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Dommerpanelet har til CSR Prisen 2018 nomineret seks virksomheder, som særligt udmærker sig for 
deres rapportering om samfundsansvar, og H.K.H Kronprinsessen kårer vinderne d. 10. oktober 2018. 
 
Læs om CSR Prisen, de nominerede, kriterierne og dommerpanelet.



50 virksomheders 
rapporteringer  
er blevet  
vurderet til  
csr prisen 2018 

Med CSR Prisen 2018 sætter 
FSR - danske revisorer fokus 
på god praksis inden for rap-
portering om Corporate Social 
Responsibility (CSR) blandt Dan-
marks største 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 virk-
somhedens samfundsansvar 
og værdiskabelse, og som kan 
være til inspiration for andre 
virksomheder.

Prisen har løbende udviklet 
sig, og i år er det 24. gang, at 
FSR - danske revisorer uddeler 
prisen.

H.K.H Kronprinsessen kårer  
vinderne d. 10. oktober  
2018 på Børsen i forbindelse 
med CSR Konferencen 2018, 
hvor vi sammen med Dansk 
Erhverv og Erhvervsstyrelsen 
sætter fokus på, hvordan  
Danmark bliver bedst til bære-
dygtig business i 2030.



Med CSR Prisen 2018 har FSR – danske revisorer ønsket gennemgående at vægte tillid og transparens, 
så målgrupperne for rapporteringen i højere grad kan anvende rapporteringen i deres beslutninger og 
dermed øge brugsværdien af rapporteringen. 
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Vægtningen giver sig til udtryk i CSR  
Prisens fire kriterier: 

1: Strategisk retning og klar rød tråd
2: Væsentlighed og balance
3: Brugbare og pålidelige data
4: Virksomhedens bidrag til FN's  
 verdensmål. 

På baggrund af disse kriterier har dom- 
merpanelet valgt at nominere seks virk-
somheder til CSR Prisen 2018.

På de følgende sider får du et lille indblik 
i dommerpanelets vurderinger, og infor-
mation om de seks nominerede virksom-
heder og deres rapportering.

Dommerpanelet består af udvalgte 
repræsentanter fra dansk erhvervsliv, 
organisationer, den finansielle sektor, ud-
dannelsesinstitutioner 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 Falck, Direktør, Global  
 Compact Network Denmark
• Nina Movin, Direktør, Otto Mønsted
• Pia Mulvad Reksten, Programchef  
 / Arbejdsmarked og Uddannelse, LO
• Claus Teilmann Petersen, Depart- 
 ment Director, Institut for Menneske- 
 rettigheder
• Malene Thiele, CSR-chef, Dansk  
 Erhverv

De 50 største danske virksomheder
50 virksomheder er vurderet til CSR Prisen 
2018. De 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 omsæt-
ning på Børsens Top 1000 liste (udgivet 
9/10-2017) med hovedsæde i Danmark 
og koncernrapportering for den lovpligtig 
redegørelse for samfundsansvar. 

Rapportering udgivet senest 31. maj, 
2018 er blevet inkluderet i vurderingen  
til CSR Prisen 2018, som har taget ud-
gangspunkt i den lovpligtige redegørelse 
for samfundsansvar. Henvisninger fra 
rapporteringen til andre rapporter og 
virksomhedens hjemmeside er inddraget 
i det omfang, de har været relevante for 
de fire kriterier.

årets 
nominerede 
virksomheder



A.P. Møller-Mærsk 
er nomineret med rapporten 
”Sustainability Report 2017”

Dommerpanelet fremhæver forordet i A.P. 
Møller-Mærsks bæredygtighedsrapport, 
hvor CEO Søren Skou let og konkret gør rede 
for de CSR-udfordringer, virksomheden står 
overfor. Rapporten indeholder fortællinger 
og data, der på balanceret vis understøtter  
hinanden og skaber en hel og robust rappor- 
tering med velbeskrevne dilemmaer. Endvi-
dere fremhæves rapportens indarbejdning 
af FN’s verdensmål, hvor A.P. Møller-Mærsk 
beretter om virksomhedens negative og 
positive indflydelse på målene. Dommer-
panelet fremdrager oversigten på side 24- 
27, der giver skaber et sublimt overblik. 

