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2022
BEST-IN-CLASS TIL  
RAPPORTERING OM 
BÆREDYGTIGHED

Tillykke til de otte store danske virksomheder, der er nomineret 
til FSR – danske revisorers CSR Pris 2022 for deres rapportering om 
bæredygtighed, samfundsansvar og ESG. 

Arla Foods, Grundfos, Salling Group og STARK Group er nomineret i 
kategorien for store unoterede virksomheder, og A.P. Møller-Mærsk, 
Carlsberg, Pandora og Ørsted er nomineret i kategorien for store 
noterede virksomheder. 
 
Vi glæder os til at fejre de nominerede og kåre vinderne, når H.K.H.  
Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 d. 11. oktober 2022 på  
Børsen i København.

• Se de nominerede virksomheders rapporter og lad dig  
 inspirere af god praksis.  
• Brug FSR's highlights og opmærksomhedspunkter som  
 indspark til jeres kommende rapportering.  
• Bliv klogere på processen bag CSR Prisen og se, hvem der  
 sidder i dommerpanelet.

https://www.fsr.dk/csrprisen


PRISENS FORMÅL
FSR - danske revisorer (FSR) sætter med CSR Prisen 2022 fokus på  
best-in-class rapportering om bæredygtighed for at fremhæve god  
praksis og være en kilde til inspiration for andre. Prisen hylder store  
danske virksomheder, der udmærker sig med en transparent og  
pålidelig redegørelse om arbejdet med bæredygtighed, virksom- 
hedens samfundsansvar og rapportering om miljø, sociale og 
ledelsesmæssige forhold (ESG). 
 
 
 
 

CSR PRISEN I 2022 
I 2022 nominerer og priser FSR rapportering blandt store unoterede  
og børsnoterede virksomheder. To overordnede kriterier med en  
række underpunkter ligger til grund for en nominering til CSR Prisen, 
og vi vurderer mere end 100 store danske virksomheders rapportering. 

Vi uddeler CSR Prisen 2022 på Børsen i København tirsdag  
d. 11. oktober 2022 i forbindelse med den årlige konference om  
samfundsansvar og bæredygtighed #CSRdag2022 – CSR i en  
brydningstid, som arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen  
og FSR. 

100+ VIRKSOMHEDER

Vi har haft 112 store danske virksomheder i vurderingspuljen til  
CSR Prisen 2022 med en bred repræsentation af brancher – i alt 
er 48 unoterede virksomheder og 64 børsnoterede virksomheder 
med i puljen. Fælles for virksomhederne er, at de har hovedsæde 
i Danmark, flere end 250 medarbejdere og udgiver en selvstæn-
dig koncernrapport, der omfatter redegørelse for samfundsan- 
svar jf. årsregnskabsloven § 99 a eller tilsvarende. 

Se den fulde liste af virksomheder i lanceringspublikationen  
CSR Prisen 2022.
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https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/oktober/csrdag2022---csr-i-en-brydningstid/
https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/oktober/csrdag2022---csr-i-en-brydningstid/
https://www.fsr.dk/Files/Images/Fagligt/CSR/2022/CSR%20Prisen%202022/CSR22_%20Lanceringbrochure.pdf


            Relevans og væsentlighed 

Vi forventer, at rapporten klart introducerer virksom- 
hedens formål, forretningsmodel, ambition inden for 
bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle i samfund- 
ets bæredygtige omstilling. Samtidig forventer vi, at 
rapporten oplyser om, hvordan arbejdet med bære-
dygtighed er forankret i organisationen, herunder 
om bestyrelsens og ledelsens rolle.

 Vi forventer også, at rapporten giver indblik i  
processer for at identificere og vurdere bæredygtig- 
hedsforhold relateret til virksomhedens drift og 
værdikæde og som har betydning for virksomheden 
(udefra-ind perspektiv) og dens påvirkning af sam-
fundet (indefra- ud perspektiv). 

Vi forudsætter, at virksomheden i rapporten over-
skueligt præsenterer de væsentligste bæredygtig- 
hedsforhold, samt adresserer risici og muligheder 
inden for bæredygtighed og ESG. 

Vi forudsætter også, at virksomheden i rapporten 
viser retning med sine strategiske prioriteter, kobling 
til FN’s Verdensmål og har sat sig flere mål inden for 
bæredygtighed på kort, mellemlang og/eller lang 
sigt, herunder mål for absolutte CO2-reduktioner 
(Scope 1, 2 og/eller 3).

            Balance og brugbarhed 

Vi forventer, at væsentlige bæredygtighedsforhold 
på tværs af ’E’, ’S’ og ’G’ afspejler sig i årets indsatser 
for at minimere negative påvirkninger og bidrage til 
positive forandringer for virksomheden og samfundet. 
Desuden at håndtering af sektorrelevante dilemmaer 
og eventuelle sager italesættes. 

Vi forudsætter, at virksomheden sætter ord og tal på 
årets fremdrift op imod virksomhedens strategiske 
prioriteter og mål inden for bæredygtighed, herunder 
at der er transparens om operationelle milepæle for 
langsigtede mål. Samtidig forudsætter vi, at rapporten 
præsenterer flere års ESG-nøgletal i tabelform, at 
CO2-udledning opgøres i Scope 1, 2 og 3 i henhold til 
Greenhouse Gas (GHG) Protokollen, samt at væsent- 
lige negative og positive udviklinger i ESG-nøgletal 
forklares. 

