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FSR - danske revisorer arbejder med 
virksomheders samfundsansvar i regi 
af foreningens CSR-udvalg, som bl.a. 
består af repræsentanter fra Beierholm, 
Deloitte, EY og PwC.  

Det er udvalgets formål at understøtte 
revisor som den foretrukne samarbejds- 
partner i forbindelse med private og 
offentlige virksomheders arbejde med 
CSR, herunder med særlig fokus på 
1 integrationen af CSR i andre forret- 
 ningsområder og i virksomheders  
 forretningsmodeller og strategi, 
2 kvaliteten af ikke-finansielle informa- 
 tioner og rapportering om CSR, samt 
3 valg af erklæringsydelser på CSR- 
 området.

CSR-udvalget står bag en række initiativer 
inden for CSR-området, som fremhæver 
god praksis til inspiration for revisorer og 
virksomheder. Det tæller bl.a.: 

CSR Prisen
Prisen sætter fokus på god praksis 
inden for virksomheders rapportering 
om samfundsansvar og har mere end 
20 år på bagen.

Revisors tjeklister 
Tjeklister til brug for revisorer og 
virksomheder for at bistå overholdelse 
af gældende regler. Redegørelsen for 
samfundsansvar er omfattet af revisors 
udtalelse om ledelsesberetningen i 
revisionspåtegningen.

Om FSR - danske revisorer og CSR

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K

www.fsr.dk



En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, risici og politikker inden for miljø, 
klima, sociale forhold og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder og 
antikorruption og bestikkelse. Det er nogle af de områder, som store danske virksom-
heder skal redegøre for jf. årsregnskabslovens § 99 a.

Fra regnskabsåret 2018 er alle store 
danske virksomheder omfattet af ens-
lydende krav til redegørelse for samfunds- 
ansvar. Typen af oplysninger omfatter 
beskrivelser af politikker, handlinger 
og resultater inden for de ovennævnte 
politikområder, samt virksomhedens for-
retningsmodel, eventuelle processer for 
nødvendig omhu, vurdering af risici og 
eventuelle nøglepræstationsindikatorer.

Kravet om at redegøre for virksomhe- 
dens samfundsansvar er ikke blot et 
lovkrav, men også en af de opfordringer, 
der ligger i arbejdet med de 17 verdens-
mål og bæredygtig udvikling. For eksem-
pel i mål 12, som omhandler ansvarlig 
produktion og forbrug, anspores der 
konkret gennem delmål 12.6 til, at store 
virksomheder integrerer oplysninger om 
bæredygtighed i deres rapporterings-
cyklus. 

FSR - danske revisorer følger udviklingen 
indenfor dette rapporteringsområde, 

som bl.a. også kaldes Corporate Social 
Responsibility (CSR) og Environment, 
Social and Governance (ESG) tæt. Vi  
understøtter en tilgang til CSR og ESG, 
som er forretningsdrevet, og som byg-
ger på robust og pålidelig rappor- 
teringspraksis til at sikre rapporterin- 
gens brugsværdi. 

For at skabe  
overblik over  
lovgivers krav  
stiller vi med  
denne publikation  
skarpt på årsregnskabs- 
lovens § 99 a for virksom- 
hedernes årlige redegø- 
relse for samfundsansvar.  
Vi giver også et kort ind- 
blik i revisors pligter på  
området.

God læselyst. 

redegørelse  
for samfunds- 
ansvar

Bemærk venligst: Øvrige opdateringer og  
gældende krav i årsregnskabslovens § 99,  
samt § 99 b vedr. det underrepræsenterede 
køn og § 99 c vedr. udvindings- og primær- 
skovningsindustriens betaling til myndig- 
heder er ikke inkluderet i denne publikation.
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Årsregnskabsloven har implementeret 
EU’s regnskabsdirektiv 2013/34/EU, 
som bl.a. indbefatter særskilte krav in-
den for rapportering om ikke-finansielle 
forhold i ledelsesberetningen. De krav 
er i dansk sammenhæng indarbejdet 
i årsregnskabslovens § 99 a som krav 
vedr. den lovpligtige redegørelse for 
samfundsansvar.

