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Specialpris 1 01. sep. 16

Specialpris 1
- CEO/Chairman letter

Motivering for emnet

• Beretning fra bestyrelsesformand/adm. direktør har ofte en 
central placering på de første sider i årsrapporten

• Det bedste sted at placere betydningsfulde informationer til 
brugerne om året, der er gået og fremtiden

• Betydningsfulde beskeder fra ledelsen er selvsagt vigtige for 
regnskabslæserne

• Der er international fokus på disse beretninger.
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Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på:

• Signifikant information af både positiv og negativ karakter

• Beskrivelse af de væsentligste begivenheder i regnskabsåret, ikke 
kun af økonomisk karakter

• Forhold, der i regnskabsåret har haft ledelsens særlige bevågenhed

• Væsentligste temaer for fremtiden, fx ny strategisk retning eller 
ændrede forventninger
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Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på:

Hvis beretning fra både formand og direktør:

• God sammenhæng mellem de to beretninger

• Ikke i væsentlig grad gentagelser i de to beretninger

• At beskrivelserne ikke kun indeholder kommentering af årets 
resultat

• Rød tråd i forhold til resten af årsrapporten
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Generelle observationer:

• Store forskelle i valg af fokus og indhold i beretningerne

• Antal af beretninger:

• To beretninger – bestyrelsesformand/direktør

• En fælles beretning fra bestyrelsesformand/direktør

• En beretning fra enten direktør eller bestyrelsesformand

• Hvor beretning kun fra direktør, mere fokus på drift og mindre på 
strategi

9



Specialpris 1 01. sep. 16

Generelle observationer:

• En række gode beretninger, der giver indblik i ledelsens 
fokusområder og vigtigste begivenheder i året

• En række beretninger, hvor hovedindhold er kommentering af 
årets resultat
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Gode eksempler fra ikke-nominerede

• Beskriver klart og tydeligt i kort 
form problemområder

• Beskriver iværksatte løsninger

• Beskriver kort fokus for 
fremtiden

• Kort beretning med klart og 
tydeligt budskab 
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Gode eksempler fra ikke-nominerede

• To beretninger

• Formanden beskriver 
bestyrelsens væsentligste 
aktiviteter i året

• Direktøren redegør kort for:

• Ny strategi til effektivisering

• Vigtige begivenheder som fx 
væsentlige nedskrivninger og 
udvikling i de enkelte brands 
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Gode eksempler fra ikke-nominerede

• Beskriver tydeligt strategisk 
fokus på integrerede 
serviceydelser (IFS)

• Strategisk fokus på 
nøglekunder og global 
sammenhæng

• Omstrukturering på 
ledelsesniveau for at bringe 
ledelsen tættere på kunderne
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Gode eksempler fra ikke-nominerede

• Formand beskriver de 
strategiske målsætninger og 
vindenergiens fremtidsudsigter

• Direktør beskriver væsentlige 
resultater i året samt fokus på 
udvikling af teknologi

• Godt sammenspil mellem de to 
beretninger 
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De tre nominerede
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Dommerkomiteen fremhæver
• Har fokus på årets væsentligste 

forhold

• Formand beskriver prissituation på 
mælkemarked og forhold til 
landmændene

• Direktør beskriver driftsmæssige 
forhold som afsætning, fokus på 
omkostningseffektivisering og 
paradigmeskift opkøb/organisk 
vækst

• Godt samspil mellem de to 
beretninger

• Omtaler åbent væsentlig 
information med rød tråd til resten 
af årsrapporten
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Dommerkomiteen fremhæver

• Formanden beskriver 
overordnede strategiske 
forhold, herunder kommende 
børsnotering

• Direktør beskriver overordnede 
væsentlige driftsmæssige 
resultater

• Beskrivelse af resultater på 
strategiske fokus-områder

• Beskrivelser opdelt på 
segmenter.
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Dommerkomiteen fremhæver

• Formanden beskriver 
overordnede forhold som

• Fastholdelse af strategi

• Udvidelsen af forskningsfaciliteter

• Vækstforventninger

• Direktør beskriver mere 
detaljeret væsentlige forhold som

• Årets væsentligste begivenheder

• Forventninger og udfordringer

• Højdepunkter i pipelinen
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5 anbefalinger til at tage med hjem

• Op i helikopteren – skab overblik via struktur og prioritering.

