
Specialpris 1

Skatter i årsrapporten
Torben Johansen, FSR, præsenterer de nominerede selskaber

Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI
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Specialpris 1

– Skatter i årsrapporten

Motivering for emnet:

• I de senere år er der større fokus på virksomhedernes 

skattebetalinger og skattepolitikker

• Ønske om at fremme god skik for informationer i årsrapporten, 

herunder informationer om politikker og strategi for håndtering 

af skattebetalinger

• Fokus og vægtning mellem lovpligtige og frivillige oplysninger i 

årsrapporten.
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Specialpris 1

– Skatter i årsrapporten

Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på:

• Informative beskrivelser, der giver indblik i skattepolitikker og 

strategi for skatteforhold

• Beskrivelser i lovpligtige noter, herunder uddybende 

forklaringer på eventuelle særlige forhold

• Fokus på væsentlighed og relevans i forhold til virksomheden.
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Specialpris 1

– Skatter i årsrapporten

Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på:

• Informativ og virksomhedstilpasset beskrivelse af anvendt 

regnskabspraksis og evt. regnskabsmæssige skøn

• Præsentation og beskrivelse af evt. usikkerhed ved 

skatteopgørelsen (uncertain tax positions)

• Hensigtsmæssig placering i årsrapporten, evt. med uddybende 

beskrivelse på hjemmesiden.
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Specialpris 1

– Skatter i årsrapporten

Generelle observationer:

• Mange virksomheder har valgt at offentliggøre frivillige 

skatteoplysninger i en eller anden form

• Åbenhed om det skattesystem virksomheden er underlagt

• Særskilte rapporter på hjemmesiden er ofte anvendt, evt. en del 

af CSR-notat

• Udformningen af beskrivelserne er meget forskellig i 

detaljeringsgrad. 
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Specialpris 1

– Skatter i årsrapporten

Generelle observationer:

• Omtale i ledelsesberetningen anvendes kun i mindre eller ingen 

grad

• Gode specifikationsgrader af skatteudgifter og udskudte skatter.
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Specialpris 1

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

A.P. Møller-Mærsk

• God og informativ beskrivelse af 
skattepolitikker og skattebetalinger

• God oversigt og beskrivelse af 
skattebehandling i forskellige 
forretningsområder

• Beskrivelse af hvor værdier skabes 
og beskattes

• Forklare komplicerede temaer på 
let forståelig måde.
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Specialpris 1

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Novo Nordisk

• God og afbalanceret omtale af 
skattepolitik i noterne og uddybet 
på hjemmesiden

• Omtaler arbejdet med 
overenskomster med myndigheder 
i væsentlige lande

• Omtaler særlige forhold, der har 
skattepåvirkning

• Gode notespecifikationer bl.a. med 
omtale af usikre skattepositioner. 
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Specialpris 1

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Royal Unibrew

• Kort og præcis beskrivelse af 
skattepolitikker i ledelsesberetning

• Oversigt over fordeling af skatter

• Afbalanceret beskrivelse i forhold 
til virksomheden.
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Specialpris 1

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

FLSmidth

• Oversigt over forde-
ling af betalte skatter 
på lande

• Oversigt over forde-
ling af væsentlige 
udskudte skatte-
aktiver fordelt på 
lande.

10



Specialpris 1

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Schouw & Co

• Oversigt over forde-
ling af betalte skatter 
på lande

• God omtale af 
verserende skatte-sag
om transfer pricing
forhold.
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Specialpris 1

– De tre nominerede
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Specialpris 1

– Dommerkomiteen fremhæver
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Carlsberg

• Særskilt notesektion med skat

• Gode noter med detaljerede, informative 
oplysninger og kommentering
• Særlige begrundelser for udskudt skat

• Særskilt værdi- og bidragsrapport med 
omtale af
• Skattepolitik, -strategi og -betalinger

• Uddybende kommentering af noter i 

årsrapporten

• Totale provenu Carlsberg bidrager med.



