
Årsrapporterne for 2020 for de børsnoterede selskaber i C25 
og Large Cap samt andre IFRS-aflæggere blandt de 100 største 
virksomheder har fortsat et meget højt kvalitetsniveau. Mange 
selskaber noteret på Mid og Small Cap udarbejder også årsrap-
porter af høj kvalitet.

Ved udvælgelsen af kandidater til Årsrapportprisen har dom-
merkomiteen lagt vægt på, at årsrapporten generelt har en høj 
informationsværdi med en god sammenhæng mellem de en-
kelte bestanddele med fokus på det relevante og væsentlige, 
såvel i ledelsesberetningen som i koncern- og årsregnskabet. 
Læseren skal have et klart billede og forståelse af virksomhe-
den og dens situation samt udvikling, forretningsmodel, risici 
og strategi. 

Med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, risici 
og strategi giver kandidaternes årsrapporter regnskabslæseren 
en forståelse af virksomhedernes situation og fremtidsforvent-
ninger. Der er høj læsbarhed i kandidaternes årsrapporter, idet 
der er anvendt relevante illustrationer, ligesom der er en rød 
tråd mellem ledelsesberetningen samt koncern- og årsregn-
skabet.

Dommerkomiteen udsendte i forbindelse med uddelingen af 
Årsrapportprisen 2020 kriterierne for årets pris. Disse kriterier 
er naturligvis indgået ved dommerkomiteens nominering. Nye 
kriterier i år er indvirkningen af COVID-19 såvel i 2020 som i 
forventningerne til 2021 samt beskrivelse af klimaforhold og 
andre ESG-forhold indgået i bedømmelsen.

Dommerkomiteens kandidater til Årsrapportprisen 2021 er de 
nedenfor nævnte selskaber. Virksomhederne er anført i alfabe-
tisk rækkefælge.

A.P. MØLLER - MÆRSK har udarbejdet en interessant 
årsrapport, som giver et godt indblik i koncernens aktiviteter. 
Selskabet gennemgår i disse år store ændringer, hvor der foku-
seres på containerdelen med relaterede virksomheder, mens 
andre dele af koncernens aktiviteter er frasolgt. Dette har 
blandt medført ændringer i segmentopdelingen, som omtales 
i indholdsfortegnelsen med henvisning til uddybende note.

Selskabet udarbejder generelt en god og informativ årsrap-
port. Særligt ledelsesberetningen kan fremhæves som me-
get informativ med en god og uddybende gennemgang af de 

enkelte områder, en god struktur og sammenhæng mellem det 
finansielle og ikke-finansielle (ESG og sustainability).

Årsrapporten indledes med hovedtal på fem hovedområder, 
hvoraf det ene er relativ CO2-reduktion siden 2008. Allerede 
her bliver det således klart, at klima er en integreret del af kon-
cernens strategi og aktiviteter. I afsnittet om sustainability ud-
dybes selskabets forpligtelser på området og målsætningerne 
frem til 2030. 

I CSR-rapporten er der givet meget informative oplysninger om 
strategi samt ansvarlig virksomhedspraksis. Arbejdet med FN’s 
Verdensmål indgår som en integreret del af beskrivelserne. 
Endvidere gives værdifulde ESG-data for 2018-2020. I rappor-
ten indgår tillige regnskabspraksis for sustainability.

Vedrørende COVID-19 gives der værdifulde informationer om 
såvel betydningen for APM og måske mere interessant for mar-
kedsudviklingen i containertransport opdelt på kvartaler samt 
for fragtrater de seneste tre år. Heraf fremgår, at fragtraterne 
udviste en stor stigning i efteråret 2020.

I tilknytning til beskrivelsen af forventningerne til 2021 er 
blandt anført effekten på EBIT af ændringer på fire væsentlige 
områder. Det fremgår tillige, at forventningerne er underlagt 
usikkerheder relateret til COVOD-19, pris på bunkerolie og i 
fragtraterne. Der anføres tillige forventninger til 1. kvartal. For 
2022 gives alene forventninger i Capex.

