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92-gruppen          
               Forum for Bæredygtig Udvikling 

 
 
 
Høringssvar fra 92-gruppen1 – Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt 
Fokus2 – Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. ”Udkast til 
forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om 
erhvervsdrivende fonde og lov om værdipapirhandel m.v.” 
 
92-gruppens og Globalt Fokus høringssvar vedrører følgende to af de foreslåede ændringer til 
årsregnskabsloven:  

§ Nr. 128 vedr. lovens § 99 a som gennemfører EU direktivet om offentliggørelse af ikke-
finansielle informationer - dvs. rapportering om virksomhedernes samfundsansvar. 

§ Nr. 131vedr. forslag til indsættelse af en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 99 c om 
beretning om betaling til myndigheder: 

 
 
Kommentarer til den foreslåede ændring (nr. 128) vedr. årsregnskabslovens § 99 a:  
Vi har inddelt vore kommentarer således, at vi først gennemgår de elementer i regeringens 
lovforslag, som vi anser som positive og som vi mener, det er vigtigt, at man fastholder. Derefter 
gennemgår vi de elementer, som vi finder negative og opfordrer regeringen til at ændre.  
 
Positive elementer i regeringens lovforslag: 
92-gruppen og Globalt Fokus finder det positivt, at regeringen lægger op til, at EU-Direktivets krav 
om rapportering om ikke-finansielle forhold skal gøres gældende for alle de virksomheder i 
regnskabsklasse C og D, der er dækket af den nuværende § 99 a i årsregnskabsloven. Det er for os at 
se meget vigtigt, at regeringen fastholder dette. Det er herunder også positivt, at lovkravet om 
rapportering om virksomheders risici og påvirkninger på miljøområdet indføres med virkning 
allerede fra 2016. 
 
Vi vil i det følgende gerne fremhæve de elementer i EU-Direktivet som vi finder det positivt, at 
regeringen vil gøre gældende for alle virksomheder i regnskabsklasse C og D : 
 

§ Rapportering om minimum fem CSR-områder: At der som minimum skal redegøres for 
følgende emner/politikområder: Miljø, herunder klima og natur/biodiversitet, sociale forhold 
og medarbejderforhold; respekt for menneskerettigheder; anti-korruption og bestikkelse. 
 

§ Rapportering om due diligence processer:  At det for hvert politikområde skal oplyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der herunder 

                                            
1 92-gruppen er i denne sag tegnet af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 
Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, IWGIA, Kvindernes U-
landsudvalg, Mellemfolkeligt Samvirke, Sex & Samfund, U-landsforeningen Svalerne, IBIS, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, 
WWF Verdensnaturfonden. 
 
2 Globalt Fokus er en platform for 72 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og 
humanitært arbejde. 3F er medlem af Globalt Fokus, men er i dette tilfælde ikke medunderskriver på denne henvendelse, da de har 
afgivet eget høringsvar.  
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skal gives oplysning om anvendte processer for nødvendig og rettidig omhu (”due 
diligence”),  hvis virksomheden anvender sådanne processer. 
 

§ Rapportering om de væsentligste risici: At der skal gives oplysning om de væsentligste 
risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, og at der herunder skal gives 
oplysninger i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, 
som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de politikområder, som er nævnt 
ovenfor 
 

§ Rapportering om anvendelse af ikke-finansielle KPI’er: At skal der gives oplysning om 
virksomhedens anvendelse af ikke-finansielle nøgle-præstationsindikatorer, hvis 
virksomheden anvender sådanne indikatorer. 
 

§ Rapportering om resultater inklusive positive eller negative påvirkninger af mennesker 
og miljø: At virksomhederne som minimum skal oplyse om resultaterne af deres politikker 
for de enkelte emner/områder, dvs. sociale forhold, menneskerettigheder, miljø, biodiversitet 
m.v. og at det i denne forbindelse ikke er tilstrækkeligt alene at oplyse om værdiskabende 
resultater for virksomheden selv. Det er vigtigt, at rapportering på CSR-området omhandler 
resultater i form af for eksempel positive eller negative påvirkninger af medarbejderes trivsel, 
berørte personers menneskerettigheder, forbedring eller forværring af forholdene hos 
virksomhedens leverandører samt miljø- og klimamæssige påvirkninger. 
 

