
csr 
rapporterings- 
prisen 2017
hvem udmærker 
sig og udgiver  
de bedste  
csr rapporter  
i danmark?

www.fsr.dk

Med CSR Rapporteringsprisen 2017 har dommerpanelet nomineret de syv virksom-
heder, som har lavet de bedste rapporter, og H.K.H Kronprinsessen kårer vinderne i dag  
d. 26. oktober 2017. Læs her om priserne, de nominerede, kriterierne og dommerpanelet. 



tre priskategorier 
for bedte  
rapportering om  
samfundsansvar

Med CSR Rapporteringsprisen 
sætter FSR - danske revisorer 
fokus på god praksis inden for 
rapportering om Corporate Social 
Responsibility (CSR) i bred for-
stand. 

Vi ønsker årligt at hylde danske 
virksomheder, der udmærker sig 
med tillidsvækkende rapportering 
af høj kvalitet, der skaber transpa-
rens om virksomhedens sam-
fundsansvar og værdiskabelse,  

og som kan være til inspiration 
for andre virksomheder. Prisen 
har løbende udviklet sig, og i år 
er det 23. gang, at FSR - danske 
revisorer uddeler prisen. 

CSR Rapporteringsprisen 2017 
indeholder tre priskategorier for 
bedste rapportering om sam-
fundsansvar. Desuden anerken- 
der vi i år virksomheder, der  
udmærker sig ved deres rappor- 
tering om FN’s Verdensmål.  



Inden for tre priskategorier har dommerpanelet haft mulighed for i hver kategori at nominere op til 
tre virksomheder, hvoraf én kan vinde prisen. Dommerpanelet har  nomineret i alt syv virksomheder 
på tværs af de tre kategorier. Her et lille indblik i  dommerpanelets vurderinger, og information om 
virksomhederne og deres rapportering.
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nominerede  
virksomheder til  
csr rapporterings- 
prisen 2017

Dommerpanelet fremhæver rapporten 
som en meget sammenhængende 
rapport, der favner virksomhedens 
mange aspekter og forretningsområder 
og kobling til CSR gennem en præcis og 
systematisk tilgang. Særligt fremhæves 
det, at rapporten fremstår balanceret og 
troværdig og har en høj samfunds- og 
virksomhedsrelevans.

Rapporten indeholder en ny form for 
væsentlighedsvurdering, der gør  

A.P. Møller – Mærsk i stand til - på en koncis 
og balanceret måde - at adressere dilem-
maer og udfordringer, der har indflydelse 
på forretningen. Endelig er rapportens 
fem-deling af, hvorfor et konkret emne er 
vigtigt, et godt værktøj til at skabe overblik, 
og oplysninger i regnskabspraksis om hhv. 
dokumenteret og sandsynlige data bidrager 
til at skabe gennemsigtighed for læseren.  

Kort om A.P. Møller - Mærsk Goup  
og rapporten
A.P. Møller - Mærsk er underlagt Årsregn-
skabslovens krav om redegørelse for 
samfundsansvar, og rapporten udgør virk-
somhedens Communication on Progress 
til FN’s Global Compact. Rapporten inde-
holder en revisorerklæring (ISAE 3000, 
begrænset grad af sikkerhed) og henviser 
til de anvendte regnskabsprincipper, som 
kan downloades fra virksomhedens 
hjemmeside. 

A.P. Møller - Mærsk er en integreret trans- 
port- og logistikvirksomhed med flere 
brands, og er førende i verden inden for 
container shipping og havneterminaler. 
Medregnende en selvstændig Energidivi-
sion beskæftiger virksomheden omkring 
88.000 medarbejdere i 130 lande. A.P. 
Møller - Mærsk har hovedsæde i København.  

A.P. Møller – Mærsk Group 
er nomineret til prisen med 
rapporten ”Sustainability 
Report 2016” 

NOMINEREDE I PRISKATEGORI 1: 
BØRSNOTERET VIRKSOMHED MED FLERE END 500 MEDARBEJDERE



Dommerpanelet ser CSR rapporten som 
en god formidling af Ørsteds (DONG 
Energy) rejse fra sort til grøn energi og 
virksomhedens iscenesættelse af sam-
fundsansvar. Særligt fremhæves det, at 
rapporten koncist når rundt om mange 
emner, og med sin klare struktur og  
layout er nem at orientere sig i. 