Det fremhæves, at rapporten tager udgangs- 
punkt i de forandringer, verden står over for, 
og hvordan de påvirker virksomheden, samt 
hvordan virksomheden påvirker sin omverden. 
A.P. Møller-Mærsks analyse af væsentlighed 
adskiller sig fra andre virksomheders tilgang, 
og rapportens beskrivelse heraf giver et 
godt indblik i arbejdet, samt de elementer der 
ligger bag vurderingen og de udvalgte emner. 

Desuden er rapporten robust på data, der 
både præsenteres på konsolideret niveau 
samt på de enkelte forretningsområder.

Kort om A.P. Møller - Mærsk og  
rapporten
A.P. Møller - Mærsk er en børsnoteret 
integreret transport- og logistikvirksomhed 
med flere brands og er førende i verden 
inden for containershipping. A.P Møller 
Mærsk beskæftiger omkring 76.000 medar-
bejdere i 130 lande og har hovedkvarter i 
København.

A.P. Møller - Mærsk er underlagt årsregn- 
skabslovens krav om redegørelse for 
samfundsansvar jf. § 99 a, og rapporten 
udgør virksomhedens Communication on 
Progress til FN’s Global Compact. Rapporten 
indeholder en revisorerklæring (ISAE 3000, 
begrænset grad af sikkerhed) og henviser  
til de anvendte regnskabsprincipper, som 
kan downloades fra virksomhedens hjem-
meside.
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Carlsberg er nomineret med 
rapporten ”Sustainability  
Report 2017”

Dommerpanelet betragter Carlsbergs bære- 
dygtighedsrapport som solid, let læselig og 
velstukturet. Rapportens balance frem-
hæves, idet der også er omtale af forhold, 
hvor det ikke er gået som forventet, og 
hvortil der gives en forklaring. Desuden er 
rapporten fremadskuende, og dommer-
panelet fremhæver rapportens meget klare 
beskrivelse af bæredygtighedsstrategien 
’together towards zero’. 

Det fremdrages, at Carlsbergs selektive til-
gang til fire fokusområder i strategien, som 
rapporten er bygget op omkring, fungerer 

rigtig godt. Endvidere fremdrager dom-
merpanelet opsamlingen ’what we said, 
what we did, action towards zero’, der tager 
læseren i hånden og beskriver, hvordan virk-
somheden eksekverer på sin strategi inden 
for hvert af de fire områder.  

Rapportens styrke er desuden dens 
inkorporering af FN’s verdensmål, samt at 
Carlsberg zoomer ind på konkrete områder 
og undermål, hvor virksomheden kan gøre 
en særlig forskel.

Endelig er data med til at understøtte rap-
portens fortælling, og tallene viser samtidig, 
hvor langt virksomheden er kommet i 
forhold til strategiens målsætninger.  

Kort om Carlsberg og rapporten 
Carlsberg er en børsnoteret virksomhed, 
der udvikler og producerer øl og har i dag 
en stor portefølje af produkter, der sælges i 
mere end 150 lande. Carlsberg har til huse 

i København og beskæftiger internationalt 
mere end 41.000 medarbejdere.

Carlsberg er underlagt Årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar jf. 
§ 99 a, og rapporten udgør virksomhedens 
Communication on Progress til FN’s Global 
Compact. Rapporten indeholder en revi-
sorerklæring (ISAE 3000, begrænset grad af 
sikkerhed) og indeholder også de anvendte 
regnskabsprincipper. 



Grundfos er nomineret med 
”Sustainability Report 2017”

Dommerpanelet betegner Grundfos’ bære-
dygtighedsrapport som en god redegørelse, 
der er troværdigt formidlet med en klar rød 
tråd og struktur, og hvor virksomhedens  
ambitioner inden for bæredygtighed og ift. 