§ ”Følg eller forklar-princippet”: At en virksomhed - hvis den har besluttet, at den ikke vil 
have politikker for samfundsansvar - skal oplyse dette i ledelsesberetningen med angivelse af 
grundene hertil for hvert enkelt politikområde (»følg eller forklar-princippet«).  Det er 
endvidere positivt og vigtigt, at forklaringen, der skal gives for hvert enkelt politikområde, 
skal være klar og begrundet. 
 

§ Reference til OECD’s Retningslinjer og FN’s retningslinjer på området: At der refereres 
til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (2011) og FN’s Retningslinjer 
for Menneskerettigheder og Erhverv (2011) når det handler om at definere nødvendig omhu 
(”due diligence”) og negativ indflydelse (”adverse impacts”). 
 
 

Negative elementer i den foreslåede ændring til § 99 a, som bør ændres: 
Her følger de elementer i lovforslaget,  som vi finder negative og som vi opfordrer regeringen til at 
ændre: 
 

§ En utidssvarende definition og opfattelse af virksomheders samfundsansvar: I 
lovforslaget arbejder regeringen med en utidssvarende definition af virksomheders 
samfundsansvar, som endvidere har negative konsekvenser for regeringens fortolkning af 
EU-Direktivet. EU-Direktivet er nemlig, som vi læser det, bindende med mulighed for 
fleksibilitet, og ikke udelukkende frivilligt, som regeringen påstår. Nedenfor følger vores 
forklaring på, hvordan dette hænger sammen: 
 

EU-Kommissionens seneste CSR-strategi – en ny definition af CSR: 
I EU-Kommissionens seneste CSR-meddelelse ”A renewed EU strategy 2011-14 for 
Corporate Social Responsibility”3 er definitionen af virksomheders 
samfundsansvar/CSR blevet ændret: 

 
                                            
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF 
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“The European Commission has previously defined Corporate Social Responsibility 
(CSR) as “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns 
in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 
voluntary basis”4 

 
A modern understanding of Corporate Social Responsibility - A new definition: 
The Commission puts forward a new definition of CSR as “the responsibility of 
enterprises for their impacts on society”. To fully meet their corporate social 
responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, 
environmental, ethical, human rights and consumer concerns in to their business 
operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the 
aim of:  
- maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their 

other stakeholders and society at large;  
 

- identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.”5 
 

 
Offentlige myndigheders rolle mht. at skabe et “smart mix” af frivillige initiativer og 
regulering: 
Det nye i EU-Kommissionens seneste CSR-strategi er endvidere, at man ser offentlige 
myndigheder som havende en vigtig rolle at spille, når det handler om at skabe et 
nødvendigt ”smart mix” af regulering og frivillige initiativer på CSR-området – for at 
sikre ansvarlighed og transparens i virksomheders arbejde på området: 

 
”The development of CSR should be led by enterprises themselves. Public authorities 
should play a supporting role through a smart mix of voluntary policy measures and, 
where necessary, complementary regulation, for example to promote transparency, 
create market incentives for responsible business conduct, and ensure corporate 
accountability.”6  

 
 

EU-Direktivet om ikke-finansiel rapportering er det første bindende initiativ, som EU-
Kommissionen lægger op til i CSR-strategien som udmøntning af EU-Kommissionens 
nye “smart mix” tilgang til frivillige og bindende initiativer på CSR-området: 

 
“Disclosure of social and environmental information, can facilitate engagement with 
stakeholders and the identification of material sustainability risks. It is also an 
important element of accountability and can contribute to building public trust in 
enterprises. To meet the needs of enterprises and other stakeholders, information 
should be material, and cost-effective to collect …. In order to ensure a level playing 
field, as announced in the Single Market Act the Commission will present a legislative 
proposal on the transparency of the social and environmental information provided by 
companies in all sectors.” 7  

 
Vi mener på baggrund af denne udvikling på EU-plan, at regeringen arbejder med en 
både forældet opfattelse og definition af virksomheders samfundsansvar, når man i 

                                            
4 Id, p. 3 
5 Id, p. 6 
6 Id. P. 7 
7 Id. P. 11 and 12. 
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lovforslaget lægger op til et rent frivilligt initiativ inklusiv en definition af 
virksomheders arbejde med samfundsansvar som rent frivillig. Denne forældede 
opfattelse medfører endvidere en for os at se fejlagtig opfattelse af det, som EU-
Direktivet lægger op til: 

