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Virksomhedens rolle i samfundet 
og strategi for bæredygtighed:
Vi vurderer, om rapporten udmær- 
ker sig ved klart at introducere 
virksomhedens overordnede 
formål, forretningsmodel og 
rolle i samfundet. Vi ser efter, 
om koblingen til virksomhedens 
bæredygtighedsstrategi er klart 
beskrevet med korte og lang-
sigtede ambitioner, prioriteter og 
mål, herunder om Paris-aftalen 
og udvalgte FN Verdensmål med 
delmål understøttes, samt hvordan 
bæredygtighed er ledelsesmæssigt 
forankret i organisationen. Det for-
ventes, at virksomheden refererer til 
frivillige standarder og rammeværk, 
som virksomheden arbejder med 
på bæredygtigheds- 
området. 

Vi ser også efter, om virksomheden 
redegør for processer for identifi-
cering og vurdering af væsentlige 
bæredygtighedsforhold i virksom-
heden og i værdikæden.

Virksomhedens negative og  
positive påvirkninger: 
Vi vurderer, om rapporten balan- 
ceret beskriver virksomhedens 
aktuelle og potentielle negative og 
positive effekt på omverdenen fra 
virksomhedens drift og værdikæde, 
og om der konkret redegøres for 
risikobillede og –mulighedsaspek-
ter inden for bæredygtighed på 
kort og lang sigt, samt om virksom-
hedens håndtering af disse. Dels i 
forhold til, hvordan virksomheden 
arbejder for at minimere negative 
påvirkninger, og dels hvordan virk-
somheden arbejder for at udvikle  
og skalere løsninger, der under-
støtter bæredygtig omstilling og 
positive systemiske forandringer i 
samfundet. 

Vi ser på, om virksomhedens ind-
flydelsessfære italesættes, herunder 
hvordan aktuelle og forventede 
dilemmaer og udfordringer hånd-
teres af virksomheden og af dens 
branche i relation til at fremme 
samfundsansvar og forvalte bære- 
dygtighed. Vi ser også efter, om 
udefrakommende forhold som 
COVID-19 er sat i perspektiv, her- 
under om den kort- og langsigtede 
effekt for virksomheden og det 
strategiske arbejde med samfunds- 
ansvar og bæredygtighed omtales. 

Virksomhedens fremdrift i  
arbejdet med samfundsansvar  
og bæredygtighed:
Vi vurderer, om rapporten redegør 
for fremdrift for rapporteringsåret 
i forhold til virksomhedens ambi-
tioner, prioriteter og mål ved brug 
af performance indikatorer (KPI’er), 
der understøtter strategien. Vi ser 
på, om virksomheden benytter 
standardiserede KPI’er, der dækker 
miljø, sociale og ledelsesmæssige 
forhold (ESG) samt KPI’er, der har 
særlig relevans for branchen. På kli-
maområdet er det en forventning, 
at udledning af CO2 opgøres i scope 
1 og 2, og hvor relevant i scope 3, i 
henhold til Greenhouse Gas (GHG) 
Protocol.

Vi ser også efter, om virksomheden 
medtager flere års data, forklarer 
negative og positive udviklinger 
i data og redegør for anvendt 
regnskabspraksis, der angiver 
rapportens afgrænsning, hvordan 
KPI’er er opgjort, samt eventuelt 
med reference til standarder og/
eller guidance. Vi noterer også, om 
der er en revisorerklæring med 
sikkerhed, og hvilke data og dele af 
rapporten denne dækker.

CSR Prisen 
2021:  
Kriterier 

FSR - danske revisorer vil igen i 2021 sætte fokus 
på de bedste rapporter om samfundsansvar 
og bæredygtighed blandt store danske virk-
somheder. Det gør vi med den anerkendte 
CSR Pris, som i 2021 vil omfatte selvstændige 
bæredygtighedsrapporter med følgende tre 
kriterier.

FSR – danske revisorer melder proces for prisen ud i foråret 2021, og prisen uddeles i  
efteråret 2021. Bemærk, at Årsrapportprisen 2021 også favner et fokus på bæredygtig- 
hed i årsrapporternes ledelsesberetninger. 

Læs mere på FSR.dk.


