
Dommerkomitéen vil i 2022 i lighed med tidligere år lægge 
vægt på, at årsrapporten udgør en god samlet helhed med 
fokus på det relevante og væsentlige. Den gode årsrapport 
har en høj læsbarhed og giver, med udgangspunkt i virksom-
hedens forretningsmodel, risici og strategi, læseren et klart 
billede og forståelse af virksomhedens aktiviteter, situation 
og udvikling.

Der skal være en rød tråd mellem ledelsesberetningen og års- 
og koncernregnskabet. Dommerkomitéen forventer også, at 
der er naturlig sammenhæng mellem ledelsesberetningen og 
supplerende beretninger på hjemmesiden.

Det er også vigtigt, at der er en naturlig balance og sammen-
hæng mellem finansielle og ikke-finansielle oplysninger som 
f.eks. rapportering om bæredygtighed i såvel ledelsesberet-
ningen med tilhørende supplerende beretninger som i års- og 
koncernregnskabet.

Dommerkomitéen ser stadig positivt på tiltag til at udvikle og 
forbedre indholdet i årsrapporten og supplerende beretnin-
ger, herunder med inspiration fra udlandet.

COVID-19
Virksomhederne redegjorde i årsrapporterne for 2020 for 
konsekvenserne af COVID-19, herunder for modtagelsen af 
hjælpepakker. For mange virksomheder har COVID-19 med-
ført længerevarende eller blivende ændringer. Der forventes 
for disse virksomheder en beskrivelse i ledelsesberetnin-
gen af tilpasninger i forretningsmodel, forretningsmæssige 

forhold og strategi. Ligeledes beskrives påvirkningen af årets 
resultat, balance og pengestrømme. Endvidere forventes be-
skrivelse af den forventede påvirkning såvel i 2022 som i de 
følgende år, herunder om forventninger gives med stor usik-
kerhed. 

Virksomheder, der ikke er påvirket af COVID-19, kan med for-
del anføre dette.

I regnskabet omtales indvirkningen af COVID-19 i noter til de 
poster, der er påvirket. Det kan f.eks. gælde ændret omsæt-
ning, modtagelse af hjælpepakker, nedskrivning af goodwill 
og andre aktiver samt oplysning om væsentlig usikkerhed og 
væsentlige skøn.

Hastigt ændret risikobillede 
I efteråret 2021 er der på mange områder mangel på materia-
ler og komponenter, hvilket har medført både forsinkelser og 
prisstigninger. Samtidigt har mange virksomheder svært ved 
at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft, og vi har set nogle måne-
der med stigende inflation. Risikobilledet kan ændres hurtigt, 
ligesom virksomhederne påvirkes forskelligt af de forskellige 
risici. Dommerkomitéen forventer, at de virksomheder, der 
i væsentlig grad er påvirket heraf i 2021, redegør for dette i 
ledelsesberetningen, ligesom det forventes at indgå i forvent-
ninger til 2022 og følgende år.

I regnskabet forventes beskrivelse af indvirkningen af mang-
lende forsyninger og mangel på arbejdskraft i noter til poster, 
der er påvirket.
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Års- og koncernregnskabet
Koncernregnskabet forventes udarbejdet i henhold til IFRS. 
Dommerkomitéen lægger ikke vægt på, om årsregnskabet 
(moderselskabsregnskabet) er udarbejdet i henhold til IFRS. 
IFRS er et omfattende regelsæt med en lang række krav til 
detailoplysninger. Koncernregnskabet er for de fleste virk-
somheder derfor meget omfattende. Dommerkomitéen læg-
ger vægt på, at regnskabet præsenteres overskueligt, og at 
virksomhederne vurderer, om visse oplysninger udelades, 
idet de anses som uvæsentlige for regnskabet som helhed.

Som anført ovenfor om COVID-19 samt forsyningssikkerhed, 
arbejdskraftsituationen og inflation forventer dommerkomi-
téen, at disse er omtalt i års- og koncernregnskabet, såfremt 
det er påvirket heraf.

Dommerkomitéen forventer, at effekten på regnskabet af den 
grønne omstilling i form af indtægter, omkostninger, ned-
skrivninger og investeringer er beskrevet.

Fokusområder
Pengestrømsopgørelse
Dommerkomitéen vil lægge fokus på præsentation af pen-
gestrømsopgørelsen, som er en vigtig del af regnskabet. 
De fleste regnskaber indeholder langt færre noter til pen-
gestrømsopgørelsen end til resultatopgørelsen og balancen. 
Dommerkomitéen finder derfor, at der med fordel kan gives 
flere uddybende og forklarende noter til pengestrømsopgø-
relsen. Det gælder f.eks. på områder, hvor pengestrømmene 
udviser særlig udvikling, som ikke følger et sædvanligt beta-
lingsmønster, f.eks. som følge af COVID-19 og forsyningspro-
blemer.