 
§ EU-Direktivet lægger op til et bindende krav om rapportering om risici og KPI’er: 

Vi mener, at regeringen i sit lovforslag fejlfortolker EU-Direktivets krav vedr. rapportering 
om risici og KPI’er, da EU-Direktivet, som vi ser det, lægger op til, at de omfattede 
virksomheder skal rapportere om punkt 19a 1 (d og e) om risici, key performance indicators, 
mv. uanset om de vælger at have politikker for samfundsansvar eller ej: 

”Article 19a: 

Non-financial statement 
1.  Large undertakings which are public-interest entities exceeding on their balance-
sheet dates the criterion of average number of employees during the financial year of 
500 shall include in the management report a non-financial statement containing 
information to the extent necessary for an understanding of the undertaking's 
development, performance and position and of the impact of its activity, relating to, as 
a minimum, environmental, social and employee matters, respect for human rights, 
anti-corruption and bribery matters, including: 
 
(a) a brief description of the undertaking's business model;  
(b) a description of the policy pursued by the undertaking in relation to those matters, 

including due diligence processes implemented; 
(c) the outcome of those policies; 
(d) the principal risks related to those matters linked to the undertaking's operations 

including, where relevant and proportionate, its business relationships, products or 
services which are likely to cause adverse impacts in those areas, and how the 
undertaking manages those risks; 

(e) non-financial key performance indicators relevant to the particular business. 

Where the undertaking does not pursue policies in relation to one or more of those 
matters, the non-financial statement shall provide a clear and reasoned explanation for 
not doing so.”8 

Vi opfordrer regeringen til at ændre lovforslaget, så det bringes i overensstemmelse med 
lovkravet i EU-Direktivet. Vi håber endvidere, at denne korrektion af regeringens lovforslag 
ikke kun gøres gældende for virksomheder af offentlig interesse med over 500 medarbejdere 
- som EU-Direktivet foreskriver som minimum - men for alle virksomheder i regnskabsklasse 
C og D, som regeringen selv foreslår, når det handler om de andre elementer i EU-Direktivet. 

 
§ Virksomheder af offentlig interesse udgøres ikke kun af statsejede aktieselskaber og 

børsnoterede virksomheder 
I EU's nye regnskabsdirektiv (kap. 1, artikel 2) defineres virksomheder af offentlig interesse 
således: 

1) virksomheder af interesse for offentligheden": virksomheder, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for artikel 1, og som  

                                            
8 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368, Art. 19a, stk. 1 
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a) henhører under lovgivningen i en medlemsstat, og hvis værdipapirer er optaget 
til handel på et reguleret marked i en medlemsstat, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter ( 1 ) 
b) er kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut ( 1 ), og som ikke er omhandlet i artikel 2 i nævnte 
direktiv  
c) er forsikringsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 
91/674/EØF af 19. december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber ( 2 ), 
eller 
d) af medlemsstaterne er udpeget som virksomheder af interesse for 
offentligheden, f.eks. virksomheder med særlig offentlig relevans på grund af 
arten af deres aktiviteter, deres størrelse eller antallet af medarbejdere”9 

 
Vi fortolker EUs definition af virksomheder af offentlig interesse således, at der ikke kun er 
tale om statsejede aktieselskaber og børsnoterede virksomheder , som man lægger op til i 
regeringens lovforslag. Definitionen må også omfatte kreditinstitutioner, såsom Eksport 
Kredit Fonden (EKF), forsikringsselskaber og andre virksomheder eller institutioner af 
offentlig interesse, herunder finansielle institutioner samt specifikt Investeringsforeningen for 
Udviklingslandene (IFU) og den nye Landbrugsinvesteringsfond. Disse bør dermed også 
omfattes af den reviderede paragraf 99a med virkning fra 2016.  
 
Alene det faktum at EKF varetager for 25 mia. danske skattekroner bør være tilstrækkeligt til 
at gøre EKF til en ”virksomhed af offentlig interesse”, hvorfor virksomheder som EKF også 
bør være omfattet af paragraf 99a, uagtet om den pågældende virksomhed så har mere end 
500 medarbejdere eller ej. Arten af en virksomheds aktiviteter samt mængden af skattekroner 
en virksomhed varetager bør med andre ord også være udslagsgivende for om man betragter 
en virksomhed som værende af offentlig interesse eller ej. Vi opfordrer derfor regeringen til 
at omdefinere, hvilke virksomheder af særlig offentlig interesse, der bør være dækket af det 
nye lovkrav om rapportering om samfundsansvar – samt med virkning fra 2016. 