I ledelsesberetningen indgår tillige et informativt afsnit om 
Corporate Governance med gode links til hjemmesiden blandt 
andet til CSR-rapport. Der er udførlig beskrivelse af arbejdet 
i bestyrelsen og de af bestyrelsens nedsatte udvalg, herunder 
de væsentligste forhold behandlet i 2020, ligesom arbejdet i 
koncernens interne revision beskrives. Der er desuden et re-
sumé af vederlag til bestyrelse og direktion med link til veder-
lagsrapporten. I CSR-rapporten beskrives koncernens politik 
på skatteområdet.

I note om regnskabspraksis til koncernregnskabet er udarbej-
delsen af årsrapport i henhold til European Single Electronic 
Format (ESEF) i form af XHTML beskrevet herunder, at den 
findes på hjemmesiden. Væsentlige skøn og vurderinger er 
særskilt beskrevet i note til koncernregnskabet. 
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Sidst i årsrapporten er der en fin oversigt med link til særskilte 
rapporter mv.  på hjemmesiden.

ARLA har udarbejdet en meget informativ årsrapport med en 
velfungerende layout med brug af grafik og figurer, der under-
støtter forståelsen og højner læsevenligheden og informations-
værdien, tillige med gode links og henvisninger til øvrige dele 
af årsrapporten, der er med til at give en god sammenhæng i 
årsrapporten. ARLA formår at kommunikere godt til den brede 
kreds af interessenter og regnskabsbrugere. Særligt ledelses-
beretningen har en høj informationsværdi med uddybende be-
skrivelser og behandling af en række områder. 

Der er et stort fokus på sustainability, der fremstår velintegre-
ret med den finansielle del af årsrapporten. Præsentationen 
virker velbegrundet for ARLA i forhold til virksomhedens for-
retningsmodel.

ARLA har væsentlige aktiviteter i Storbritannien, hvorfor bre-
xit er et væsentligt issue. Årsrapporten indeholder en meget 
informativ beskrivelse af, hvorledes ARLA har håndteret brexit. 

Der er desuden god information om, hvilken betydning CO-
VID-19 har haft og forventes at få for ARLA.

Der er et klart fokus på klima og bæredygtighed herunder af 
FN´s Verdensmål. Der er afslutningsvist i årsrapporten et om-
fattende afsnit med kvantitative data på klima-/energiområdet 
tillige med andre relevante ESG-data.

Der er en fin beskrivelse af strategi kaldet Good Growth 2020 
og forretningsmodel herunder, hvordan den eksekveres og 
med god beskrivelse af de markedsmæssige forandringer, og 
hvorledes disse behandles i forhold til strategien. Det anføres 
i årsrapporten, at ARLA vil præsentere en ny strategi i 2021. 

Ledelsesberetningen har et afsnit, hvor der hvert år beskrives 
en række essentielle prioriteter for det kommende år, som på-
virker forventninger til fremtiden. I det følgende års beretning 
følges der op på prioriteterne. Dette afsnit giver et godt indblik 
i denne del af det strategiske arbejde i virksomheden. 

Der er en udførlig beskrivelse af forventninger til 2021 herun-
der af den forventede indvirkning af COVID-19 samt øget usik-
kerhed som følge af brexit. 

Samfundsansvar er et vigtigt punkt for ARLA og et gennem-
gående tema i årsrapporten. Kønsmæssig sammensætning, 
herunder politik, er beskrevet med link til hjemmesiden. 

ARLA er som bekendt ikke en børsnoteret virksomhed, hvorfor 
den ikke er omfattet af reglerne om god selskabsledelse samt 
om vederlagspolitik og -rapport. ARLA har alligevel udarbejdet 

en vederlagspolitik, som indgår i ledelsesberetningen, ligesom 
den særlige ledelsesstruktur i ARLA beskrives på en oplysende 
og pædagogisk måde.

