
25 år med CSR Prisen
CSR Prisen har 25 års jubilæum, og i den anledning kårer vi på årets CSR konference på Børsen den 31. oktober de
bedste CSR rapporter blandt 100 store børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder herhjemme.

Prisens formål
Med CSR Prisen 2019 sætter FSR - danske revisorer fokus på god praksis inden for CSR rapportering. Vi
anerkender og hylder de danske virksomheder, der i deres regnskaber er med til at skabe gennemsigtighed og
troværdighed om virksomhedens samfundsansvar og på den måde er en inspiration for andre.

CSR Prisen 2019
I anledning af 25-året for prisen ser vi på rapporter om samfundsansvar blandt henholdsvis 50 børsnoterede
selskaber og 50 ikke-børsnoterede danske virksomheder og uddeler priser i følgende kategorier:

 CSR Prisen for bedste CSR rapport i kategorien stor børsnoteret virksomhed
 CSR Prisen for bedste CSR rapport i kategorien stor ikke-børsnoteret virksomhed

Prisuddeling på Børsen
Vi opfordrer alle med interesse i rapportering om virksomheders samfundsansvar til at deltage, når CSR Prisen
2019 uddeles på Børsen i København. Prisen uddeles i forbindelse med årets CSR konference, der sætter fokus
på verdensmål og ansvarlighed i direktions- og bestyrelseslokalet. Konferencen arrangeres for sjette år i træk
samarbejde med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen. Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 31. oktober, 2019 kl.
12.30 - 17.00 til årets CSR konference med uddeling af CSR Prisen og efterfølgende drinks.

Kriterier
Virksomhedernes CSR rapporter bliver vurderet ud fra tre hovedkriterier og en række underkriterier. På
baggrund af vurderingen er det CSR Prisens dommerpanel med eksperter og repræsentanter for erhvervslivet,
der afgør hvilke virksomheder, der vinder CSR Prisen 2019.

Vurderingskriterier:

1. Relevant og væsentlig
- her er der fokus på, at virksomheden beskriver sin forretningsmodel, sin strategi for CSR-indsatsen og
herunder beskriver målsætninger og måltal. Der ses desuden på væsentlighed i forhold til rapportens
indhold, samt om CSR-risici og -muligheder er ordentligt belyst.

2. Brugbar og troværdig
- her er der fokus på, om virksomheden klart og tydeligt beskriver CSR rapportens scope, herunder om
der er en tydelig afgrænsning af den periode, som rapporten dækker. Der ses også på, om der er
medtaget performance data, beskrivelse af udviklinger og en regnskabspraksis for data, samt om data er
blåstemplede af en uvildig tredjepart.

3. FNs verdensmål
- her er der fokus på, om virksomheden arbejder med FNs 17 verdensmål og har taget stilling til hvilke af
verdensmålene, der har særlig relevans for virksomheden. Der ses også på, om virksomheden beskriver
dens bidrag til et eller flere af verdensmålene.



100 store virksomheder
Virksomhederne, der indgår i konkurrencen om at blive vinder af CSR Prisen 2019, er udvalgt på følgende måde:

På baggrund af Børsens Top 1000 liste målt ud fra omsætning (udgivet d. 9. oktober, 2018) har vi valgt de 50
største børsnoterede virksomheder og de 50 største ikke-børsnoterede virksomheder, der har hovedsæde i
Danmark, og som har flere end 250 medarbejdere og udgiver en koncernrapport for samfundsansvar.

Listen med de 100 virksomheder kan ses på FSR’s hjemmeside, under CSR Prisen 2019.

Proces
 De 100 virksomheders rapporter vurderes ud fra de tre kriterier og tilhørende underkriterier. Rapporter

offentliggjort frem til d. 31. maj, 2019 indgår i vurderingen. Henvisninger fra rapporten inddrages i det
omfang, det er relevant for de tre kriterier.

 De virksomheder, der scorer bedst på et eller flere af de tre kriterier, går efter en indledende analyse
videre til en arbejdsgruppe under FSRs CSR udvalg. Her vurderes rapporterne kvalitativt af to
uafhængige medarbejdere fra hhv. Beierholm, Deloitte, EY, KPMG og PwC, og derefter indstilles
rapporterne til dommerpanelet.

 De indstillede rapporter vurderes af dommerpanelet, som afgør hvilke virksomheder, der skal
nomineres, og virksomhederne indkaldes til et møde med dommerpanelet.

 De nominerede virksomheder møder dommerpanelet d. 1. oktober, 2019, hvor rapporten drøftes, og
panelet kan stille opfølgende spørgsmål til virksomhedens repræsentanter.

 Dommerpanelet afgør hvilke virksomheder, der skal modtage CSR Prisen 2019 og evt. anerkendelser.
 CSR Prisen 2019 uddeles på Børsen d. 31. oktober, 2019.

Dommerpanel
Dommerpanelet består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv og civilsamfund:

 Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Københavns Fondsbørs/Nasdaq
 Esben Høstager, CEO, HØSTAGER | SOLO
 Helle Munk Ravnborg, Forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke og Udviklingsforsker ved DIIS
 Jacob Fjalland, Miljøfaglig chef, WWF
 Malene Thiele, CSR-chef, Dansk Erhverv
 Mia Kaspersen, Associate Professor, Copenhagen Business School (CBS)
 Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 Niels Granholm-Leth, Head of Equity Research, Carnegie Investment Bank og formand for

Regnskabsudvalget, Finansforeningen
 Niels Ploug, Direktør, Personstatistik, Danmarks Statistik
 Nina Movin, Direktør, Otto Mønsted
 Sara Krüger Falk, Direktør, Global Compact Network Denmark

I anledning af 25 året udgiver vi en liste med de bedste COP rapporter i SMV-segmentet
Vi ser også på god rapportering blandt danske virksomheder med op til 250 medarbejdere (SMV’er). Vi vil udgive COP-
listen 2019, som er en liste med danske Global Compact medlemmer i SMV-segmentet, hvis årlige Communication on
Progress (COP) rapport til FN særligt udmærker sig og på den måde kan være en inspiration for andre.

COP-listen offentliggøres d. 12. september, 2019 på et dialogmøde hos FSR – danske revisorer. Medlemmer af FNs
Global Compact bliver orienteret om processen via sekretariatet for det danske Global Compact netværk.