• Beskriv ”det sure med det søde”. 

• Det I ikke skriver, bliver også læst.

• Husk, der er flere målgrupper.

• STOP, når I ikke har mere vigtigt at fortælle…..
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Hvad kan vi lære af de tre

nominerede selskaber?

Jens Houe Thomsen

Moderator, Jyskebank

Karsten Munk Knudsen

Senior Vice President of Corporate 
Finance, Novo Nordisk

Carsten Just Andersen

Director, ARLA

Jeppe Hoff Nielsen

Senior Director, DONG Energy
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De tre nominerede
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Vinder af Specialpris 1
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Specialpris 1 01. sep. 16
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Virksomhedens forretningsmodel

Motivering for emnet:

• Væsentligt at forstå forretningsmodellen for at forstå regnskabets 
indhold og virksomhedens præstationer

• Væsentligt at vide, hvor i værdikæden der skabes værdi

• Øget fokus på ikke-finansiel information, der øger forståelsen af 
virksomheden

• Vigtig information til forståelse af strategi og fremtidsudsigter
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Hvad har dommerkomitéen lagt vægt 
på:

• Beskrivelse af relevante og væsentlige forhold

• Beskrivelsen giver et godt indblik i værdiskabelsen og værdikæden

• Ved flere segmenter opdeles beskrivelsen pr. segment, hvor relevant
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Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på?

• Placeres på en fremtrædende plads tidligt i årsrapporten som 
særskilt afsnit

• Kort version kan med fordel medtages i årsrapportens indledende 
sammendrag

• Beskrivelsen skal være lettilgængelig, overskuelig og gerne 
understøttet af illustrationer
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Generelle observationer:

• Flere arbejder med beskrivelse af forretningsmodellen, herunder 
forskellige størrelser af virksomheder

• Der er kommet mere fokus på vigtigheden af ikke-finansiel infor-
mation

• Nogle virksomheder arbejder med forretningsmodel sammen med 
strategi og specifikke KPI’er
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Generelle observationer:

• En række virksomheder giver generelt i beretningen forståelse for 
forretningsmodellen uden specifikt fokus på beskrivelse heraf

• Hvor der er en specifik beskrivelse, er det generelt god læsning
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Eksempler fra ikke-nominerede
Brdr. A&O Johansen

• Meget specifik og let forståelig 
beskrivelse

• Opdelt på de 3 segmenter

• Har primært fokus på differentieringen 
i salgskanaler i forhold til segmenter
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Eksempler fra ikke-nominerede
Pandora

• Solid beskrivelse af 
værdiskabelsen i salgsleddet

• Lettilgængelig gennemgang 
vedr. butikskoncepter, 
sortimenter og 
smykkekollektioner

• Forretningsmodel kombineret 
med strategi

• Dog lidt ensidig fokus på 
salgsled-det

• Kunne med fordel reduceres i 
omfang med fokus på 
væsentlighed 
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Eksempler fra ikke-nominerede
DONG Energy

• Særskilt afsnit med god fokus 
på væsentlighed

• Meget specifikke beskrivelser
af værdikæde og værdiskabelse

• Suppleret med god illustration, 
der giver overblik
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Eksempler fra ikke-nominerede
DONG Energy