Danmark var det første land i EU til at 
implementere kravene, og man har 
fra dansk side valgt at lade en større 
kreds af virksomheder være omfattet, 
end hvad EU foreskriver. Loven blev 
implementeret et år tidligere end pålagt 
og blev udrullet i to tempi frem mod 
2018. Fra regnskabsåret 2018 er alle de 
omfattede virksomheder, svarende til ca. 
1.100 danske virksomheder, omfattet 
af enslydende krav for den lovpligtige 
redegørelse for samfundsansvar.

Vejledninger 
Som hjælp til implementeringen af 
lovkravet har Erhvervsstyrelsen udgivet 
en online vejledning vedr. de danske 
lovkrav på www.samfundsansvar.dk

Desuden har EU udgivet retningslinjerne 
”Guidelines on non-financial reporting” 
til direktivet, som der også kan søges 
inspiration i. Retningslinjerne skal ses 
som frivillig guidance. 

EU direktivet er implementeret  
i alle EU landene, men man skal 
være opmærksom på, at der kan 
være forskel på, hvordan kravet er 
implementeret landene imellem. 

Såfremt en virksomhed er underlagt 
rapporteringsforpligtelsen i andre 
lande i EU, bør man derfor konsul-
tere de nationale krav her også. 

Organisationerne CSR Europe, GRI  
og Accountancy Europe har udgivet 
publikationen ”Member State  
Implementation of Directive 
2014/95/EU”, som kan benyttes  
til et indledende overblik over 
ligheder og eventuelle forskelle.

Kravet om at udarbejde en årlig redegørelse for samfundsansvar har i dansk sammen-
hæng været gældende siden regnskabsåret 2009. Kravene har udviklet sig løbende over 
årene; senest i forbindelse med opdateringen af årsregnskabsloven, som Folketinget 
vedtog i maj, 2015 og som fra regnskabsåret 2018 er fuldt implementeret.

danmarks  
implementering  
af eu’s krav 
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Lovkravet vedr. redegørelse for samfundsansvar omfatter store virksomheder  
i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D.

store  
virksomheder  
er omfattet

Store C

Store virksomheder i regnskabsklasse C er 
virksomheder, som overskrider mindst to 
af nedenstående tre størrelsesgrænser:

• En nettoomsætning på 313 mio. kr. 
• En balancesum på 156  mio. kr.
• Et gennemsnit antal heltidsbeskæf- 
 tigede på 250.

D

Regnskabsklasse D omfatter virksomhed-
er, der har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU/EØS land 
(børsnoterede selskaber) og statslige 
aktieselskaber. 

Finanstilsynets bekendtgørelser indebærer, at institutionelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finan-
sielle virksomheder i øvrigt (pengeinstitutter og forsikringsselskaber m.v.) også er underlagt krav om redegørelse for 
samfundsansvar svarende til kravene i årsregnskabslovens § 99 a. Konsulter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelser 
for nærmere information. 
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Forhenværende § 99 a

Store virksomheder skal supplere ledel- 
sesberetningen med en redegørelse for 
samfundsansvar, jf. stk. 2-8. Ved virksom- 
heders samfundsansvar forstås, at virk-
somheder frivilligt integrerer hensyn
til blandt andet menneskerettigheder, 
sociale forhold, miljø- og klimamæssige 
forhold samt bekæmpelse af korruption  
i deres forretningsstrategi og forretnings- 
aktiviteter. Har virksomheden ikke politik-
ker for samfundsansvar, skal dette oplyses 
i ledelsesberetningen.