 
§ Den nye paragraf 99a skal have lige så meget fokus på rapportering om aktuelle 

negative påvirkninger som rapportering om risici 
Regeringens lovforslag bør leve op til EU-Direktivet på alle de CSR-områder, som EU-
Direktivet fremhæver, fremfor blot at fokusere på miljøområdet, som der foreløbig lægges 
mest vægt på i forhold til rapportering om aktuelle negative påvirkninger. 

 
Af EU-Direktivet fremgår således følgende: 

“The undertakings subject to this Directive should provide adequate information in 
relation to matters that stand out as being most likely to bring about the materialisation 
of principal risks of severe impacts, along with those that have already materialised. 
The severity of such impacts should be judged by their scale and gravity.”10   

 
 
 
 
                                            
9 Det nye regnskabsdirektiv 201334EU.pdf, kap 1, art. 2 
10 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0368,  Præambel 8 
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§ Behov for lovkrav om rapportering om konkrete negative påvirkninger/hændelser 
EU-Direktivet stiller desværre ikke krav om, at de omfattede virksomheder skal beskrive de 
konkrete negative hændelser, som de måtte være involveret i gennem deres 
verdensomspændende aktiviteter (f.eks. gennem deres datterselskaber, leverandører og/eller 
joint venture partnere – Rana Plaza tragedien i Bangladesh f.eks.). EU-Direktivet stiller kun 
direkte krav om beskrivelse af due diligence procedurer samt en generel beskrivelse af 
virksomheders påvirkning på mennesker og miljø. Det blev ellers foreslået af Europa-
Parlamentet, at EU-Direktivet som et meget vigtigt element burde stille krav om rapportering 
om konkrete negative hændelser, da information om, hvordan virksomheder identificerer og 
adresserer disse er af særlig interesse for forbrugere/borgere, investorer og andre relevante 
interessenter. Det svækker med andre ord gennemsigtigheden og ansvarligheden i forhold til 
virksomheders aktiviteter på CSR-området, at EU-Direktivet ikke stiller krav om dette. 
Danmark derfor bør gå foran og gøre dette til et krav for alle større danske virksomheder i 
regnskabsklasse C og D – samt øvrige virksomheder af offentlig interesse - som en del af 
årsregnskabsloven. 

§ Håndhævelse af den nye § 99 a 
Regeringens lovforslag mangler fokus på, hvordan loven om rapportering om 
samfundsansvar skal håndhæves. Dette bør være et specifikt fokus i loven, så man sikrer at en 
ordentlig implementering af EU-Direktivet. 

 
Således fremgår det af EU-Direktivets præambel 10: 

”Member States should ensure that adequate and effective means exist to guarantee 
disclosure of non-financial information by undertakings in compliance with this 
Directive. To that end, Member States should ensure that effective national procedures 
are in place to enforce compliance with the obligations laid down by this Directive, 
and that those procedures are available for all persons and legal entities having a 
legitimate interest, in accordance with national law, in ensuring that the provisions of 
this Directive are respected.”11 

 
Vi finder det således vigtigt, at regeringen i sit lovforslag indfører en effektiv 
klagemekanisme, som kan behandle sager i tilfælde, hvor der måtte være tale om meget 
misvisende eller bevidst mangelfulde oplysninger i virksomheders rapportering om 
samfundsansvar. 

 
§ Uafhængig verifikation af virksomhedernes ikke-finansielle oplysninger 

EU-Direktivet specificerer: 
“It should be possible for Member States to require that the information included in the 
non-financial statement or in the separate report be verified by an independent 
assurance services provider.”12 

 
Dette finder vi meget positivt og vi opfordrer derfor regeringen til at gøre dette til en del af 
årsregnskabsloven for alle virksomheder i regnskabsklasse C og D – samt øvrige 
virksomheder af offentlig interesse - da vi finder det vigtigt at der er en uafhængig 
verifikation af indholdet i de ikke-finansielle oplysninger, som virksomheder offentliggør. 

