Om undersøgelsen
FSR – danske revisorer har ønsket at få en pejling på,
hvad en virksomheds CSR-rapportering bør indeholde
for at den har ledelsesmæssig og forretningsmæssig
brugsværdi for en CEO, CFO eller bestyrelsesformand.
Hypotesen har været, at mange virksomheders CSR-rapportering i deres nuværende form ikke giver værdi for
topledelsen, fordi informationerne ikke i tilstrækkeligt
omfang er koblet til virksomhedens risici og værdiskabelse.

Synspunkter

Formålet med pejlingen har været at afprøve hypotesen
og få indblik i, hvad topledelsen gerne vil se mere eller
mindre af, for at CSR-rapporteringen har ledelsesmæssig
og forretningsmæssig brugsværdi.

fra toppen af
dansk erhvervsliv
- om CSR og
CSR-rapportering

Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne
af FSR - danske revisorer. Over 2300 CFO’er, CEO’er og
bestyrelsesformænd i de 1.000 største danske virksomheder er blevet kontaktet, og heraf har 73 besvaret
YouGov’s online undersøgelse i juni og juli måned, 2014.
De 73 besvarelser repræsenterer 26 CEO’er, 37 CFO’er
og 10 fra øvrig ledelse. Repræsentanterne kommer
fra virksomheder med forskellige typer af ejerforhold
herunder børsnoteret, ejerledet, fondsejet, dattervirksomhed mv. Knap 75% af de adspurgte repræsenterer et
dansk moderselskab. Alle de adspurgte virksomheder er
forpligtet jf. Årsregnskabslovens § 99a til at redegøre for
samfundsansvar.
I invitationen til undersøgelsen er CSR beskrevet som
omhandlende, hvordan virksomheder bidrager til en
bæredygtig udvikling og tager hensyn til - og ansvar
for - at balancere økonomiske, miljømæssige, sociale
og etiske forhold i den måde, organisationen drives og
udvikles på.
I lyset af det lille antal besvarelser skal undersøgelsens
resultater tages med forbehold og ses som en indikation af topledelsens syn på CSR og CSR-rapportering.

FSR - danske revisorer & CSR
FSR - danske revisorer arbejder med virksomheders samfundsansvar i regi af foreningens
CSR-udvalg, som bl.a. består af repræsentanter
fra Deloitte, EY, KPMG og PwC. Udvalgets primære formål er, at understøtte revisor som den
foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med
private og offentlige virksomheders arbejde
med CSR med særlig fokus på rapportering om
samfundsansvar og valg af erklæringsydelser
på CSR-området.
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Topledelsens syn på CSR
og CSR-rapportering
CSR og CSR-rapportering debatteres ofte. Er CSR tænkt ind
i forretningens strategiske sigte? Er CSR på agendaen hos
topledelsen? Har CSR-rapporten værdi for eksterne interessenter? Er det, der rapporteres om, reelt noget virksomhedens ledelse styrer efter?
73 topledere og ledere i de 1.000 største danske virksomheder giver her et indblik i deres syn på CSR og CSR-rapportering. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet YouGov på vegne af FSR – danske revisorer i
sommeren 2014.
Undersøgelsens resultater viser, at CSR og CSR-rapportering er kommet for at blive. Selve rapporteringen om CSR
er det dog kun en mindre del af toplederne, som finder
værdifuld i sin nuværende form. Undersøgelsen giver også
en pejling på, hvilket indhold topledelsen lægger mest
vægt på i CSR-rapporteringen.