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde 
oplysning om:

1: 
Virksomhedens politikker for samfunds- 
ansvar, herunder eventuelle standarder, 
retningslinjer eller principper for samfunds- 
ansvar, som virksomheden anvender.

2: 
Hvordan virksomheden omsætter sine 
politikker for samfundsansvar til handling, 
herunder eventuelle systemer eller proce-
durer herfor.

3: 
Virksomhedens vurdering af, hvad der er 
opnået som følge af virksomhedens ar-
bejde med samfundsansvar i regnskabs- 
året, samt virksomhedens eventuelle 
forventninger til arbejdet fremover.

Stk. 3. Hvis virksomheden har politikker 
for at respektere menneskerettighederne 
og for at reducere klimapåvirkningen ved 
virksomhedens aktiviteter, skal rede-
gørelsen efter stk. 1 udtrykkeligt indehol-
de oplysninger om disse politikker. Hvis 
virksomheden har sådanne politikker, 
finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Har 
virksomheden ikke sådanne politikker, 
skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Store virksomheder skal supplere ledel- 
sesberetningen med en redegørelse for 
samfundsansvar, jf. stk. 2-9. Ved virksom- 
heders samfundsansvar forstås, at virk- 
somheder integrerer hensyn til bl.a. 
menneskerettigheder, sociale forhold, 
miljø- og klimamæssige forhold og 
bekæmpelse af korruption i deres forret-
ningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Stk. 2. Redegørelsen skal som minimum 
indeholde følgende, jf. dog stk. 3, 6 og 7:

1: 
Der skal gives en kort beskrivelse af virk-
somhedens forretningsmodel.

2: 
Der skal gives oplysning om virksom-
hedens politikker for samfundsansvar, 
herunder om eventuelle standarder, ret- 
ningslinjer eller principper for samfunds- 
ansvar, som virksomheden anvender. Der 
skal som minimum oplyses om politik-
ker for miljø, herunder for at reducere 
klimapåvirkningen ved virksomhedens 
aktiviteter, sociale forhold og medarbej- 
derforhold, respekt for menneskerettig- 
heder, antikorruption og bestikkelse. For 
hvert politikområde skal det oplyses, om  
virksomheden har en politik på det på- 
gældende område, og hvad politikken i 
givet fald går ud på.

3: 
For hvert politikområde, jf. nr. 2, skal det 
oplyses, hvordan virksomheden omsæt-
ter sin politik for samfundsansvar til hand- 
ling, og der skal oplyses om eventuelle 
systemer eller procedurer herfor. Der skal 
endvidere gives oplysning om anvendte 
processer for nødvendig omhu (»due 
diligence«), hvis virksomheden anvender 
sådanne processer.

4: 
Der skal gives oplysning om de væsent- 
ligste risici i relation til virksomhedens 
forretningsaktiviteter, herunder, hvor det 
er relevant og proportionalt, i relation 
til virksomhedens forretningsforbindel-
ser, produkter og tjenesteydelser, som 
indebærer en særlig risiko for negativ 
påvirkning af de i nr. 2 nævnte områder. 
Der skal herunder gives oplysning om, 
hvordan virksomheden håndterer de 
pågældende risici. Oplysningerne skal 
gives for hvert enkelt politikområde.

5: 
Der skal gives oplysning om virksom-
hedens anvendelse af eventuelle ikke-
finansielle nøglepræstationsindikatorer, 
som er relevante for specifikke forret- 
ningsaktiviteter.

6: 
Der skal gives oplysning om virksom-
hedens vurdering af, hvilke resultater der 
er opnået som følge af virksomhedens  
arbejde med samfundsansvar i regnskabs- 
året, og virksomhedens eventuelle 
forventninger til arbejdet fremover. 
Oplysningerne skal gives for hvert enkelt 
politikområde, jf. nr. 2.

Stk. 3. Har virksomheden ikke politikker 
for samfundsansvar på de i stk. 2, nr. 2, 
anførte områder, skal dette oplyses i 
ledelsesberetningen med angivelse af 
grundene hertil for hvert enkelt af de 
anførte områder.

