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CSR Prisen har 25-års jubilæum, og vi uddeler i år priser inden for de to kategorier stort ikke-noteret sel-
skab og stort børsnoteret selskab. Dommerpanelet har peget på syv selskaber, heraf tre ikke-noterede 
og fire børsnoterede selskaber, som særligt udmærker sig for deres rapporter om samfundsansvar og 
verdensmålene. Vinderne kåres den 31. oktober 2019, når H.K.H. Kronprinsessen uddeler priserne.

Læs om CSR Prisen, dommerpanelet, de syv nominerede, 
og få gode råd til god rapportering med på vejen.



Med CSR Prisen 2019 sætter 
FSR - danske revisorer fokus 
på god praksis inden for rap-
portering om Corporate Social 
Responsibility (CSR) blandt 
Danmarks største selskaber. 

Vi ønsker at anerkende og 
hylde de danske selskaber, der 
i deres regnskaber er med til 
at skabe gennemsigtighed og 

troværdighed om virksom-
hedens samfundsansvar og på 
den måde er en inspiration for 
andre.

I anledning af 25-året for prisen 
uddeler FSR - danske revisorer 
to priser blandt 100 store sel-
skaber inden for kategorierne 
stort ikke-noteret og stort 
børsnoteret selskab.

H.K.H. Kronprinsessen kårer  
vinderne den 31. oktober  
2019. Det sker  på Børsen i 
forbindelse med konferencen 
#CSRdag2019, hvor vi sammen 
med Dansk Erhverv og Er- 
hvervsstyrelsen sætter fokus 
på verdensmål og ansvarlighed 
i direktions- og bestyrelses- 
lokalet.

I år er det 25 år siden, at FSR - 
danske revisorer gik foran og 
begyndte at uddele priser inden 
for virksomhedernes oplys-
ninger på andre områder end 
det rent finansielle.

Det startede med de grønne 
regnskaber, og de årlige  rap-
porter har som bekendt 
udviklet sig i takt med ny 
lovgivning og introduktion 
af frivillige retningslinjer som 
FN's Global Compact, Global 
Reporting Initiative (GRI), The 

International Integrated Report-
ing Framework og FN's verdens-
mål mv. Store virksomheders 
arbejde med samfundsansvar 
dækker i dag, jf. årsregnskabs- 
loven, oplysninger om sociale 
forhold og medarbejderforhold, 
menneskerettigheder, miljø, 
klima og antikorruption.

Kravet om gennemsigtighed 
er støt stigende fra alle sider 
af samfundet, inkl. investorer 
og finansielle långivere. De 
vægter Environment, Social 

& Governance (ESG) perfor-
mance i sammenhæng med de 
finansielle oplysninger for en 
bedre vurdering af selskabernes  
værdiskabelse. En udvikling, 
som FSR – danske revisorer   
hilser velkommen, og som for 
alvor tager fart i disse år i takt 
med verdensmålenes indpas. 

25 år med CSR Prisen



100 danske selskabers rapporter om samfundsansvar er blevet vurderet ud fra tre kriterier for at afgøre, hvil-
ke der skulle indstilles som nominerede til CSR Prisen 2019 for hhv. store ikke-noterede og store børsnotere-
de selskaber. Hvert kriterium indeholder en række underkriterier, der her er kort beskrevet.

Relevant og væsentlig
 
Der er særligt fokus på, at selskabet 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.

Brugbar og troværdig
 
Der er særlig fokus på, om selskabet klart og tydeligt beskriver CSR rapportens omfang, herunder om der 
er en tydelig afgrænsning af den periode, som rapporten dækker. Der ses også på, om der er medtaget 
performance data, udviklingsforklaringer og en regnskabspraksis for data, samt om data er blåstemplede af 
en uvildig tredjepart.

FN's verdensmål
 
Der er særligt fokus på, om selskabet arbejder med FN’s 17 verdensmål og har taget stilling til hvilke af 
verdensmålene, der har særlig relevans for selskabet. Der ses også på, om selskabet beskriver dets bidrag 
til et eller flere af verdensmålene.
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årets kriterier

Kort om processen
Udgangspunktet for konkurrencen om CSR Prisen 2019 er 100 store 
selskabers seneste rapportering (senest udgivet d. 31. maj, 2019. 
Ud fra Børsens Top 1000 liste målt ud fra omsætning (udgivet d. 9. 
oktober, 2018) har vi valgt de 50 største ikke-noterede og de 50 største 
børsnoterede selskaber, der har hovedsæde i Danmark, flere end 250 
medarbejdere, og som udgiver en koncernrapport for samfundsansvar. 

