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Hvem vi er
Helena Barton, Partner
Helena er overordnet ansvarlig for
leverancen. Hun har 15 års erfaring med
CSR-rapportering,
risikostyring
og
udvikling af politiker for samfundsansvar.
Helena arbejder indgående med internationale rammeværk for CSR, herunder
måling og rapportering af resultater fra
virksomheders indsatser.

Bahare Haghshenas, Senior Manager
Bahare har 10 års erfaring med at
inkorporere CSR-feltet og har i mange år
arbejdet med at udvikle CSR-strategi for
forskellige typer af virksomheder. Bahare
har også bred erfaring med at arbejde
med KPI’er, samt vurdering af CSR-risici
og muligheder.
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Marie Voldby, Director
Marie har solid erfaring med strategisk CSR
og compliance ift. internationale retningslinjer
på området, og har haft ansvar for at udvikle
en række praktiske værktøjer. Med en
baggrund som chef for CSR-enheden i
Erhvervsstyrelsen har hun været med til at
skrive de nye rapporteringsregler i
årsregnskabsloven.

Johan Dahl, Manager
Johan er ekspert i CSR-rapportering og
assurance af ikke-finansielle data. Han har i de
sidste 7 år arbejdet med CSR-rapportering for
flere store danske virksomheder. Johan har en
miljøfaglig bagrund og har solide kundskaber
inden for miljøstyring, CO2-regnskaber og
udvikling af nøgleindikatorer.
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Hvorfor CSR og risiko?
- Marie Voldby
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Når risikostyring bliver virkelighed
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Risikostyring og compliance får stadig større fokus
Den globale regulering
• EU direktiv om ikke-finansiel rapportering
• Guidance om betyrelsesansvar (US/UK)
• Øget fokus i regler og håndhævelse
• Bødestørrelser og andre sanktioner
• Global co-ordination mellem myndigheder om
håndhævelse på tværs af landegrænser

Virksomhedernes egne forhold
• Større kompleksitet i virksomhedsdrift
• Hurtige ændringer i business models bl.a.
forårsaget af:
• Digitale risici inkl. Cyber-området
• Sociale medier
• Mobile teknologier
• Geografisk udbredelse, nye kulturer, nye
risici
• Korruption og bestikkelse er højt på
agendaen
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Øgede krav fra
offentligheden om
indblik i
virksomheders
forhold

Miljømæssige og sociale
forhold er rykket højere
op på agendaen i
samfundsdebatten
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Hvad er en risiko?
Risici er begivenheder eller udvikling, der endnu ikke har udviklet sig til et væsentligt problem, men
som med en given sandsynlighed kan udvikle sig til et problem på kort, mellemlangt eller langt sigt.
En risiko kan defineres som begivenheder eller udvikling, der i høj grad kan reducere virksomhedens
evne til at opfylde økonomiske krav og/eller opfylde krav til omdømme og etik.
En risikos bruttoeffekt defineres som:
• konsekvensen, hvis risikoen opstår uden ændring i de aktuelle risikohåndteringstiltag
• sandsynligheden for, at risikoen opstår uden ændring i de aktuelle risikohåndteringstiltag

En risikos nettoeffekt defineres som:
• konsekvensen, hvis risikoen opstår under hensyntagen til de aktuelle risikohåndteringstiltag
• sandsynligheden for, at risikoen opstår under hensyntagen til de aktuelle og planlagte
risikohåndteringstiltag
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Nye krav til risikovurdering i ÅRL § 99a
Virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar skal indeholde:
Oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder –
hvor relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og
tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de nævnte områder;
1.

Menneskerettigheder

2.

Sociale og medarbejder forhold

3.

Miljø og klima

4.

Antikorruption og bestikkelse

Der skal gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici – for hver enkelt
område.
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Udfordringer på vejen - øvelse
- Bahare Haghshenas
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Hvilke udfordringer møder du i dag, når du arbejder med risici i din
virksomhed?

1. Skriv dine udfordringer ned
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2. Tal sammen to og to

3. Del i plenum
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Risikovurdering – proces og metoder
- Johan Dahl og Marie Voldby
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Risikovurdering er en integreret del af en række CSRstandarder og guidelines

• UN Global Compact Management Tool
• UN Guiding Principles for Business and Human Rights
• OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder
• ISO 26000
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Risikovurdering må ses i sammenhæng med virksomheden i bred forstand

Supportfunktioner
Har en potential effekt gennem hele leverandørkæden

Virksomhedens
operationer

Udvidet værdikæde
Opstår opstrøms og nedstrøms leverandørskædepartnere
Interne operationer
Relaterer til interne processer
Leverandører
N. led

Udvikle

1. led

Vigtigste
tredjeparter

Økonomi
$$$
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Konsulenter

Planlæg

Agenter

Source

Producer Transporter

3.e parts
services
Human Resources

Leverandører

Slutbrugere
Distributører

Informationsteknologi

Joint
Ventures

Efterspørgsel

Distributører

Jura

Partnerskaber

Kontraktsparter
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5 overvejelser før I går i gang
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1. Hvilke risiciområder skal I fokusere på?

