DIALOGMØDE 2

Kan vi sætte tal på
virksomheders sociale impact?
FSR- danske revisorers CSR-udvalg og Den Sociale Kapitalfond, inviterer CFO’er, CSR-,
regnskabs- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer og repræsentanter fra socialøkonomiske virksomheder til dialogmøde om, hvordan der kan sættes tal på virksomheders
sociale impact.
Virksomheder bidrager til samfundet på andre parametre end med traditionel økonomisk
værdiskabelse - og nogle virksomheder gør en særlig indsats for at fremme sociale og
samfundsgavnlige formål. Vi ser på hvordan virksomheder kan redegøre for den værdi de
skaber, udover i klassisk finansiel rapportering og får præsenteret Den Sociale Kapitalfonds ny onlineberegner, som virksomheder kan bruge til at sætte tal på de samfundsøkonomiske effekter af, at skabe job til mennesker ”på kanten af arbejdsmarkedet". Og
vi ser på hvordan virksomheder formidler de gode eksempler, der bidrager til den samlede fortælling om værdiskabelse med eksempler fra All Ears Telemarketing og Arriva.
Mødet faciliteres af Jan Robert Molin, Partner, Beierholm og medlem af FSR - danske revisorers CSR-udvalg.
Tid & sted
Tirsdag den 3. oktober, 2017, fra kl. 14.00 - 17.00.
Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, København K.
Program
14.00-14.15

Velkomst & introduktion til dagens møde
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget &
Jan Robert Molin, Partner, Beierholm

14.15 - 15.00

Erfaringer med udvikling af ny model til beregning af
samfundsøkonomiske effekter i en dansk sammenhæng
Kristian Jakobsen, Analysechef, Den Sociale Kapitalfond

15.00 - 15.20

Kaffepause & networking

15.20 - 15.50

Case – All Ears Telemarketing’s erfaringer med at uddanne og
beskæftige medarbejdere med synshandicap og værdien heraf
Connie Hasemann, CEO, All Ears Telemarketing

15.50 - 16.20

Case - Arriva's erfaringer med at sætte tal på samfundsværdien
af virksomhedens sociale indsatser
Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Danmark

16.20 - 16.45

Dialog om behov, erfaringer og muligheder

16.45 - 17.00

Afrunding & tak for i dag
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget &
Jan Robert Molin, Partner, Beierholm

Tilmelding
Det er gratis at deltage og frist for tilmelding er den 29. september, 2017. Du tilmelder
dig ved at skrive til Mette Conradsen: mcr@fsr.dk
Såfremt du ønsker et 'diplom' for deltagelse i forhold til revisorernes obligatoriske efteruddannelse, så gør venligst opmærksom på det ved tilmelding.