Forløbet er som følger: De 100 selskabers rapporter vurderes i indle-
dende analyse på de tre kriterier; marts-juni g Bedst scorende rapporter 
sendes til arbejdsgruppe under FSRs CSR udvalg og vurderes kvalitativt 

af to uafhængige medarbejdere fra hhv. Beierholm, Deloitte, 
EY, KPMG og PwC; juli-august g Bedst scorende rapporter ind-
stilles til dommerpanelet, som afgør, hvem der skal nomineres; 
august g De nominerede selskaber møder dommerpanelet 
til en præsentation og drøftelse af rapporten, og panelet afgør, 
hvem der skal vinde årets priser; oktober g CSR Prisen 2019 
uddeles, og nominerede og vindere fejres; 31. oktober, 2019. 

På fsr.dk kan du læse mere om CSR Prisen, herunder se listen af 
de 100 selskaber, der er vurderet i år. 



På baggrund af årets kriterier har dommerpanelet valgt inden for hver af de to kategorier at nominere 
tre ikke-noterede og fire børsnoterede selskaber. På de følgende sider får du et indblik i dommerpanel-
ets vurderinger, og de syv nominerede selskabers rapporter.
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Arla er nomineret med rap-
porten ”Corporate Responsi-
bility Report 2018”

Dommerpanelet fremhæver Arlas rapport 
for formandens og CEO’ens forord, 
som understreger Arlas ambitioner og 
forpligtelse til bæredygtighed, herunder 

arbejdet med science based targets på 
klimaområdet og respekt for de plane-
tære grænser. Rapportens sprog er ligetil, 
og den er overskuelig i sin struktur, hvilket 
gør rapporten nem for læseren at gå til og 
orientere sig i.  

Det er tydeligt i rapporten, at Arla med 
deres Good Growth 2020 strategi er på 
en rejse, hvor bæredygtighed og arbejdet 
med verdensmålene bliver mere og mere 
toneangivende for selskabets profil. De 
skematiske beskrivelser af forskellige 
politikemner fra fødevaresikkerhed til 
antikorruption og tilhørende redegørelser 
for Arlas ambitioner, påvirkninger, målsæt-
ninger, fremdrift og koblinger til udvalgte 
verdensmål og delmål giver et godt 
overblik. Arla inkluderer også eksempler 
på, hvordan der arbejdes med og måles 
på målene.

Dommerpanelet betoner desuden 
rapportens iscenesættelse af Arla som en 

aktør, der både søger at påvirke forbru-
gernes efterspørgsel på bæredygtige pro-
dukter og at skabe incitamenter blandt 
andelshaverne til arbejdet med klima og 
bæredygtighed. 

Kort om Arla og rapporten
Arla Foods amba er et internationalt 
mejeriandelsselskab. Arla Foods er ejet 
af mere end 10.000 landmænd i syv 
europæiske lande, som producerer Arlas 
mælk. Arla beskæftiger flere end 19.000 
medarbejdere i 105 lande og selskabet 
har hovedkontor i Viby J. 

Arla Foods er underlagt årsregnskabslov-
ens krav om redegørelse for samfunds- 
ansvar jf. § 99 a og rapporten udgør 
selskabets Communication on Progress til 
FN’s Global Compact. 