Rapporten adresserer og integrerer FN’s 
Verdensmål på en naturlig måde, så man 
kan forholde sig til sammenhængen 
mellem målene og virksomhedens ind-
satser i rapporten. Desuden er der meget 
relevant data, og koblingen mellem rap-
porterne i oversigter med strategiske mål, 
forretningsdrivere og bæredygtigheds- 
indikatorer, samt den understøttende 
revisorerklæring i Årsrapporten fungerer 
fint i sammenhæng. 

Kort om Ørsted (DONG Energy)  
og rapporterne
Ørsted (DONG Energy) er underlagt Års- 
regnskabslovens krav om redegørelse for  
samfundsansvar, og CSR rapporten udgør  
virksomhedens Communication on  
Progress til FN's Global Compact. Årsrap- 
porten indeholder de anvendte regnskabs- 
principper og en revisorerklæring (ISAE  

3000, begrænset grad af sikkerhed) for  
ikke-finansielle oplysninger.

Ørsted (DONG Energy) er en energivirk-
somhed med særlig fokus på vedvarende 
energi. Fra 30. oktober skifter DONG Energy 
navn til Ørsted. Virksomheden beskæftiger 
internationalt omkring 5.600 medarbejdere. 

Dommerpanelet vurderer de to rapporter 
som en sammenhængende rapportering 
af høj kvalitet, der er genkendelig, og som 
præsenteres koncist, overskueligt og sy- 
stematisk, så læseren får et godt indblik i 
Novo Nordisk og virksomhedens tre  
bundlinjer. Særligt fremhæves årsrappor-
tens tyngde, kontinuitet og det regnskabs- 
tekniske fundament og de referenceram-
mer, som rapporteringen hviler på. 

Communication on Progress rapporterin-
gen giver indblik i, hvordan Novo Nordisk 
adresserer FN’s Verdensmål, og deres 
prioriteringer i forhold til at understøtte 
målene. Desuden har Novo Nordisk som 
noget nyt taget udgangspunkt i FN’s 
Guidning Principles rapporteringsram- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

meværk i forhold til deres rapportering 
om menneskerettigheder. 

Kort om Novo Nordisk og rapporterne
Novo Nordisk er underlagt Årsregnskabs- 
lovens krav om redegørelse for sam-
fundsansvar. De henviser hertil i virksom-
hedens årsrapport og deres Communica-
tion on Progress til FN's Global Compact.  
Årsrapporten, der er udarbejdet i henhold 
til rammeværket for integreret rapporte- 
ring, indeholder de anvendte regnskabs- 
principper og en revisorerklæring (kombi-
neret AA1000AS og ISAE 3000, begrænset 
grad af sikkerhed) for sociale og miljø- 
mæssige oplysninger.

 Novo Nordisk er en global medicinalvirk-
somhed, som står for innovation og leder-
skab indenfor diabetesbehandling. Novo 
Nordisk har sit hovedsæde i Bagsværd og 
beskæftiger omkring 41.400 medarbejdere.
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Ørsted (Dong Energy) er 
nomineret med rapporterne 
”Energy for a sustainable  
future – Sustainability 
Report 2016” og “Annual 
Report 2016”.

Novo Nordisk er nomineret 
med rapporterne ”Commu-
nication on Progress 2016” 
og  ”Annual Report 2016” 

NOMINEREDE I PRISKATEGORI 1: 
BØRSNOTERET VIRKSOMHED MED FLERE END 500 MEDARBEJDERE



Dommerpanelet fremhæver rapporten, 
som en solid og ærlig rapport, der både 
indeholder en strategisk vinkel og mål og 
tal på CSR-området. Rapporten er logisk 
opbygget, og tager læseren i hånden ved 
brug af en tydelig rød tråd, der gennem 
rapportens beskrivelser giver et godt 
indtryk af, hvordan samfundsansvar er et 
aktiv i Færch Plast. 

