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Der sker en fortsat positiv udvikling i dansk regnskabspraksis, 
hvor mange selskaber er med i vurderingen til at vinde årsrap-
portprisen. Dommerkomiteen er glad for de forskellige positive 
eksperimenter som f.eks. kortere sammendrag som indledning 
til årsrapporten, gruppering af noterne efter væsentlighed for 
den enkelte virksomhed og placering af dele af teksten om CSR 
og virksomhedsledelse på hjemmesiden. Alle de tre nævnte ting 
har påkaldt sig international opmærksomhed. Fremover må vi 
forvente at se eksperimenter med kortere sammendrag af års-
rapporten på hjemmesiderne med brug af IT værktøjer til at gøre 
rapporteringen let tilgængelig, og så forskellige brugere kan fo-
kusere på det, som interesserer vedkommende mest, uden at 
skulle igennem en hel årsrapport.

I årets vurdering har dommerkomiteen lagt vægt på en god sam-
let helhed med fokus på det relevante og væsentlige samt på fort-
sat fremme af læsbarheden. Ledelsesberetningen skulle helst 
være informativ og læsevenlig understøttet af tabeller og illustra-
tive grafer og helst være indledt med et sammendrag. Dommer-
komiteen så helst en beretning, der var koncentreret uden for 
meget ”reklame”, og hvor de ”andre” lovkrævede beretninger er 
relativt korte med henvisninger til en uddybende beskrivelse på 
hjemmesiden. Selve årsregnskabet skal overholde IFRS, og der 
blev lagt vægt på, at noterne er struktureret og samlet i relevante 
grupper efter væsentlighed med praksis, kommentarer, omtale 
af skøn og usikkerheder samt understøttet af illustrerende tabel-
ler og grafer. Herudover var det positivt, når der generelt var ar-
bejdet med væsentlighed.

Generelt er de bedste årsrapporter af meget høj kvalitet, og de 
har hver især nogle særligt spændende detaljer. Det fremgår at 
flere arbejder med konstante forbedringer for at forøge læsbar-
heden. 

Andre tendenser
Det ser ud som om, at der er ved at snige sig en tendens ind til at 
være flere og flere særlige poster (”special items”) neden under 
det ordinære resultat, og det endda selvom sådanne poster kan 
gå igen år efter år. Det ses ikke som en positiv udvikling.

Det bør også noteres, at hvis virksomheder har meget store de-
bet poster i opgørelsen af anden totalindkomst (”OCI”) pga. for-

øgelse af pensionsforpligtelser, bør det få passende omtale i le-
delses- eller regnskabsberetning. 

Dommerkomiteen fremhæver det som positivt, at en række 
virksomheder omtaler og gengiver alle fire kvartaler eller årets 
fjerde kvartal.

Fremadrettet vil det være interessant at se, om formændsberet-
ninger kan bidrage til at øge læsbarheden.
Det er interessant at se, at bl.a. Novozymes’ og TDC’s over årene 
har arbejdet med at have en læsevenlig særlig web-udgaver af 
årsrapporten på hjemmesiden, hvor der klikkes rundt i informa-
tionerne. Det ville være positivt om de fik følgeskab på dette om-
råde, som det er set i visse andre lande. 

Årsrapportenes længde er forøget voldsomt over de sidste 
mange år, og derfor noterer dommerkomiteen med sympati, når 
virksomhederne fokuserer på det relevante og det væsentlige og 
undlader unødvendige detaljer og reklameelementer, ligesom 
det er positivt, når detaljerne om god selskabsledelse og CSR op-
lysninger placeres på hjemmesiden.

Dommerkomiteen vil gerne rose visse ikke nominerede som al-
ligevel kan være gode eksempler for andre i det fremadrettede 
arbejde.

ARLA er en spændende og læseværdig årsrapport for en andels-
virksomhed. Der er arbejdet meget med at lave et flot lay-out 
med brug af attraktiv grafik. Der er en god og læseværdig ledel-
sesberetning med mål i detaljer for både 2014 og 2o15 og resulta-
ter for 2014, ligesom omtalen af forretningsforhold og risici kan 
fremhæves. Der er en læseværdig beskrivelse af de særlige an-
delsforhold både i relation til andelshavere og kapitalforhold. I 
selve regnskabet er noterne grupperet efter væsentlighed med 
praksis, kommentarer og flotte understøttende grafer. Oplysnin-
gerne om gælden kan fremhæves, da den er præsenteret let for-
ståeligt. 