årets 
nominerede

NOMINEREDE INDEN FOR KATEGORIEN STORT IKKE-NOTERET SELSKAB

• Carsten Borring, Københavns  
 Fondsbørs/Nasdaq
• Esben Høstager, Høstager SOLO
• Helle Munk Ravnborg, DIIS
• Jacob Fjalland, WWF

• Malene Thiele, Dansk Erhverv
• Mia Kaspersen, CBS
• Nanna Højlund, FH
• Niels Granholm-Leth, Carnegie
 Investment Bank

• Niels Ploug, Danmarks Statistik
• Nina Movin, Otto Mønsted
• Sara Krüger Falck, Global Compact   
 Network Denmark

Dommerpanelet

https://www.arla.com/492906/contentassets/133b70e4e42d4f9eb4e57eb53a7c2719/arlacsr2018_uk.pdf
https://www.arla.com/492906/contentassets/133b70e4e42d4f9eb4e57eb53a7c2719/arlacsr2018_uk.pdf


Grundfos er nomineret med 
rapporten ”Sustainability Re-
port 2018”

Dommerpanelet fremhæver Grundfos’ 
rapport som transparent, relevant og 
troværdig. Det fremgår tydeligt af rapporten, 
at Grundfos har en lang historik inden for 
arbejdet med bæredygtighed, hvilket bl.a. 
demonstreres gennem brugen af perfor-
mance data og fokus på impact.
 
Der redegøres grundigt for tilgangen til 
verdensmålene, herunder omtale af posi-
tive og negative påvirkninger, og Grundfos 
har vurderet målene i forhold til, hvor de 
ser, at de har den største mulighed for at 

påvirke målene gennem deres forretning. 
Rapportens struktur er klar, og der er god 
brug af case-eksempler, grafiske illustration-
er, ærlige billeder og ikke mindst balancere-
de udviklingsforklaringer, som betyder, at 
rapportens indhold fremstår væsentligt, 
nærværende og troværdigt for læseren.   

Dommerpanelet pointerer desuden, at 
rapporten er en bærer af Grundfos’ kultur 
og mission. Det gør, at den kommunikerer 
godt både til medarbejdere og til eksterne 
interessenter, der ønsker at blive klogere på 
Grundfos’ formål og impact.   

Kort om Grundfos og rapporten 
Grundfos Holding A/S Group er et fondsejet 
selskab og et af verdens førende selskaber 
inden for pumpeløsninger og trendsæt-
ter inden for vandteknologi. Grundfos’ 
hovedkontor er i Bjerringbro, og selskabet 
beskæftiger over 19.000 medarbejdere, 
med selskaber i 56 lande og med salg til 
hele verden.

Grundfos er underlagt årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar 
jf. § 99 a, og rapporten udgør selskabets 
Communication on Progress til FN’s Global 
Compact. Rapporten, der følger GRI-stan-
dardernes ’core option’, er selvevalueret og 
inkluderer et GRI-indeks og de anvendte 
regnskabsprincipper. 

NOMINEREDE INDEN FOR KATEGORIEN STORT IKKE-NOTERET SELSKAB
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Salling Group er nomineret 
med rapporten ”CSR-rapport 
2018”

Dommerpanelet fremhæver Salling Groups 
rapport for den måde de italesætter arbej- 
det med bæredygtighed på gennem kon-
krete cases inden for fx plastik, madspild og 
mangfoldighed. Rapporten er overskuelig 
og læsevenlig, og Salling Group orienterer 
tydeligt om, inden for hvilke verdensmål, de 
vurderer, at de har den største mulighed for 
at gøre en forskel. 

Rapporten gør det også klart, at Salling 
Group har en global og kompleks leve-
randørkæde, hvor løbende due diligence 
og håndtering af risici inden for sociale 

forhold, menneskerettigheder, miljø, klima 
og korruption er en vigtig del af arbejdet 
med bæredygtighed. Rapportens fokus 
på skatte- og afgiftsbetalinger, som også 
kobles til verdensmålene, udviser transpa- 
rens, ligesom behovet for og eksempler på 
samarbejdet med andre i branchen giver 
læseren indblik i Salling Groups tilgang til 
arbejdet med bæredygtighed.    

Dommerpanelet fremdrager desuden 
rapportens fokus på mennesker og enkelt-
personers handlinger, som gør, at den taler 
lige ind i mange forbrugeres ønske om at se 
konkrete resultater og få inspiration til tiltag, 
der gør en forskel i hverdagen. 

Kort om Salling Group og rapporten
Salling Group A/S er et fondsejet selskab, 
der bl.a. driver dagligvarekæderne føtex, 
Bilka og Netto, samt Salling stormagasiner 
i Danmark. Desuden har koncernen Net-
to-butikker i Tyskland og Polen. Hoved-

kontoret er i Brabrand, og Salling Group 
beskæftiger over 53.000 medarbejdere. 