Ledelsesberetningen indeholder et oplysende afsnit, der be-
skriver ARLA´s skattepraksis.

Koncern- og årsregnskabet er overskueligt med velbeskrevne 
noter struktureret i relevante grupper efter væsentlighed. Der 
er gode kommenteringer på de primære opgørelser, særligt 
vedrørende egenkapital og pengestrømsopgørelsen. Overord-
net praksis er indledningsvist beskrevet suppleret med omtale i 
de enkelte noter. Noterne er gode og informative og er forsynet 
med grafik, der understøtter forståelsen. Regnskabsmæssige 
vurderinger og væsentlige skønsmæssige usikkerheder er sær-
skilt beskrevet i noterne.

CARLSBERG har udarbejdet en meget overskuelig årsrap-
port med en god rød tråd sikret gennem referencer. Dette giver 
god læsevenlighed og overblik. Særligt regnskabsdelen har en 
god og informativ opbygning med kommenteringer i noterne 
og god brug af illustrationer. Ledelsesberetningen indeholder 
gode uddybende beskrivelser på flere områder med god brug 
af illustrationer og specifikationer, der understøtter informati-
onsværdien. Forretningsmodel og strategi, herunder de strate-
giske kerneområder, der arbejdes med, er godt beskrevet med 
en god rød tråd gennem beskrivelserne. 

I indholdsfortegnelsen beskrives, at den årlige rapportering 
omfatter både årsrapport, sustainability report og vederlags-
rapport.

Den indledende beskrivelse fra bestyrelsesformanden og CEO 
giver et godt overblik for året og er forsynet med henvisninger 
til efterfølgende uddybende beskrivelser. Det samme gælder 
for 2020 Highlights. 

Ledelsesberetningen indeholder en udførlig beskrivelse af ind-
virkningen af COVID-19 såvel på den samlede virksomhed som 
på de enkelte geografiske markeder, ligesom det også indgår i 
forventninger til 2021 og i risikobeskrivelsen.

Sustainability-rapporten er med 92 sider meget omfattende 
og giver detaljerede oplysninger og data på området, herun-
der den ansvarlige forretningsførelse. I ledelsesberetningen 
er der resumé med henvisninger til den særskilte rapport. Af 
resuméet fremgår bl.a., at det er en strategisk prioritet, at bæ-
redygtighed og indtjening kan arbejde sammen i harmoni. Bæ-
redygtighed er således en integreret del af forretningsmodel-
len. I sustainability-rapporten er fire hovedområder funderet i 
FN´s Verdensmål detaljeret beskrevet, hvilke fremskridt der er 
opnået i 2020, samt hvilke mål der er sat for henholdsvis 2022 
og 2030. Herefter følger omfattende beskrivelse af ansvarlig 



virksomhed også med udgangspunkt i FN´s Verdensmål. Her-
udover indeholder rapporten blandt andet ESG-data for seks 
år, herunder praksis for disse samt skattebidrag.

Af beretningen fremgår, at skattepolitikken er ændret i 2020, 
men dog uden link til den på hjemmesiden foreliggende skat-
tepolitik.

Arbejdet i bestyrelsen og bestyrelsesudvalg i 2020 er udførligt 
beskrevet i ledelsesberetningen tillige med bestyrelsesevalue-
ring, samt det af intern revision udførte arbejde.

Koncern- og årsregnskabet er informativt med noterne opdelt i 
ti sektioner, hvor en af sektionerne omhandler overordnet regn-
skabspraksis samt væsentlige skøn og vurderinger. Segmente-
ringen er ændret i 2020, hvilket er omtalt i samme sektion. De 
øvrige sektioner af noter indledes med regnskabsberetning, 
der forklarer udviklingen på de enkelte områder illustreret med 
grafiske opstillinger. I de enkelte noter i sektionerne er regn-
skabspraksis samt skøn og vurderinger beskrevet. Noten om 
impairment test giver en god forståelse af denne væsentlige 
post, herunder indvirkningen af COVID-19.