Nationale
særregler

Klimaforhold
og resiliens

Sikkerhed
og sundhed

Standarder

Privacy

Miljøkrav

Menneskerettigheder

CSR risici

Leverandør
-styring

Skat

Arbejdstager
-forhold
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Internationale
guidelines

Etiske
forhold
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2. Hvordan ser værdikæden ud, og hvilke funktioner skal inkluderes?

Design

Økonomi
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Råvarer

IT

Produktion

Kommunikation

Transport

HR

Engros

Indkøb

Detail

Jura

Forbrug

Sikkerhed

Bortskaffelse

Produktion
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3. Hvordan involverer I relevante interne og eksterne interessenter?
Høj

Serviceudbydere

Myndigheder

Distributører

Virksomhed

Kontraktspartners

INDFLYDELSE

Nøgleopinionsdanner

Leverandører

Agenter

Rådgivere

JV Partners

Høj

Lav

INTERESSE
© 2016 Deloitte

17

4. Hvordan bruger I en væsentlighedsvurdering i et risikoperspektiv?

“Materiality assessment
approach”

Konsekvens

Konsekvens

Sandsynlighed
Risici i scope:

Fokus på et lavt detaljeringsniveau, men at
få afspejlet alle relevante risici
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“Killer risk only ”
approach

“All risks we can find”
approach

Sandsynlighed
Risici i scope:

Fokus på at analysere nøglerisici og lave
agil og effektiv mitigeringsplan
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5. Hvordan vurderer og prioriterer I risici?
Kategori
Miljø

Medarbejdere

Sikkerhed

Beskrivelse af
risiko

Mulig
konsekvens(er)

Sandsynlighed Alvorlighedsgrad

Større
Forurening af mark og
kemikaliespild til
vand/grundvand.
nærliggende flod
Negative
konsekvenser for
mennesker der bruger
floden som ressource

M

Ulykker i
forbindelse med
produktion

Negativ omtale,
økonomiske
omkostninger,
personlige
konsekvenser for
medarbejderen

H

Stop i produktionen,
dødsfald, store
materielle tab

M

H

H

Brand i
produktionen

H

Risikovurdering
H

Risiko

H

Medium

Høj

H

Frekvens af
scenario

Menneskerettigheder

Diskriminering af Negativ omtale internt
medarbejdere på og eksternt, brud på
produktionsanlæg i
lovgivning
XX

L

L

L

Korruption

Facilitation payment
Negativ omtale,
i forbindelse med øgede omkostninger,
transporter i
brud på lovgivning
udlandet

M

M

M
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Lav

Alvorlighedsgrad
Lav

Medium

Høj

Høj
frekvens

Medium

Høj

Høj

Medium
frekvens

Lav

Medium

Høj

Lav
frekvens

Lav

Lav

Medium
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Proces
1. Identificér nøgleinteressenter ud fra jeres værdikæde

2. Gennemfør en væsentlighedsanalyse og definér afgrænsning for risikovurdering – husk
obligatoriske områder i ÅRL § 99 a
3. Identificér risici gennem dialog med interne og eksterne interessenter
4. Prioritér/vurdér risikoområderne

5. Lav “deep dives”

1. Risikobeskrivelse

2. Udvalgte nøgleobservationer

6. Validér og planlæg indsats

3. Risikovurdering

Probability

5
4
3

7. Implementér

2
1
1

8. Monitorér og rapportér

4. Sandsynlighed

6. Nuværende og planlagte
risikoreducerende aktiviteter

2

4
3
Impact

5

7. Anbefalede handlinger for at reducere
risici

5. Effekt og konsekvens

8. Konklusion
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Vælg en risiko – øvelse
- Bahare Haghshenas
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Gruppeøvelse 2

1. Vælg en risiko

Nationale
sær-regler

Klimaforh
old og
resiliens

2. Udfyld risikoskema– 15
minutter

2. Præsenter jeres drøftelser i
plenum - 3 minutter

Sikkerhed og
sundhed

Standarde
r

Privacy

Miljøkrav

Menneskerettigh
eder

CSR risici

Leverandørstyring

Skat

Arbejdstagerforhold
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Internation
ale guidelines

Etiske
forhold
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Huskeliste
- Bahare Haghshenas
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Huskeliste – lige til at tage med hjem

Tag udgangspunkt i væsentlighedsvurdering
eller valgte fokusområder

Redegør for processen bag
risikovurderingen

Fokuser på væsentlige risici for de
respektive fokusområder

Sørg for, at strategi, handlinger og
monitorering er klart forankret

Overvej, om nogle risici er en
forretningsmæssig mulighed, jf.
SDG-målene

Husk, at risikovurdering og handlingsplan
er et levende dokument

Knyt handlinger og resultatmål til de
væsentlige risici
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Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte
brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 225,000 professionals, all committed to
becoming the standard of excellence.
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