34



Specialpris 2 01. sep. 16

De tre nominerede
Virksomhedens forretningsmodel 
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Dommerkomiteen fremhæver
• Omtale i såvel indledende 

sammendrag som i særskilt afsnit

• Omtale dels på overordnet niveau 
og dels særskilt for de enkelte 
segmenter

• Understøttes af flotte illustrationer

• Værdiskabelsen i de enkelte 
segmenter er godt beskrevet

• Beskrivelsen er kædet sammen 
med strategi
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Dommerkomiteen fremhæver
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Dommerkomiteen fremhæver

• Grafisk illustration giver godt 
overblik

• Beskrivelse i såvel indledende 
sammendrag som særskilt afsnit

• Kombinerer beskrivelsen af 
forretnings-model med strategi til 
spændende læsning

• Fokus på relevante KPI’er til 
måling af virkning

• Forretningsmodel og 
strategibeskrivelsen underbygges 
med regnskabsmæssige nøgletal 
og illustrationer
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Dommerkomiteen fremhæver
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Dommerkomiteen fremhæver

• Beskrivelse med fokus på 
væsentlighed

• Klar, specifik og let tilgængelig 
beskrivelse af et komplekst 
område

• Illustration af 
forretningsmodel/værdikæde 

• Godt overblik med uddybende 
under-punkter

• Krydret med et interview afsnit

• Henvisning til hjemmeside med 
interaktiv model
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Dommerkomiteen fremhæver
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Hvad kan vi lære af de tre 

nominerede selskaber?

Torben Johansen

Moderator, FSR

Anja Berg Winther
Strategic Communication Manager, 
Novozymes

Pernille Friis Andersen
Senior Vice President, FLS

Peter Harder Thomsen
Senior Vice President, ISS
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5 anbefalinger til at tage med hjem

• Kort version medtages i årsrapportens indledende sammendrag

• Placeres på en fremtrædende plads i årsrapporten som særskilt 
afsnit

• Oplysninger pr. segment

• Beskrivelsen skal være lettilgængelig, overskuelig og med 
illustrationer

• Præcis beskrivelse med fokus på det væsentlige og relevant
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De tre nominerede
Virksomhedens forretningsmodel 
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Specialpris 2 - Vinder
Virksomhedens forretningsmodel

Dommerkomiteens 
begrundelse

• Giver et godt indblik i en 
virksomhed med forskellige 
forretningsområder

• Er specifik og præcis i 
beskrivelserne

• Beskrives for både hele 
virksomheden og segmenterne 
med god sammenhæng

• For hvert segment god oversigt 
i tabelform
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Specialpris 2 - Vinder
Virksomhedens forretningsmodel

Dommerkomiteens 
begrundelse

• Grafik og illustrationer giver 
godt overblik

• Viser specifikt, hvor i 
værdikæden for cement- og 
minevirksomhed FLS bidrager

• Grundig og informativ med rød 
tråd til resten af årsrapporten
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Specialpris 2 - Vinder
Virksomhedens forretningsmodel
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Specialpris 2 - Vinder
Virksomhedens forretningsmodel
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Værdien af den tydelige 

rapportering

Marianne Wiinholt
CFO
DONG Energy
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

Motivering for emnet:

• Væsentligt at forstå ledelsens udfordringer ved 
regnskabsaflæggelsen

• Skøn og vurderinger er som udgangspunkt subjektive

• Øget fokus i standarderne på oplysninger

• Nye krav til revisionspåtegningen om kommunikation af centrale 
forhold i revisionen
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

Skønsmæssig 
usikkerhed

• Risiko for værdiændring

• Forudsætning/
usikkerhed

• Følsomhed 

• Tidsmæssigt aspekt

• Mulige udfald

• Ændringer fra sidste år

Vurderinger

• Ved anvendelse af 
regnskabspraksis

• Størst effekt på 
indregnede beløb
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

• IAS 36 Nedskrivningstest

• IAS 37 Hensatte for-
pligtelser

• IAS 19 Pensionsfor-
pligtelser

• IAS 12 Udskudte 
skatteaktiver

• IFRS 13 Dagsværdi-
måling

• IAS 8 Væsentlige 
ændringer i skøn
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IAS 1.125