Vi forudsætter også, at virksomheden angiver rappor- 
tens afgrænsning, redegør for anvendt regnskabs- 
praksis, samt brug af frivillige standarder, guidance 
og rammeværk i arbejdet med bæredygtighed og 
ESG-rapportering.

Vi noterer derudover, om der er en revisorerklæring 
med sikkerhed, der dækker rapportering om sam-
fundsansvar og ESG eller dele heraf.

Årets kriterier
Virksomhedernes rapportering er blevet vurderet ud fra to kriterier, 
som har dannet grundlag for en nominering til CSR Prisen 2022.

Udgangspunktet for vurderingen har været den seneste rap-
port, som indeholder virksomhedens lovpligtige redegørelse for 
samfundsansvar, og som senest er udgivet d. 31. maj 2022. Henvis-
ninger fra rapporten er kun inddraget i det omfang, at de omtales 
direkte og har haft direkte relevans for vurderingskriterierne.
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* Primær rapportering vurderet samt supplerede rapportering ud over virksomhedens årsrapport
** Status for SBT engagement ved rapporteringens udgivelse
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Rapportering til 
vurdering* 

Tilslutning til FN 
Global Compact  
og Communica- 
tion on Progress

Omtale af 
Science Based 
Targets 
(SBT)** 

Omtale af Task 
Force on Climate- 
related Disclo-
sures (TCFD) 

Revisor erklæring 
på hele /dele af 
rapporteringen

Bæredygtighedsrapport 
2021 (65 sider) og ESG- 
rapport 2021 (18 sider)

 Ja, tilsluttet i 2008

Ja, SBT forpligtet, mål 
godkendt i 2021

Nej

Ja, høj grad af  
sikkerhed

Ja, tilsluttet i 2002

Ja, SBT forpligtet, afven-
ter godkendelse af mål 

Ja, kort omtalt 

Ja, begrænset  
sikkerhed

Nej

Ja, SBT forpligtet, afven-
ter godkendelse af mål

Nej

Ja, begrænset  
sikkerhed

 Ja, tilsluttet i 2020

Ja, SBT forpligtet, afven-
ter godkendelse af mål

Ja, TCFD indeks

Ja, begrænset  
sikkerhed

Bæredygtigheds- 
rapport 2021 (45 sider)

Sustainability  
Report 2021 (86 sider)

Sustainability  
Report 2021 
(65 sider)

Årets nominerede:
Store unoterede  
virksomheder
Dommerpanelet har nomineret Arla Foods, Grundfos, Salling Group og STARK 
Group til CSR Prisen 2022. De fire store unoterede danske virksomheder er nomineret 
ud af en samlet pulje på 48 unoterede virksomheder. På de næste sider får du et kort 
indblik i dommerpanelets vurderinger af rapporterne.
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Arla er nomineret til  
CSR Prisen 2022 med  
Bæredygtighedsrap-
port 2021, der adresse- 
rer bæredygtighed 
bredt og kommer om-
kring væsentlige ’E’, ’S’ 
og ’G’ emner. Rapporten 

fremstår struktureret og gør det let for læseren at 
navigere mellem Arlas ambitioner, processer og 
målsætninger inden for bæredygtighed. Dommer-
panelet fremhæver en god detaljeringsgrad i  
procesbeskrivelsen for rapportens væsentligheds- 
analyse på s. 60. Her giver Arla indblik i indvirkning 
på interessenter inden for sociale, miljømæssige og 
økonomiske forhold samt forholdenes indvirkning 
på Arlas forretning, samt i ændringer til emnernes 
væsentlighed. 

Rapportens sektion ’Stærke mennesker’ s. 33-44 
fremhæves desuden for beskrivelsen af Arlas arbejde 
med sociale forhold, herunder due diligence inden 
for menneskerettigheder. Arla roses også for italesæt-
telsen af arbejdet med godkendte Science Based 
Targets og indsatser for at reducere CO2-udledningen 
gennem mælkeproduktionen samt beskrivelsen af 
Arlas påvirkning af natur og biodiversitet. Rapporten 
suppleres af Arlas ESG-rapport 2021, der klart frem-
lægger ESG performance over tid, og som kommen-
terer på udviklingen i ESG data. Noterne berører også 
datausikkerheder.  

Kort om Arla og rapporterne 
Arla Foods amba er ejet af flere end 9.400 mælke-
producenter i syv europæiske lande. Arla beskæftiger 
flere end 20.000 medarbejdere globalt, og virksom-
heden har hovedkontor i Viby J. 

Arla er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om rede- 
gørelse for samfundsansvar, og 2021 bæredygtigheds- 
rapporten, der er på 65 sider, udgør virksomhedens 
Communication on Progress til FN’s Global Compact. 
På s. 58 i rapporten er der fem års ESG-nøgletal i tabel-
form, herunder med CO2-udledninger i Scope 1, 2 og 3, 
og tilhørende regnskabspraksis. 2021 ESG-rapporten, 
som udgør 18 sider i årsrapporten, indeholder revisors 
erklæring (ISAE 3000, høj grad af sikkerhed).   

