
 Dommerkomiteen vil i lighed med tidligere år også i 
2021 lægge vægt på, at årsrapporten har en god sam-
let helhed med fokus på det relevante og væsentlige – 

i ledelsesberetningen såvel som i koncern- og årsregnskabet. 
Læseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og 
forståelse af virksomheden og dens situation samt udvikling. 
Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, risici 
og strategi skal årsrapporten give regnskabslæseren en for-
ståelse for virksomhedens situation og fremtidsforventninger. 
I den gode årsrapport er der en høj læsbarhed, og der er an-
vendt relevante illustrationer, ligesom der er en rød tråd mel-
lem ledelsesberetningen samt koncern- og årsregnskabet. 
Dommerkomiteen ser fortsat positivt på forsøg og tiltag til 
at udvikle og forbedre indholdet i årsrapporterne, herunder 
med inspiration fra udlandet.

Corona må formodes på et eller andet plan at have påvirket 
alle virksomheder i 2020, og det må desværre forventes, at 
også de kommende år vil være påvirket af corona. På denne 
baggrund må der forventes en beskrivelse af betydningen af 
pandemien, ikke kun i forhold til effekten på årets resultat, 
balance og pengestrøm, men også de forretningsmæssige og 
strategiske konsekvenser, herunder - hvis relevant - påvirknin-
gen af virksomhedens risici, strategi og forretningsmodel. For 
virksomheder, der ikke er berørt af pandemien, kan det være 
relevant at beskrive, hvorfor virksomheden ikke er berørt.

Dommerkomiteen vil lægge vægt på, om der er i ledelsesbe-
retningen er relevante information om  den forretningsmæs-
sige effekt i 2020, herunder også relevante, væsentlige infor-
mationer om kompensationspakker.

Tilsvarende forventer dommerkomiteen at det i beskrivelsen 
af forventninger til 2021 og eventuelt efterfølgende år anfø-
res, hvilken påvirkning corona må forventes at få i fremtiden, 
hvordan og over hvor lang tid virksomheden forventer at gen-
indvinde momentum, herunder om der er større usikkerhed 
forbundet med disse forventninger. Det vil også være relevant 
at anføre de valgte forudsætninger specielt, hvis usikkerhe-
den er stor. 

Dommerkomiteen vil også se på, om virksomheder, som er 
eller forventes at blive væsentligt påvirket af corona, revurde-
rer virksomhedens risici og oplyser dette i risikoafsnittet. Hvis 
pandemien  har påvirket udviklingen i virksomhedens strategi 
og evt. også i forretningsmodellen vil dette også være beskre-
vet i den gode årsrapport.

Ligeledes vil dommerkomiteen vurdere på, at virksomheder, 
der forventer at blive påvirket af gennemførelsen af brexit el-
ler andre forhold, giver oplysninger om dette i ledelsesberet-
ningen, herunder indvirkningen på forventninger til 2021 og 
efterfølgende år.
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Mange virksomheder har i årsrapporterne for 2019 udvidet 
beskrivelserne af klimaforhold, herunder FN’s verdensmål, 
men ofte uden, at det er koblet sammen med ændrede pro-
duktionsmetoder, produkter samt forventninger til fremtiden. 
Dommerkomiteen vil vurdere på, om effekten af klimaforhold 
og bæredygtighed indgår som en integreret del af forventnin-
gerne til det kommende år.

Dommerkomiteen vil også lægge vægt på samspillet/vægt-
ningen mellem beskrivelser i ledelsesberetningen og rappor-
ter på hjemmesiden. Således vil dommerkomiteen have fokus 
på, om eksempelvis vederlagspolitik og vederlagsrapport pri-
mært (udelukkende) er beskrevet i ledelsesberetningen eller 
om der er  korte beskrivelser i ledelsesberetning med link til 
hjemmesiden. I denne forbindelse vil dommerkomiteen også 
se positivt på, at  virksomhederne i højere grad bruger hjem-
mesiden til indhold, der ikke ændrer sig fra år til år og anven-
der årsrapporten til beskrivelser af årets forhold/ændringer.

Herudover vil der bortset fra implementering af IFRS 16 fort-
sat være særlig fokus på de samme forhold som i 2020 om-
fattende:

• Klima/FN’s verdensmål/bæredygtighed

• Forventninger til fremtiden

• Vederlagspolitik og vederlagsrapport

• Nye bestemmelser vedr. rapportering 
om mangfoldighed

• Koordinering mellem alternative rapporter 
og ledelsesberetningen eller noter

• Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg

• Vurdering af, at årsrapporten opfylder IFRS og 
af, om uvæsentlig information er udeladt

• Beskrivelser af regnskabsmæssige 
usikkerheder og skøn jf. IAS 1.125, herunder 
eventuelle påvirkninger af pandemien

• Beskrivelser af finansielle risici herunder 
oplysninger om følsomhed

• Er der sket forbedringer i forhold til sidste år og/
eller eksperimenteres der med nye og anderledes 
præsentation, herunder med inspiration fra udlandet.


