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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

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 frem-
hæve 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, virksomhedens samfundsansvar og rapporte- 
ring 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 kriterier 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 #CSRDag22, som  
arrangeres af Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og FSR. 

SPØRGSMÅL?

Hvis I har spørgsmål til CSR Prisen 
2022, er I velkommen til at kontakte: 

• Pernille Risgaard 
 Projektleder 
 fsr@fsr.dk 
 +45 40 26 14 33  

• Mette Conradsen  
 Sekretær 
 mco@fsr.dk
 +45 33 69 10 21

mailto:fsr%40fsr.dk?subject=
mailto:mco%40fsr.dk?subject=


            Relevans og væsentlighed 

Vi forventer, at rapporten klart introducerer virk- 
somhedens formål, forretningsmodel, ambition  
inden for bæredygtighed, indflydelsessfære og rolle  
i samfundets bæredygtige omstilling. Samtidig for- 
venter vi, at rapporten oplyser om, hvordan arbejdet 
med bæredygtighed er forankret i organisationen, 
herunder om bestyrelsens og ledelsens rolle.

Vi forventer også, at rapporten giver indblik i proces- 
ser for at identificere og vurdere bæredygtighedsfor-
hold relateret til virksomhedens drift og værdikæde 
og som har betydning for virksomheden (udefra-ind 
perspektiv) og dens påvirkning af samfundet (inde-
fra-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 i mod 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 bliver vurderet ud fra to kriterier, 
som danner grundlag for en indstilling til CSR Prisen 2022. 

Udgangspunktet for vurderingen er den seneste rapport, som 
indeholder den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og 
som senest er udgivet d. 31. maj 2022. Henvisninger fra rapporten 
inddrages kun i det omfang, at de omtales direkte og har direkte 
relevans for vurderingskriterierne. 
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100+ virksomheder
Vi har 112 store danske virksomheder i vurderingspuljen til  
CSR Prisen 2022 og har en bred repræsentation af brancher,  
inklusiv den finansielle sektor blandt både unoterede og 
børsnoterede virksomheder.

Unoterede virksomheder 
De 48 unoterede virksomheder i vurderingspuljen  
er alle virksomheder, der har hovedsæde i Danmark, 
flere end 250 medarbejdere, og som udgiver en 
selvstændig koncernrapport, der omfatter rede-
gørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabsloven  
§ 99 a eller tilsvarende. Puljen består af virksom- 
heder, der med udgangspunkt i ovenstående er i 
toppen af Børsens top 1000 liste målt ud fra omsæt-
ning (udgivet 10. oktober, 2021), samt selskaber som 
er ejet helt eller delvist af staten (Finansministeriets 
opgørelse af 27. januar, 2021), og virksomheder inden 
for bank, forsikring og pension (anført i Finanstilsynets 
virksomhedsregister). 
 

Børsnoterede virksomheder 
De 64 børsnoterede virksomheder i vurderingspuljen  
er alle noteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq 
Copenhagen og indgår i large eller mid cap segmen-
tet, har hovedsæde i Danmark, flere end 250 medar-
bejdere og udgiver en selvstændig koncernrapport, 
der omfatter redegørelse for samfundsansvar jf. 
årsregnskabsloven § 99 a eller tilsvarende.
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• AP Pension
• Arbejdernes Landsbank 
• Arla Foods
• ATP
• Bestseller
• Coop Danmark
• Dagrofa
• Danfoss
• Danish Agro
• Danish Crown 
• DanPilot - Lodseriet Danmark 
• Danske Spil 
• DLG
• DSB
• Egmont 
• Equinor Refining Denmark
• Evida 
• Falck
• GF-Forsikring
• Grundfos
• Hempel
• Jysk (LLG)
• LB Forsikring
• LEGO
• LEO Pharma
• Lunar Group
• Metroselskabet 
• Middelfart Sparekasse
• Monjasa 
• Naviair
• Nykredit 
• PensionDanmark
• PFA Pension 
• Rambøll Gruppen
• Rema 1000
• Salling Group
• Sampension
• Saxo Bank 
• Skandinavisk Motor Co. (Semler)
• Sparekassen Danmark af 1871
• Sparekassen Kronjylland
• STARK
• Sund & Bælt
• T&W Medical
• TDC
• TV2|DANMARK 
• USTC (Selfinvest) 
• Velliv