 

 
 

Med Sustainability 
Report 2021 er Grundfos 
nomineret til CSR Prisen 
2022 for en rapport, 
der klart introducerer 
Grundfos’ rolle i sam-
fundets bæredygtige 
omstilling og virksom-

hedens formål. Grundfos’ fire strategiske ambitioner 
fremstår tydeligt, og de viser en klar retning i deres 
prioriteter. Læseren inviteres med ind i virksom-
heden gennem konkrete eksempler på Grundfos’  
arbejder med bæredygtighed, hvilket øger rappor- 
tens læsbarhed og relevans. Samtidig beskriver 
Grundfos klart, hvor de skaber værdi gennem deres 
produkter, og hvor de står overfor sektorspecifikke 
dilemmaer.  

Rapporten har en god balance mellem ’E’, ’S’ og  
’G’ og Grundfos’ væsentlighedsvurdering på s. 66  
giver indblik i virksomhedens proces for analysen.  
Dommerpanelet roser Grundfos’ beskrivelse af  
arbejdet med menneskerettigheder på s. 32, hvor  
det præsenteres indenfor hvilke områder, Grundfos  
har risiko for potentiel negativ indvirkning. Derud- 
over fremhæves Grundfos’ brug af internationale 
standarder, herunder beskrivelsen af arbejdet med 
Science Based Targets og forventninger til at se på 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
som forhold, der øger rapportens troværdighed. 

Kort om Grundfos og rapporten 
Grundfos Holding A/S er en fondsejet virksomhed, 
hvis kerneforretning er vandteknologi og udvikling  
af pumpeløsninger. Grundfos har hovedkontor i  
Bjerringbro, og virksomheden beskæftiger over 
19.000 medarbejdere, med kontorer i over 55 lande  
og med salg til hele verden.

Grundfos er underlagt årsregnskabslovens § 99 a  
om redegørelse for samfundsansvar, og 2021 bære-
dygtighedsrapporten, der er på 86 sider, udgør 
virksomhedens Communication on Progress til FN’s 
Global Compact. På s. 71-72 er der fem års KPI-tabel-
ler, herunder med CO2- udledninger opdelt i Scope 1 
og 2, regnskabspraksis samt revisors erklæring (ISAE 
3000,  begrænset sikkerhed).

https://www.arla.com/492cbb/globalassets/pdf-files/sustainability-report-2021/sustainability-report-2021-dk.pdf
https://www.arla.com/492cbb/globalassets/pdf-files/sustainability-report-2021/sustainability-report-2021-dk.pdf
https://www.arla.com/492a1d/globalassets/pdf-files/esg-report-2021/esg-report-_2021_da_23.02.pdf
https://www.arla.dk/
https://www.grundfos.com/content/dam/corporate/sustainability/documents/grundfos-sustainability-report-2021.pdf
https://www.grundfos.com/content/dam/corporate/sustainability/documents/grundfos-sustainability-report-2021.pdf
https://www.grundfos.com/
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Salling Group er med 
Bæredygtighedsrap-
port 2021 nomineret 
til CSR Prisen 2022 for 
en rapport, der intro-
ducerer virksomhedens 
indflydelsessfære i 
samfundet, og den 

kompleksitet og de risici, Salling Group oplever i 
værdikæden. Virksomhedens valg af formål inden for 
bæredygtighed fremstår kortfattet og klart. Samtidig 
er indholdet i rapporten støttet op af blikfang og dia- 
grammer, der underbygger virksomhedens arbejde 
og tiltag inden for bæredygtighed, og som gør  
rapporten relevant og let tilgængelig for læseren.  

Dommerpanelet hæfter sig ved, at Salling Group 
tager sektorrelevante emner og dilemmaer op 
som for eksempel økologiske varers klimaftryk på 
s. 21, samt virksomhedens transparens omkring 
dens interessenter og de bæredygtighedsemner, 
der optager dem, på s. 34. Desuden er der ros til 
rapporten for, at bæredygtighedsemner omtales 
med et risiko-perspektiv og med forventningerne til 
det fremadrettede arbejde, på s. 32-33. I forhold til 
klimaområdet beskrives virksomhedens forpligtelse 
til Science Based Target med baselineberegninger af 
CO2-udledninger i Scope 3 på tværs af 15 kategorier, 
og som danner afsæt for Salling Groups langsigtede 
klimaambitioner og indsatser.  

Kort om Salling Group og rapporten 
Salling Group A/S er en fondsejet virksomhed, der 
bl.a. driver dagligvarekæderne føtex, Bilka og Netto, 
samt Salling stormagasiner i Danmark. Desuden  
har koncernen Netto-butikker i Tyskland og Polen. 
Hovedkontoret er i Brabrand, og Salling Group 
beskæftiger over 61.000 medarbejdere. 

Salling Group er underlagt årsregnskabslovens  
§ 99 a om redegørelse for samfundsansvar, og 2021 
bæredygtighedsrapporten er på i alt 45 sider. På  
s. 40-43 er der fem års ESG-indikator tabeller, her- 
under med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og  
3, samt kvantitative mål. Der er tilhørende regn- 
skabspraksis og revisors erklæring (ISAE 3000,  
begrænset sikkerhed). 

