CSR Prisen 2018
Hvem udmærker sig og udgiver de bedste CSR rapporter i Danmark? Med CSR Prisen 2018 vurderes de 50 største
danske virksomheders rapportering om samfundsansvar, og dommerpanelet peger på, hvem der skal nomineres,
og hvem der skal vinde. Vær med, når vi kårer vinderne af CSR Prisen 2018 den 10. oktober, 2018 på Børsen.

Prisens formål

Med CSR Prisen 2018 sætter FSR - danske revisorer fokus på god praksis inden for CSR rapportering blandt de 50
største danske virksomheder. Vi ønsker at hylde de danske virksomheder, der udmærker sig med en
tillidsvækkende og relevant rapportering og et regnskab af høj kvalitet, der skaber transparens om
virksomhedens samfundsansvar og værdiskabelse, og som kan være til inspiration for andre virksomheder.

Prisen i 2018

FSR – danske revisorers CSR Pris har løbende udviklet sig, og i år er det 24. gang, at revisorernes brancheforening
uddeler priser for danske virksomheders CSR rapportering. I år fokuseres prisen omkring de 50 største danske
virksomheders rapportering om samfundsansvar.
Virksomhedernes rapportering vurderes ud fra fire kriterier, og dommerpanelet afgør hvilke virksomheders
rapportering, der fortjener at blive nomineret til at vinde CSR Prisen 2018. Dommerpanelet har frihed til at
nominere op til ni virksomheder og uddele op til tre priser. Panelet kan også tildele en eller flere anerkendelser
til virksomheder, hvis rapportering på udvalgte områder er særlig innovativ blandt de 50 virksomheder.

Kriterier

Fire kriterier danner grundlag vurderingen af virksomhedernes rapportering om samfundsansvar. Med
kriterierne ønsker vi gennemgående at vægte tillid og transparens, så målgrupperne for rapporteringen i højere
grad kan anvende rapporteringen i deres beslutninger og dermed øge relevansen af troværdig rapportering.
Hvert af de fire kriterier indeholder en række underkriterier.
1. Kriterie: Strategisk retning og klar rød tråd
- der lægges særlig vægt på, om rapporteringen indeholder en klar ambition i forhold til CSR, om der er sat
mål, samt om der er en beskrivelse af væsentlige CSR-risici og -muligheder i relation til virksomhedens
forretningsaktiviteter.
2. Kriterie: Væsentlighed og balance
- der lægges særlig vægt på klar koncernrapportering, der afgrænser den periode, som rapporten dækker,
samt hvilke dele/dattervirksomheder/driftssteder mv. der er medtaget. Desuden vægtes det, om vurdering
af væsentlighed beskrives i forhold til rapporteringen, og om dilemmaer/udfordringer for virksomhedens
arbejde med CSR er medtaget. Endelig vægtes det, om virksomheden benchmarker sin performance i
forhold til andre virksomheder, og om der henvises til offentliggjort erklæring fra en uvildig tredjepart.
3. Kriterie: Brugbare og pålidelige data
- der lægges særlig vægt på, om rapporteringen indeholder kvantitative performance data, KPI'er og/eller
ESG nøgletal, og om disse rapporteres i forhold til tidligere års performance, herunder om positive og
negative udviklinger forklares. Desuden vægtes det om, der henvises til en regnskabspraksis, hvor det
beskrives hvilke kilder og metoder, der er brugt til opgørelse af data.
4. Kriterie: Virksomhedens bidrag til FN's verdensmål
- der lægges særlig vægt på, om det er beskrevet, hvorfor verdensmålene er relevante for virksomheden, og
om der er rapporteret eksplicit om virksomhedens bidrag/fremdrift ift. verdensmålene.
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De 50 største danske virksomheder er valgt på baggrund af følgende kriterier: Børsnoterede C25 virksomheder
med hovedsæde i Danmark og flere end 500 medarbejdere, suppleret med de største virksomheder målt ud fra
omsætning på Børsens Top 1000 liste (udgivet 9/10-2017) med hovedsæde i Danmark og koncernrapportering
for lovpligtig redegørelse for samfundsansvar. Rapportering udgivet senest 31. maj, 2018 bliver inkluderet i
vurderingen til CSR Prisen 2018, som tager udgangspunkt i den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar.
Henvisninger fra rapporteringen inddrages i det omfang, de er relevante for de fire kriterier.

Proces

Processen frem mod prisuddelingen er som følger:








Virksomhedernes rapportering vurderes i forhold til de fire kriterier og tilhørende underkriterier.
De virksomheder, der scorer bedst på et eller flere af de fire kriterier, går efter en indledende teknisk
analyse videre til en arbejdsgruppe under FSR – danske revisorers CSR-udvalg. Hver rapport vurderes
kvalitativt af to uafhængige medarbejdere fra hhv. Beierholm, Deloitte, EY og PwC ud fra kriterierne forud
indstillingen til dommerpanelet.
De indstillede virksomheder vurderes af dommerpanelet, som afgør hvilke virksomheder, der skal
nomineres og indkaldes til et møde med dommerpanelet.
De nominerede virksomheder inviteres til møde med dommerpanelet d. 10. september, 2018.
Dommerpanelet afgør hvilke virksomheder, der skal modtage CSR Prisen 2018 og evt. anerkendelser.
CSR Prisen uddeles på Børsen hos Dansk Erhverv d. 10. oktober, 2018.

Dommerpanelet

Dommerpanelet består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organisationer, den finansielle sektor,
uddannelsesinstitutioner m.fl. og har i 2018 følgende medlemmer:












Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Københavns Fondsbørs/Nasdaq
Ole Buhl, Head of ESG, ATP
Jacob Fjalland, International Programchef, WWF
Niels Granholm-Leth, Head of Equity Research, Carnegie Investment Bank og formand for
Regnskabsudvalget, Finansforeningen
Esben Høstager, CEO, HØSTAGER │ SOLO
Mia Kaspersen, Assistant Professor, CBS
Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark
Nina Movin, Direktør, Otto Mønsted
Pia Mulvad Reksten, Programchef / Arbejdsmarked og Uddannelse, LO
Claus Teilmann Petersen, Department Director, Institut for menneskerettigheder
Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv

Prisuddeling på Børsen

Vi opfordrer alle med interesse i rapportering om virksomheders samfundsansvar til at deltage, når CSR Prisen
2018 uddeles onsdag d. 10. oktober, 2018 på Børsen hos Dansk Erhverv i København. Prisen uddeles i
forbindelse med årets CSR konference, som arrangeres i samarbejde med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen.
Sæt kryds i kalenderen d. 10. oktober, 2018 kl. 13.00 - 17.00 til konference, prisuddeling og efterfølgende drinks.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til CSR Prisen 2018, så kontakt venligst sekretær i FSR - danske revisorer Mette Conradsen
på telefon: 33 69 10 21 / e-mail: mcr@fsr.dk.
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