  
                                            
11 Id. Præambel 10 
12 Id. Præambel 16 
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§ Behov for lovkrav om integreret rapportering 
EU-Direktivet tillader de virksomheder, der omfattes af Direktivet at inkludere ikke-
finansielle oplysninger i deres årsrapport eller i andre rapporter og/eller på deres hjemmeside. 
For os at se giver integreret rapportering bedst mening. Informationen bør derfor indgå som 
en del af årsrapporten for at have den rette status i virksomhedernes rapportering samt for at 
sikre den nødvendige ansvarlighed i rapporteringen. Vi anbefaler derfor et dansk lovkrav om, 
at rapportering om ikke-finansielle forhold placeres i årsrapporten. 

 
§ Væsentlig forsinkelse mht. at gøre lovkravet gældende for alle store danske 

virksomheder 
Vi er som tidligere nævnt glade for, at regeringen lægger op til at gøre de fleste af 
bestemmelserne i EU-Direktivet gældende for alle store danske virksomheder. Det er 
imidlertid både ærgerligt og unødvendigt at vente til 2018 med at gøre lovkravet gældende 
for den store andel af virksomheder, der er dækket af den nuværende paragraf 99 a i 
årsregnskabsloven. Det er kritisabelt, at der skal gå adskillige år efter Rana Plaza tragedien i 
Bangladesh før at virksomheder bliver pålagt ved lov, at vise ansvarlighed og transparens i 
deres arbejde på CSR-området. Set i sammenhæng med regeringens forslag om at lukke ned 
for grønne regnskaber, er det også uhensigtsmæssigt, da bestemmelserne i EU-Direktivet er 
mere på niveau med de data, som virksomhederne skal offentliggøre som del af det grønne 
regnskab. Det giver ikke mening at reducere kravene til offentliggørelse af miljødata fra 
2016-2018. 
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Denne del af det samlede høringssvar fra 92-gruppen og Globalt Fokus har som sit primære 
fokusområde implementeringen af regnskabs- og transparensdirektivernes krav til, at virksomheder 
inden for udvindings- og primærskovningsindustris skal rapportere betalinger til myndigheder i 
lande, hvor de har aktiviteter. Derfor fokuserer høringssvaret på gennemførelsen af artikel 6 i 
transparensdirektivet og kapitel 10 i regnskabsdirektivet, som forventes indført ved 
paragrafferne 99c og 128a i årsregnskabsloven og paragraf 27 stk. 13 i 
værdipapirhandelsloven (henholdsvis ændringsforslag nr. 131 og nr. 159 i paragraf 1 og 
ændringsforslag 2 i paragraf 4). Denne del af høringssvaret vil dog også anbefale mere generelle 
ændringer til årsregnskabs- og værdipapirhandelsloven som sådan, som påpeget nedenfor.  
 
 
RESUMÉ 
 
Denne del af høringssvaret er delt op i 3 overordnede sektioner  
 
Del 1 præsenterer 92-gruppens og Globalt Fokus holdning til de konkrete ændringsforslag, som 
nævnt ovenfor.  
92-gruppen og Globalt Fokus er overordnet set tilfreds med, hvordan de relevante dele af 
transparens- og regnskabsdirektiverne er foreslået til at blive implementeret i dansk lovgivning. Der 
er dog stadig brug for specifikke ændringer; mere konkret ift. ikrafttrædelse af loven, samt adgangen 
til og formatet af virksomhedernes rapporteringer.  
 
Del 2 påpeger, at det er nødvendigt for den danske regering at gå videre end de specifikke krav stillet 
af de to relevante direktiver. Det er 92-gruppens og Globalt Fokus holdning, hvilken også er 
understøttet af EU-kommissionen, at civilsamfundet bør være i stand til at vurdere om udvindings- 
og primærskovningsindustrien leverer tilstrækkelig værdi til de samfund disse opererer i, og at 
multinationale selskaber lige så vel som regeringer skal kunne holdes til ansvar for betalinger 
foretaget indenfor disse industrier.  
Derfor foreslår 92-gruppen og Globalt Fokus, at det indarbejdes i lovforslaget, at 1) kontrakter 
indgået mellem virksomheder inden for disse industrier og de respektive offentlige myndigheder skal 
offentliggøres, og 2) at der bør stilles krav til, at virksomheder inden for disse industrier skal foretage 
en fuld land-for-land rapportering. 
 
Del 3 fremhæver, at krav om fuld land-for-land rapportering vil være til gavn for alle virksomheder, 
der er dækket af årsregnskabs- og værdipapirhandelsloven. 
 