Reference: Årsregnskabsloven § 99 a, hvor stk. 4-9 omhandlende redegørelsens placering og undtagelser også findes.  

Gældende § 99 a – fra regnskabsår startende 1. januar 2018 eller senere
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Årsregnskabslovens § 99 a specificerer en række forhold vedr. placeringen af rede-
gørelse for samfundsansvar og undtagelsesbestemmelser. Redegørelsen er en del 
af årsrapportens ledelsesberetning og er dermed – uanset placering – underlagt de 
grundlæggende krav til årsrapporten i årsregnskabslovens kapitel 3. 

kort om  
redegørelsens  
placering og  
grundlæggende 
krav
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PLACERING OG  
UNDTAGELSESBESTEMMELSER
Årsrapportens ledelsesberetning skal 
suppleres med en redegørelse for sam-
fundsansvar, og virksomheden har flere 
muligheder ift. placeringen. Hvis ikke 
den inkluderes i ledelsesberetningen, 
kan virksomheden vælge at henvise til 
redegørelsen, dersom den er placeret: 

•  I en supplerende beretning til  
 årsrapporten
• På virksomhedens hjemmeside (med  
 angivelse af direkte URL-adresse)
 
For virksomheder, som udarbejder 
koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, 
at de påkrævede oplysninger gives for 
koncernen som helhed.

Virksomheden kan undlade at redegøre 
i ledelsesberetningen, hvis virksom-
heden rapporterer efter internationale 
retningslinjer eller standarder og afgiver 
de lovpåkrævede oplysninger i en selv- 

stændig rapport, der dækker samme 
periode som årsrapporten. Det gælder 
for en fremskridtsrapport i forbindelse 
med tilslutning til FN’s Global Compact,  
FN’s Principper for ansvarlige investerin- 
ger og/eller en rapportering efter Global 
Reporting Initiative (GRI). Virksomheden 
skal oplyse i ledelsesberetningen, at 
den anvender denne bestemmelse 
og angive, hvor rapporten er offentligt 
tilgængelig med en direkte URL-adresse.

En dattervirksomhed i en koncern kan  
undlade at redegøre, hvis modervirk-
somheden opfylder oplysningskravene 
og der henvises til denne rapportering i 
ledelsesberetningen. Dette gælder også 
som dattervirksomhed i en koncern, 
hvis modervirksomheden har udarbej-
det en fremskridtsrapport i forbindelse 
med tilslutning til FN’s Global Compact, 
FN’s Principper for ansvarlige investe- 
ringer, eller når der rapporteres efter GRI. 
Rapporteringen skal dække samme peri- 
ode som datterselskabets regnskabs- 

periode bortset fra undtagelsesmulig- 
hederne vedr. konsolidering (jf. § 116  
i årsregnskabsloven), og være offentlig- 
gjort senest på tidspunktet for offent- 
liggørelsen af datterselskabets årsrapport. 

Se yderligere detaljer i årsregnskabs- 
loven og bekendtgørelse nr. 558 af 
01/06/2016 eller konsulter FSR – danske 
revisorers tjekliste vedr. § 99 a.

GRUNDLÆGGENDE KRAV 
Redegørelsen for samfundsansvar er 
underlagt de generelle krav der er til 
årsrapporten jf. årsregnskabslovens § 2 
vedr. årsrapporten og kapitel 3’s grund- 
læggende krav til ledelsesberetningen. 
Det betyder, at krav i § 11 om en ret-
visende redegørelse, § 12 vedr. kvalitets- 
krav og §§ 13-16 vedr. grundlæggende 
forudsætninger også finder anvendelse 
for virksomhedens redegørelse for 
samfundsansvar uanset redegørelsens 
placering.