Specialpris 1

– Dommerkomiteen fremhæver
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Specialpris 1

– Dommerkomiteen fremhæver

DONG Energy

• Skattepolitik kort omtalt under 
risici

• Særskilt notesektion om skat med 
gode  uddybende beskrivelser og 
specifikationer

• Omfattende beskrivelse af 
skattepolitik i noterne

• Særskilt rapport på hjemmeside 
med uddybende beskrivelse af 
skattepolitik og strategi.
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Specialpris 1

– Dommerkomiteen fremhæver

Arla

• Skatteforhold og skattepolitik er 
beskrevet enkelt, kort og præcist

• Skattestatus som andelsselskab 
forklares på en let forståelig måde 

• Passende omtale og kommentering 
i noterne.
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Specialpris 1

– Paneldebat

• Partner Torben Johansen, FSR

• Tax Specialist Michael Fønsmark, 
Arla

• Vice President Group Tax Carsten 
Melgaard, Carlsberg

• Vice President Jeppe Hoff Nielsen, 
DONG
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Specialpris 1

– 5 anbefalinger til at tage med hjem

• Behandl skattepolitik i 
årsrapporten, men gerne med 
link til uddybende rapport på 
hjemmeside

• Angiv gode forklarende noter 
med informative illustrationer
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• Vær konkret og præcis i 
beskrivelse af politik og strategi

• Beskriv let tilgængeligt for et 
kompliceret område

• Undgå standardiserede tekster, 
vær virksomhedsspecifik i 
beskrivelserne
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Vinder af Specialpris 1



Specialpris 1 ”Vinderen”

– Dommerkomiteens begrundelse 

• Detaljeret skattenote med 
uddybende beskrivelse af skatte-
politik og -strategi

• Forskellige beskatningsformer er 

fint beskrevet

• Uddybende notat på hjemmesiden 
giver godt indblik i skattepolitik, 
link fra årsrapport

• Betalte skatter og udskudt skat pr. 
forretningsenhed.
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Specialpris 1 ”Vinderen”

– Dommerkomiteens begrundelse

• Teknisk flot note med detaljerede 
specifikationer 

• God kommentering og forklaring i 

noten af væsentlige forhold

• Gode illustrationer, der giver 

overblik

• Angivelse af praksis for usikre 
skattepositioner

• Beskriver konkret påvirkning af 
skattesager.
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Specialpris 1 ”Vinderen”

– Dommerkomiteens begrundelse
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Specialpris 1 ”Vinderen” 

– Dommerkomiteens begrundelse

• En skattenote, der sammen med 
notat på hjemmesiden kommer 
rigtig godt omkring skattepolitik og 
skatteforhold
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Årsrapportprisen 2017



Specialpris 2

OCI poster og særlige poster
Jens Houe Thomsen, Jyske Bank gennemgår dommerkomiteens 
begrundelser og motivering
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Specialpris 2

– OCI poster og særlige poster

Motivering for emnet

• En række virksomheder har væsentlige poster præsenteret i anden 

totalindkomst (OCI)

• Øget brug af særlige poster i resultatopgørelsen
• Antal justeringer er steget med 56% fra 2009 til 2014

• Posterne kan have væsentlig betydning for bedømmelse af årets resultat
• Non-GAAP indtjening 22% højere end GAAP indtjening

• Aktiekursen reagerer på non-GAAP indtjening. 
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Specialpris 2

– OCI poster og særlige poster

Motivering for emnet

• Forskel på justeringer – nogle er bedre end andre til at forudsige 

fremtidige indtjeningsproblemer. SEC fremhæver ”overdrevet fokus på 

non-GAAP” som et rødt flag i forhold til earnings management

• Der er internationalt fokus på behandling af særlige poster 

(Bl.a. IASB diskussionsoplæg om ”Disclosure”).
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Specialpris 2

– OCI poster og særlige poster

Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på:

• Uddybende beskrivelse og forklaring af væsentlige OCI poster og 

særlige poster

• Hensigtsmæssig placering af omtalen i forhold til relevans og 

væsentlighed

• Særlige poster bør præsenteres ud fra størrelse, art og karakter.
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Specialpris 2

– OCI poster og særlige poster

Generelle observationer:

• Flere og flere selskaber indføjer linje for særlige poster i 

resultatopgørelsen

• Ikke mange virksomheder arbejder særskilt med beskrivelser af 

væsentlige OCI poster og særlige poster

• Store forskelle i omfang af transparens og kommentering af posterne

• Brugen og præsentationen af særlige poster er divergerende.
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Specialpris 2

– OCI poster og særlige poster

Specifikke observationer:

• Gode specifikationer af indholdet af særlige poster

• Transparens og uddybende forklaringer særligt i noterne

• Alternativ præsentation af særlige poster under ordinære driftsposter

• Omtales ikke eller kun kort i ledelsesberetningen

• Ikke væsentligt fokus på OCI poster.
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Specialpris 2