Del 1 – de konkrete ændringsforslag, der skal implementere de relevante dele af transparens- 
og regnskabsdirektiverne i dansk lov 
 
92-gruppens og Globalt Fokus overordnede bemærkninger 
92-gruppen og Globalt Fokus anser kravene om, at virksomheder inden for udvindings- og 
primærskovningsindustri skal rapportere, hvad de betaler til myndighederne i de lande de opererer i, 
som et vigtigt og substantielt skridt i den rigtige retning. Oplysninger der afstedkommer fra denne 
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rapportering kan bruges af alle parter til at arbejde for, at udviklingslandene beholder den 
retsmæssige værdi fra eksporten af deres naturressourcer, og at myndigheder i disse lande bliver 
holdt ansvarlige for deres brug af offentlige midler.  
92-gruppen og Globalt Fokus finder derfor direktivernes krav og deres implementering i dansk ret  
positivt, og noterer sig, at de foreslåede lovændringer i paragrafferne 99c, 128a i årsregnskabsloven 
og paragraf 27 stk. 13 i værdipapirhandelsloven i det store og hele tilfredsstillende implementerer 
kravene fra de relevante direktiver.  
 
92-gruppens og Globalt Fokus konkrete bemærkninger 
Dog er der stadig nogle punkter, hvor 92-gruppen og Globalt Fokus har konkrete anbefalinger til 
ændringerne foreslået i lovforslaget.  
 
Ikrafttræden af lovforslaget 
Lovforslaget som helhed er foreslået med ikrafttrædelse for finansåret 2016, hvilket betyder at de 
første afrapporteringer som følge af de foreslåede ændringer først bliver tilgængelige i midten af 
2017. Givet afrapporteringernes vigtige karakter ser 92-gruppen og Globalt Fokus meget gerne, at de 
nævnte krav til virksomheder inden for udvindings- og primærskovningsindustri træder i kraft 
allerede for finansåret 2015.  
 
Formatet af og adgang til oplysninger, som fremkommer fra afrapporteringen 
92-gruppen og Globalt Fokus vil dernæst pointere, at formatet af og adgangen til oplysningerne om 
virksomhedernes betalinger til myndigheder i enkelte lande bør adresseres i lovforslaget. Mere 
konkret understreger 92-gruppen og Globalt Fokus, at oplysningerne skal kunne bruges af 
civilsamfund, aktivister og myndighedspersoner verden over, og at følgende derfor bør tages til 
efterretning: 

- Oplysninger om virksomheders betalinger til myndigheder i de enkelte lande bør være 
offentlige og lettilgængelige på virksomhedernes hjemmeside i et format, som nemt kan 
bruges i fx regneark til brug for udenforstående aktører, og bør som minimum offentliggøres 
på dansk og engelsk.  

- Det bør endvidere specificeres, at oplysningerne om virksomhedernes betalinger skal være 
gratis tilgængelige for alle, og at det derfor ikke er tilladt for virksomheder at opkræve 
betaling som modydelse for adgang til oplysningerne.  

 
 
Del 2 – nødvendige videre skridt for at sikre fuld åbenhed om betalinger inden for udvindings- 
og primærskovningsindustri 
 
I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det at formålet med de for denne høringssvars relevante 
ændringer er at ”skabe øget åbenhed om betalinger for udnyttelse af ikke-fornybare ressourcer,. 
Formålet med oplysningskravet er således primært åbenhed om modtagerne af betalingerne, og ikke 
i så høj grad åbenhed om de omfattede virksomheders finansielle forhold. Åbenhed om hvilke 
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myndigheder, der har modtaget betalinger, er særligt relevant for så vidt angår lande, der har en 
svag offentlig administration samt høj risiko for korruption og misbrug af offentlige midler”13. 
 
Hertil er det værd at bemærke, at 92-gruppen og Globalt Fokus naturligvis er positive overfor og 
enige i, at åbenhed omkring modtagersiden af betalingerne er vigtig ift. bl.a. at undgå korruption og 
misbrug af offentlige midler. Vi vil dog understrege, at denne åbenhed omkring betalinger lige så vel 
bør gælde for den side, der foretager betalingerne; de multinationale selskaber.  
 