Rapportens styrker er også den tætte 
kobling mellem værdikæden og virksom-
hedens brug af KPI’er, samt Færch Plasts 
beskrivelse af deres arbejde med vurdering 
af væsentlighed og ændringer i temaernes 
vigtighed, som understøtter rapportens 
balance, fortælling og fokus inden for CSR.  

Kort om Færch Plast og rapporten 
Færch Plast er underlagt Årsregnskabs- 
lovens krav om redegørelse for sam-
fundsansvar. Rapporten, der er inspireret 
af principper fra FN’s Global Compact, 
indeholder de anvendte regnskabsprin-
cipper og en revisorerklæring (ISAE 3000, 
begrænset grad af sikkerhed). 

Færch Plast udvikler, designer og produ- 

cerer plastemballage til fødevareindustri- 
en herunder emballage til færdigretter, 
fersk kød og Food To Go. Færch Plast har 
til huse i Holstebro og beskæftiger inter-
nationalt mere end 1.000 medarbejdere.

Dommerpanelet betegner rapporten 
som god formidling understøttet af klare 
mål og data, der er relevante i forhold 
til netop Palsgaards forretning. Det 
fremhæves, at rapporten udmærker sig 
med dens åbenhed, beskrivelsen af den 
forretningsmæssige tilgang til CSR, samt 
den måde FN’s Verdensmål er adresseret 
og indarbejdet som et naturligt element i 
virksomhedens fokus og rapportering.

Rapporten vurderes som tillidsvækkende 
og har en god balance, som sammen 
med en tydelig rød tråd, gode beskrivel- 
ser af risici, udfordringer, dilemmaer, prin-
cipper, handlinger, resultater og forvent-
ninger til fremtiden, giver læseren overblik 
og forståelse for de centrale forretnings- 
områder og det samfundsmæssige 
ansvar, der påhviler en virksomhed som 
Palsgaard. 

Kort om Palsgaard og rapporten 
Palsgaard er underlagt Årsregnskabs- 
lovens krav om redegørelse for sam- 
fundsansvar, og rapporten udgør virk-
somhedens Communication on Progress 
til FN's Global Compact. Rapporten, der 
følger principper fra Global Reporting 
Initiative G4 Sustainability Reporting 
Guidelines (Comprehensive), indeholder 
de anvendte regnskabsprincipper og en 
revisorerklæring (ISAE 3000, begrænset 
grad af sikkerhed). 

Palsgaard udvikler og producerer emul- 
gatorer, stabilisatorer og andre ingredien- 
ser til fødevareindustrien samt non-food. 
Palsgaard har til huse i Juelsminde og 
beskæftiger globalt over 400 medarbej- 
dere.
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Færch Plast er nomineret til 
prisen med rapporten  
”Sustainability Report 2016”. 

Palsgaard er nomineret  
til prisen med rapporten  
”Corporate Social Respon- 
sibility Report 2016”. 

NOMINEREDE I PRISKATEGORI 2 OG 3: 
VIRKSOMHED MED FLERE ELLER FÆRRE END 250 MEDARBEJDERE



Dommerpanelet vurderer rapporten, som 
en god samlet redegørelse, der når hele 
vejen rundt omkring de væsentlige forret-
ningsområder, og som er understøttet af 
konkrete tal, der beskriver virksomhedens 
resultater. Særligt fremhæves rapportens 
klare struktur, der gør den logisk at følge, 
brugen af måltal, som giver læseren ind-
sigt i de fremtidige målsætninger inden 
for CSR området, samt Velux’ adressering 

af og overblik over virksomhedens bidrag 
til de 17 FN’s Verdensmål. 

Rapporten er designet til brug for mobil-
visning, og dommerpanelet finder det 
interessant, at rapporten ikke nødvendigvis 
skal læses fra den ene ende til den anden, 
men kan ses som en struktureret håndbog.  