FN’s verdensmål står tydeligt frem. Rappor- 
ten har fokus på virksomhedens ’impact’,  
og forordet fra CEO Mads Nipper frem-
hæver nogle af de svære globale og ude-
frakommende udfordringer, som påvirk- 
er virksomheden. Grundfos rapporterer i 
henhold til Global Reporting Initiative (GRI) 
Standarderne og dermed inkluderer rappor- 
ten mange af de elementer, som kende- 
tegner god CSR-rapportering. Rapporten 
inkluderer en velafvejet mængde data, der 
er med til at understøtte fortællingen, uden 
at rapporteringen bliver hverken tør og 
datatung. Rapportens styrke er også vægt-
ningen mellem cases og rapportering om 
aktiviteter og virksomhedens performance. 
Dommerpanelet fremhæver rapportens 
kommentering af performance, herunder 
også de negative udviklinger, hvilket bidrag-
er til rapportens balance.

Rapporten udmærker sig ved at indeholde 
en grundig gennemgang af processen bag 
væsentlighedsvurderingen, samt hvordan 

Grundfos arbejder med at inddrage sine 
interessenter. 

Kort om Grundfos og rapporten  
Grundfos er en fondsejet virksomhed og en 
af verdens førende virksomheder inden for 
pumper og leverer løsninger til både varme, 
køl, vandforsyning, spildevand og industri-
elle formål. Grundfos hovedkvarter ligger i 
Bjerringbro, og virksomheden beskæftiger 
globalt ca. 19.300 medarbejder, med selska-
ber i 56 lande og med salg til hele verden.

Grundfos er underlagt årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar 
jf. § 99 a, og rapporten udgør virksom-
hedens Communication on Progress til FN's 
Global Compact. Rapporten, der følger GRI 
Standerne, indeholder et GRI indeks og de 
anvendte regnskabsprincipper. Der er ikke 
en revisorerklæring, men organisationen 
BSR har reviewet rapporten, og der er en 
udtalelse om rapporten fa BSR inkluderet i 
rapporten. 

Passionate about WaterWe are Grundfos Green at Heart Social Responsibility Ethics and Integrity
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Novo Nordisk er nomineret 
med rapporterne ”Communi-
cation on Progress 2017” og 
”Annual Report 2017”

Dommerpanelet fremhæver Novo Nordisk 
for virksomhedens samlede rapportering 
og bifalder kombinationen af virksom-
hedens Communication on Progress (COP) 
rapport, der koncist gennemgår Novo 
Nordisks arbejde med FN Global Compact 
principperne og virksomhedens integrere-
de årsrapport, som er fremadskuende og 
har fokus på forretning og strategi. Novo 
Nordisk er sublime til at lave henvisninger 
til deres hjemmeside, hvor man kan gå i 
dybden med de enkelte emner, hvilket også 
er gældende i forhold til bæredygtighed 

og arbejdet med FN’s verdensmål. Dermed 
favner virksomheden bredt i deres samlede 
rapportering, og dommerpanelet anser beg-
ge rapporter for at være konsistente, solide 
og på et meget højt niveau.  

Hvor COP-rapporten fremhæves for at være 
kort, klar og præcis, fremhæves årsrappor- 
ten for dens indhold af både nutidige og 
tidligere års kvantitative finansielle og ikke- 
finansielle data, hvortil den positive og ne- 
gative udvikling er beskrevet.  I årsrapporten 
er en meget tydelig redegørelse af Novo 
Nordisks strategi, og hvordan virksomheden 
arbejder med den tredobbelte bundlinje. 

Kort om Novo Nordisk og rapporterne   
Novo Nordisk er en børsnoteret global  
medicinalvirksomhed, som står for inno- 
vation og lederskab indenfor behandling 
af diabetes og andre kroniske sygdomme. 
Novo Nordisk har sit hovedsæde i Bag- 
sværd og beskæftiger omkring 42.700 
medarbejdere.

