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Finans Danmark bakker op om initiativet
med at skabe mere åbenhed omkring
samfundsansvar
Finans Danmark takker for muligheden for at kunne deltage i høringen.
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Vi bakker fuldt ud op om initiativet og formålet om ”at skabe øget åbenhed om, hvorvidt virksomhederne lever op til deres samfundsansvar, at
bæredygtige virksomheder får bedre adgang til investeringer, og at virksomhederne oplever en positiv værdi af deres CSR-rapportering”.
Vi foreslår på den baggrund, at der i det videre arbejde sker en inddragelse af internationale og europæiske initiativer, herunder f.eks. EU’s
handlingsplan om bæredygtig finans, Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), og det nylige tillæg om rapportering af klimarelaterede oplysninger til retningslinjerne for ikke-finansiel rapportering.
Endvidere foreslår vi en benchmark til, hvilke krav/anbefalinger man har i
sammenlignelige lande (særligt i Norden), herunder om der findes relevante branchespecifikke retningslinjer, som kan øge sammenligneligheden af virksomhedernes rapportering.

Det er ligeledes vigtigt, at det indgår i overvejelserne, at virksomhederne
skal være i stand til på konkret og pålidelig vis at rapportere på de forhold, man fremhæver som relevant, herunder også at der anvendes et
proportionalitetsprincip, så eventuelle nye retningslinjer bliver operationelle for både store og små virksomheder.
Endelig er det afgørende, at den eksisterende mulighed for at give CSRrapporteringen på virksomhedens hjemmeside, men med henvisning hertil i ledelsesberetningen i årsrapporten, opretholdes. Et eventuelt krav om
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fuldt ud at indarbejde CSR-rapporteringen i ledelsesberetningen i årsrapporten vil således i nogle situationer kunne føre til en uhensigtsmæssig
skævvridning af CSR-rapporteringen.

Vi deltager meget gerne i det videre arbejde og står naturligvis til rådighed ved spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte.

Med venlig hilsen
Martin Thygesen og
Anne Reinhold
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