Kort om Velux Gruppen og rapporten 
Velux Gruppen er underlagt Årsregn-
skabslovens krav om redegørelse for 
samfundsansvar og rapporten udgør 
virksomhedens ’Communication on Pro-
gress’ til FN's Global Compact. Rapporten, 
der er inspireret af principper fra Global 
Reporting Initiative, indeholder også de 
anvendte regnskabsprincipper. 

I 75 år har VELUX Gruppen skabt bedre 
bygninger med dagslys og frisk luft 

gennem taget. VELUX Gruppen arbejder 
globalt med salgs- og produktionsaktivi-
teter i mere end 40 lande og beskæftiger 
omkring 9.500 medarbejdere på verdens- 
plan. VELUX Gruppen er en del af VKR 
Holding A/S, et holding- og investerings- 
aktieselskab, der er fonds- og familieejet. 

Dommerpanelet fremhæver rapporten 
for dens sammenhængende beskrivelse 
af virksomhedens arbejde med CSR, som 
understøttes af mål, tal og grafiske illustra- 
tioner på en måde, der gør komplekst 
indhold nemt at tilgå. 

Rapporten omtaler løbende problemstil- 
linger og dilemmaer inden for CSR, hvilket 

bidrager til rapportens balance samtidig 
med, at rapporten kommunikerer direkte 
til lokalområdet og potentielle kunder i 
oplandet. Endelig gavner det rapporten, 
at VandCenter Syd på systematisk vis har 
arbejdet med at styrke rapporteringens 
referenceramme over en længere periode. 

Kort om VandCenter Syd og rapporten 
VandCenter Syd er underlagt Årsregnskabs- 
lovens krav om redegørelse for samfunds- 
ansvar. Rapporten, der er inspireret af prin-
cipper fra FN’s Global Compact og Global 
Reporting Initiative G4 Sustainability 
Reporting Guidelines samt input fra egne 
udviklede indikatorer, indeholder en revi-
sorerklæring (ISAE 3000, begrænset grad 
af sikkerhed) og henviser til de anvendte 
regnskabsprincipper, som kan downloades 
fra virksomhedens hjemmeside. 

VandCenter Syd er et aktieselskab ejet 
af Odense Kommune og Nordfyns 
Kommune og er et af Danmarks største 
og ældste vandselskaber. VandCenter Syd 
har hovedsæde i Odense og beskæftiger 
over 200 medarbejdere i Danmark.
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Velux Gruppen er nomineret 
til prisen med rapporten 
”Corporate Social Respon- 
sibility Report 2016”.

VandCenter Syd er  
nomineret til prisen med  
rapporten ”Ansvarligheds-
rapport 2016”.  

NOMINEREDE I PRISKATEGORI 2 OG 3: 
VIRKSOMHED MED FLERE ELLER FÆRRE END 250 MEDARBEJDERE
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Alle CSR rapporteringer inden for de tre priskategorier er screenet ud fra et fastlagt sæt af kriterier  
for at afgøre, hvilke rapporter dommerpanelet eventuelt kunne nominere til prisen og hvilke, der 
eventuelt kunne kvalificere til en anerkendelse inden for virksomhedens rapportering om FN's 
Verdensmål. Screeningen er foretaget af en arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers CSR-udvalg 
med repræsentanter fra Beierholm, Deloitte, EY og PwC. 

årets priskategorier 
og kriterier

 PRISKATEGORI 1: 
 BØRSNOTERET VIRKSOMHED MED  
 FLERE END 500 MEDARBEJDERE

Alle danske børsnoterede virksomheder med hovedsæde i 
Danmark og med flere end 500 medarbejdere er automatisk 
med i priskategori 1. Vurderingen, som er foretaget ud fra fem 
overordnede kriterier og 32 tilhørende indikatorer, har taget 
udgangspunkt i den rapportering, der indeholder virksom-
hedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregn-
skabsloven, og som er udgivet senest den 31. maj, 2017. De 
fem kriterier er:

1. Lovkrav vedr. redegørelse for samfundsansvar  
 - efterlevelse af Årsregnskabslovens oplysningskrav  
 vedr. § 99 a vurderes som en grundlæggende  
 forudsætning for at komme i betragtning til prisen.