Novo Nordisk er underlagt årsregnskabslo- 
vens krav om redegørelse for samfundsan- 
svar jf. § 99 a. Sammen med årsrapporten 
komplimenterer Communication on Pro-
gress til FN's Global Compact efterlevel- 
sen heraf. Årsrapporten, der er udarbejdet 
i henhold til rammeværket for integreret 
rapportering <IR>, indeholder de anvendte 
regnskabsprincipper og en revisorerklæring 
(kombineret AA1000AS og ISAE 3000, be- 
grænset grad af  
sikkerhed) for 
sociale og  
miljømæssige  
oplysninger.

novo nordisk
ANNUAL
REPORT

2017
A STRATEGY TO
DRIVE CHANGE FOR
PATIENTS’ LIVES

RAISING THE
INNOVATION HEIGHT

GOOD DIABETES
CARE REQUIRES
MORE THAN BLOOD
GLUCOSE CONTROL

WHY SOME PEOPLE
WITH OBESITY NEED
MEDICAL TREATMENT

novo nordisk

COMMUNICATION ON 
PROGRESS 2017



Rethink tomorrow

The Novozymes
Report 2017

1Novozymes A/S
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Novozymes er nomineret 
med rapporten ”The Novo- 
zymes Report 2017”

Dommerpanelet vurderer Novozymes’ 
integrerede årsrapport som en troværdig 
redegørelse af internationalt format, der 
er fremadskuende og som en rapport, 
der sætter virksomhedens produkter og 

muligheder for at bidrage til bæredygtighed 
i centrum. Årsrapporten indeholder virk-
somhedens Communication on Progress til 
FN’s Global Compact som en supplerende 
beretning.  

Dommerpanelet betragter rapporten 
som helstøbt, hvilket understøttes af den 
særdeles gode integrering af finansielle 
og ikke-finansielle oplysninger. Rapporten 
efterlader et indtryk af, at bæredygtighed 
vægtes højt, hvilket særligt afspejles på side 
4-5, hvor finansielle nøgletal præsenteres 
sammen med nøgletal på CSR-området. 

Rapporten formår på en naturlig måde at 
inkorporere samt beskrive relevansen af 
FN’s verdensmål, og de indgår som en del 
af Novozymes’ strategi. Desuden påpeger 
dommerpanelet, at rapporten har en 
solid datarapportering, der understøtter 
redegørelsens fortælling. Dommerpanelet 
ser Novozymes som en frontløber i den 
måde, de præsenterer ikke-finansielle data 

i rapporten og i noterne, hvor fx miljø og 
sociale data præsenteres med udviklings-
forklaringer og tydelig regnskabspraksis.

Kort om Novozymes og rapporten  
Novozymes er børsnoteret og en af verdens 
førende virksomhed inden for bioinnova-
tion, og forsker i samt producerer industrielle 
enzymer og mikroorganismer. Hovedsædet 
er i Bagsværd og Novozymes beskæftiger 
globalt omkring 6.250 medarbejdere. 

Novozymes er underlagt årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 
a, og årsrapporten indeholder virksomhedens 
Communication on Progress til FN's Global  
Compact. De følger Global Reporting Initiative  
(GRI) Standarden, og rapporten indeholder et  
GRI indeks og de anvendte regnskabsprincip- 
per. Rapporten indeholder to revisorerklærin- 
ger – en ift. ESG-data med høj grad af sikker-
hed og en erklæring ift. AA1000 AccountAbili- 
ty principperne (kombineret AA1000AS og 
ISAE 3000, begrænset grad af sikkerhed). 