STARK Group er nomi-
neret til CSR Prisen 2022 
med Sustainability 
Report 2021, som trans-
parent afspejler, hvor 
virksomheden er i deres 
arbejde med bæredyg-
tighed og i forhold til 

deres 2024-mål. I rapporten formår STARK Group at 
koble risici og muligheder inden for ESG sammen og 
redegør for virksomhedens rolle i forhold til at sikre 
bæredygtighed i byggebranchen, og det ansvar de 
ønsker at påtage sig. Samtidig står virksomhedens 
bæredygtighedsambitioner klart frem med kobling 
til Verdensmålene, og rapporten beskriver virksom-
hedens klimapåvirkning og målsætning frem mod 
2050. Det langsigtede mål opfølges af en handlings- 
plan og milepæle for det arbejde, der ligger forude, 
herunder godkendelse fra Science Based Targets 
initiativet. 

Dommerpanelet roser rapporten for at redegøre for 
effekten af gruppens forretningsudvidelse og for at 
give indblik i, hvordan bæredygtighed integreres og 
operationaliseres i organisationen. Derudover frem- 
hæves STARK Groups rapportering for virksomhedens 
data og måloversigter, eksempelvis s. 11 og for at 
medtage et Task Force on Climate-related Financial 
Disclosure indeks på s. 60, som et forhold, der øger 
rapportens relevans og brugbarhed. 

Kort om STARK Group og rapporten 
STARK Group A/S er international distributør og 
forhandler af byggematerialer med fokus på entre-
prenører og professionelle håndværkere. Virksom-
heden beskæftiger 13.000 medarbejdere fordelt på 
500+ afdelinger i Nordeuropa. 

STARK Group er underlagt årsregnskabslovens § 99 
a om redegørelse for samfundsansvar og bæredyg-
tighedsrapporten, der er på 65 sider, udgør virksom-
hedens Communication on Progress til FN’s Global 
Compact. På s. 11 og 50-55 er der 5 års data oversigt 
og ESG tabeller, herunder med CO2-udledninger 
opdelt i Scope 1, 2 og til dels 3, samt fremdrift i data 
ift. mål. Der er også regnskabspraksis, og revisors 
erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed). 

https://projectsunshineprod.blob.core.windows.net/media/3117/baeredygtighedsrapport-2021.pdf
https://projectsunshineprod.blob.core.windows.net/media/3117/baeredygtighedsrapport-2021.pdf
https://sallinggroup.com/
https://starkgroup.dk/download_file/force/599/313
https://starkgroup.dk/download_file/force/599/313
https://starkgroup.dk/
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Årets nominerede:
Store noterede  
virksomheder
Dommerpanelet har nomineret A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Pandora og Ørsted 
til CSR Prisen 2022. De fire store børsnoterede danske virksomheder er nomineret ud 
af en samlet pulje på 64 børsnoterede virksomheder. På de næste sider får du et kort 
indblik i dommerpanelets vurderinger af rapporterne.

* Primær rapportering vurderet samt supplerede rapportering ud over virksomhedens årsrapport
** Status for SBT engagement ved rapporteringens udgivelse

Rapportering til 
vurdering* 

Tilslutning til FN 
Global Compact  
og Communica- 
tion on Progress

Omtale af 
Science Based 
Targets 
(SBT)** 

Omtale af Task 
Force on Climate- 
related Disclo-
sures (TCFD) 

Revisor erklæring 
på hele /dele af 
rapporteringen

Sustainability Report 2021 
(64 sider) 
ESG data overview 2021 
(9 sider)

Sustainability  
Report 2021 (53 sider)

Environment, Social and 
Governance Report 2021 
(98 sider)

Sustainability report 2021 
(58 sider) og ESG perfor-
mance report 2021 (47 sider)

 Ja, tilsluttet i 2009

Ja, SBT forpligtet,  
afventer godkendelse 
af mål

Ja, TCFD indeks i  
ESG data overview

Ja, begrænset  
sikkerhed

Ja, tilsluttet i 2008

Ja, SBT forpligtet,  
mål godkendt i 2017

Ja, kort omtalt, TCFD 
indeks i årsrapporten 

Ja, begrænset  
sikkerhed

Ja, tilsluttet i 2010

Ja, SBT forpligtet,  
mål godkendt i 2021

Ja, TCFD indeks

Ja, begrænset  
sikkerhed

 Ja, tilsluttet i 2006

Ja, SBT forpligtet,  
mål godkendt i 2021

Ja, TCFD indeks i ESG 
performance report

Ja, begrænset  
sikkerhed
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Maersk er nomineret til 
CSR Prisen 2022 med 
Sustainability Report 
2021, for fyldestgørende 
og tydelig rapportering 
om Maersks strategiske 
arbejde med bæredyg-
tighed som en del af 

virksomhedens forretningsmodel. Maersks tilgang 
beskrives gennem deres ESG strategi og via kort- 
og langsigtede mål herunder på klimaområdet, 
hvor arbejdet med Science Based Targets også 
omtales. Redegørelsen bliver stærkt understøttet af 
ESG-nøgletal, som suppleres yderligere i ESG data 
overview 2021.