CSR er kommet for at blive

CSR-rapportering er kommet for at blive
- men kun få tillægger den værdi
• Flertallet af toplederne - syv ud af 10 - mener, at CSRrapportering er kommet for at blive. I dag rapporterer
virksomhederne som oftest om CSR i årsrapporten, frem
for i en særskilt rapport om CSR.
• Det er dog langt fra alle virksomheder, der rapporterer
systematisk om CSR til topledelsen. Fire ud af 10 topledere
svarer i undersøgelsen, at der ikke bliver rapporteret internt
om CSR til den øverste ledelse i deres virksomhed.
• Når topledelsen ikke systematisk får rapporter om CSRarbejdet, kan det hænge sammen med at CSR-rapportering vurderes at have begrænset værdi: Kun tre ud af 10
virksomhedsledere tillægger rapporteringen værdi, fire
ud af 10 tillægger den nogen grad af værdi, mens tre ud
af 10 ikke ser rapporteringen som værdifuld for ledelsens
arbejde.
• Når toplederne ser fremad er syv ud af 10 enige eller delvist enige om, at CSR-rapportering vil få stigende betydning
for finansmarkedet og regnskabsanalytikere. Og kun én
ud af 10 afviser, at integreret rapportering bliver den fremtidige norm.

• Et flertal af toplederne - syv ud af 10 - siger at CSR er kommet for at blive.
• I dag er otte ud af 10 af de adspurgte topledere involveret i
arbejdet og tilgangen til CSR. Endnu flere forventer at blive
mere involvereret i CSR-arbejdet i de kommende år.
• Otte ud af 10 er enige om, at virksomheden skal interessere sig for CSR for at styrke sit image. Tre ud af fire mener,
at CSR bidrager positivt til virksomhedskulturen og til at
skabe engagement blandt medarbejdere. Der er også bred
enighed om, at CSR helt eller delvist skaber bedre relationer til virksomhedens interessenter, og at CSR er med til
at forbedre virksomhedens langsigtede værdiskabelse.
Til gengæld er der mindre enighed om, at CSR bidrager til
at udvikle nye produkter og finde besparelser.
• Flertallet af de adspurgte forventer helt eller delvist, at CSR
indgår i indkøbsbeslutninger, i valg af underleverandører
og at CSR integreres i salg og marketingsbeslutninger. Hele
otte ud af 10 forventer helt eller delvist, at CSR er integreret
i virksomhedens langsigtede strategi.

Jeg hæfter mig ved de mange positive
tilkendegivelser fra topledelsen, som
tyder på, at CSR er blevet en del af det
at drive forretning i dag. Dog bekymrer
det mig, at en tredjedel af toplederne
ikke ser CSR-rapporteringen som værdifuld og at endnu flere ikke rapporterer
internt til den øverste ledelse om CSR
Birgitte Mogensen,
formand i CSR-udvalget,
FSR - danske revisorer

Undersøgelsen viser, at der er en meget
klar forskel mellem topledelsens ønsker
til CSR-rapportering og de krav, som
lovgiverne stiller i Årsregnskabsloven.
Virksomhedslederne prioriterer fakta
og koblingen til forretningen højere end
indblik i principper og beskrivelse af
politikker. Det bør tænkes ind i det fremadrettede politiske arbejde med CSR og
samfundsansvar
Charlotte Jepsen, adm. direktør,
FSR - danske revisorer

Sådan gør du CSR-rapporteringen
mere værdifuld for topledelsen
CSR rapporteringen skal informere om virksomhedens
ambitioner, aktiviteter, resultater og risici inden for
CSR-området. Samlet set lægger topledelsen vægt på
følgende indhold i en CSR-rapport:
• Sammenhæng til forretningen: Mere fokus på sammenhængen mellem virksomhedens CSR-tilgang og
forretningsstrategien end indblik i virksomhedens
opbakning til principper og standarder, samt beskrivelser
af politikker inden for CSR.
• Overblik: Hellere et godt overblik over gennemførte og
planlagte aktiviteter og projekter inden for CSR-området,
samt information om aktiviteternes karakter, end beskrivelser af de anvendte ledelsessystemer.
• Målbarhed: Flere nøgletal og indikatorer på de udvalgte
CSR-områder, samt information om målsætninger og
status og fremdrift i forhold til mål og i mindre grad
beretninger om modtagne priser og anerkendelse for
virksomhedens CSR-arbejde.
• Risikobilledet: Større fokus på betydningen af CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens bundlinje,
vækstmuligheder og omdømme. Mere information om
virksomhedens kontroller og handlinger for at reducere
CSR-relaterede risici end informationer om erfarede og
forventede dilemmaer, samt udfordringer i forbindelse
med CSR-arbejdet.