– 5 anbefalinger til at tage med hjem

• Præsentation af ”særlige poster”, hvor de hører hjemme

• Brug linjen ”særlige poster” kun til særlige poster

• Forklare væsentlige OCI poster og særlige poster – skabe transparens

• Kommentér poster i forhold til relevans og væsentlighed

• For mange særlige poster, som ikke er ”noget særligt”, forringer den 

oplevede resultatkvalitet.
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Vinder af Specialpris 2



Specialpris 2 ”Vinderen”

– Dommerkomitéens begrundelse

• God og overskuelig præsentation af 
særlige poster

• Præsentation af posternes 
sammenhæng til driftsposter

• Særlige poster er beskrevet og 
forklaret tydeligt

• Kort og overskuelig forklaring af 
Accounting policies, accounting
estimates og forklaring af indhold.
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Specialpris 2 ”Vinderen”

– Dommerkomitéens begrundelse
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Specialpris 2 ”Vinderen”

– Dommerkomitéens begrundelse
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Årsrapportprisen 2017



Specialpris 3

Forventninger til fremtiden
Jens Houe Thomsen, Jyske Bank præsenterer de nominerede selskaber

Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI
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Specialpris 3

– Forventninger til fremtiden

Motivering for emnet

• Information om forventet udviklingstrend er væsentlig for bedømmelse 

af virksomheden

• Indblik i de strategiske overvejelser og planer, virksomheden arbejder 

med på det økonomiske plan

• Mulighed for analyse af forventet udvikling på et oplyst grundlag

• Øget gennemsigtighed i forventet økonomisk udvikling på lidt længere 

sigt.
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Specialpris 3

– Forventninger til fremtiden

Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på:

• Beskrivelser, der perspektiverer strategiske overvejelser og planer, 

herunder forventet udvikling i branchen

• Omtale af evt. forventet virkning af væsentlige og radikale ændringer i 

virksomheden eller branchen

• Beskrivelse af forventninger for såvel det kommende år som på lidt 

længere sigt.
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Specialpris 3

– Forventninger til fremtiden

Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på:

• Beskrivelse af konkret forventet økonomisk udvikling mere end 

beskrivelse af overordnet strategi

• Beskrivelserne er relateret til væsentlige hoved- og nøgletal.
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Specialpris 3

– Forventninger til fremtiden

Generelle observationer:

• Mange beskriver overordnede strategiske tiltag for både det kommende 

år og på lidt længere sigt

• Beskrivelse af forventet påvirkning af udvikling i markedet og branchen

• Omtale af forventet økonomisk udvikling for det kommende år, men

kun få beskriver forventet økonomisk udvikling på lidt længere sigt.
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Specialpris 3

– Forventninger til fremtiden

Generelle observationer:

• Ofte rapporteres kun på ganske få nøgletal

• Beskrivelser på et noget overordnet niveau uden større detaljeringsgrad

• Flere oplysninger om forudsætninger

• Visse har god sammenhæng med strategi

• Visse oplyser om forventninger for ikke-finansielle forhold.
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Specialpris 3

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Arla
• Uddybende omtale af forvent-

ninger frem mod 2020

• God sammenhæng mellem strategi, 
aktiviteter og økonomiske 
forventninger

• Er konkret i beskrivelse af:

• Strategiske målsætninger

• Forventet udvikling i marked og 

efterspørgsel

• Udvikling i produktsammen-

sætning.
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Specialpris 3

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Arla
• Fokus på 7 essentielle mål

• Uddybning af finansielle 
forventninger på en række nøgletal

• Kunne med fordel have haft
finansielle forventninger på 
nøgletal på længere sigt. 
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Specialpris 3

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

DSV
• Forventet udvikling på nøgletal, 

både på kort og langt sigt

• Forholder sig konkret positivt til 
udfordringer i markedet og 
muligheder for DSV

• Fokus på væsentlighed, kort og 
præcis beskrivelse

• Forventninger ligeledes beskrevet 
for segmenterne.
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Specialpris 3

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Royal Unibrew
• Udførlig beskrivelse af forvent-

ninger til markedet pr. segment

• God sammenhæng i forventninger 
til markedet og forventninger til 
egen udvikling

• Rød tråd mellem strategi og 
forventningerne til fremtiden

• Beskrivelse af finansielle forudsæt-
ninger ud over angivne nøgletal.
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Specialpris 3