Rapporten gør god brug af konkrete eksempler, hvor 
problematikker åbent bliver italesat, og dommer-
panelet roser rapportens transparente beskrivelse af 
både den ledelsesmæssige organisering på s. 12 og 
væsentlighedsvurderingen på s. 13-15. Sidstnævnte 
indeholder tydelige udefra-ind og indefra-ud 
perspektiver og beskrivelse af proces, involvering 
af interessenter og deres forventninger til Maersk. 
Samtidig bliver de væsentligste områder beskrevet 
og brugt aktivt igennem rapporten, hvilket skaber en 
klar rød tråd. Endelig er datatabellen suppleret med 
udviklingsforklaringer, og i ESG oversigten indgår 
blandt andet et Task Force on Climate-related  
Financial Disclosure indeks.

Kort om A.P. Møller-Mærsk og rapporterne 
A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret integreret 
transport- og logistikselskab, der inkluderer container- 
shipping og en række brands. Maersk beskæftiger 
flere end 100.000 medarbejdere i 130 lande og har 
hovedkvarter i København. 

Maersk er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om 
redegørelse for samfundsansvar og bæredygtigheds-
rapporten, der er på 64 sider, udgør virksomhedens 
Communication on Progress til FN’s Global Compact.  
På s. 54-55 er der tre års datatabel, herunder med  
CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 og 3 og udvik- 
lingsforklaringer. Der er tilhørende regnskabspraksis, 
og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikker-
hed) og flere data i ESG oversigten på 9 sider. 

 
Med Environmental, 
Social & Gorvernance 
Report 2021 er Carls-
berg nomineret til CSR 
Prisen 2022 for deres 
rapport, som klart 
introducerer Carlsbergs 
strategi inden for 

bæredygtighed, og som udviser en klar forankring 
af bæredygtighedsarbejdet i ledelsen. Carlsbergs 
redegørelse for fremdrift i forhold til de strategiske 
prioriteter er transparent og godt underbygget af 
bæredygtighedsdata, samt kommentering af ud-
vikling i tallene. 

Der er tydelig sammenhæng i de budskaber, der 
bliver præsenteret igennem rapporten, og dommer-
panelet roser Carlsbergs struktur og oversigter, som 
klart sammenstiller status for 2021 med langsigtede 
mål for 2030 og beskrivelser, der også fortæller om 
forventningerne til målene i 2022, som for eksempel 
på s. 19-20. Samtidig giver Carlsberg et godt indblik 
i væsentlighedsvurderingen og de bagvedliggende 
processer på s. 61-62, hvor også definitionen af hver 
af de væsentlige bæredygtighedsemner er værd at 
fremhæve. Samtidig er Carlsbergs beskrivelser af  
arbejdet med Science Based Targets og rapportering 
i forhold til Verdensmålene og Task Force on Climate- 
related Financial Disclosures med til at understøtte 
rapporten relevans og troværdighed.  
 
Kort om Carlsberg og rapporten 
Carlsberg A/S er en børsnoteret virksomhed, der 
udvikler og producerer øl og har en stor portefølje 
af øl og andre drikkevaremærker, der sælges i mere 
end 150 lande. Carlsberg har til huse i København og 
beskæftiger internationalt mere end 40.000 medar-
bejdere.

Carlsberg er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om 
redegørelse for samfundsansvar, og ESG rapporten, 
der er på 98 sider, udgør virksomhedens Communi-
cation on Progress til FN’s Global Compact. På s. 72-
78 er der syv års tabeller med bæredygtighedsdata, 
herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 1, 2 
og til dels 3. Der er tilhørende regnskabspraksis samt 
revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed). 

https://www.maersk.com/~/media_sc9/maersk/corporate/sustainability/files/resources/2021/maersk-sustainability-report_2021.pdf
https://www.maersk.com/~/media_sc9/maersk/corporate/sustainability/files/resources/2021/maersk-sustainability-report_2021.pdf
https://investor.maersk.com/static-files/32bc516d-76e5-46f6-a3bf-825b8811dffa
https://investor.maersk.com/static-files/32bc516d-76e5-46f6-a3bf-825b8811dffa
https://www.maersk.com/
https://www.carlsberggroup.com/media/48860/carlsberg-group-esg-report-2021.pdf
https://www.carlsberggroup.com/media/48860/carlsberg-group-esg-report-2021.pdf
https://www.carlsberggroup.com/media/48860/carlsberg-group-esg-report-2021.pdf
https://www.carlsberg.com
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Pandora er nomineret til 
CSR Prisen 2022 med  
Sustainability Report 
2021, der fremhæves 
som en rapport, der er 
transparent og konsi- 
stent i sit indhold og 

som har en god struktur, hvor den grafiske linje under- 
støtter læsevenligheden. Pandora redegør åbent om 
arbejdet med bæredygtighed, og der er klare strate-
giske prioriteringer, mål samt delmål i rapporten, der 
er understøttes af relevante beskrivelser. 

