
ÅRSRAPPORTPRISEN 2017

HOVEDPRISEN

Gennemgangen af de mange årsrapporter fra børsnoterede 
virksomheder og andre store IFRS aflæggere viser generelt et 
meget højt niveau i kvaliteten af årsrapporterne. Blandt de 
største selskaber kan ganske mange være kandidater til prisen 
afhængig af vægtningen af kriterierne. En række selskaberne i 
Small og Mid Cap segmentet udarbejder også årsrapporter af 
høj kvalitet og mange har nogle gode og interessante elemen-
ter, der kan være til inspiration for andre. 

I tillæg til de bedste er der også en gruppe af meget solide 
årsrapporter med spændende og informative ledelsesberet-
ninger. Ledelsesberetningerne er for mange selskaber gan-
ske lange, og det må anbefales at der hele tiden arbejdes med 
at fokusere på det relevante og væsentlige. Desuden er det 
positivt, at vi i Danmark har muligheden for i selve ledelses-
beretningen at give kort rapportering om de andre lovkræ-
vede beretninger om CSR politik, kønsfordeling i ledelsen 
samt corporate governance suppleret med links til de fuld-
stændige beretninger på selskabernes hjemmesider. Det er 
en dansk mulighed, som vi misundes, og som bør udnyttes i 
større omfang. 

Det kan dog noteres, at det i nogle tilfælde kan være mere end 
vanskeligt at finde frem til de supplerende beretninger på 
hjemmesiderne. Det bemærkes også, at dommerkomiteen 
ikke har vurderet disse beretninger specielt, men overladt det 
til CSR prisen.

I selve årsregnskaberne er der en stadigt stigende tendens til 
at gruppere noterne efter relevans og væsentlighed for den en-
kelte virksomhed med angivelse af praksis, skøn og usikker-
hed, kommentarer og i en række tilfælde understøttet af illu-
strative grafer og tabeller. Denne udvikling med gruppering af 
noterne er en særlig dansk forbedring, som har inspireret 
IASB til i sit diskussionsoplæg om ”Disclosure” her fra 2017 
at foreslå det som en mulighed i kommende IFRS standarder. 
Det viser at nyskabelser kan forbedre praksis både i Danmark 
og internationalt. 

En ny tendens som også ses internationalt er at kommentere 
resultatet, balancen og pengestrømme i umiddelbar forbin-
delse med disse primære opgørelser. Dette ses som en spæn-
dende og positiv udvikling. 

Visse virksomheder eksperimenterer også med at give særlige 
digitale versioner af årsrapporten på hjemmesiden, som er 
letlæselige og giver læsere mulighed for at klikke sig ind på 
områder, som har særlig interesse, og få korte og gode infor-
mationer. De digitale tendenser går også i retning af øget inte-
gration med sociale medier direkte fra de digitale årsrappor-
ter. Det er spændende og i tillæg til aktionærmagasiner, dan-
ske udgaver i forkortet form af ledelsesberetningen og andet.

Generelt er der i det store billede nok ellers kun marginale 
ændringer, selvom visse ændringer kan være store for den en-
kelte virksomhed (som f.eks. at gruppere noterne). 

I årets vurdering har dommerkomiteen lagt vægt på en god 
samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige præ-
senteret så kort og præcist som muligt samtidig med, at infor-
mationerne er forståelige og let tilgængeligt. Der skal helst være 
indledt med indholdsrige beretninger fra formand og/eller di-
rektør samt et sammendrag, eksempelvis i form af ”årsrappor-
ten på 10 min”, som vi tidligere har haft som en specialpris. 

Ledelsesberetningen skal være informativ og læsevenlig med 
fokus på det for regnskabsårets væsentligste forhold og under-
støttet af tabeller og illustrative grafer, hvor det er relevant for 
at fremme læsbarheden. Dommerkomiteen ser helst en beret-
ning, der er koncentreret uden for lange udredninger, og hvor 
de ”andre” lovkrævede beretninger, som eksempelvis beret-
ning om selskabsledelse og aflønningsrapporter mv. er relativt 
korte med henvisninger til en uddybende beskrivelse på 
hjemmesiden. 

Selve årsregnskabet skal overholde IFRS, og der er lagt vægt 
på, at noterne er struktureret og samlet i relevante grupper ef-
ter væsentlighed med praksis, kommentarer, omtale af skøn 
og usikkerheder samt understøttet af illustrative tabeller og 
grafer, hvor det er relevant for at fremme læsbarheden. 

Det er positivt, når virksomhederne omtaler og gengiver alle 
fire kvartaler eller årets fjerde kvartal.

Dommerkomiteen vil gerne fremhæve visse ikke nominerede 
virksomheder, som kan være gode eksempler for andre i det 
fremadrettede arbejde.



FLSmidth indleder med et kort sammendrag, ”At a glance”, 
der giver kort info om resultater og forventninger samt en be-
skrivelse af de vanskelige markeder, som selskaber opererer i. 
Der er en spændende beskrivelse af strategi og forretningsmo-
del og sammenhængen mellem de fire ben. 

Der er en regnskabsberetning først for hele FLS og så for seg-
menterne, herunder kommentering af såvel Q4 som fremti-
dige mål under hvert segment. Det er detaljeret, åbent og in-
formativt samt understøttet af illustrative grafer, men måske 
lidt til den lange side. Selve regnskabet er detaljeret og med en 
spændende opdeling af usikkerheden af skøn, med en illustra-
tiv grafisk understøttelse. 

Der er i regnskabsåret arbejdet med ændringer i grupperinger 
af noterne til et mere hensigtsmæssigt indhold og med tilfø-
jelse af et kapitel hvor graden af påvirkningen af regnskabs-
mæssige skøn er angivet. Hele årsrapporten er understøttet af 
fin lay-out.