I de senere år er der fremkommet nye og reviderede retnings- 
linjer og principper for samfundsansvar, som er beskrevet i 
bemærkningerne til lovforslaget. Den enkelte virksomhed viser 
samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og sam-
fund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, 
miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse 
med internationalt anerkendte retningslinjer og principper.

Virksomheders samfundsansvar handler grundlæggende om virk-
somhedernes ansvar for den påvirkning, de har på samfundet. 
Målet med at vise samfundsansvar er at skabe størst mulig fælles 
værdi (shared value) for virksomhedens ejere/ aktionærer og øvrige 
interessenter og samfundet som helhed samt identificere, forebygge 
og afbøde eventuelle negative påvirkninger. Virksomheders sam-
fundsansvar handler med andre ord både om at maksimere virksom-
hedernes positive værdiskabelse såvel som at minimere aktuelle og 
potentielle negative påvirkninger, der udspringer af forretningen.

Af anerkendte internationale retningslinjer og principper kan blandt 
andet nævnes FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og 
Erhvervsliv, FN’s Global Compact, de FN støttede Principper for An-
svarlige Investeringer (PRI), OECD’s Retningslinjer for Multinationale 
Virksomheder, ILO’s trepartserklæring vedrørende multinationale 
virksomheder og socialpolitik, ISO standarder som f.eks. den vejle-
dende ISO 26000 standard om virksomheders samfundsansvar, 
Global Reporting Initaitive (GRI) standard mv.
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I september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New 
York en ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 17 verdensmål trådte i kraft 
den 1. januar 2016 og sætter frem til 2030 kurs mod en mere bæredygtig udvikling. 

17 verdensmål  
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Verdensmålene udgør 17 konkrete mål 
og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 
193 medlemslande, herunder Danmark, 
til bl.a. helt at afskaffe fattigdom og sult 
i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, 
anstændige jobs og mere bæredygtig 
økonomisk vækst, samt at indgå part-
nerskaber for at fremme udviklingen. 

Virksomheder spiller en vigtig rolle i at 
understøtte fremdrift ift. målene gen-
nem virksomhedens drift, produkter og 
forretningsudvikling. 

Flere og flere danske virksomheder ar-
bejder med målene som en del af deres 
tilgang til virksomhedens samfunds- 
ansvar og identificerer hvilke mål, de  

særligt har indflydelse på og kan bidrage 
til. Blandt målene er mål 12 om ansvar- 
ligt forbrug og produktion af relevans 
for mange virksomheder og delmål 12.6 
ansporer specifikt store virksomheder til 
at integrere oplysninger om bæredygtig- 
hed i deres rapporteringscyklus.  



Redegørelsen for samfundsansvar er omfattet af revisors udtalelse om 
ledelsesberetningen i revisionspåtegningen. 

kort om  
revisors rolle
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Redegørelsen for samfundsansvar 
er omfattet af revisors udtalelse om 
ledelsesberetningen i revisionspåteg-
ningen.

Revisor skal gennemlæse ledelsesbe-
retningen og baseret på den udførte 
revision af årsregnskabet og et eventu-
elt koncernregnskab afgive en udtalelse 
om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet 
og et eventuelt koncernregnskab og er 
udarbejdet i overensstemmelse med 
lovgivningens krav, samt hvorvidt der er 
fundet væsentlige fejlagtige angivelser 
og i givet fald arten af disse fejlagtige 
angivelser.

Kort fortalt skal revisor således ved gen-
nemlæsningen af ledelsesberetningen:

• Sammenholde oplysningerne heri  
 med oplysningerne i årsregnskabet  
 og et eventuelt koncernregnskab,
• sammenholde oplysningerne her  
 med den viden og de forhold, revisor  
 er blevet bekendt med i forbindelse  
 med sin revision af regnskabet, og
• ud fra sin viden om regelgrundlaget  
 (her § 99 a) vurdere, om der er  
 væsentlige fejl eller mangler i ledel- 
 sesberetningen.