Rapporten giver et godt overblik over status ift.  
virksomhedens mål og Pandoras arbejde med  
væsentlighed på. s. 8-10, samt involvering af virk- 
somhedens interessenter og de emner, der optager  
dem, på s. 40-41. Ud over at redegøre for arbejdet  
med klimamålsætninger godkendt af Science  
Based Targets initiativet og medtage Task Force on  
Climate-related Financial Disclosures, får Pandora  
også ros af dommerpanelet for at være eksplicitte i  
deres arbejde på det sociale område. For eksempel  
italesætter Pandora processer og politikker inden for  
menneskerettigheder, og hvor de har risici for negativ  
indvirkning på menneskerettighederne på s. 22. 
 Desuden er der i sektionen s. 25-33 en detaljeret  
rapportering om samarbejdet med deres leveran- 
dører og parter i værdikæden. 

Kort om Pandora og rapporten 
Pandora A/S er en børsnoteret virksomhed, der 
designer, fremstiller og markedsfører håndlavede 
smykker, som sælges i mere end 100 lande. Pandora 
beskæftiger mere end 27.000 medarbejdere verden 
over og har egen produktion i Thailand og hoved- 
sæde i København. 

Pandora er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om  
redegørelse for samfundsansvar, og bæredygtigheds- 
rapporten, der er på 53 sider, udgør virksomhedens 
Communication on Progress til FN’s Global Compact. 
På s. 46-50 er der tre års tabeller med bæredygtigheds- 
data, herunder med CO2-udledninger opdelt i Scope 
1, 2 og 3. Der er tilhørende regnskabspraksis samt 
revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed). 
 
 

 
 

Ørsted er med Sustainability 
report 2021 nomineret til 
CSR Prisen for en rapport, der 
tydeligt understreger Ørsteds 
ambitioner inden for arbejdet 
med en bæredygtig omstilling  
af energisektoren til grøn 
energi. Rapporten afdækker 
både positive og negative 
indvirkninger af Ørsteds drift 
og italesætter svære områder 

blandt andet med beskrivelser og forklaringer af, hvor 
deres råmaterialer kommer fra, og de problematikker, 
der medfølger. Rapporten er stærkt underbygget af 
Ørsteds omfattende ESG performance report 2021 
indeholdende data og forklaringer på væsentlige  
udviklinger i ESG-nøgletallene. Her er også indek- 
serede oplysninger for Task Force on Climate- 
related Financial Disclosures, Verdensmålene og 
øvrige internationale rammeværk, der styrker  
rapporteringens relevans og brugbarhed. 

Dommerpanelet roser Ørsteds beskrivelser af virk-
somhedens arbejde med Science Based Targets 
og planer for at nå de godkendte net-zero mål. 
Samtidig redegør Ørsted klart for deres prioriteringer 
i arbejdet med den brede bæredygtighedsagenda 
gennem deres 19 programmer og oversigter med 
fremdrift i forhold til målsætninger i bæredygtig- 
hedsrapportens s. 40-41, samt s. 42-55.  

Kort om Ørsted og rapporterne 
Ørsted A/S er en børsnoteret virksomhed, der ud-
vikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker 
samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og 
leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted har ca. 
7.300 medarbejdere og har hovedsæde i Fredericia.

Ørsted er underlagt årsregnskabslovens § 99 a om  
redegørelse for samfundsansvar, og bæredygtig- 
hedsrapporten, der er på 58 sider, udgør virksom-
hedens Communication on Progress til FN’s Global 
Compact. I ESG rapporten på 47 sider, indgår tre års  
datatabeller, herunder med CO2-udledninger opdelt i  
Scope 1, 2 og 3, mål, udviklingsforklaringer, regnskabs- 
praksis, og revisors erklæring (ISAE 3000, begrænset 
sikkerhed). 

https://pandoragroup.com/-/media/files/sustainability/sustainability-reports/pandora-sustainability-report-2021.pdf
https://pandoragroup.com/-/media/files/sustainability/sustainability-reports/pandora-sustainability-report-2021.pdf
https://pandoragroup.com/
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/annual2021/orsted-sustainability-report-2021.ashx?la=en&rev=73e095e2b70c4f1e8933aa13a3c8b773&hash=A9AAA5E8C55F625E1084E7ED34F6C292
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/annual2021/orsted-sustainability-report-2021.ashx?la=en&rev=73e095e2b70c4f1e8933aa13a3c8b773&hash=A9AAA5E8C55F625E1084E7ED34F6C292
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/annual2021/orsted-esg-performance-report-2021.ashx?la=en&rev=c025b5bb5f304fdbaaef0f94c70a60a8&hash=B99E012D9D242C9377E74FA30C6D8819
https://orsted.dk/
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FSR's indledende screening af puljen på 112 store 
virksomheders rapportering i forhold til CSR Pris-
ens kriterier giver et billede af, hvor store danske 
virksomheder er i udviklingen af rapportering om 
bæredygtighed, der følger god skik fra finansiel 
rapportering, og som er brugbar og værdiskab- 
ende. 

Ud af den samlede pulje på 112 virksomheder er 
virksomhederne godt med, når det handler om at 
sætte mål inden for bæredygtighed og gøre brug af 
FN’s Verdensmål og ESG-nøgletal. Men der er plads 
til forbedring - særligt indenfor for rapportering om 
ledelse, væsentlighed, klimarapportering, udviklings-
forklaringer og regnskabspraksis for ESG-data. 