Andre årsapporter af høj kvalitet
DFDS har udarbejdet en meget omfattende og detaljeret års-
rapport.

Der er udførlig beskrivelse af segmenterne i beretningen og 
regnskabet, således at regnskabslæser får et godt indblik i for-
retningen. Der indgår oplysning om udvikling i volumen i de 
enkelte segmenter. 

DFDS er væsentligt påvirket af COVID-19 grundet rejserestrik-
tioner. Dette er beskrevet særdeles fint på segmenterne.

Sustainability indgår med overordnet beskrivelse i ledelsesbe-
retningen med udvalgte ESG-tal, herunder mål for CO2-udled-
ning i 2023 og 2030. I særskilt CSR-rapport er givet udførlig 
beskrivelse på området.

Regnskabet er detaljeret med beskrivelse af regnskabspraksis 
og skøn i de enkelte noter. Der indgår særlige poster i resultat-
opgørelsen. Noterne giver ligeværdig beskrivelse af resultat før 
og efter særlige poster.

NOVO NORDISK har udarbejdet en flot årsrapport på under 
100 sider, uden at relevant information savnes. 

I ledelsesberetningen indgår en meget informativ oversigt kal-
det ”Strategic Aspirations 2025” på fire områder, samt hvorle-
des 2020 er forløbet på disse områder. Der indgår ligeledes en 

udførlig beskrivelse af produktpipeline og patentstatus, som 
for en virksomhed som Novo Nordisk er vigtig for vurdering af 
forventningerne til fremtiden.

Der er mange CSR-informationer i årsrapporten, herunder 
indgår der en særskilt opgørelse med ESG-tal med tilhørende 
noter om ”enviromental performance”, ”social performance” 
og ”governance performance”

Koncernregnskabet indeholder sammenligningstal for to år. I 
noterne indgår blandt en meget udførlig specifikation af net-
toomsætningen for tre år for de to segmenter opdelt på 21 
varegrupper og seks geografiske markeder. Efter de finansielle 
noter er der beskrivelse af finansielle informationer, der ikke 
er opgjort i henhold til IFRS. Det omhandler blandt andet va-
lutapåvirkningen på årets salg, finansielle reserver og diverse 
nøgletal.

NOVOZYMES har udarbejdet en meget velstruktureret inte-
greret årsrapport, der fokuserer på det væsentlige. Der er gode 
grafiske illustrationer gennem hele beretningen bl.a. i forbin-
delse med opfølgning på forventninger for året, herunder af 
indvirkningen af COVID-19, samt forventninger til kommende 
år. Beretningen integrerer finansiel og ikkefinansiel informa-
tion og har generelt en god informationsværdi. Der er en rød 
tråd gennem årsrapporten, herunder gode beskrivelser af ind-
tjening, balance og pengestrøm.

Ledelsesberetningen indledes med big picture med grafer og 
elektroniske links til de relevante steder i rapporten, ligesom 
der er god beskrivelse af væsentlige KPI’er.

Finansielle forventninger til 2021 er detaljeret beskrevet for 
bl.a. nettoomsætning, EBIT og frit cash flow. Der gives også 
relevante sustainability targets for 2022 på 13 områder med 
status for målopfyldelsen. 

Koncern- og årsregnskabet indeholder såvel traditionel finan-
siel information som ESG-data. Koncern- og årsregnskabet in-
deholder også beskrivelse af væsentlige ændringer og begiven-
heder omhandlende beskrivelse af brand, ny organisation og 
indvirkning af COVID-19, ligesom regnskabsberetningen med 
beskrivelse og illustrationer til resultatopgørelse, pengestrøm 
og balance er del af årsregnskabet. Noterne er grupperet med 
beskrivelse af praksis og skøn. Noterne indeholder såvel krave-
ne i IFRS som environmental samt social and governance data 
og giver et godt overblik med stor anvendelse af illustrationer 
og specifikationer.