Skønsmæssig 
usikkerhed
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

• IAS 17 Leasing

• IAS 37 Hensatte/evt. 
forpligtelser

• IAS 36 Cash Generating
Units mv

• IAS 18/11 Omsætning

• IIFRS 10/11 
Klassifikation af 
investeringer

• IAS 8 Begivenheder efter 
balancedagen
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Vurderinger
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

• Højere risiko væsentlig 
fejlinformation

• Regnskabsområder med 
betydelig ledelses-
vurdering, herunder 
regnskabsmæssige skøn 
forbundet med stor 
skønsmæssig usikkerhed

• Betydelige 
begivenheder/transaktio
ner med indvirkning på 
revisionen
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ISA 701

Key Audit 
Matters
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

Generelle observationer:

• Mange giver et overblik først i noterne og detaljeret redegørelse i 
de enkelte noter

• Gode eksempler på grafik for let genkendelighed

• Bortset fra nedskrivningstest for goodwill er mange beskrivelser 
generiske

• Omfatter ofte mange forhold i virksomheden frem for at forholde 
sig detaljeret til nogle få væsentlige
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

Generelle observationer:

• God mulighed for at forbedre oplysninger efter IAS 1

• Kombinationen af krav i IFRS og den nye ISA 701 forventes at føre 
til mere detaljeret omtale af specifikke forhold

• Anbefaling: Start i god tid!
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Regnskabsmæssige skøn og 
vurderinger

Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på:

• Godt overblik og tydelig markering

• Virksomhedsspecifik beskrivelse af relevante og væsentlige forhold

• Åben redegørelse for udfordringer og konklusioner

• Oplysninger om indvirkning, usikkerhed, forudsætninger og 
følsomhed
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Eksempler fra ikke-nominerede
ISS

• Godt overblik

• Fremhævet i rigtigt 
mange noter

• Nedskrivningstest er 
den væsentligste note

• Pensionsnote med god 
følsomhedsanalyse

• I andre noter tendens 
til generisk beskrivelse
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Eksempler fra ikke-nominerede
D/S Norden

• Måling af skibenes værdi

• Anvendelse af eksterne 
mæglere

• Oplyser om betydeligt 
udfaldsrum
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Eksempler fra ikke-nominerede
Novozymes

64

• Godt overblik i note 1

• Grafisk let genkendelige afsnit
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De tre nominerede
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
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Dommerkomitéen fremhæver
• Samlet oversigt placeret sidst i 

noterne

• Letlæselige og grundige 
beskrivelser

• For nogle poster gives rimeligt 
detaljerede oplysninger inkl. 
følsomhed

• Nedskrivningstest

• Pensionsforpligtelser

• Generelt søges mange skøn og 
vurderinger afdækket, men en 
del beskrivelser er for generiske
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Dommerkomitéen fremhæver

• Indledende omtale og 
henvisning

• Virksomhedsspecifik omtale 
af enkelte større poster

• Høj detaljeringsgrad for de 
væsentlige poster

• Beskriver udfordringer, 
usikkerheder og udfaldsrum 
samt konklusion for flere 
regnskabsposter
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Dommerkomitéen fremhæver

• Indledende identifikation af de 
væsentligste skøn og 
vurderinger med henvisning til 
noter

• Grafisk letgenkendelige afsnit

• De detaljerede beskrivelser har 
karakter af uddybning af 
anvendt regnskabspraksis

• God gennemgang af 
nedskrivningstest og 
pensionsforpligtelser inkl. 
følsomhedsanalyser
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Hvad kan vi lære af de tre

nominerede selskaber?

