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Der er sket en hastig udvikling i årsrapporteringen for de største 
virksomheder, og en række small- og midcap selskaber har i de 
senere år eksperimenteret med at udarbejde rapporter, som ikke 
blot slavisk følger kravene i IFRS og årsrapportloven, men med 
inspiration fra de bedste udarbejder interessante og spændende 
rapporter, som fokuserer på det relevante og væsentlige.

Dommerkomiteen støtter disse tiltag og vil fokusere på, om rap-
porten er gjort interessant, letlæselig og om der er arbejdet med 
præsentationen i såvel ledelsesberetningen som noterne. Det 
skal være fokus på de væsentligste områder og forhold. Det er 
også positivt, hvis virksomheden har arbejdet med gruppering af 
noterne og placeret de væsentligste grupper først. Dommerko-
miteen er opmærksom på, at disse virksomheder har færre res-
sourcer til at eksperimentere med årsrapporten, ligesom den 
enkelte virksomhed næppe har alle regnskabsmæssige problem-
stillinger. For at blive nomineret i denne kategori skal årsrappor-
ten have en generelt passende kvalitet.

Gennemlæsningen af rapporterne fra de mange midcap og small- 
cap selskaber viser, at der meget stor forskel i årsrapporterne, og 
det synes som om, der er en meget forskellig interesse i selska-
berne til præsentation, indhold og detaljer. Visse selskaber udar-
bejder, hvad der måske kunne kaldes ”minimumsregnskaber” 
uden brug af understøttende grafer eller tabeller. Fra dette punkt 
er der nærmest en kontinuerlig kurve til de bedste, som rappor-
terer på et højt niveau. Dommerkomiteen vil gerne inspirere 
denne gruppe ved at fremhæve gode eksempler.

Årsrapporters længde er forøget voldsomt over de sidste mange 
år, og derfor noterer dommerkomiteen med sympati, når virk-
somhederne fokuserer på det relevante og det væsentlige og und-
lader unødvendige detaljer og reklameelementer, ligesom det er 
positivt, når detaljerne om god selskabsledelse og CSR placeres 
på hjemmesiden.

Dommerkomiteen vil gerne fremhæve visse virksomheder, som 
ikke er blevet nomineret, men som alligevel er gode eksempler 
for andre i det fremadrettede arbejde.

JEUDAN (ejendomsselskab) har udarbejdet en meget detaljeret 
årsrapport, og der gives en spændende indsigt i det København-
ske ejendomsmarked og er informativ om driften af denne type 
virksomhed. Ledelsesberetningen er detaljeret og understøttet 
af gode tabeller og diagrammer. Der gives i årsregnskabet gode 
oplysninger og finansielle instrumenter, som også er meget rele-
vante. Rapporten kunne dog vinde ved at fokusere mere på det 
væsentligste.

North Media er et smallcap selskab, som har udarbejdet en me-
get læseværdig årsrapport, hvor især ledelsesberetningen giver 
en god indføring i denne virksomheds verden med åben beskri-
velse af udviklingen, både positivt og negativt, dog uden så me-
gen understøttelse med talmæssig information. Der gives både 
strategiske mål for 2014 og 2015 samt afrapportering for 2014. 
Særligt kan det nævnes, at der gives tal for omsætning og EBIT 
pr segment og totalt for alle fire kvartaler, også fjerde kvartal. Det 
er en rosværdig ledelsesberetning fra et small-cap selskab, mens 
regnskabet vel kan siges at være mere traditionelt.

Dommerkomiteen vil også nævne, at en række mid-cap selska-
ber laver årsrapporter med meget informative ledelsesberetnin-
ger og gode solide regnskaber uden særlige eksperimenter. Der 
kan nævnes som eksempler Aarsleff og Arkil, ALK-Abello, NKT 
Holding, Columbus og andre. Læseren sidder tilbage med bedre 
indsigt og forståelse efter læsningen.
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De nominerede selskaber er:

DFDS er et mid-cap selskab, som har arbejdet meget med lay-
out og præsentation. Beretningen indledes med et godt sam-
mendrag (som nævnt under ”årsrapporten på 10 minutter”), og 
beretningen beskriver relativt kort de relevante og væsentlige 
forhold og begivenheder. Der er segmentbeskrivelser, regn-
skabsberetning og alt understøttet af gode og illustrative grafer 
og tabeller. Information om CSR og CG er prisværdigt kort med 
detaljer på hjemmesiden. I selve regnskabet er der en række for-
klaringer, som er godt placeret ved noterne og regnskabspraksis 
er placeret bagerst.

Schouw & Co er et mid-cap holdingselskab, og koncernen er 
et konglomerat. Årsrapporten har en god og læseværdig ledel-
sesberetning, som er kort med beskrivelse af det relevante og 
kun det væsentligste. Der er beretning for det forgangne år med 
de væsentligst hovedtal og forventninger til 2015. Der er separat 
beretning og beskrivelse for de enkelte døtre med tal og forvent-
ninger. Disse beretninger er prisværdigt korte, men måske en 
anelse kort for den største datter. Det skal også roses, at der gives 
tal for alle 4 kvartaler. 
For selve regnskabet skal det særligt fremhæves, at noterne er 
grupperet efter væsentlighed, med både kommentarer og prak-
sis placeret i noterne. Der er understøttelse af få og simple grafer 
og tabeller, som virkeligt er relevante. Der kan ikke siges at være 
særlig fokus på lay-out og præsentation, men det er jo heller ikke 
en betingelse for at være en god årsrapport, selvom det ikke ska-
der.

Simcorp som igennem flere år har lavet spændende eksperi-
menter i relation til rapporteringen. Årsrapporten har en flot 
indledning med oversigt over året, sider med tal hhv. de væsent-
ligste forhold og begivenheder i 2014. Ledelsesberetningen er 
interessant og indeholder et interessant forsøg på at opgøre to-
talmarkedet, en god beskrivelse af risici, af forventninger og en 
god regnskabsberetning. Regnskabet er meget detaljeret og 
regnskabspraksis er positivt placeret ved noterne, dog uden at 
disse er grupperet.
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