
Hovedparten af årsrapportens informationer er af historisk 
karakter, men anvendes ofte til at analysere fremtidsmulighe-
derne for virksomheden. Det er vigtigt at have fokus på udvik-
lingstrenden i virksomheden og give tilstrækkeligt med infor-
mation til, at regnskabsbrugerne på et oplyst grundlag kan 
vurdere fremtidsudsigterne for virksomheden.

Beskrivelsen skal på en forståelig og lettilgængelig måde give 
indblik i de strategiske overvejelser og planer, som virksom-
heden arbejder med, herunder virksomhedens forventede ud-
vikling i forhold til de generelle forventninger i branchen og 
samfundet som sådan. 

Det er positivt med stillingtagen til en eventuel virkning af 
forventede væsentlige og radikale ændringer for virksomhe-
den, herunder særlige udfordringer for virksomhedens kon-
kurrenceposition og branchen generelt. 

Det er ligeledes vigtigt med en god og uddybende beskrivelse 
af forventningerne til den økonomiske udvikling såvel for det 
kommende regnskabsår, som på lidt længere sigt i form af 
prognoser og analyser på den forventede økonomiske udvik-
ling. Beskrivelsen kan ligeledes give en sammenhæng mellem 
forventningerne til fremtiden i virksomhedens segmenter.
Det er positivt med en rød tråd til virksomhedens beskrevne 
strategi og forretningsmodel. Der er lagt vægt på, om beskri-
velserne er relateret til væsentlige hoved- og nøgletal i årsrap-
porten. 

Beskrivelserne bør have et passende, men ikke for langt om-
fang med omtale af det relevante og væsentlige.

Der er i mange ledelsesberetninger glimrende beskrivelser af 
strategier, samt tiltag for både det kommende år og på lidt 
længere sigt. Flere virksomheder beretter på et overordnet og 
strategisk niveau om radikale ændringers - herunder den tek-
nologiske udviklings - forventede indflydelse på virksomhe-
den. Mange skriver også om markeds- og konkurrentudvik-
lingens forventede påvirkning, og hvor det er relevant er det 
positivt at se omtale af konjunkturernes forventede indvirk-
ning.

Dommerkomiteen har for denne specialpris valgt ved voterin-
gen at have fokus på den specifikke omtale af den forventede 
økonomiske udvikling i forbindelse med forventningerne til 
næste år og de økonomiske forventninger til virksomhedens 
udviklingen på lidt længere sigt i lyset af de strategiske overve-
jelser og udefra kommende påvirkninger. Vægten er dermed 
mere lagt på de konkrete økonomiske overvejelser end de 
overordnede beskrivelser af strategi.
 
Dommerkomiteen vil gerne fremhæve visse virksomheder, 
som ikke er blevet nomineret, men som alligevel er gode ek-
sempler for andre i det fremadrettede arbejde.

Arla har et spændende afsnit om strategi med en omfattende 
og uddybende omtale af forventninger frem mod 2020 i såvel 
markedet som i virksomheden og en omtale af ændringerne 
med hurtig tilgængelige produkter, IT påvirkning og sund-
hedsfokus i samfundet. Der er god sammenhæng fra strategi 
til aktiviteter og de essentielle mål for både 2017 og længere 
sigt, ligesom der angives specifikke KPI’er samt finansielle 
mål for det kommende år med detaljerede forudsætninger. 
Afsnittet er nok lidt langt, men giver læseren god indsigt i, 
hvordan virksomheden ser tingene. Ledelsesberetningen har 
ligeledes en god og uddybende beskrivelse af de finansielle 
forventninger som primært vedrører 2017. 

DSV beretter fokuseret om den forventede udvikling i bran-
chen og markedet samt om den teknologiske udviklings for-
ventede indflydelse på markedet og branchen. DSV forholder 
sig positivt til disse forventninger og oplyser om sine reaktio-
ner og planer for at imødegå de forventede udfordringer. DSV 
har nået en størrelse, hvor udviklingen i verdenshandelen har 
betydning, og det omtales. Der gives et specifikt talmæssigt in-
terval for forventninger til resultat for 2017 samt de langsig-
tede finansielle mål, som forventes nået efter opkøbet. For-
ventninger til 2017 er ligeledes beskrevet pr segment.

Royal Unibrew leder op til sine specifikke forventninger ved 
at oplyse om strategien med at være en regional drikkevare-
virksomhed med fokus på områder med stærk position. Med 
basis i resultater for det aktuelle år oplyses verbalt og meget 
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udførligt om forventninger til de enkelte markeder og dermed 
forudsætningerne til de specifikke forventninger til det kom-
mende år på koncernniveau angivet i intervaller. Ud fra analy-
ser af markedet er der fint argumenteret for forventningerne 
til fremtiden med en god rød tråd til strategien.

De nominerede selskaber er:
ALK-Abello oplyser med en detaljeret beskrivelse af strate-
gien om at gå fra at være en europæisk til en global forsknings-
baseret virksomhed med fokus på allergi. Herefter beskrives 
vejen til langsigtet vækst, og det er basis for forventninger til 
det kommende år, som indledes med detaljeret omtale af de 
faktiske tiltag, som vil påvirke året med specifikke beløb pr til-
tag. Der oplyses om forventet omsætning pr geografisk seg-
ment med forudsætninger. For koncernen oplyses detaljeret 
på en række nøgletal ned til EBITDA med forventninger til 
2017 og med kort kommentering til de enkelte nøgletal. Over-
sigten kunne med fordel udvides til også at dække EBIT og 
året resultat. Beskrivelsen er meget konkret og har en god rød 
tråd fra strategi, forventet udvikling på lidt længere sigt og til 
konkrete forventninger til 2017. 

Novo Nordisk har en kort indledning, hvor de oplyser om de 
finansielle forventninger til det kommende år med angivelse 
af den procentvise ændring af hovedtallene. Der angives kort 
om forudsætningerne for så vidt angår valuta og udfordringen 
på det amerikanske marked. Der oplyses om skatteprocent og 
foretagen sikring af valuta. Herefter er der en beskrivelse af 
forventninger til hovedtal som omsætning, omkostninger, fi-
nansielle poster og investeringer og med angivelse af procen-
tuel målsætning på enkelte KPI’er. Forventningerne under-
støttes senere i beretningen af oplysninger om strategien og 
situationen i USA.

Novozymes oplyser udførligt om forretningsmodel og strategi 
og sine langsigtede mål på flere områder end de finansielle. 
Det fører frem til forventningerne til det kommende år base-
ret på en kortere beskrivelse for de enkelte segmenter, og med 
fokus på forventninger til henholdsvis salg og resultat. For-
ventningerne gives også for andre forhold såsom forventet ud-
vikling i miljøforhold, kundetilfredshed og personale samt re-
duktion i CO2 udslip, vand effektivitet og flere andre. For-
ventningerne til de finansielle forhold gives i procentvis æn-
dring på en række hovedtal helt ned til EBIT og nettoresultat. 
Der oplyses om skatteprocent og virkning af eventuelle valu-
taudsving. 

Dommerkomiteen finder det positivt, at der er en klar ten-
dens til at give oplysninger om forventninger til fremtiden, 
der er understøttet af oplysninger om forudsætninger.  