Er lovpligtige dele af ledelsesberetnin-
gen placeret i en supplerende beretning 
eller på virksomhedens hjemmeside, 
skal revisor ligeledes gennemlæse disse 

dele på samme måde, som hvis de 
havde været indeholdt i selve ledelses-
beretningen.

Når revisor er blevet opmærksom på 
væsentlige fejl eller mangler i ledelses-
beretningen, og ledelsen ikke ønsker at 
afhjælpe disse, skal revisor modificere 
sin udtalelse om ledelsesberetningen og 
beskrive hvilke fejl og mangler, der er i 
ledelsesberetningen. Der er ikke krav om 
at anføre de manglende oplysninger i 
udtalelsen. 

Bemærk, at der er særlige forpligtelser for 
revisor ved offentliggørelse på virksom-
hedens hjemmeside jf. Bekendtgørelse 
558 af 01/06/2016, § 18 og § 19.

I det omfang virksomheden anvender 
én af de to undtagelsesbestemmelser 
(som datterselskab eller ved henvisning 
til FN / GRI rapportering), skal revisor 
ud fra sin viden om regelgrundlaget 
vurdere, om der er mangler i ledelses-
beretningen, dvs. om virksomheden er 
berettiget til at bruge den pågældende 
undtagelsesbestemmelse (se side 7).

Der er ikke krav om, at revisor forholder 
sig til det indholdsmæssige i redegørel- 
sen, herunder for eksempel ved at sam- 
menholde med viden opnået ved revi-
sionen af regnskabet.

Erhvervsstyrelsen betragter det som en 
væsentlig mangel, hvis en virksomhed 

ikke forholder sig til kravene i årsregn-
skabslovens § 99 a om redegørelse for 
samfundsansvar, herunder kravet om at 
virksomheden beskriver virksomhedens 
forretningsmodel, anvendelse af eventu-
elle ikke-finansielle nøglepræstations- 
indikatorer, samt at virksomheden
redegør for politik, handlinger, risici og 
resultater og behandler dimensionerne 
med konsistens på tværs af de relevante 
politikområder.

Konsulter FSR – danske revisorers tjek-
liste vedr. § 99 a for yderligere informa-
tion. 

UAFHÆNGIG ERKLÆRING FRA 
REVISOR INDEN FOR CSR OG  
ESG OMRÅDET

Det kan være en god idé, at få revisor 
til at afgive en uafhængig erklæring 
om redegørelsen for samfundsansvar 
og på den måde øge troværdigheden 
af oplysningerne over for regnskabs- 
brugerne. Men det er ikke et lovkrav. 
Ønsker virksomheden en erklæring, 
skal der laves en særskilt aftale med 
revisor om de handlinger, revisor skal 
foretage og erklære sig om. Det kan 
f.eks. være vedr. robustheden af KPI’er, 
korrektheden i dataopgørelser og/
eller egnetheden af ledelsessystemer 
inden for CSR og ESG.



Reference: Årsregnskabsloven, Lov nr. 738 af 01/06/2015 og bemærkninger til lovforslag L117 
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hvad skal rapporteres 
jf. § 99a?

Virksomheden definerer selv indholdet 
og detaljeringsgraden af de oplysninger, 
der gives om forretningsmodellen. Da 
beskrivelsen af forretningsmodellen 
gerne skal bidrage til forståelsen af 
koblingen mellem strategi og (kerne)

forretning og virksomhedens tilgang  
til samfundsansvar, bør beskrivelsen af 
forretningsmodellen dog typisk inklu-
dere emner som f.eks. forretningsom-
råder, produkter og tjenesteydelser.

Ved politikker forstås i denne forbindel- 
se bredt virksomhedens interne retnings- 
linjer, målsætninger eller andre dokumen- 
ter, der beskriver, hvordan virksomheden 
arbejder med samfundsansvar.