Gennemgangen af årsrapporterne for 2020 for de børsnotere-
de selskaber noteret på Mid Cap og Small Cap viser, at mange 
de disse selskaber udarbejder årsrapporter af høj kvalitet.

Dommerkomiteen har valgt at tildele følgende selskaber diplo-
mer for årsrapporter med en række fine oplysninger.

CHEMOMETEC A/S er noteret på Mid Cap og aflægger en 
fin årsrapport med meget informative oplysninger på en række 
områder.

Såvel i ledelsesberetningen som i note gives der detaljerede 
segmentoplysninger fordelt på tre geografiske områder og 
på selskabets tre forretningsområder. Dette giver et særdeles 
godt indblik i selskabets forretningsområder til supplement til 
beskrivelsen af selskabets forretningsmodel.

Der er åben information om udviklingen i året herunder, at 
selskabet til trods for negativ indvirkning af COVID-19 viser en 
væsentlig vækst. Der anføres også, at fokusområderne i det 
kommende år er kunder og markeder samt produkter og inno-
vation. Der gives oplysninger til den forventede udvikling i det 
kommende år, herunder med beskrivelse af de væsentligste 
forudsætninger og for udviklingen i COVID-19. 

ChemoMetec A/S giver interessant og relevant information om 
produktionen af selskabets produkter, herunder af hvad der 
udføres af underleverandører. Tilsvarende gives der oplysning 
om udviklingsarbejder.

Der er i ledelsesberetningen en overordnet beskrivelse af le-
delsesvederlag med link til udførlig vederlagsrapport, der om-
fatter fem år.

Årsregnskabet er overskueligt og følger trenden for de tone-
angivende selskaber med beskrivelse af regnskabspraksis og 
regnskabsmæssige skøn i de enkelte noter.

D/S NORDEN A/S er noteret på Mid Cap og aflægger en de-
taljeret årsrapport med god informationsværdi. Årsrapporten 
giver samlet et godt indtryk af selskabet og dets prioritering.

Ledelsesberetningen indledes med et godt fælles brev fra be-
styrelsesformanden og CEO, der bl.a. beskriver året.

Der er en fin rød tråd i ledelsesberetningen for så vidt angår 
strategi, væsentlige trends, forretningsmodel, value drivers, fo-
kusområder og risk management.

I 2019 offentliggjorde D/S Norden A/S en CSR-strategi. Ho-
vedfokus er klima & miljø, selskabets ansatte og antikorrup-
tion. Ledelsesberetningen for 2020 indeholder en udførlig 
beskrivelse af strategien linket op til FN´s Verdensmål, de 
udførte handlinger i 2020 samt de planlagte mål og aktivite-
ter i de kommende år. Derudover er der en fin oversigt over 
”sustainability risks”, ligesom der er relevante CSR-nøgletal i 
hoved- og nøgletalsoversigt. Informationerne underbygger, at 
D/S Norden A/S ser CSR som et integreret led i selskabets 
virksomhed.

Ledelsesberetningen indeholder herudover en god beskrivelse 
af forretningsmodel samt af selskabets tre segmenter.

Årsregnskabet er informativt og følger trenden for de største 
selskaber med beskrivelse af praksis samt skøn og estimater i 
de enkelte noter. Sammenligningstal for segmentoplysninger 
er ændret som følge af ændret strategi opdeling i 2020. Dette 
er vist ved illustrativt opstilling, hvor man kan følge ændringen 
fra 2019 til 2020. Der er endvidere god note, der i tabelform 
giver overblik over de finansielle risici med følsomhed og politik 
for håndtering af disse. I ledelsesberetningen er disse overord-
net beskrevet med henvisning til denne note.
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Danske børsnoterede virksomheder og andre store IFRS af-
læggere blandt de 100 største virksomheder aflægger gene-
relt årsrapporter på et meget højt niveau, hvilket skal tages 
i betragtning i forhold til omtalen af nedenstående forhold. 