Dette er EU-Kommissionen også opmærksom på, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i 
Kommissionens ”Impact Assessment for Financial Disclosures on a Country by Country Basis”: “A 
degree of [multinational corporation] accountability would also be created, as over the life of a 
project the total payments to government would be known so that civil society would be in a position 
to question whether the contracts entered into between the government and extractive and loggers of 
primary forests delivered adequate value to society and government”14 (understregninger tilføjet). 
Det er 92-gruppens og Globalt Fokus klare opfattelse, at direktiverne ikke stiller noget til hindring 
for at stille disse krav til de selskaber direktiverne berører.  
 
Grundet olie, gas og mineralers ikke-fornybare natur er det af afgørende vigtighed, at civilsamfundet 
i lande, der eksporterer disse naturressourcer, har mulighed for at vurdere om landet og 
lokalsamfundene, deriblandt oprindelige folk, får en retfærdig andel af værdien af deres 
naturressourcer. Netop EU-kommissionens betragtning om, at civilsamfundet skal være i stand til at 
vurdere om udvindings- og primærskovningsindustrien leverer tilstrækkelig værdi til samfundet og 
regeringen i de lande industrien opererer i, er hovedfokusset for denne del af 92-gruppens og Globalt 
Fokus høringssvar. Åbenhed om virksomheders betalinger til statskassen er naturligvis vigtigt i dette 
henseende, men er ikke tilstrækkeligt i sig selv.  
 
Derfor foreslår 92-gruppen og Globalt Fokus, at der i lovforslaget dels indføres krav om 
offentliggørelse af kontrakter indgået mellem virksomheder og regeringsinstanser, og dels at der 
stilles krav, til at virksomheder inden for disse industrier foretager en fuld land-for-land rapportering.  
 
Offentliggørelse af kontrakter, der er indgået mellem virksomheder og myndigheder omkring 
de i lovforslaget nævnte betalinger til myndigheder vil give civilsamfundet mulighed for at 
undersøge ikke bare hvad firmaerne har betalt, men også om de har betalt det de skal ift. deres 
kontrakter. Det vil ydermere henlede opmærksomheden på eventuelle skatterabatter eller andre 
specifikke indrømmelser givet til virksomhederne, og dermed sætte civilsamfundet bedre i stand til at 
vurdere udvindings- og primærskovningsindustriens bidrag til samfundet som helhed, og grundlaget 

                                            
13 S 53 
14 European Commission, Part II Impact Assessment for Financial Disclosures on a Country by Country Basis, October 
2011, section 7.1.1, side 35: 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/sme_accounting/review_directives/20111025-impact-assessment-
part-2_en.pdf   
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for dette. Offentliggørelse af kontrakter indenfor udvindingsindustri er desuden anbefalet af 
Verdensbanken15. 

Derudover bør der i lovforslaget stilles krav til, at virksomheder inden for udvindings- og 
primærskovningsindustri, der bliver indbefattet af kravene om oplysninger om betalinger til 
regeringer, afgiver en fuld land-for-land rapportering. Dette er i tråd med anbefalinger fra bl.a. 
OECD og G2016, og er allerede indført for banksektoren i EU, ifm det fjerde Kapitalkravsdirektivs 
artikel 89.  
 
En sådan fuld land-for-land rapportering indebærer at virksomhederne bl.a. bør offentliggøre17: 

- Et samlet overblik over koncernen. Mere specifikt en liste over alle lande/jurisdiktioner, hvor 
selskabet opererer, og navnene på alle sine datterselskaber, der opererer i hvert af disse 
lande/jurisdiktioner; 

- Finansielle resultater i alle lande/jurisdiktioner, hvor virksomheden opererer. Her bør 
virksomhederne offentliggøre vigtige finansielle oplysninger, såsom omsætning (indkomst 
eller salg), overskud (forskellen mellem omsætning og omkostninger), antal medarbejdere og 
lønomkostninger; 

- Oversigt over aktiver: alle de ejendomme selskabet ejer i hvert land/jurisdiktion, dets værdi, 
og hvad det koster at vedligeholde det, og; 

- Skatteinformationer om hver enkelt skattebetaling; og derudover fuldstændige oplysninger 
om gæld. 