Kort om den samlede pulje
• 112 virksomheder – heraf 48 unoterede og 64  
 børsnoterede store danske virksomheder.
• Omkring 1 ud af 4 udgiver en årsrapport, hvor  
 bæredygtighed er en del af ledelsesberetningen  
 (på gennemsnitlig 110 sider i alt) og 3 ud af 4  
 udgiver en særskilt rapport om bæredygtighed  
 (på gennemsnitlig 48 sider).
• Lidt over 7 ud af 10 er tilsluttet FN’s Global  
 Compact, og rapporteringen udgør deres  
 Communication on Progress til FN.
• Knap halvdelen omtaler Science Based Targets  
 (SBT)*. 
• Lidt over 3 ud af 10 omtaler Task Force on Climate-
 related Disclosures (TCFD)*.
• 3 ud af 10 har revisorerklæring, der dækker rappor- 
 tering om samfundsansvar, ESG eller dele heraf.

FORMÅL, LEDELSE OG VÆSENTLIGHED 
• Knapt halvdelen angiver eksplicit virksom- 
 hedens formål
• Flere end 7 ud af 10 omtaler forankring af  
 bæredygtighed i organisationen, herunder  
 også bestyrelsens og ledelsens rolle
• Flere end 6 ud 10 præsenterer klart de forskel- 
 lige bæredygtighedsforhold, der er væsentlige  
 for virksomheden, mens kun lidt over halvdelen  
 beskriver den proces, der ligger til grund for  
 resultatet og vurderingen af væsentlighed.  

 
MÅL
• Knap 9 ud af 10 omtaler FN’s Verdensmål og de  
 mål, de arbejder med 
• Knap 9 ud af 10 har to eller flere forskellige mål  
 inden for bæredygtighed /ESG
• Knap 8 ud af 10 gør brug af kortsigtede mål, og  
 omkring 7 ud af 10 gør brug af mål med mel- 
 lemlang og lang sigt. Flere gør brug af mål  
 med både kort, mellemlangt og/eller langt sigte 
• Lidt over halvdelen gør brug af milepæle for  
 langsigtede mål
• Omkring 7 ud af 10 har et absolut CO2-reduk- 
 tionsmål, som for mange udgør et netto-nul mål. 

 
ESG DATA
• Knap 9 ud af 10 gør brug af KPI’er ift. at måle  
 fremdrift på deres mål 
• Knap 8 ud af 10 angiver ESG-nøgletal eller  
 lignende i tabelform med mere end et års data
• Flere end 7 ud af 10 angiver deres CO2-udled- 
 ninger i Scope 1 og 2, hvor lidt over halvdelen  
 angiver CO2-udledninger i Scope 3
• Flere end 7 ud af 10 kommenterer på væsent- 
 lige udviklinger i ESG-data
• Flere end 7 ud af 10 angiver deres regnskabs- 
 praksis.   

* Omtale af SBT og TCFD betyder 
ikke nødvendigvis, at virksomheden 
arbejder med SBT, og at der er fuld 
TCFD-rapportering, men kan være 
et udtryk for, at disse rammeværker 
omtales i rapporten, og at virksom-
heden overvejer disse.



Vi står midt i et paradigmeskifte inden for rappor- 
tering om bæredygtighed med den nye lovgivning, 
der ruller ind fra primært EU. Selvom konturerne 
begynder at forme sig, venter virksomheder, råd- 
givere og revisorer på de endelige krav, og FSR har 
her samlet et par opmærksomhedspunkter for de 
kommende års rapporteringer. 

For de finansielle virksomheder er Sustainable 
Finance Disclosure Regulation (SFDR) definerende 
for den fremtid, sektoren går i møde, og for store 

virksomheder generelt vil Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) bane vejen for frem-
tidens rapportering med konkrete standarder, som 
fastsættes i Europeans Sustainability Reporting 
Standards (ESRS). 

Opmærksomhedspunkterne her er informeret  
af udsigten til kommende lovkrav, screeningen  
af 100+ virksomheders rapportering i puljen til  
CSR Prisen 2022 og årets drøftelser med dommer-
panelet. 

KOMMENDE STANDARDER  
Søg inspiration i udkast til kommende standarder 
og vurder, hvilke områder I særligt skal arbejde med 
for at være på omgangshøjde med de forventede 
kommende typer af krav – uagtet om rapporteringen 
i dag indgår som en del af ledelsesberetningen i 
årsrapporten eller i en særskilt rapport om bæredyg-
tighed. 

LEDELSESMÆSSIG FORANKRING 
Skab klar ledelse, ansvarsfordeling og organisering  
af arbejdet med integration af bæredygtighed i  
virksomheden og den løbede rapportering, her- 
under direktion og bestyrelsens involvering og 
brug af egnede incitamentsprogrammer koblet til 
ESG-nøgletal og tidsbestemte mål og aktiviteter. 
    
RISICI OG FORRETNINGSMULIGHEDER 
Få hånd om risici og forretningsmuligheder via 
vurdering af væsentlighed med fokus på virksom-
hedens påvirkning miljømæssigt og socialt, samt  
omverdenens påvirkning af virksomheden rent 

finansielt og økonomisk som led i jeres rapportering 
og oplys om proces, interessentinvolvering og resul-
tatet af vurderingen i et indefra-ud og udefra-ind 
perspektiv.  