Dommerkomiteen lægger generelt vægt på, at årsrapporten 
udgør en god samlet helhed med fokus på det relevante og 
væsentlige - såvel i ledelsesberetningen som i koncern- og 
årsregnskabet.

Dommerkomiteen offentliggjorde i forbindelse med uddelin-
gen af årsrapportprisen 2020 ”Kriterier for årsrapportprisen 
2021”. Nye kriterier i år er oplysning om indvirkningen af CO-
VID-19 og brexit samt beskrivelser af effekten af klimaforhold 
og bæredygtighed indgået i bedømmelsen.

Endelig har dommerkomiteen haft fokus på samspil/vægt-
ning mellem beskrivelser i ledelsesberetningen og rapporte-
ring på hjemmesiden af forhold, som ikke ændrer sig fra år 
til år, således at årsrapporten alene beskriver årets forhold/
ændringer. 

Dommerkomiteens observationer fra gennemgang af årsrap-
porterne er anført nedenfor.

COVID-19
Det var dommerkomiteens vurdering, at COVID-19 på et eller 
andet plan påvirker de fleste virksomheder i 2020 og de føl-
gende år. På den baggrund forventede dommerkomiteen, at 
ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af betydning-
en af pandemien, både i forhold til effekten på årets resul-
tat, balance og pengestrøm samt af de forretningsmæssige 
og strategiske konsekvenser, påvirkningen af virksomhedens 
risici og forretningsmodel. Dommerkomiteen fandt det tillige 
relevant, at virksomheder, der ikke er berørt af pandemien, 
beskrev årsagen hertil. 

Der er også lagt vægt på, at ledelsesberetningen giver relevant 
information om den forretningsmæssige effekt i 2020, her-
under relevante oplysninger om kompensationspakker. Dom-
merkomiteen forventede tilsvarende, at det i beskrivelsen 

af forventninger til fremtiden blev anført, hvilken betydning 
COVID-19 forventedes at få i fremtiden, herunder hvordan og 
hvornår virksomheden forventede at opnå momentum, samt 
om dette var forbundet med større usikkerheder. Tilsvarende 
gør sig gældende med fastlagte forudsætninger.

Tendenser:
Virksomhederne har generelt i ledelsesberetningen givet ud-
førlige oplysninger om effekten af COVID-19 såvel for 2020 
som den forventede udvikling for 2021. Dette gælder også for 
virksomheder, der kun er begrænset påvirket af COVID-19. 

Mange virksomheder annullerede i 2020 deres forventninger 
for fremtiden grundet den meget store usikkerhed om effek-
ten af COVID-19. I lighed med tidligere indeholder årsrappor-
terne for 2020 igen forventninger til fremtiden. Afsnittene 
indeholder generelt en vurdering af effekten af COVID-19 og 
anfører ofte, at usikkerheden har været større end tidligere, 
da man ikke havde vurderinger af, hvordan pandemien ville 
udvikle sig i løbet af 2021. Det er kun få virksomheder, der har 
givet oplysning om modtagne hjælpepakker eller alternativt, 
at de ikke har modtaget kompensation. Dette kan dog skyl-
des, at kun få af de vurderede virksomheder har modtaget 
kompensation.

Brexit 
Dommerkomiteen forventede, at virksomheder, der forven-
tede at blive væsentligt påvirket af brexit, ville give oplysning 
herom i ledelsesberetningen, herunder af forventningen til 
2021 og efterfølgende år.

Tendenser:  
Kun enkelte virksomheder anfører, at brexit er af stor betyd-
ning for dem, og oplyser, hvilke tiltag de har foretaget for at 
afbøde virkningen bedst muligt. Det er dommerkomiteens 
vurdering, at de virksomheder, der ikke har givet oplysnin-
ger, ikke forventes at blive væsentligt påvirket, bl.a. fordi de 
fleste virksomheder anfører de væsentligste forudsætninger 
for deres forventninger.
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Klima/FN´s Verdensmål/bæredygtighed
Dommerkomiteen har vurderet virksomhedernes beskrivel-
se af strategi for klimapåvirkning og bæredygtighed, herun-
der sammenhæng til forretningsmodel, strategi og risiko-
forhold, samt hvordan forventninger til fremtiden påvirkes 
heraf. Dommerkomiteen har med interesse fulgt udviklingen 
i beskrivelserne af, hvordan virksomhedens forretning under-
støtter FN´s Verdensmål og bæredygtighed generelt, samt at 
effekten af disse indgår som integreret del af forventningerne 
til det kommende år.