Michael Sten Larsen

Moderator, FSR
Tina Aggerholm

VP Group Accounting, 
Carlsberg

Erik Halskov
Koncernregnskabschef, vicedirektør,
TDC

Ole Larsen

CFO, Bavarian Nordic



Specialpris 3 01. sep. 16

5 anbefalinger til at tage med hjem

• Giv et samlet overblik først i noterne

• Vis tydeligt/grafisk fremhævet i de enkelte noter

• Vær specifik – beskriv aktuelle udfordringer med fokus på væsent-
lighed og relevans

• Skær det generiske væk

• Oplys om forudsætninger, følsomhed og udfaldsrum
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De tre nominerede
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
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Specialpris 3 – Vinder 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Dommerkomitéens begrundelse

• Giver et godt overblik over områder 
med skønsmæssig usikkerhed og 
vurderinger

• Er specifik og præcis i beskrivelserne 
på væsentlige områder: 

• Indregning af omsætning

• Klassifikation af immaterielle 

rettigheder

• Hensatte forpligtelser
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Specialpris 3 – Vinder 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

Dommerkomitéens begrundelse

• Meget detaljerede beskrivelser af 
udfordringer ved 
regnskabsaflæggelsen; både:

• Skønsmæssig usikkerhed, og

• Vurderinger

• Giver regnskabslæser forståelse for 
udfordringen og konklusionen

• Udfaldsrum for usikkerhed er oplyst
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Specialpris 3 – Vinder 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
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Specialpris 3 – Vinder 
Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
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Årsrapportprisen 
2016



Sidste års vinder

Karsten Munk Knudsen
Senior Vice President of 
Corporate Finance
Novo Nordisk
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2016



Dommerkomiteens begrundelse

Torben Johansen
Statsaut. revisor
FSR – danske revisorer
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Processen

• 136 selskaber er gennemgået

• Blandt de nominerede finder dommerkomiteen en vinder af en 
samlet Årsrapportpris

• Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de 
områder, der er omfattet af specialpriserne
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Årsrapportprisen 01. sep. 16

Generelle observationer

Mange har fortsat den positive udvikling af beskrivelserne 
i årsrapporten:

• Generelt højt niveau med mange kandidater til hovedprisen

• Indledende sammendrag hos mange

• Mange grupperer noterne efter væsentlighed med praksis, 
kommentarer, figurer samt skøn og usikkerhed 

• Andre lovpligtige beretninger har fået passende omfang med 
uddybning på hjemmesiden

• Fortsat udvikling af lay-out samt brug af grafik

• Mange årsrapporter er blevet meget lange
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Anbefalinger til fortsat udvikling

Der kan med fordel arbejdes med:

• Fokus på det relevante og væsentlige med præcis og kort omtale

• Reducere omfanget af specielle poster, som går igen

• Omtale 4. kvartal eller alle 4 kvartaler

• Generelt fortsat fornyelse

• Eksperimentere med alternativ præsentation, herunder brug af 
hjemmesiden og it-værktøjer mv.
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Eksempler fra ikke-nominerede
NKT

• Ledelsesberetning kort og 
præcis med fokus på væsentlige 
forhold i de enkelte afsnit

• Særskilt beskrivelse af hvert 
forretningsområde, der 
kommer godt omkring hele 
segmentet fx s. 11 – 20 Nilfisk 
og s. 21 – 30 NKT Cables

• God brug af henvisninger, der 
medvirker til at undgå 
gentagelser og letter 
læsbarheden

• Godt understøttet af grafik og 
illustrationer, der giver 
overblik, fx s. 16, 19, 20, 25 
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Eksempler fra ikke-nominerede
Novo Nordisk

• Har god brug af grafik og 
illustrationer i ledelses-
beretningen. Beretning kan 
stadig med fordel forkortes.