Har virksomheden ikke politikker for sam- 
fundsansvar på anførte politikområder, 
skal dette oplyses i ledelsesberetningen 
med angivelse af grundene hertil for 
hvert enkelt af de anførte områder.

Der skal således fra rapporteres efter et 
følg-eller-forklar princip. Der stilles ikke 
krav om, at virksomheden skal have 
politikker for samfundsansvar, men hvis 
virksomheden ikke har det, skal den 
oplyse herom i ledelsesberetningen og 
forklare, hvorfor den ikke har det. 

Forklaringen, der skal gives for hvert enkelt 
politikområde, skal være klar og begrundet.

Politik for miljø, herunder for at  
reducere klimapåvirkningen ved  
virksomhedens aktiviteter
Redegørelsen for miljøforhold, herunder 
med hensyn til virksomhedens klimapå- 
virkning, bør eller kan indeholde oplys-
ninger om aktuelle og forudsigelige på-
virkninger af en virksomheds aktiviteter 
for miljøet, og hvor det er relevant, for 
sundheden og sikkerheden, brugen af 
vedvarende og/eller ikke-vedvarende 
energikilder, drivhusgasemissioner, vand-
forbrug og forurening. 

 

Miljø- og klimaforhold skal betragtes som 
to selvstændige politikområder. Dog kan 
virksomheden vælge at lade oplysninger 
om klimaforhold indgå som en del af 
virksomhedens miljørapportering.

Politik for sociale forhold og  
medarbejderforhold
Redegørelsen for sociale forhold og med- 
arbejderforhold bør eller kan indeholde 
oplysninger om de foranstaltninger, der 
er truffet for at sikre ligestilling, gennem-
førelsen af Den Internationale Arbejds- 
organisations grundlæggende konven-
tioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter, respekten for 
arbejdstagernes ret til at blive informeret 
og hørt, respekten for fagforeningsret-
tigheder, sundhed og sikkerhed på  
arbejdspladsen og dialogen med lokal- 
samfundet og/eller de foranstaltninger, 
der er truffet for at sikre beskyttelsen og 
udviklingen af disse samfund.

Politik for respekt for menneske- 
rettigheder
Redegørelsen for respekt for menneske- 
rettigheder, herunder arbejdstagerrettig- 
heder, bør eller kan indeholde oplysnin- 
ger om forebyggelse af negative påvirk-
ninger af menneskerettighederne. 

Politik for antikorruption og  
bestikkelse
Redegørelsen for antikorruption og bestik- 
kelse, bør eller kan indeholde de instru-
menter, der er indført til bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse.

Forretningsmodel

Virksomhedens forretnings-
model skal beskrives kort.

Politikker for 
samfundsansvar

Inkl. eventuelle standarder, 
retningslinjer eller principper 
for samfundsansvar. Det skal 
beskrives hvad politikkerne 
går ud på.
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Virksomheden skal positivt beskrive, 
hvordan politikkerne gennemføres i 
handlinger, idet virksomheden dog 
selv bestemmer detaljeringsgraden af 
oplysningerne.

Processer for nødvendig omhu (»due  
diligence«), hvis virksomheden anven- 
der sådanne processer
Virksomhederne har ikke pligt til at an-
vende såkaldte due diligence processer, 
men har pligt til for hvert politikområde 
at oplyse om anvendelsen af sådanne 
processer, hvis virksomheden gør brug 
heraf. 

Virksomheden må foretage en konkret 
vurdering af, hvilke oplysninger der 
bør gives om due diligence processer i 
forhold til virksomhedens politikker for 
samfundsansvar under hensyntagen til, 
at oplysningerne er relevante og propor-
tionale set i forhold til virksomhedens 
aktiviteter.

Due diligence begrebet er defineret i de 
internationale retningslinjer for samfunds- 
ansvar som OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder og FN’s 
Retningslinjer for Menneskerettigheder 
og Erhvervsliv (2011), hvor det indgår 
som et centralt element. 