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

FLSmidth
• Forventninger til økonomiske 

nøgletal både for kommende år og 
på lang sigt

• Uddybende beskrivelse af forventet 
markedsudvikling pr. segment

• Beskrivelse af langsigtet mål pr. 
segment.
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Specialpris 3

– De tre nominerede
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Specialpris 3

– Dommerkomiteen fremhæver

ALK

• Oversigt med en række nøgletal og 
kommentering

• Kommentering på det kommende 
år og på lidt længere sigt

• Begrundede forventninger til 
nøgletal

• Rød tråd fra strategi til 
forventninger til fremtid

• Kunne med fordel have dækket 
EBIT og årets resultat. 49



Specialpris 3

– Dommerkomiteen fremhæver

Novo Nordisk

• Indledende oversigt med 
forventninger på en række nøgletal

• Uddybende beskrivelser på en 
række nøgletalsområder

• Forventninger til produkter og 
udvikling på USA marked

• Understøttes af oplysninger om 
strategi og situation på USA 
marked.
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Specialpris 3

– Dommerkomiteen fremhæver

Novozymes

• Uddybende beskrivel-
se af forventninger til 
omsætning pr. seg-
ment og indtjening

• Udførlig beskrivelse af 
4 key risk områder for 
2017

• Angivelse af forvent-
ninger på en række 
finansielle og ikke-
finansielle nøgletal.
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Specialpris 3

– Paneldebat

• Jens Houe Thomsen, Jyske Bank 
Moderator

• CFO Flemming Pedersen, ALK-
Abello

• Corporate Vice President Henrik 
Parker, Novo Nordisk

• Senior Manager Jens Breitenstein, 
Novozymes
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Specialpris 3

– 6 anbefalinger til at tage med hjem

• Vær konkret i begrundelsen af forventninger til fremtiden

• Kommentering på alle relevante hoved- og nøgletal 

• Kommentering på økonomiske forventninger længere frem end det 
kommende år

• Sammenholde markeds- og brancheforventninger til 
virksomhedens forventninger

• Sammenhæng med strategi

• Beskrivelse af forudsætninger
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Vinder af Specialpris 3



Specialpris 3 ”Vinderen”

– Dommerkomitéens begrundelse

• Omtale af forventninger til såvel 
det kommende år som på længere 
sigt

• Detaljeret omtale af tiltag med 
forventet beløb

• Oversigt med en række nøgletal og 
kommentering heraf

• Forventninger med begrundelser 
pr. segment

• God sammenhæng mellem strategi 
og forventninger til fremtiden

• Kort og præcis omtale af væsentlige 
forhold
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Årsrapportprisen 2017



Årsrapportprisen
Torben Johansen, FSR præsenterer de nominerede selskaber
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Årsrapportprisen 2017

– Processen

• 130 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 2017

– Generelle observationer

• Generelt et meget højt niveau i årsrapporterne

• Overordnet ikke revolutionerende ændringer

• Mange, også mindre og mellemstore virksomheder arbejder med 

udviklingen af årsrapporten med gode og interessante elementer til 

inspiration

• Fortsat arbejde med præsentationer i noterne, herunder

• Kommentering af notens oplysninger

• Gruppering af noter med brug af resume og illustrationer. 
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Årsrapportprisen 2017

– Generelle observationer

• Informative ledelsesberetninger med fokus på væsentlighed og brug af 

hjemmeside til fx lovkrævede beretninger

• Flere selskaber eksperimenterer med yderligere uddybende eller lettere 

tilgængelige rapporter på hjemmesiden.
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Årsrapportprisen 2017

– Anbefalinger til fortsat udvikling

Der kan med fordel arbejdes med:
• Ledelsesberetningen – fokus på det relevante og væsentlige for det 

konkrete regnskabsår

• Kortere omtaler i ledelsesberetningen suppleres med uddybende 

beretninger på hjemmesiden 

• Lette sammenhæng mellem årsrapporten og beretninger på 

hjemmesiden 

• Eksperimentere med alternative præsentationer i såvel noter som 

ledelsesberetning, herunder brug af hjemmesiden.
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Årsrapportprisen 2017 - FLSmidth

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

62

• Fortsat udvikling af struktur og gruppering i 
noter og brug af illustrationer

• Læsevenlig årsrapport, sprogligt og visuelt

• God fokus på beskrivelse af forretningsområder, 
herunder Q4 tal og fremtidige mål

• Kapitel, hvor graden af påvirkning af 
regnskabsmæssige skøn er angivet.



