lancering af
csr prisen 2021
– bedste rapporter
om samfundsansvar
og bæredygtighed

CSR Prisen 2021 hylder de bedste rapporter om samfundsansvar og bæredygtighed blandt store danske
virksomheder. Vi nominerer og uddeler priser til børsnoterede og unoterede virksomheder.
Vi opfordrer store virksomheder til at indstille jeres seneste rapport og komme med på listen over virksomheder, der vurderes til CSR Prisen 2021.

www.fsr.dk/csrprisen2021

Spred budskabet

Hjælp os gerne med at sprede budskabet om CSR Prisen 2021 og muligheden for, at store
danske virksomheder kan indstille deres rapport til vurdering.
#CSRPrisen2021

FSR - danske revisorer sætter med CSR Prisen 2021 fokus på god praksis inden for rapportering om virksomhedens samfundsansvar og bæredygtighed. Vi anerkender de store danske virksomheder, der i deres årlige regnskab skaber gennemsigtighed og troværdighed
om deres tilgang og resultater, og som på den måde kan være en inspiration for andre.

CSR Prisen i 2021
I 2021 nominerer og priser
FSR – danske revisorer rapporter inden for to kategorier blandt store virksomheder: Henholdsvis store
børsnoterede og unoterede virksomheder.

Vi har udvalgt de 50 største
danske virksomheders rapporter til vurdering, og vi
opfordrer derudover store
virksomheder til at indstille
jeres rapport til CSR Prisen
2021, så puljen af virksomhedsrapporter udvides.

Vi uddeler CSR Prisen 2021
på Børsen i København
tirsdag d. 26. oktober, 2021 i
forbindelse med den årlige
konference om samfundsansvar og bæredygtighed
som arrangeres af Dansk
Erhverv, Erhvervsstyrelsen
og FSR - danske revisorer.
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Vurderingskriterier
Virksomhedernes rapporter bliver alle vurderet ud fra tre hovedkriterier. Udgangspunktet for
vurderingen er den seneste rapport, som indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og som senest er udgivet d. 31. maj, 2021. Henvisninger fra rapporten inddrages kun i det omfang, at de omtales direkte og har direkte relevans for de opstillede vurderingskriterier.

Relevant og væsentlig
Virksomhedens rolle i samfundet og strategi for bæredygtighed: Vi vurderer, om rapporten udmærker sig ved klart at introducere virksomhedens overordnede formål, forretningsmodel og rolle i
samfundet. Vi ser efter, om koblingen til virksomhedens bæredygtighedsstrategi er klart beskrevet
med kort- og langsigtede ambitioner, prioriteter og mål, herunder om Paris-aftalen og udvalgte FN
Verdensmål med delmål understøttes, samt hvordan bæredygtighed er ledelsesmæssigt forankret i
organisationen. Det forventes, at virksomheden refererer til frivillige standarder og rammeværk, som
virksomheden arbejder med på bæredygtighedsområdet.
Vi ser også efter, om virksomheden redegør for processer for identificering og vurdering af væsentlige bæredygtighedsforhold i virksomheden og i værdikæden.

Balance og transparens
Virksomhedens negative og positive påvirkninger: Vi vurderer, om rapporten balanceret beskriver
virksomhedens aktuelle og potentielle negative og positive effekt på omverdenen fra virksomhedens
drift og værdikæde, og om der konkret redegøres for risikobillede og –mulighedsaspekter inden for
bæredygtighed på kort og lang sigt, samt om virksomhedens håndtering af disse. Dels i forhold til,
hvordan virksomheden arbejder for at minimere negative påvirkninger, og dels hvordan virksomheden
arbejder for at udvikle og skalere løsninger, der understøtter bæredygtig omstilling og positive systemiske forandringer i samfundet.
Vi ser på, om virksomhedens indflydelsessfære italesættes, herunder hvordan aktuelle og forventede dilemmaer og udfordringer håndteres af virksomheden og af dens branche i relation til at fremme samfundsansvar og forvalte bæredygtighed. Vi ser også efter, om udefrakommende forhold som COVID-19
er sat i perspektiv, herunder om den kort- og langsigtede effekt for virksomheden og det strategiske
arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed omtales.

Brugbar og troværdig
Virksomhedens fremdrift i arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed: Vi vurderer, om
rapporten redegør for fremdrift for rapporteringsåret i forhold til virksomhedens ambitioner, prioriteter og mål ved brug af performance indikatorer (KPI’er), der understøtter strategien. Vi ser på, om
virksomheden benytter standardiserede KPI’er, der dækker miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold
(ESG) samt KPI’er, der har særlig relevans for branchen. På klimaområdet er det en forventning, at
udledning af CO2 opgøres i scope 1 og 2, og hvor relevant i scope 3, i henhold til Greenhouse Gas
(GHG)Protocol.
Vi ser også efter, om virksomheden medtager flere års data, forklarer negative og positive udviklinger
i data og redegør for anvendt regnskabspraksis, der angiver rapportens afgrænsning, hvordan KPI’er
er opgjort, samt eventuelt med reference til standarder og/eller guidance. Vi noterer også, om der er
en revisorerklæring med sikkerhed, og hvilke data og dele af rapporten denne dækker.
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Indstil jeres
rapport