Ørsted er nomineret med  
rapporterne ”Sustainability 
report 2017”, “Annual report 
2017” samt ”ESG performance 
report 2017"

Dommerpanelet ser bæredygtighedsrap-
porten som en overbevisende rapport, 
der i øjenhøjde tydeligt formår at forklare 
Ørsteds bæredygtighedsstrategi, og den rejse 
som virksomheden befinder sig på. Ørsted 
har en klar ambition med rapporten og 
dommerpanelet fremhæver, den klare rød 
tråd i prioriteter, programmer og håndtering 
af risici, som er understøttet af mål og perfor-
mance-data. Med bæredygtighedsrapporten, 
årsrapporten og ESG performance rapporten 
er det lykkedes at skabe høj kvalitet og sam-

menhæng i rapporteringen, der muliggør, at 
rapporterne kan læses individuelt. 

Rapportens styrke er også Ørsteds beskriv-
else af deres til- og fravalg ift. FN’s verdens-
mål. Dommerpanelet ønsker også at betone, 
hvordan Ørsted beskriver deres negative 
og positive indflydelse på verdensmålene. 
Endvidere fremhæves også rapportens 
konsekvente anvendelse af kvantitative per-
formance data, der viser resultaterne for 2016 
og 2017, samt angiver det fremtidige mål.

Desuden viser Ørsted med tydelige marke- 
ringer i ESG performance rapporten hvilke 
data, der er afgivet revisorerklæring på. 
Selve erklæringen er at finde i årsrapporten.

Kort om Ørsted og rapporterne 
Ørsted er en af Nordeuropas førende en-
ergikoncerner, og forretningen er baseret på 
at producere og handle energi og tilknyttede 
produkter. Ørsteds hovedkvarter er i Frederi-
cia og beskæftiger ca. 5.600 medarbejdere.  

Ørsted er underlagt årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar 
jf. § 99 a, og bæredygtighedsrapporten 
udgør virksomhedens Communication on 
Progress til FN's Global Compact. Årsrappor-
ten indeholder de anvendte regnskabsprin-
cipper og en revisorerklæring (ISAE 3000, 
begrænset grad af sikkerhed) på data, der er 
oplyst i ESG performance rapporten. 

Bæredygtighedsrapport
2017 

Ørsted
En verden der 
udelukkende kører 
på grøn energi

Ørsted 
Årsrapport 2017



De 50 største danske virksomheders rapportering er screenet ud fra et fastlagt sæt af kriterier for at afgøre, 
hvilke rapporter dommerpanelet eventuelt kunne nominere til CSR Prisen 2018. Fire kriterier har dannet 
grundlag for vurderingen af virksomhedernes rapportering om samfundsansvar. Hvert af de fire kriterier 
indeholder en række underkriterier, som her er kort beskrevet.

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.

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.

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.

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.

CS R  P R I S E N  2 0 1 8

/  7

1

2

3

4

årets kriterier



kort om processen

• De 50 virksomheders 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.  
 Forud for en indstilling til dommerpanelet vurderes hver   
 rapport kvalitativt af to uafhængige medarbejdere fra hhv.  
 Beierholm, Deloitte, EY og PwC ud fra kriterierne.

• De indstillede virksomheder vurderes af dommerpanelet,  
 som på et møde den 27. august, 2018 afgør hvilke virksom- 
 heder, der nomineres og skal indkaldes til et møde med  
 dommerpanelet.

• De nominerede virksomheder møder dommerpanelet den  
 10. september, 2018 for at præsentere deres rapportering  
 og svare på spørgsmål fra dommerpanelet.

• Dommerpanelet træffer endelig beslutning om hvilke  
 virksomheder, der skal prises og modtage hhv. pris og   
 anerkendelse som rollemodel.

• CSR Prisen 2018 uddeles af H.K.H Kronprinsessen på Børsen  
 hos Dansk Erhverv den 10. oktober, 2018 ifm. CSR Konferen- 
 cen 2018. 

Tak til dommerpanelet og alle jer, der støtter op om CSR Prisen 
2018. Vi glæder os til at hylde de nominerede og fejre vinderne 
sammen med jer.

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8, 
1306 København K 
www.fsr.dk 