Det nævnes i lovforslaget, at ”der lægges op til, at der ikke på nuværende tidspunkt implementeres 
strengere krav i dansk lovgivning end krævet efter direktivet for at fremme lige 
konkurrenceforhold”18. Hertil vil 92-gruppen og Globalt Fokus nævne, at krav om offentliggørelse af 
kontrakter og aflæggelse fuld land-for-land rapportering er standarder der, som nævnt ovenfor, er 
anbefalet og delvist implementeret af toneangivende vægtige internationale institutioner som OECD, 
G20, Verdensbanken og EU. Disse standarder kommer derfor med stor sandsynlighed til, inden for 
en nær fremtid, at udgøre generelle obligatoriske standarder, og dermed udgangspunktet for de lige 
konkurrenceforhold virksomheder skal operere ud fra. Det vil derfor ikke skade de lige 
konkurrenceforhold at implementere de nævnte krav i lovgivningen allerede nu; det vil tværtimod 
sætte Danmark på forkant med en udvikling, der er irreversibelt gang indenfor at sætte nye 
standarder for virksomheders konkurrenceforhold inden for udvindings- og primærskovningsindustri.  
 
 
 
 
 

                                            
15 http://wbi.worldbank.org/wbi/news/2014/01/28/world-bank-and-partners-publish-book-
mining-contracts 
16 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/guidance-on-transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-
reporting_9789264219236-en 
17 Concord Europe 2013: Spotlight on EU Policy Coherence for Development 
18 Side 54 i lovforslaget 
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Del 3 - Fuld land-for-land rapportering bør indføres for alle sektorer for at adressere 
skatteunddragelse 
I bemærkningerne til lovforslaget nævnes det, at regeringen lægger op til ”en direktivnær 
implementering for så vidt angår kravene om betalinger til myndigheder i forbindelse med aktiviteter 
inden for udvinding af olie, gas, mineraler osv., hvor kravene kun implementeres for de 
virksomheder, som følger af direktivet”19.  
 
Det er 92-gruppens og Globalt Fokus holdning, at en fuld land-for-land rapportering er ønskelig, ikke 
blot inden for udvindings- og primærskovningsindustri, men inden for alle sektorer; og at sådanne 
krav som nævnt ovenfor derfor bør indføres som gældende for alle virksomheder der er dækket af 
årsregnskabs- og værdipapirhandelsloven.  
 
De tidligere nævnte anbefalinger fra OECD og G20 af fuld land-for-land rapportering gælder alle 
sektorer, og ikke blot udvindings- og primærskovningsindustri, og er allerede i gang med at blive 
implementeret – som eksemplificeret ved EU’s fjerde Kapitalkravsdirektiv. Fuld land-for-land 
rapportering kan altså, i tråd med ovenfor nævnte argumenter, ses som en fremtidig obligatorisk 
generel standard for multinationale virksomheders foretagender, og at indføre denne standard for alle 
virksomheder der er dækket af Årsregnskabs- og Værdipapirhandelsloven er derfor kun i Danmarks 
interesse.  
 
Derudover er generel fuld land-for-land rapportering for alle sektorer i alle interessenters interesse, 
da en sådan afrapportering bl.a. kan tjene til at afsløre multinationale virksomheders eventuelle 
aggressive skatteminimerende adfærd. Sådan adfærd fører til tab af milliarder i tabte skatteindtægter 
for både Danmark20, EU21 og udviklingslandene22, og er blevet kritiseret samstemmende af både 
erhvervs- og vækstministeren23, statsministeren24 og skatteministeren25.  

 
 
 
 
 
 

                                            
19 Side 42 i lovforslaget 
20 Regeringen anslår et tab i skatteindtægter på mellem 3 og 5 mia kr årligt - Regeringen 2014: 
Styrket indsats mod skattely, side 2 
21 Kommissionen anslår et samlet tab i skatteindtægter for EU på op til € 1000 mia årligt - 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/a_huge_problem/index_en.h
tm  
22 Udviklingsorganisationer anslår et tab for udviklingslande på op til 900 mia kr årligt - Concord 
Europe 2013: Spotlight on EU Policy Coherence for Development side 26 
23 http://politiken.dk/oekonomi/fokus_oekonomi/Luxembourg_laekage/ECE2465420/region-
syd-vil-undgaa-handel-med-selskaber-i-skattely/ 
24 http://www.jyllands-‐posten.dk/premium/indland/ECE5498197/danmark-‐presser-‐pa-‐for-‐skatte-‐
indgreb/ 
25 http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2014/september/skatteministeren-
hilser-oecd-anbefalinger-mod-aggressiv-skatteplanlaegning-velkomne/ 