DSV’s årsrapport er formuleret kort og præcist med fokus på 
det relevante og væsentlige og uden reklameindlæg. Desuden 
er der en passende beskrivelse af integrationen af det store til-
køb. Der er også en beskrivelse af ny teknologis forventede 
påvirkning af branchen, og hvordan DSV vil agere. 

Regnskabsberetningen er forbedret på visse områder herun-
der med et nyt afsnit med Q1 – Q4 hoved- og nøgletal og har 
omtale af pensioners betydning for udvikling i egenkapitalen. 
Selve regnskabet er detaljeret, der er arbejdet med mere ud-
førlig kommentering og specifikationer som fx note om lea-
sing. Gældsnoten er blevet udvidet og har god information, 
men noterne kunne generelt være forbedret med grafer og il-
lustrationer. 

Novozymes har aflagt en integreret rapport, hvor de sammen 
med den finansielle årsrapport tillige inkluderer information 
om andre forhold. Det indledende ”Big picture” giver et godt 
overblik, og der er beskrivelse af forretningsmodel i de fire 

segmenter med omtale af konkurrenceforhold og forhold til 
omverdenen. Segmenterne er beskrevet i gode skemaer, der 
giver godt overblik. 

Årsrapporten er vendt vandret, hvilket gør den meget læse-
venlig på skærm. I regnskabsdelen indledes resultatopgørelse, 
balance og pengestrømsopgørelse med en indledende kom-
mentering af udviklingen. Herudover har Novozymes yderli-
gere udviklet sin præsentation på hjemmesiden til give en 
hurtig og læsevenlig indgang til indholdet. Spændende med 
fortsatte eksperimenter på dette område.  

ARLA har igen i år forbedret sin årsrapport. Der en åben be-
skrivelse af det vanskelige 2016 og særligt selve regnskabet 
kan igen i år fremhæves for sine flotte noter med meget flotte 
og illustrative grafer, som understøtter især den finansielle 
note, som er anbefalelsesværdig.

De nominerede selskaber er:
Carlsberg har igennem flere år lavet flotte og informative års-
rapporter med flot lay-out og god grafik. 

Årsrapporten er vendt vandret, og ledelsesberetningen er gra-
fisk tilpasset størrelsen på de vandrette sider, så den er læse-
venlig på skærmen. Der et godt indledende overblik ”Our 
2016 priorities” hvor også udviklingen i de geografiske seg-
menter vises. Beretningen omtaler meget detaljeret den nye 
strategi med sats på store byer, alkoholfri øl og Asien. Der er 
lange og detaljerede beretninger om ledelsesforhold og veder-
lag, i internationalt omfang, som i dansk lys med fordel kunne 
forkortes noget. Der ses dog at være arbejdet med væsentlig-
hed og andre fokusområder i årets ledelsesberetning. 

Selve regnskabet er meget detaljeret med noterne grupperet 
efter væsentlighed for Carlsberg. Noterne er understøttet af 
informative illustrationer i form af tabeller og grafer, og der er 
praksis, kommentarer og omtale af skøn og usikkerheder. Der 
er mange særlige poster (som går igen), men med forklaringer, 



der giver god transparens. Regnskabet er informativt og med 
flot layout, som gør det læsevenligt. Der er tillige god regn-
skabsmæssig beskrivelse af forretningsforhold, som er særlige 
for Carlsberg. Valutas indflydelse fremgår klart, og gældsno-
ten er særlig informativ.

ISS har lavet en flot og meget detaljeret årsrapport, hvor ledel-
sesberetningen indledes med et godt ”overview” og regn-
skabsberetning. Der er omtale af 4.  kvartal og  en spændende 
beskrivelse af forretningsmodel og strategi inklusiv anvendte 
KPI’er. De efterfølgende beretninger om bl.a. ledelse og ve-
derlag kunne med fordel forkortes og eventuelt placeres på 
hjemmesiden. 

Selve regnskabet er meget detaljeret med noter grupperet, og 
hvor der i år er arbejdet med forbedringer bl.a. med en flot 
forbedret forside til hver notegruppe med kommentarer og 
vigtige nøgle tal og illustrationer lige som kommentarerne i 
noterne er udvidet. Den nye grafik har gjort noterne mere læ-
sevenlige. Det er positivt med sådanne tiltag. Noten om ned-
skrivning kan igen fremhæves, ligesom gældsnoten er meget 
informativ med gode grafer.

NOVO NORDISK har aflagt en integreret rapport, hvor de 
sammen med den finansielle årsrapport tillige aflægger efter 
IIRC rammeværket med information om andre forhold, hvil-
ket er et interessant eksperiment. De første 14 sider giver et 
godt overblik med mange detaljer. Strategi fremgår tydeligt, 
og der er en åben beskrivelse af problemerne i den amerikan-
ske forretning. Der er mange understøttende grafer i ledelses-
beretningen, som letter læsningen. Omtalen af ledelse og ve-
derlag er informativ, men kunne med fordel forkortes og/eller 
eventuelt placeres på hjemmesiden. Der er arbejdet med le-
delsesberetning bl.a. med væsentlighed, hvor visse afsnit er 
reduceret og andre afsnit er prioriteret og nye tiltag fx i form af 
beskrivelse af primære risici i et godt oversigtsskema. 

Selve regnskabet er flot med rigtig mange detaljer, og noterne 
er flot grupperet efter væsentlighed med praksis, kommenta-
rer samt omtale af usikkerhed og skøn. Især den første note-
gruppe om salget er meget informativ og oplysende læsning. 
Der er tillige detaljerede oplysninger om alle fire kvartaler. 