Årsrapportprisen 2017

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

DSV
• God og passende beskrivelse af 

integrationen af stort tilkøb

• Beskrivelse af hvordan ny teknologi 
forventes at påvirke branchen, og 
hvordan DSV vil agere

• Udvikling i regnskabsberetning, 
bl.a. med Q1 – Q4 hoved- og 
nøgletal.
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Årsrapportprisen 2017

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Arla
• God og læsevenlig årsrapport

• Spændende beskrivelse af strategi 
og fokusområder

• Flot understøttet af illustrationer i 
både beretning og noter

• Note om rentebærende gæld er let 
tilgængelig på et vanskeligt område 
med gode illustrationer.
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Årsrapportprisen 2017

– Gode eksempler fra ikke-nominerede

Novozymes
• ”Big picture” giver et 

godt overblik, inkl. 
sustainability perfor-
mance

• Segmentbeskrivelser 
er opstillet i over-
skueligt skemaform

• Resultatopgørelse, 
balance og penge-
strømsopgørelse ind-
ledes med kommen-
tering af udviklingen
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Årsrapportprisen 2017

– Gode eksempler fra ikke-nominerede
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Årsrapportprisen 2017

– De tre nominerede
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Årsrapportprisen 2017

– Dommerkomiteen fremhæver

Carlsberg
• Godt og informativt indledende 

sammendrag

• Afbalanceret brug af illustrationer 
giver overblik

• Ny strategi beskrives uddybende og 
med god sammenhæng til de øvrige 
dele

• Gældsnote er informativ, og valutas 
indflydelse fremgår klart.
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Årsrapportprisen 2017 

– Dommerkomiteen fremhæver
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Årsrapportprisen 2017

– Dommerkomiteen fremhæver

ISS
• Flot og detaljeret årsrapport

• God indledning bl.a. med fokus på 
udvikling i KPI’er og spændende 
beskrivelse af forretningsmodel

• Fortsat udvikling af noter, ny grafik

• Indledende forside til hver 

notesektion

• Brug af illustrationer

• Udvidet kommentering i noterne.

70



Årsrapportprisen 2017 

– Dommerkomiteen fremhæver
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Årsrapportprisen 2017

– Dommerkomiteen fremhæver

Novo Nordisk
• Arbejder med integreret rapport 

sammen med den finansielle 
årsrapport

• Uddybende og informativ beret-
ning, hvor der er arbejdet med 
væsentlighed og anderledes 
prioritering

• Oversigtsskema med primære risici

• Gode informative noter med 
kommentering og illustrationer, 
herunder notegruppe om salg.
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Årsrapportprisen 2017 

– Dommerkomiteen fremhæver
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Årsrapportprisen
Kent Damsgaard, vicedirektør, DI
Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR
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Vinder af Årsrapportprisen 2017



Årsrapportprisen 2017 ”Vinderen”

– Dommerkomiteen fremhæver

• Virkelig flot og informativ årsrapport med mange spændende detaljer.

• Flot layout i såvel beretning som regnskabsdel.

• Godt understøttet af illustrationer, der giver overblik 

• Har fået en bedre balance i forhold til indhold.

• Detaljerede informative noter med god kommentering og grupperet efter 
væsentlighed.

• Detaljeret omtale af ny strategi og beskrivelse af forretningsmodel.
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Årsrapportprisen 2017 ”Vinderen”

– Dommerkomiteen fremhæver

• Godt indledende sammendrag. Giver overblik.

• Der er i beretningen arbejdet med væsentlighed og andre fokusområder i 
forhold til tidligere år.

• God omtale af skattepolitik og gode skattenoter med detaljerede, 
informative oplysninger og kommentering.

• Særskilt rapport på hjemmesiden om Economic contribution inkl. 
skattepolitik.

• God sammenhæng mellem beretning og regnskabsdelen.
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Årsrapportprisen 2017 ”Vinderen”

– Dommerkomiteen anbefaler

Anbefalinger, der kan arbejdes videre med

• Omtale af ledelsesforhold og vederlag kan med fordel forkortes og evt. 
uddybes på hjemmesiden

• Omtale af forventninger til fremtiden

• Links i årsrapporten til hjemmesidens uddybende rapporter.
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Vinder af Årsrapportprisen 2017



Vi ses den 30. august 2018

80