• A.P. Møller - Mærsk 
• ALK-Abelló 
• Alm. Brand
• Ambu
• Bang & Olufsen
• Bavarian Nordic
• Brdr. A & O Johansen 
• Brdr. Hartmann
• Carlsberg 
• Chr. Hansen
• Coloplast 
• Columbus 
• D/S Norden
• Danske Andelskassers Bank
• Danske Bank
• Demant
• DFDS
• Drilling Company of 1972
• DSV
• FLSmidth & Co.
• Flügger Group 
• Gabrie
• Genmab
• GN Store Nord
• Gyldendal 
• H+H International
• HusCompagniet
• ISS
• Jeudan
• Jyske Bank
• Københavns Lufthavne
• Lundbeck

• Lån og Spar Bank
• Matas
• Netcompany Group
• Nilfisk
• NKT
• NNIT
• North Media
• Novo Nordisk
• Novozymes
• NTG Nordic Transport Group
• Pandora
• Per Aarsleff
• Ringkjøbing Landbobank
• Rockwool Int. 
• Royal UNIBREW
• RTX
• Scandinavian Tobacco Group
• Schouw & Co.
• SimCorp
• Solar 
• SP Group
• Sparekassen Sjælland-Fyn
• Spar Nord Bank
• Sydbank
• TCM Group
• Tivoli
• Topdanmark
• Tryg
• Vestas Wind Systems
• Vestjysk Bank
• Zealand Pharma
• Ørsted

BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER

UNOTEREDE VIRKSOMHEDER
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DOMMER-
PANEL 
2022
Dommerpanelet består af 
udvalgte repræsentanter 
fra dansk erhvervsliv og 
civilsamfund.

Anders Eldrup  
Vicedirektør, Concito

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 menne- 
skerettigheder og tidl. direktør for 
Dansk Initiativ for Etisk Handel

Niels Ploug  
Afdelingsdirektør for Person-
statistik, Danmarks Statistik

Charlotte Mark  
Finansdirektør,  
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

FSR faciliterer to møder i  
dommerpanelet. På første 
møde afgør dommerpanel- 
et, hvilke virksomhedsrap-
porter der skal nomineres 
til CSR Prisen 2022. På 
andet møde indkaldes de 
nominerede virksomheder 
til et møde med dommer- 
panelet, hvorefter der 
træffes endelig beslutning 
om, hvem der skal mod-
tage CSR Prisen 2022.



7CSR Prisen
2022

Proces fra vurdering 
til uddeling  

MAJ

Prisen lanceres
FSR lancerer kriterier, 
dommerpanel og 
proces for CSR Prisen 
2022, inklusiv liste  
af virksomheder til 
vurdering.

AUGUST

Dommerpanelet 
nominerer
Dommerpanelet vur-
derer de videresendte 
rapporter, og på et  
møde i FSR samstemmer  
de, hvilke virksomheder 
der skal nomineres til 
CSR Prisen 2022. 

SEPTEMBER

Dommerpanelets afgørelse
De nominerede virksomheder deltager 
i et kort møde med dommerpanelet i 
FSR d. 8. september, hvor virksomhedens 
rapport drøftes, og panelet kan stille 
spørgsmål til virksomhedens repræsen- 
tanter vedrørende rapportens indhold. 
Herefter træffer dommerpanelet afgørelse 
om årets vindere.

MAJ-JUNI

Indledende screening
FSR laver en indledende screening 
af alle virksomhedernes rapporter 
ud fra vurderingskriterierne. De 
rapporter, der scorer højest, går 
videre til en arbejdsgruppe under 
FSR’s Udvalg for Samfundsansvar 
og Bæredygtighed (USB). 

JULI - AUGUST

Faglig vurdering
USB’s arbejdsgruppe vurderer de 
videresendte rapporter i dybden ud 
fra de to vurderingskriterier. Hver 
rapport vurderes af to uafhængige 
medarbejdere fra arbejdsgruppen. 
Vurderingerne sammenstilles, og 
de rapporter, der scorer højest, går 
videre til dommerpanelet.  

OKTOBER

Prisoverrækkelse
Vi hylder de nomine- 
rede virksomheder og  
annoncerer vinderne  
af CSR Prisen 2022 på  
Børsen d. 11. oktober.   
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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. 
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FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
1306 København K 

www.fsr.dk

FØLG 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