FSR - danske revisorer giver alle store virksomheder mulighed for at indstille deres rapport til vurdering til
CSR Prisen 2021. Vi har allerede udvalgt 50 store danske virksomheder til vurdering. Hvis jeres virksomhed
ikke er på listen, opfordrer vi jer til at indstille jeres seneste rapport og være med i konkurrencen om hvem,
der udgiver de bedste rapporter blandt store virksomheder i Danmark.
Indstillingskrav
For at indstille jeres rapport skal virksomheden have hovedsæde i det danske rigsfællesskab (Danmark,
Færøerne og Grønland) og have flere end 250 medarbejdere. Rapporten skal senest være udgivet d. 31. maj,
2021 og skal omhandle virksomhedens årlige redegørelse for samfundsansvar.
Vi ønsker at skabe fuld transparens om de virksomheder, hvis rapporter bliver vurderet til CSR Prisen 2021. Vi
offentliggør derfor den samlede liste af virksomheder efter deadline for indstillinger til prisen.
Deadline for indstilling – 2. juni 2021
I indstiller jeres virksomheds rapport ved at uploade den til FSR – danske revisorers hjemmeside:
www.fsr.dk/csrprisen2021.
Der er deadline for indstilling af jeres rapport onsdag d. 2. juni, 2021. I vil modtage en bekræftelse per e-mail
efter modtagelsen af jeres indstilling.

Spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til CSR Prisen 2021, er I velkommen til at kontakte:
Pernille Risgaard
Projektleder for CSR Prisen 2021, P&Co
pr@pcompany.dk
+45 4026 1433

Mette Conradsen
Sekretær, FSR - danske revisorer
mco@fsr.dk
+45 3369 1021

/ 4

CSR PRISEN 2 02 1

50 udvalgte

virksomheder
Vi har allerede orienteret de 50 store danske virksomheder, som indgår i puljen til vurdering. På baggrund
af Børsens Top 1000 liste målt ud fra omsætning (udgivet den 13. januar, 2021) har vi valgt de 25 største
børsnoterede virksomheder og de 25 største unoterede virksomheder, der har hovedsæde i Danmark,
flere end 250 medarbejdere og som udgiver en selvstændig koncernrapport, der omfatter redegørelse for
samfundsansvar jf. årsregnskabsloven § 99 a eller tilsvarende.

Børsnoterede
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Unoterede

A. P. Møller-Mærsk
Carlsberg
Coloplast
Danske Bank
Demant
DFDS
DSV Panalpina
FLSmidth
GN Group/GN Store Nord
ISS
Jyske Bank
Lundbeck
NKT
Norden
Novo Nordisk
Novozymes
Pandora
Per Aarsleff
Rockwool International
Schouw og Co.
Solar
TopDanmark
Tryg
Vestas Wind Systems
Ørsted
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Arla Foods
Bestseller
Coop
Dagrofa
Danfoss
Danish Agro
Danich Crown
DLG
Equinor Refining Denmark
Falck
Grundfos
Jysk
LEGO
Monjasa
Nykredit
PensionDanmark
PFA
Rambøll-Gruppen
Rema 1000 Danmark
Salling Group
Semler
Stark Group
TDC
USTC
Velliv
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Proces fra

indstilling
til uddeling
9. april

primo juni

FSR - danske revisorer lancerer
proces for CSR Prisen 2021.

FSR - danske revisorer offentliggør samlet liste af virksomheder til CSR Prisen 2021.

2. juni

ultimo juni

Deadline for virksomhedernes
indstilling af rapporter til CSR
Prisen 2021.

FSR - danske revisorerlaver en
indledende screening af alle
virksomhedernes rapporter
ud fra vurderingskriterierne.
De rapporter, der scorer højest,
går videre til en arbejdsgruppe
under FSR- danske revisorers
Udvalg for Samfundsansvar
og Bæredygtighed (USB).

/ 6

CSR PRISEN 2 02 1

primo september

ultimo september

Dommerpanelet vurderer
grundigt de videresendte
rapporter og på et møde samstemmer de, hvilke virksomheder, der skal nomineres til
CSR Prisen 2021.

Dommerpanelet afgør derefter,
hvilke af de nominerede virksomheder, der skal modtage
CSR Prisen 2021.

2021

medio august

23. september

26. oktober

USB’s arbejdsgruppe vurderer
de videresendte rapporter i
dybden ud fra de tre vurderingskriterier. Hver rapport
vurderes af to uafhængige
medarbejdere fra henholdsvis
Beierholm, Deloitte, ESG-Insight, EY, KPMG og PwC.
Vurderingerne sammenstilles,
og de rapporter, der scorer
højest, går videre til dommerpanelet.

De nominerede virksomheder
deltager i et kort møde med
dommerpanelet, hvor virksomhedens rapport drøftes, og
panelet kan stille spørgsmål
til virksomhedens repræsentanter.

FSR - danske revisorer hylder
de nominerede virksomheder
og annoncerer vinderne af
CSR Prisen 2021 på Børsen i
København.
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Dommerpanel
Dommerpanelet består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund:

• Anders Eldrup, formand, Danmarks Grønne Investeringsfond, og næstformand, CONCITO
• Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets Denmark, Københavns Fondsbørs/Nasdaq
• Jacob Fjalland, miljøfaglig chef, WWF Verdensnaturfonden
• Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv, og Næstformand, DIEH
• Mette Boye, næstformand, Institut for menneskerettigheder, og sekretariatschef, Dansk Miljøteknologi
• Mia Kaspersen, Associate Professor, Copenhagen Business School (CBS)
• Michael Albrechtslund, direktør, Finansforeningen/CFA Society Denmark
• Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og forkvinde, Kvinderådet
• Niels Ploug, direktør, Personstatistik, Danmarks Statistik
• Nina Movin, direktør, Otto Mønsted
• Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Network Denmark, og formand, 2030-panelet

Dommerpanelet afgør hvilke virksomhedsrapporter, der skal nomineres til CSR Prisen 2021. De nominerede virksomheder indkaldes til et møde med dommerpanelet inden de træffer endelige beslutning om hvem, der skal modtage CSR Prisen 2021.

#CSRPrisen2021