• God struktur i noter med gode 
beskrivelser, fx salg og 
segmentoplysninger s. 63 - 67

• Detaljerede oplysninger om alle 
4 kvartaler med 
sammenligningstal, fx s. 95
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Eksempler fra ikke-nominerede
Carlsberg

• God fokus på væsentlige 
forhold, der påvirker året, 
herunder markedsmæssige 
udfordringer og nyudvikling af 
strategi

• Et godt sammendrag 
indledningsvis med fokus på 
væsentlighed, der giver godt 
overblik, fx s. 6 - 11

• Generelt god lay-out og brug af 
grafik og illustrationer

• Noter med god struktur samt 
praksis, grafer, tabeller, 
kommentarer samt skøn og 
usikkerhed

• Godt lay-out og præsentation, 
der letter overskueligheden
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De tre nominerede
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Dommerkomiteen fremhæver
• Generelt en flot og læsevenlig 

årsrapport

• Har god brug af grafik og 
illustrationer

• Åben omtale af udfordringer 
med øget mælkemængde og 
reducerede priser

• Fokus på ændret strategi om 
organisk vækst, 
omkostningseffektivitet og øget 
forædling af produkter

• Regnskabsdelen med noter er 
flot og  lettilgængelig med gode 
kommentarer og illustrative 
grafer
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Dommerkomiteen fremhæver

88



Årsrapportprisen 01. sep. 16

Dommerkomiteen fremhæver
• Regnskabet er formuleret 

kortfattet og præcist med fokus 
på relevans og væsentlighed

• God og afbalanceret 
ledelsesberetning med bl.a. god 
gennemgang af segmenter

• God brug af tabeller, grafik og 
illustrationer til understøttelse 
af beretningen

• Regnskabsdelen er 
lettilgængelig med fokus på 
væsentlighed
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Dommerkomiteen fremhæver
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Dommerkomiteen fremhæver
• Indledende sammendrag er 

udviklet og giver et godt 
overblik, s. 2 - 8

• Omtale af KPI’er og resultater

• Forretningsmodel og strategi

• Resultater i hovedtal og 
kommentering

• God omtale og kommentering 
af Q4 s. 28 - 29

• Ledelsesberetning har god brug 
af grafik og illustrationer, der 
fremmer overskuelighed

• God struktur i noterne og gode 
overskuelige specifikationer
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Dommerkomiteen fremhæver
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Vicedirektør Kent Damsgaard, DI

Adm. direktør, Charlotte Jepsen, FSR



Årsrapportprisen 01. sep. 16

Vinder af Årsrapportprisen 2016

94



Årsrapportprisen 01. sep. 16

Vinder af Årsrapportprisen 2016 
- Dommerkomiteen fremhæver

• Regnskabet er formuleret kortfattet og præcist med fokus på 
relevans og væsentlighed

• Kommentering af markedsforhold og DSV’s position s. 8

• Særskilt omtale af opkøb af UTI med kvantificerede forventninger 
til opkøbet s. 11 og 13

• God gennemgang af segmenter understøttet af grafik og 
beskrivelse af strategiske forhold og fokusområder for 2016 s. 19 -
29

95



Årsrapportprisen 01. sep. 16

Vinder af Årsrapportprisen 2016 
- Dommerkomiteen fremhæver

• Specifik omtale af forventninger til 2016 for den samlede 
virksomhed

• Risikoafsnit giver et godt overblik over definerede risici og 
handlingsplan for imødegåelse s. 30 – 33

• Passende omtale af CSR og Governance med henvisning til 
hjemmeside for uddybende rapportering s. 34 - 35

• Regnskabsdelen er lettilgængelig med grupperede noter og fokus 
på væsentlighed
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Vinder af Årsrapportprisen 2016 
- Dommerkomiteen anbefaler

Anbefalinger, der kan arbejdes videre med

• Informationsværdi i noter kan forbedres ved: 

• Specifikke kommenteringer af væsentlige forhold 

• Anvendelse af grafik og illustrationer til at give overblik

• Indledende sammendrag (DSV – kort fortalt) med beskrivelse af fx 
resultater pr. segment, strategi og KPI’er, herunder resultater
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Afrunding og forventninger til 

næste års arrangement

Kent Damsgaard

Vicedirektør, DI



Vi ses den 7. september 2017

Kent Damsgaard

Vicedirektør, DI
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