ESG RAPPORTERING 
Rapporter balanceret om ’E’, ’S’ og ’G’ ud fra 
vurderingen af hvilke emner, der er væsentlige for 
virksomheden og jeres strategiske prioriteter inden 
for bæredygtighed og gør brug af standardiserede 
ESG indikatorer og guidance, herunder Science 
Based Targets (SBT) initiativets Corporate Net-Zero 
Standard og Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD).  

MÅL OG DATA  
Skab tillid til ESG data og vis fremdrift i forhold til 
jeres kort- og langsigtede mål med robuste ESG 
data, der understøtter de strategiske prioriteter. 
Angiv regnskabspraksis, vis flere års data, forklar 
positive som negative dataudviklinger og få revi-
sorerklæring med sikkerhed på jeres data. 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER FOR DE KOMMENDE 
ÅRS RAPPORTERINGER
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Opmærksomheds- 
punkter for 2022- 
rapporteringen



Proces fra vurdering  
til uddeling  

MAJ 2022

Prisen lanceres
FSR lancerede kriterier, 
dommerpanel og 
proces for CSR Prisen 
2022, inklusive listen 
over de 112 virksom-
heder til vurdering.

AUGUST 2022

Dommerpanelet 
nominerer
Dommerpanelet  
vurderede de 15  
videresendte rapporter 
og besluttede, at otte 
virksomheder skulle 
nomineres til  
CSR Prisen 2022.

SEPTEMBER 2022

Dommerpanelets afgørelse
De otte nominerede virksomheder deltog 
hver især i et kort møde med dommerpanelet 
i FSR d. 8. september, hvor virksomhedens 
rapport blev drøftet, og panelet kunne stille 
spørgsmål til virksomhedens repræsentanter 
vedrørende rapportens indhold. Herefter traf 
dommerpanelet afgørelse om årets vindere.

MAJ-JUNI 2022

Indledende screening
FSR gennemførte en indledende teknisk 
screening af alle virksomhedernes rapporter 
ud fra de to overordnede kriterier med en 
række underpunkter. De 44 rapporter, der 
scorede højest, gik videre til en arbejds-
gruppe under FSR’s Udvalg for Samfund-
sansvar og Bæredygtighed (USB).

JULI - AUGUST 2022

Faglig vurdering
USB’s arbejdsgruppe vurderede de 44 
videresendte rapporter kvalitativt i dybden 
ud fra de to overordnede vurderingskriterier 
og underpunkter. Hver rapport blev vurderet 
af to medarbejdere i USB’s arbejdsgruppe, 
der begge er uafhængige i forhold til den 
rapporterende virksomhed. Vurderingerne 
blev sammenstillet, og de 15 rapporter, der 
scorede højest, gik videre til dommerpanelet.

OKTOBER 2022

Prisoverrækkelse
FSR hylder de otte  
nominerede virksomhed-
er, og H.K.H. Kronprinses-
sen annoncerer vinderne 
af CSR Prisen 2022 på 
Børsen d. 11. oktober.
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fsr.dk/CSRPrisen

CSR Prisen 
2022
Best-in-class til rapportering  
om bæredygtighed

Med CSR Prisen 2022 hylder FSR – danske revisorer god skik  
inden for rapportering om bæredygtighed, samfundsansvar  
og ESG i store danske virksomheder. Vi nominerer de bedste  
rapporter blandt mere end 100 virksomheder og uddeler  
CSR Prisen 2022 den 11. oktober 2022 på Børsen i København. 

#CSRPrisen

fsr.dk

fsr.dk
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Anders Eldrup  
Formand, Innovationsfonden

Jacob Fjalland  
International programchef,  

WWF

Nanna Højlund  
Næstformand, Fagbevægelsens 

Hovedorganisation

Carsten Borring  
Head of Listings & Capital Markets, 
Global Listing Service, Københavns 

Fondsbørs, NASDAQ

Mette Boye  
Næstformand for Institut for  

menneskerettigheder og tidl. direktør 
for Dansk Initiativ for Etisk Handel

Niels Ploug  
Afdelingsdirektør,  

Danmarks Statistik

Charlotte Mark  
Vicedirektør, LD Fonde

Mia Kaspersen  
Associate Professor, CBS

Sara Krüger Falk  
Direktør, Global Compact  

Network Denmark

Ellen Marie Friis Johansen  
CSR-chef, Dansk Erhverv

Michael Albrechtslund  
Direktør, Finansforeningen/ 

CFA Society Denmark
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Dommerpanel 2022
CSR Prisens dommerpanel har i 2022 bestået af 11 udvalgte 
repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund. 



www.fsr.dk

CSR PRISEN 2022

FSR – danske revisorer sætter  
med CSR Prisen 2022 fokus på  
vigtigheden af rapportering om 
bæredygtighed, der er relevant  
og væsentlig, og som er balanceret 
og brugbar for virksomhedens 
primære interessenter. 

#FSR
#CSRPrisen

https://www.fsr.dk