2. Den røde tråd - en rød tråd vurderes som væsentlig for  
 at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot  
 iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kernefor- 
 retning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og  
 balanceret om virksomhedens arbejde med CSR.

3. Mål og tal - brug af mål og tal vurderes som afgørende  
 i forhold til at understøtte virksomhedens rapportering  
 om fremdrift og årets resultater.

4. Tillid og rammer - en klar referenceramme, forståelig  
 afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring  
 virksomhedens rapportering vurderes som betydnings- 
 fuldt i forhold til at skabe tillid til rapporteringen.

5. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen - et  
 fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter  
 FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at  
 opnå anerkendelse.

 PRISKATEGORI 2 OG 3: 
 VIRKSOMHED MED FLERE ELLER 
 FÆRRE END 250 MEDARBEJDERE

Virksomheder, der er registreret i rigsfællesskabet Danmark, 
Grønland eller Færøerne, og som har flere eller færre end 250 
medarbejdere har været inviteret til at indstille deres seneste 
CSR rapportering til bedømmelse i hhv. priskategori 2 og 3. 
Virksomheder kan være med uanset virksomhedens historik 
inden for rapportering om samfundsansvar og værdiskabelse, 
om rapporteringen er affødt af lovgivning eller ej har skullet 
indstille deres rapportering senest den 15. maj, 2017. Rappor-
teringen er vurderet ud fra fire overordnede kriterier og 20 
tilhørende indikatorer. De fire kriterier er:

1. Den røde tråd - en rød tråd vurderes som væsentlig for  
 at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot  
 iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kernefor- 
 retning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og  
 balanceret om virksomhedens arbejde med CSR.

2. Mål & tal - brug af mål og tal vurderes som afgørende i  
 forhold til at understøtte virksomhedens rapportering om  
 fremdrift og årets resultater.

3. Tillid & rammer - en klar referenceramme, forståelig  
 afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring  
 virksomhedens rapportering vurderes som betydningsfuldt  
 i forhold til at skabe tillid til rapporteringen.

4. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen - et  
 fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter  
 FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at  
 opnå anerkendelse.



tak til dommerpanelet
En særlig tak skal lyde til dommerpanelet. Dommerpanelet 
består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organi- 
sationer, den finansielle sektor, uddannelsesinstitutioner m.fl. 
og har i 2017 følgende medlemmer:

• Ole Buhl, underdirektør, ATP
• Esben Høstager, CEO, Høstager SOLO
• Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv
• Nina Movin, adm. direktør, Otto Mønsted
• Pia Mulvad Reksten, Programchef/Organisation  
 og Udvikling, LO
• Mia Kaspersen, assistant professor, CBS
• John Nordbo, Klima- og miljøchef, WWF
• Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets,  
 Københavns Fondsbørs/Nasdaq

Dommerpanelet har haft to møder. Første møde var i starten 
af september måned, hvor det blev besluttet hvilke virksom-
heders rapportering, der skulle nomineres til prisen. Forud for 
mødet modtog dommerpanelet de rapporter, der på bag- 
grund af screeningen ud fra fastlagte kriterier kunne kvalificere 
til en eventuel nominering. Dommerpanelet valgte at nomi-
nere syv virksomheders rapporter.   

Dommerpanelets andet møde var i slutningen af september, 
hvor de syv nominerede virksomheder var indkaldt til møde 
for at præsentere deres rapportering og svare på spørgsmål 
fra dommerpanelet. Efter mødet traf dommerpanelet sin 
endelige afgørelse vedr. vinderne af CSR Rapporteringsprisen 
2017, samt tildeling af anerkendelse inden for rapportering om 
FN's Verdensmål.

Tak til dommerpanelet og alle jer, der har støtter op om CSR 
Rapporteringsprisen 2017. Vi glæder os til at hylde de nomi-
nerede og annoncere vinderne i dag. 

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8, 
1306 København K 
www.fsr.dk 


