
Invitation til dialogmøde
Måling af virksomhedens bidrag til FN’s Verdensmål

FSR - danske revisorers CSR-udvalg inviterer CSR- og rapporteringsansvarlige, samt revisorer
og investorer til dialogmøde om måling af danske virksomheders bidrag til FN’s verdensmål.
Vores seneste analyse af de største danske børsnoterede selskabers rapportering om
samfundsansvar viste, at 36% omtalte verdensmålene. Heraf havde 85% identificeret mål, der
var særligt fokus på, mens kun 50% havde KPI’er i forhold til de udvalgte verdensmål.

Flere og flere virksomheder orienterer sig mod verdensmålene, men hvordan måles fremdrift og
hvordan spiller virksomhedernes rapportering sammen med Danmarks forpligtelser overfor FN?
Hør hvordan Danmark måler fremdrift, hvordan Chr. Hansen måler på deres bidrag, og hvad
investorer forventer sig af virksomhederne og vær med til at drøfte sammenhænge, samspil og
mulige tilgange til målinger af virksomhedens bidrag til verdensmålene.

Mødet faciliteres af Jens Pultz Pedersen, Director i PwC og medlem af FSR - danske revisorers
CSR-udvalg.

Tid & sted
Mandag den 18. juni, 2018, kl. 14.00 - 17.00. Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, KBH K.

Program
14.00 - 14.15 Velkomst & introduktion til dagens møde v. Birgitte Mogensen,

formand for CSR-udvalget & Jens Pultz Pedersen, Director, PwC

14.15 - 14.55 Fremdriftsrapport og måling af DK’s bidrag til verdensmålene v. Toke
Lago von Kappelgaard, fuldmægtig, Finansministeriet & Maciej
Truszczynski, specialkonsulent, Danmarks Statistik

14.55 - 15.15 Kaffepause & networking

15.15 - 15.55 Chr. Hansen’s tilgang og måling af bidrag til verdensmålene v.
Annemarie Meisling, Director, Sustainability, Chr. Hansen

15.55 - 16.15 Investorernes forventning til virksomhedernes bidrag og måling af
fremdrift på verdensmålene v. Jens-Christian Stougaard, selvstændig
konsulent (tidl. direktør i PensionDanmark)

16.15 - 16.55 Paneldebat og dialog med mødedeltagerne om behov og erfaringer

16.55 - 17.00 Afrunding & tak for i dag v. Birgitte Mogensen, formand for CSR-
udvalget & Jens Pultz Pedersen, Director, PwC

Tilmelding
Der er kun få pladser til mødet, som er gratis at deltage i. Frist for tilmelding er mandag d. 11.
juni, 2018 til Mette Conradsen: mcr@fsr.dk. På grund af den store interesse for årets
dialogmøder, ser vi os nødsaget til at opkræve et no-show gebyr på 300 kr., såfremt evt. afbud
ikke meldes senest 24 timer før mødet. Ønsker du et 'diplom' for deltagelse i forhold til
revisorernes obligatoriske efteruddannelse, så gør venligst opmærksom herpå ved tilmeldingen.

Om årets dialogmøder
FSR - danske revisorer sætter i 2018 fokus på danske og internationale trends og udviklinger,
der kan understøtte tilliden til virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Læs mere her.