Salling Group er underlagt årsregnskabs- 
lovens krav om redegørelse for samfunds- 
ansvar jf. § 99 a. Rapporten inkluderer en 
revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset 
sikkerhed) og de anvendte regnskabsprin-
cipper.

https://www.grundfos.com/content/dam/Global%20Site/About%20us/Reports/Grundfos-sustainability-report-2018.pdf
https://www.grundfos.com/content/dam/Global%20Site/About%20us/Reports/Grundfos-sustainability-report-2018.pdf
https://storage.sallinggroup.com/media/2167/csr-report-2018-final_dk.pdf
https://storage.sallinggroup.com/media/2167/csr-report-2018-final_dk.pdf


A.P. Møller-Mærsk 
er nomineret med rapporten 
”2018 Sustainability Report”

Dommerpanelet fremhæver A.P. 
Møller-Mærsks rapport som robust, 
informativ og balanceret med redegørelser 
for positive og negative udviklinger og med 
en strukturel integration af vurderingen af 
væsentlige emner, samt af verdensmål og 
delmål. A.P. Møller-Mærsk formidler klart, 
hvilke verdensmål de vurderer, at de at de 
kan have en potentiel negativ indvirkning 
på, og inden for hvilke de har mulighed for 
positivt at påvirke og skalere løsninger. 

Rapporten demonstrer tydeligt, at A.P. 
Møller-Mærsk tager lederskab og gør sin 
indflydelse gældende inden for væsentlige 
områder som skibsophug og klimamålet 
om nul CO2-udledninger i 2050. Rapporten 
er klart opdelt i en stærk narrativ sektion, der 
udfolder selskabets strategiske prioriteter og 
en disclosure sektion, der skematisk redegør 
for fremdrift, handlinger og ambitioner. 
Performance data understøtter beretningen 
om årets resultater.  

Dommerpanelet fremhæver rapportens 
ærlighed, fokus på impact og det ansvar, A.P. 
Møller-Mærsk påtager sig ved at gå ind i in-
dustriens problemstillinger og gå foran med 
ambitiøse tiltag, der kan skabe forandringer 
i branchen.  

Kort om A.P. Møller - Mærsk og rapporten 
A.P. Møller-Mærsk A/S er et børsnoteret 
integreret transport- og logistikselskab med 
flere brands og er førende i verden inden 
for containershipping. A.P. Møller-Mærsk 
beskæftiger flere end 84.000 medarbej-
dere i over 130 lande og har hovedkvarter i 
København.

A.P. Møller-Mærsk er underlagt årsregn- 
skabslovens krav om redegørelse for sam-
fundsansvar jf. § 99 a, og rapporten udgør 
selskabets Communication on Progress til 
FN’s Global Compact. Rapporten indeholder 
en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset 
sikkerhed) og henviser til de anvendte 
regnskabsprincipper, som kan downloades 
fra selskabets hjemmeside. 

NOMINEREDE INDEN FOR KATEGORIEN STORT BØRSNOTERET SELSKAB
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Carlsberg er nomineret med 
rapporten "Sustainability 
Report 2018"

Dommerpanelet fremhæver Carlsbergs 
rapport for integrationen af verdensmålene. 
Carlsberg har udvalgt de verdensmål 
og delmål, som de mener at have mest 
indflydelse på gennem deres arbejde 
med bæredygtighedsstrategien Together 
Towards ZERO, og der inddrages løbende 
eksempler på handlinger, der understøtter 
delmålene i rapporten.  

Rapporten skaber en klar rød tråd ved at 
tage udgangspunkt i bæredygtighedsstrate-
gien. I sammenhæng med gennemgående 
grafiske elementer og brug af tabeller som 
fx ’what we said 2017 – what we did 2018’ 

og ’actions towards zero 2019’ skabes der 
en god struktur, der er nem for læseren at 
navigere rundt i. Carlsberg medtager en 
samlet datatabel og bruger samtidig data 
løbende i rapporten til at underbygge deres 
beskrivelser af fremdriften, hvilket giver 
indsigt og øger tilliden til fortællingen.  

