
Dialogmøde om vurdering af CSR risici
FSR - danske revisorers CSR-udvalg afholder dialogmøde om vurdering af CSR risici for CSR- og
rapporteringsansvarlige, samt revisorer og investorer. Vores seneste analyse af de største
danske børsnoterede selskabers rapportering om samfundsansvar viste, at selvom fokus inden
for CSR står klart beskrevet hos de fleste virksomheder, omtalte kun 55 % tydeligt risici og 23
% beskriver, hvordan virksomheden arbejder med vurdering af væsentlighed.

Ifølge Årsregnskabslovens § 99 a skal de omfattede virksomheder oplyse om virksomhedens
væsentligste CSR risici. Dertil kommer, at stadig flere investorer efterspørger informationer om
CSR risici, og flere investorer bakker op om anbefalinger vedr. klimarelaterede risici fra
Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Hvordan kan man arbejde med vurdering af risici på CSR-området, hvordan kobler det sig til
virksomhedens øvrige risikovurderinger, og hvilke tilgange er der til afrapporteringen. Deltag i
dialogen og hør om FLSmidth og Maersks arbejde og få indsigt i investorernes forventninger.

Mødet faciliteres af Carina Ohm, Associate Partner i EY og medlem af FSR - danske revisorers
CSR-udvalg. Bemærk venligst, at dele af mødet vil blive afholdt på engelsk.

Tid & sted
Tirsdag den 28. august 2018, kl. 14.00–17.00. Revisorernes Hus, Kronprinsessegade 8, KBH K.

Program
14.00 - 14.05 Velkommen til dagens dialogmøde

Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget

14.05 - 14.30 Strategisk arbejde med CSR-relaterede risici og rapportering herom
med særligt fokus på klimarelaterede risici
Carina Ohm, Associate Partner, EY

14.30 - 15.00 FLSmidths arbejde med CSR risici og rapportering herom
Alex Campbell, Group Sustainability Manager, FLSmidth

15.00 - 15.20 Kaffepause & networking

15.20 - 15.50 Maersks arbejde med CSR risici og rapportering herom
John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy & Shared Value,
Maersk Group

15.50 - 16.10 Investorernes anvendelse af ESG (Environment, Social and
Governance) data og informationer herunder informationer om ESG-
relaterede risici
Andreas Stang, Head of ESG, PFA Asset Management

16.10 - 16.55 Paneldebat og dialog med mødedeltagerne om behov og erfaringer

16.55 - 17.00 Afrunding & tak for i dag
Birgitte Mogensen, formand for CSR-udvalget

Vedr. deltagelse
På grund af den store interesse for mødet, ser vi os nødsaget til at opkræve et no-show gebyr
på 300 kr., såfremt evt. afbud ikke meldes senest 24 timer før mødet til Mette: mcr@fsr.dk.
Ønsker du et 'diplom' for deltagelse i forhold til revisorernes obligatoriske efteruddannelse, så
gør venligst opmærksom herpå.