TDC har et indledende sammendrag med flot grafik, og TDC er 
generelt meget åben om de mange udfordringer. Der er en detal-
jeret og åben gennemgang af segmenterne, ligesom detaljeret 
vurdering af 2014 mod resultater samt specifikke forventninger 

ÅRSRAPPORTPRISEN 2015

HOVEDPRISEN



FSR’s Studie- og 
Understøttelsesfond

til 2015 inkl. risici. Hele årsrapporten er blevet klart forbedret 
med gode grafer, tabeller og flot grafik, der øger læsevenlighe-
den, samt grupperingen af noter.  Positivt med de korte beret-
ninger om CSR og selskabsledelse med detaljerne på hjemmesi-
den. I regnskabet er der læseværdige noter, og særligt noten om 
gæld kan nævnes, ligesom TDC har en detaljeret beskrivelse og 
specificerede tal om den store forøgelse af pensionsforpligtelsen. 
De særlige poster må dog påkalde sig ønske om forbedringer.

DSV er et godt regnskab, som særligt skal fremhæves for at være 
kort med fokus på det relevante og væsentlige uden reklameind-
læg og uden formandsberetning. Der gives det nødvendige infor-
mation om segmenter, CSR og ledelse med videre. Noterne er 
grupperet efter væsentlighed, selv om regnskabet har særlige 
poster og en stor ikke så omtalt pensionsomkostning i anden to-
talindkomstopgørelse. Dommerkomiteen fremhæver arbejdet 
med at fokusere på det relevante og væsentlige

De nominerede selskaber er:

Carlsberg har igennem flere år har lavet flotte årsrapporter 
med stadige fornyelser, således også i år med det udvidede sam-
mendrag ”At a Glance”. Ledelsesberetningen er letlæselig med 
tekst tilpasset siderne, på flere punkter er beskrivelserne fokuse-
ret og koncentreret, mens der på andre områder med fordel 
kunne arbejdes med at fokusere på det væsentlige, f.eks. ”Corpo-
rate Governance” og ”remuneration”. Regnskabsberetningen 
omtaler alle fire kvartaler med mange detaljer, og noter er grup-
peret efter væsentlighed, de omtaler det væsentlige og relevante, 
og de er understøttet af gode tabeller og meget flotte grafer, og 
der er praksis, kommentarer og omtale af skøn og usikkerheder. 
Omtalen af driften og finansieringen kan fremhæves inklusive 
forklaringerne om ”on-trade loans”. Arbejdet med lay-out og 
præsentation må særligt roses. De særlige poster og den mang-
lende omtale af pensionsposten kan forbedres.

ISS har igen lavet en flot og meget detaljeret årsrapport, hvor 
ledelsesberetningen har mange detaljer, men den kunne vinde 
ved fremover at fokusere mere. Der er god omtale af forretnin-
gen, af KPI og risici. Der gives detaljerede forventninger, og der 
er en god regnskabsberetning. Der er forklaring af ”cash conver-
sion”, som er vigtig for ISS, og god omtale af strategi. Der er om-

tale af udviklingen i alle fire kvartaler. ”Remuneration” rappor-
ten er dog meget lang. Noterne er grupperet som anbefalet af 
dommerkomiteen, men har dog ingen understøttende grafer. 
Noten om gælden er informativ og let læselig. ISS har en stor 
forøgelse af pensionsforpligtelsen, som ikke har fået tilsvarende 
omtale.

NOVO NORDISK har også et sammendrag ”At a Glance”, 
som giver en hurtig introduktion til året, som efterfølges af en 
kort gennemgang af 2014 og meget detaljerede forventningerne 
til 2015. Det er interessant at Novo har lavet en ”Tripel Bottom 
Line” årsrapport ved også at rapportere på social- og miljøfor-
hold med særskilte revisorerklæringer. Det er også spændende 
med angivelse af specifikke langsigtede mål. Der er mange un-
derstøttende tabeller og grafer i ledelsesberetningen, som øger 
læsbarheden. Oversigten over pipelinen er ligeledes informativ, 
men vel også nødvendig. Beretningen er dog meget lang og om-
talen af sygdomme og produkter kunne med fordel placeres på 
hjemmesiden. Det kunne være spændende, hvis der blev arbej-
det mere med lay-out og grafik.
Selve regnskabet er flot med rigtig mange detaljer, og noterne er 
flot grupperet efter væsentlighed med praksis, kommentarer 
samt omtale af usikkerhed og skøn, men dog ikke med grafer. 
Især den første notegruppe om salget er meget informativ og op-
lysende læsning. Noterne om de finansielle forhold illustrerer de 
mange krav i IFRS, selv når området ikke er så vigtigt. Der er 
detaljerede oplysninger om alle fire kvartaler. 

Dommerkomiteen finder, at 2014 årsrapporterne atter er blevet 
forbedret i forhold til tidligere, og det er positivt, at så mange 
virksomheder er med til at trække udviklingen fremad. 
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