Dommerpanelet betoner desuden, at rap-
porten kommunikerer i øjenhøjde, hvilket 
også gør den relevant at læse for Carlsbergs 
kunder og forbrugere, der ønsker at få 
indsigt i Carlsbergs fremdrift i arbejdet med 
bæredygtighed.  

Kort om Carlsberg og rapporten 
Carlsberg A/S er et børsnoteret selskab, der 
udvikler og producerer øl og i dag har en 
stor portefølje af produkter, der sælges i 
mere end 150 lande. Carlsberg har til huse 
i København og beskæftiger internationalt 
mere end 40.000 medarbejdere.

Carlsberg er underlagt årsregnskabslovens 
krav om redegørelse for samfundsansvar 
jf. § 99 a, og rapporten udgør selskabets 
Communication on Progress til FN’s Global 
Compact. Rapporten inkluderer en revisor- 
erklæring (ISAE 3000, begrænset sikkerhed) 
og de anvendte regnskabsprincipper.

https://www.maersk.com/-/media/ml/about/sustainability/sustainability-new/files/apmm_sustainability_report_2018_a3_190228.pdf
https://www.carlsberggroup.com/media/28929/carlsberg-sustainability-report-2018.pdf
https://www.carlsberggroup.com/media/28929/carlsberg-sustainability-report-2018.pdf


NOMINEREDE INDEN FOR KATEGORIEN STORT BØRSNOTERET SELSKAB

Novozymes er nomineret 
med rapporten ”The Novo- 
zymes Report 2018”

Dommerpanelet fremhæver Novozymes’ 
integrerede årsrapport, som gennemført 
og relevant og hvor forretningsmodellen 
står klart beskrevet og understøttes af god 
grafik. De beskriver makrotrends og gør 
det klart, hvordan Novozymes inddrager 

verdensmålene i deres forretningsudvikling 
og bidrager til målene, hvilket vises med 
kvantitative performance data.  

Rapportens indhold refererer til Novozymes’ 
væsentlighedsanalyse, og der er veldo-
kumenterede redegørelser for selskabets 
handlinger og koblinger til verdensmålene, 
både i ledelsesberetningen og i redegørel- 
sen vedr. fremdrift til FN’s Global Compact. 
Novozymes udviser transparens med deres 
omtale af skat og skatteforhandlinger, 
og de fremstår stærkt og troværdigt med 
dybdegående ESG-data og segmenterede 
dataoversigter inden for miljøområdet og 
det sociale område.   

Dommerpanelet pointerer desuden, at rap-
porten vidner om det lange seje træk No-
vozymes bliver ved med at tage i arbejdet 
med bæredygtighed, hvilket deres nye SDG 
Governance Board også er et eksempel på.   
 

Kort om Novozymes og rapporten 
Novozymes A/S er et af verdens førende 
børsnoterede selskaber inden for bioin-
novation, og forsker i, samt producerer, 
industrielle enzymer og mikroorganismer. 
Hovedsædet er i Bagsværd, og Novozymes 
beskæftiger globalt over 6.400 medarbej-
dere.

Novozymes er underlagt årsregnskabslov-
ens krav om redegørelse for samfundsan- 
svar jf. § 99 a, og den integrerede årsrapport 
indeholder selskabets Communication on 
Progress til FN’s Global Compact. Rappor-
ten inkluderer to revisorerklæringer, en ift. 
ESG-data med høj grad af sikkerhed og 
en erklæring ift. AA1000 AccountAbility 
principperne (kombineret AA1000AS og 
ISAE 3000, begrænset sikkerhed), samt de 
anvendte regnskabsprincipper.

/  7

Ørsted er nomineret med  
rapporten "Sustainability re-
port 2018"

Dommerpanelet fremhæver Ørsteds 
bæredygtighedsrapport, som i kombination 
med selskabets Annual report 2018 og ESG 
performance report 2018 samlet set skaber 
en troværdig og relevant redegørelse for 
selskabets omstilling til grøn energi. Rapport-
erne supplerer hinanden godt og kan ses 
som en ny trend inden rapportering, hvor 
særskilte målrettede rapporter henvender sig 
til forskellige interessenter og brugere.  