Væsentlige skøn og usikkerhed
Mange virksomheder giver alene overordnede oplysninger 
om væsentlige skøn og usikkerhed, og ofte er der ikke skelnet 
mellem de to kategorier. Dommerkomitéen forventer kon-
krete virksomhedsspecifikke beskrivelser af den regnskabs-
mæssige effekt og de udøvede skøn på områder, hvor der er 
væsentlig usikkerhed eller foretages væsentlige skøn.

Finansielle instrumenter
IFRS indeholder krav om mange oplysninger om finansielle 
instrumenter/risici. Dommerkomitéen finder, at virksomhe-
derne med fordel kan lave en overskuelig præsentation i no-
terne om finansielle instrumenter/risici og gerne ved brug af 
illustrationer og grafer. Der vil i 2022 tillige være særlig fokus 
på beskrivelse af kreditrisiko.

Ikke-finansielle oplysninger
Såfremt årsregnskabet indeholder ikke-finansielle oplysnin-
ger som f.eks. ESG-tal, forventer dommerkomitéen, at disse 
er kommenteret, herunder om der knytter sig større usikker-
hed til disse, ligesom anvendt regnskabspraksis for disse for-
ventes beskrevet.

Andre forhold
Dommerkomitéen har endvidere fokus på, om virksomheder-
ne giver fyldestgørende oplysninger om andre forhold, der er 
relevante for den enkelte virksomhed. Det kan f.eks. være:

• Beskrivelse af forudsætninger for fortsat drift

• Nedskrivningstest, som kan være 
påvirket af klimamål og COVID-19

• Hensættelser

• Virksomhedskøb

• Tilskud, f.eks. vedrørende COVID-19.



Ledelsesberetningen
Som beskrevet ovenfor forventer dommerkomitéen, at der i 
ledelsesberetningen er beskrivelse af effekten af COVID-19 
samt forsyningssikkerhed og arbejdskraftsituationen såvel 
i 2021 som i beskrivelse af forventninger til fremtiden såvel 
på kort som på længere sigt. Der forventes også en klar sam-
menhæng mellem ledelsesberetningen og supplerende be-
retninger på hjemmesiden.

Klimamål
Klimaudfordringerne har fået større og større betydning i de 
seneste år, og de allerfleste virksomheder arbejder målrettet 
med klimamål i en grøn omstilling af aktiviteter og produkter. 
Nye krav til rapportering venter forude for virksomhederne.

Dommerkomitéen vil med interesse se på virksomhedernes 
kommunikation om forretningsudviklingen, herunder hvilke 
udfordringer og fordele den enkelte virksomhed har. 

Dommerkomitéen vil lægge vægt på, at der er sammenhæng 
mellem strategi, økonomisk målsætning og klimamålsæt-
ning. Ligeledes forventer dommerkomitéen, at forventninger 
til fremtiden både på kort og længere sigt indeholder beskri-
velse af investeringer, omkostninger og forretningsmulighe-
der på klimaområdet, hvis dette er relevant for at forstå virk-
somheden. 

Den gode årsrapport omfatter en baseline som udgangspunkt 
for virksomhedens klimamål samt klimamål for en længere 
årrække, da omstilling for de fleste virksomheder er en læn-
gere proces. Ligeledes indeholder den gode årsrapport en 

opfølgning på udmeldte klimamål, herunder de realiserede 
resultater og hvis relevant en omtale af de risici og mulighe-
der, som virksomheden ser fremadrettet.

På klimaområdet er dataindsamling, rapporteringsprocesser 
og interne kontroller i mange virksomheder på nuværende 
tidspunkt endnu ikke på højde med den finansielle rappor-
tering, hvorfor der kan knytte sig større usikkerhed til de rap-
porterede tal, hvilket med fordel kan indgå i beskrivelsen.

Dataetik
Virksomhederne skal for første gang rapportere om dataetik i 
årsrapporterne for 2021. Dommerkomitéen vil have fokus på, 
hvordan virksomhederne rapporterer om dette, herunder om 
virksomhederne har udarbejdet en redegørelse for virksom-
hedens politik for dataetik for alle områder af forretningen, 
alternativt om og hvordan der arbejdes med udarbejdelse af 
politik for dataetik.

Bæredygtig finansiering
Store virksomheder skal allerede for 2021 rapportere om 
bæredygtighed. Retningslinjerne for rapporteringen er, kort 
før rapporteringsfristen, fastsat – men ikke formelt godkendt 
– og der er på nuværende tidspunkt endnu ikke udarbejdet 
officielle fortolkningsbidrag eller anden officiel vejledning. 
Dommerkomitéen vil have fokus på gode eksempler på rap-
portering om bæredygtig finansiering, men ikke lade det ind-
gå i bedømmelsen.

Praktisk information om Årsrapportprisen 2022
• Arrangementet afholdes af Dansk Industri og FSR  - danske revisorer den 1. september 2022.

• Der uddeles to priser, Årsrapportprisen og Small og Mid-cap-prisen.

• Årsrapportprisen tildeles blandt de danske virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS.

• Information om tilmelding følger senere.


