслідків змін клімату; задоволення попиту споживачів з
метою показати відповідальніть бізнесу; визначення способів залучення і збереження фахівців,
демонструючи вихід за рамки традиційних фінансових критеріїв; задоволення зростаючого попиту на
відповідність до вимог ESG в тендерах та задоволення посиленого контролю уряду, наприклад, вимог до
звітності щодо прозорості й управління... Вимоги до бізнесу ще ніколи не були такими високими, а
очікування продовжують зростати.
Однак, деякі компанії продовжують створювати стійку цінність для своїх зацікавлених сторін, пов'язуючи
матеріальні питання ESG з досвідом роботи з клієнтами, бізнес-процесами, стратегією, комунікацією і
культурою. Їхнє бачення і прагнення створити стійку організаційну основу, засновану на управлінні
фінансами і ESG, забезпечує додатковий рівень захисту від ризиків, одночасно розширюючи можливості
для інновацій і створення доданої цінності для зацікавлених сторін.

А ваша організація замислюється над тим, як ESG може підвищити цінність компанії?
Ви тільки робите перші кроки чи вже отримуєте результати від ваших дій?

ESG ІНСТРУМЕНТАРІЙ BDO
Незалежно від того, на якому шляху до ESG знаходиться ваша організація, у нас є ряд
інструментів і рішень, доступних для захисту процесу створення цінності вашої компанії,
незалежно від галузі, розміру, готовності і бізнес-середовища.

СОЦІАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ:

УПРАВЛІННЯ:

Звітність про вплив на
соціальну сферу
Соціальний аудит
(операційна діяльність і
ланцюг постачання)
Розробка протоколу охорони
здоров'я, ризиків і безпеки
Взаємодія із зацікавленими
сторонами
Навчальні і тренерські
рішення (оцінка соціального
впливу, програма залучення
працівників до ESG)
Розробка політики з
важливих соціальних питань

Звітність (сталий розвиток,
КСВ, інтегровані звіти, Цілі
сталого розвитку ООН)
Аудит
Галузевий бенчмаркінг
Сертифікації (ISO, GRI, CDP)
Вплив на екологію (вуглець,
вода, відходи)
Технічні консультації
(енергетичний аудит, ОВНС,
KPI розвитку, заявки на
фінансування та гранти,
оцінка ризику ланцюга
постачання)

Інтеграція ризиків у сфері
ESG
Рішення з використання
збалансованих показників
ESG для оцінки ефективності
Управління змінами і
навчання з питань ESG
Розробка ціннісних
пропозицій для клієнтів та
зацікавлених сторін з
використанням ESG-критеріїв
Управління питаннями:
формулювання мети,
винагорода, різноманітність,
залучення, прозорість,
боротьба з корупцією,
сталий розвиток

Комплаєнс / Оцінка / Стратегія / Операційна діяльність / Комунікації

Ми експерти своєї справи

Ми:

Наша команда демонструє проактивність,
має понад 20 років відмінного стратегічного
й операційного досвіду, а також глибокі
знання у сфері ESG.

Думаємо
Розробляємо
Навчаємось
Виконуємо

Цікавлять подробиці? Контакти для звернення:
Хеннінг Драгер, Партнер з послуг ESG
+38 (050) 452 20 37

BDO in Ukraine
www.bdo.ua

Русаліна Доброван, Менеджер з послуг ESG

hdrager@bdo.ua

Kyiv
Dnipro

BDO@bdo.kiev.ua
dnipro@bdo.com.ua

+38 (093) 465 92 10

+38 (044) 393 26 87
+38 (056) 370 30 43

rdobrovan@bdo.ua

+38 (044) 393 26 88
+38 (056) 370 30 45
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