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En risiko- og væsentlighedsvurdering er essentiel for arbejdet med verdensmålene.

væsentlighedsvurderinger af deres indvirkning
på verdensmålene og rapporterer om dem i
deres årsrapport.

Den er forudsætningen for en forretningsrelevant indsats, der tager hånd om negative
sociale og miljømæssige indvirkninger, og udnytter mulighederne for at skabe bedre
vilkår for mennesker og miljø. Men hvordan arbejder de største danske børsnoterede

Diagrammerne herunder viser, at væsentlighedsvurderinger stadig ikke er en udbredt
praksis blandt virksomhederne i C25. Det er
dog positivt at antallet er steget fra 2018 til
2019 hvor det var hhv. 10 ud af 25 og 12 ud
af 25 virksomheder, der rapporterede om en
udført væsentlighedsvurdering, som omfat
tede alle verdensmål.

virksomheder i C25-indekset med deres indvirkning på verdensmålene?
Det har vi set på årsrapporterne for 2016-2019.
FN anbefaler alle at udføre en væsentlighedsvurdering før de vælger hvilke specifikke
verdensmål, de vil arbejde med. Det giver god
mening at forstå, hvilke negative og positive
indvirkninger virksomheden har på de 17
verdensmål. Ikke bare internt, men i hele
værdikæden. På den måde kan der træffes
forretningsstrategiske valg om, hvordan
virksomheden reducerer sine risici, øger en

positiv effekt og skaber værdi sammen med
de samfund, de er en del af.
Den danske årsregnskabslovs § 99 a indeholder derudover et krav om, at virksomhederne
som led i deres årlige rapportering om sam
fundsansvar skal oplyse om deres væsentligste risici. Vi har derfor kortlagt, hvor mange
virksomheder i C25-indekset, der udfører

Det er trods alt en forbedring, omend en
mindre, i forhold til 2017 og 2016 hvor
henholdsvis 9 og 7 virksomheder udførte
en sådan vurdering.

GØR C25-VIRKSOMHEDERNE BRUG AF RISIKOVURDERING IFT. SDG'ER?
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Virksomheder, der undlader at nævne en væsentlighedsvurdering, der er udført i et tidligere regnskabsår, men fortsat danner grundlag for indsatsen, er
kun medtaget i optællingen i udførelsesåret.
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ER C25-VIRKSOMHEDERNE MEDLEM AF UN GLOBAL COMPACT?
Antal virksomheder

3

4

21
2016
Yes

2

5

22
2017

20
2018

23
2019

No

UN GLOBAL COMPACT
Størstedelen af C25-virskomhederne har
været tilsluttet UN Global Compact i perioden
2016-2019. Der har været små udsving
undervejs, men i den seneste årsrapportering
er der kun to C25-virksomheder, som ikke
har deltaget i det frivillige FN-initiativ for
samfundsansvar.
Når en virksomhed tilslutter sig Global
Compact, forpligter de sig til at følge
10 principper om menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og klima
samt anti-korruption. Disse temaer er alle
omfattet af verdensmålene, hvilket gør det
enkelt at forene de to indsatser.
Medlemskabet forpligter også virksomhederne til årlig rapportering om deres risikoog væsentlighedsvurderinger. I det lys er
det bemærkelsesværdigt, at det er mindre
end halvdelen af de danske medlemmer fra
C25-indekset, der rapporterer om deres
vurderinger af negativ og positiv indvirkning på verdensmålene.
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GUIDE TIL RAPPORTERING
I UN Global Compact’s Basic Guide til udarbejdelse af medlemmernes årlige Communication on Progress rapport (COP) er risikovurderinger nævnt som et minimumskriterium. Det forventes således, at virksomhederne rapporterer om deres indvirkning
på menneskerettigheder, arbejdsrelaterede risici, håndtering og forebyggelse af
miljørisici samt udførelse af risikovurderinger i forhold til korruption.
Find guiden her:
unglobalcompact.org/library/305

VERDENSMÅLSKOMPASSET
FN har udviklet et redskab til arbejdet med verdensmålene, som tager afsæt i en
væsentlighedsvurdering af virksomhedernes aktiviteter. Virksomhederne opfordres
her til at definere egne prioriterede indsatser ud fra en vurdering af såvel positive
som negative samt nutidige og potentielle indvirkninger på verdensmålene gennem
hele værdikæden.
Find guiden her på engelsk og dansk:
sdgcompass.org