Bæredygtighedsrapporten giver et om-
fattende indblik i Ørsteds tre strategiske 
prioriteter inden for bæredygtighed og deres 
20 programområder, som de konsekvent 

redegør for i skematisk oversigtsform, og 
som inkluderer en kobling til de relevante 
verdensmål. Ørsted rapporterer på deres 
eget carbon footprint og går foran ved at 
basere afsnittet om klimarisici på anbefalin-
gerne fra TCFD.

Dommerpanelet anerkender også Ørsted 
for, som et ungt børsnoteret selskab, at 
være kommet så langt, som de er, i integra-
tionen af brugbare ESG-data til investorer og 
analytikere. 

Kort om Ørsted og rapporterne 
Ørsteds vision er at skabe en verden, der 
udelukkende kører på grøn energi. Ørsted ud-
vikler, opfører og driver havvindmølleparker, 
vindmølleparker på land og bioenergianlæg 
og forsyner sine kunder med energiproduk-
ter. Ørsted har 6.300 medarbejdere og har 
hovedsæde i Fredericia.

Ørsted er underlagt årsregnskabslovens krav 
om redegørelse for samfundsansvar jf. § 99 

a og bæredygtighedsrapporten udgør sel-
skabets Communication on Progress til FN’s 
Global Compact. Årsrapporten inkluderer 
en revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset 
sikkerhed) på ESG-data og de tilhørende 
anvendte regnskabsprincipper. Yderligere 
ESG-data med tilhørende regnskabsprin-
cipper er medtaget i ESG performance 
rapporten. 

https://report2018.novozymes.com/
https://report2018.novozymes.com/
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/Annual_2018/Sustainability_report_2018.ashx?la=en&rev=ae72e27749aa4a34a5f2d91783da7431&hash=75AB7D9FEE750ED5FBB41D7CA5E32980
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/Annual_2018/Sustainability_report_2018.ashx?la=en&rev=ae72e27749aa4a34a5f2d91783da7431&hash=75AB7D9FEE750ED5FBB41D7CA5E32980
https://orstedcdn.azureedge.net/-/media/Annual_2018/Orsted_Annual_report_2018.ashx?la=en&rev=cec43e106d9a4ca58e0e3cffc8c3841c&hash=8B79943076695EEBF901C27F2A4C28BB
https://orsted.com/-/media/Annual_2018/Orsted_ESG_performance_report_2018.ashx?la=en&hash=315A4E48E0AD794B64B9AC56EE7ED2F1
https://orsted.com/-/media/Annual_2018/Orsted_ESG_performance_report_2018.ashx?la=en&hash=315A4E48E0AD794B64B9AC56EE7ED2F1


Et af formålene med en rapport om samfundsansvar at skabe bedre indsigter og understøtte bedre beslut-
ninger blandt rapportens læsere. For at højne en rapports troværdighed og brugsværdi er der særligt tre 
forhold alle organisationer, uanset størrelse, kan tage med sig i det videre arbejde. 

Selskabets rolle i verden
 
Gør det klart, hvordan I ser selskabets rolle i verden og samfundet ift. jeres formål, forretningsmodel og 
de risici og muligheder, I ser. Giv indsigt i jeres væsentlige bæredygtighedsforhold og redegør for jeres 
tilgang til FN's verdensmål og delmål. Fortæl om jeres ambitioner på kort og lang sigt og vis retning med 
klare mål for de strategiske prioriteter. 

Ærlighed vækker tillid
 
Vær ærlig og forklar balanceret om både positive og negative udviklinger i året, der er gået. Tag også fat om 
de udfordringer, der er ift. bæredygtighed i jeres industri ved at italesætte dem og fortæl ærligt om jeres 
tilgang. Vælg også billeder og grafik med omhu, så I viser den virkelige verden, understøtter budskaber og 
viser sammenhænge ærligt og troværdigt.   

Tal taler deres eget sprog
 
Brug performance indikatorer, der understøtter de strategiske prioriteter og vis fremdrift over tid og 
ift. konkrete måltal. Tag altid flere års data med og forklar tallenes udvikling, samt evt. forventninger til 
fremtidig performance. Medtag også anvendt regnskabspraksis så læseren kan se, hvordan indikatorerne 
er opgjort og overvej at få revisorerklæring på tallene.
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