Begreberne – dvs. forretningsforbindelser, 
negative påvirkninger (adverse impacts) 
m.v. – er defineret i både OECD’s Retnings- 
linjer for Multinationale Virksomheder 
(2011) og FN’s Retningslinjer for Men-
neskerettigheder og Erhvervsliv (2011). 
Afgrænsningen af de væsentligste risici 
må bero på en konkret væsentligheds-
vurdering. 

Virksomhederne bør fremlægge tilstræk- 
kelige oplysninger om forhold, der sprin- 
ger i øjnene, som dem der med størst 
sandsynlighed vil føre til, at de væsent- 
ligste risici for alvorlige påvirkninger 
manifesterer sig, samt om påvirkninger, 

der allerede har manifesteret sig. Alvoren 
af sådanne påvirkninger bør vurderes 
på baggrund af deres omfang og grad. 
Risikoen for negativ påvirkning kan 
stamme fra virksomhedens egne aktivi-
teter eller kan hænge sammen med dens 
drift, og hvor det er relevant og propor-
tionalt, dens produkter, tjenesteydelser 
eller forretningsforbindelser, herunder 
leverandør- og underleverandørkæder.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan  
anvendelse af virksomhedens nøgle- 
præstationsindikatorer skal beskrives.

Nøglepræstationsindikatorer er et alment 
kendt og benyttet værktøj, som har til 
formål at måle virksomhedens indsats 
qua resultatmål for en given målsæt-

ning på bestemte forretningsaktiviteter. 
Sådanne indikatorer kan også anvendes 
på ikke-finansielle områder som f.eks. 
miljø- og sociale forhold.

Virksomheden skal som minimum op-
lyse om resultaterne af virksomhedens 
politikker for de enkelte politikområder. 
Det er ikke et krav, at virksomheden skal 
vurdere, hvilke målbare økonomiske 
resultater arbejdet med samfundsansvar 
har medført. Det er omvendt heller ikke 
tilstrækkeligt alene at oplyse om værdiska- 
bende resultater for virksomheden selv. 

Resultater kan omfatte både positive og  
negative resultater for de enkelte (politik)

områder. Oplysningerne skal have rela-
tion til virksomhedens kerneforretning 
og bør gives i det omfang, de er rele-
vante for forståelsen af udviklingen i og 
påvirkningen af kerneforretningens aktivi-
teter. Dette kan eksempelvis omfatte 
positive eller negative påvirkninger af 
medarbejderes trivsel, berørte personers 
menneskerettigheder blandt eksempel-
vis leverandører, miljø- og klimamæssige 
påvirkninger osv. Redegørelsen skal i sin 
helhed være afbalanceret og retvisende.

Handling

Omsætning af politikker for 
samfundsansvar til handling inkl. 
eventuelle systemer eller proce-
durer. Oplysningerne skal gives 
for hvert politikområde.

Risici

Væsentligste risici i relation til virk- 
somhedens forretningsaktiviteter  
inkl. hvor det er relevant og pro-
portionalt, i relation til virksom-
hedens forretningsforbindelser, 
produkter og tjenesteydelser,  
som indebærer en særlig risiko 
for negativ påvirkning af politik- 
områderne. Desuden, hvordan 
virksomheden håndterer de 
pågældende risici. Oplysningerne 
skal gives for hvert politikområde. 

KPI’er

Anvendelse af eventuelle 
ikke-finansielle  nøglepræsta-
tionsindikatorer, som er 
relevante for specifikke 
forretningsaktiviteter.

Resultater

Vurdering af, hvilke resultater 
der er opnået som følge af 
virksomhedens arbejde med 
samfundsansvar, og virksom-
hedens eventuelle forvent-
ninger til arbejdet  fremover. 
Oplysningerne skal gives for 
hvert enkelt politikområde.


