
SMV COP 2019
Er din virksomheds COP-rapport blandt Danmarks bedste? Så del din rapport med os inden 1. juni og få mulighed
for at komme på listen over de bedste COP-rapporter i SMV-segmentet. Sammen med FSR - danske revisorer
hylder Global Compact Network Denmark nemlig de bedste SMV COP-rapporter den 12. september, 2019.

Med SMV COP 2019 sætter FSR - danske revisorer (FSR) og Global Compact Network Denmark fokus på god
rapportering blandt danske Global Compact virksomheder med op til 250 medarbejdere (SMV’er). Vi anerkender
medlemmer i SMV-segmentet, hvis årlige Communication on Progress (COP) rapport til FN særligt udmærker sig
og på den måde kan være en inspiration for andre. Derfor udgiver vi sammen en liste med de bedste SMV COP-
rapporter. Som SMV-medlem af Global Compact Network Denmark har jeres virksomhed mulighed for at
komme med på listen ved at dele jeres seneste COP-rapport med os.

Del din rapport med os inden 1. juni
Global Compact virksomheder med op til 250 medarbejdere kan være med, givet at jeres virksomheds COP-
rapport lever op til følgende krav:
 Rapporten skal kvalificere sig som GC Active eller GC Advanced. Det betyder, at COP-rapporter, der

kvalificeres som GC Learner, ikke kan vurderes.
 Rapportens format skal være en selvstændig rapport eller en del af virksomhedens årsrapport. Det betyder,

at COP-rapporter i formaterne basic og express ikke kan vurderes.

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomheds rapport lever op til kravene, så gå ind på jeres personlige profil på
unglobalcompact.org eller skriv til cecilie@globalcompact.dk.

Det er vores ønske, at SMV COP 2019 skal dække bredt og repræsentere forskellige størrelser virksomheder
inden for SMV-segmentet, så hold jer endelig ikke tilbage. Vi offentliggør kun navnet på de virksomheder, der
kommer på listen. Deadline for deltagelse er den 1. juni, 2019. I melder jeres virksomhed og seneste COP-
rapport til via https://globalcompact.dk/smvcop2019/.

Kriterier
Virksomhedens COP-rapport vurderes ud fra tre hovedkriterier og en række underkriterier af FSRs sekretariat.
FSRs CSR-udvalg afgør endeligt hvilke virksomheder, der skal på listen ud fra en kvalitativ vurdering af
rapporterne. Det er ikke et krav, at jeres rapport lever op til alle underkriterier for at komme på listen.
1. CEO statement

- her er der fokus på, om ledelsen udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og
fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet.

2. Relevant og væsentlig
- her er der fokus på, om der oplyses relevant og væsentlig information om virksomhedens arbejde med
Global Compacts 10 principper og FNs verdensmål. Der ses på oplysninger om politikker, konkrete
handlinger, vurdering af væsentlighed, samt information om hhv. risici og muligheder inden for Global
Compacts fire kerneområder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

3. Troværdig og brugbar
- her er der fokus på, om der oplyses troværdig og brugbar informationer om resultatet af virksomhedens
arbejde med Global Compact principperne, herunder rapportens scope og den periode, som rapporten
dækker. Der ses også på kvalitative og kvantitative resultat-beskrivelser, samt om der er en regnskabspraksis
for kvantitative performance data i rapporten.

Virksomhederne annonceres den 12. september
Vær med til at hylde de Global Compact medlemmer, der er i SMV COP 2019, når vi d. 12. september, 2019 kl.
14.00 - 16.30 annoncerer virksomhederne på et dialogmøde hos FSR - danske revisorer. Sæt kryds allerede nu.