Tendenser:
Der er generelt beskrivelser om klima, FN´s Verdensmål og 
bæredygtighed. Dommerkomiteen har med glæde set, at 
andelen af virksomheder, der har fastsat klimamål, er steget, 
ligesom der ses en større sammenhæng mellem disse infor-
mationer og finansielle oplysninger.

Samspil/vægtning mellem ledelsesberet-
ning og hjemmeside
Dommerkomiteen har lagt vægt på samspil/vægtning mellem 
beskrivelser i ledelsesberetningen og rapportering på hjem-
mesiden samt om brug af hjemmesiden til indhold, der ikke 
ændrer sig fra år til år.

Tendenser:
Mange virksomheder har et fint samspil mellem overordne-
de beskrivelser i ledelsesberetningen med link til uddybende 
beskrivelser på hjemmesiden af bl.a. CSR-rapporter, rede-
gørelse for god selskabsledelse og vederlagsrapport. Nogle 
virksomheder har tillige i indholdsfortegnelse i årsrapporten 
anført oversigt over anden rapportering, herunder links til 
disse, hvilket gør det nemmere for regnskabsbrugerne at få 
overblik over den omfattende rapportering. 

Dommerkomiteen må dog samtidig konstatere, at nogle virk-
somheder ikke har god struktur på hjemmesiden, ligesom 
links til øvrig rapportering ikke altid fungerer. Dommerko-
miteen har ligeledes konstateret, at brug af hjemmeside til 
forhold, der ikke ændrer sig fra år til år, er meget begrænset.

Forventninger til fremtiden
Dommerkomiteen har med udgangspunkt i virksomhedernes 
forretningsmodel, risici og strategi samt branchemæssige 
forhold vurderet beskrivelsen af forventningerne til det kom-
mende år, herunder om der er angivet effekt på væsentlige 
hoved- og nøgletal samt beskrivelse af forventninger længere 
frem i tiden. Det er også vurderet, om der er tydelig sammen-
hæng med strategi og forretningsmodel samt de væsentligste 
risici, virksomheden arbejder med.

Tendenser:
De bedste virksomheder angiver forventninger til fremtiden 
med de væsentligste forudsætninger og usikkerheder med 
oplysninger om de væsentligste hoved- og nøgletal opdelt på 
segmenter for det kommende år og prognoser for efterføl-
gende år. Som følge af integrationen af bæredygtighed og 
klimaforhold i virksomheders forretningsmodel ses også 
forventninger til fremtiden for ikke finansiel information og 
i visse tilfælde over en længere årrække end de finansielle 
forventninger. En del virksomheder giver stadig beskedne 
oplysninger om forventninger, herunder forudsætningerne 
for disse.

Vederlagspolitik og vederlagsrapport
De børsnoterede selskaber vedtog på generalforsamlingen i 
2020 en vederlagspolitik og har sammen med årsrapporten 
for 2020 udarbejdet en vederlagsrapport. Dommerkomiteen 
har haft fokus på præsentation af vederlagsrapporter.

Tendenser:
De fleste årsrapporter indeholder i ledelsesberetningen over-
ordnede oplysninger om vederlagsforholdene for ledelsen 
med link til vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vederlags-
rapporter offentliggøres generelt på hjemmesiden. 

Bestemmelser om rapportering om mang-
foldighed
Dommerkomiteen har vurderet, om virksomhederne arbej-
der med mangfoldighed og giver de lovkrævede oplysninger.

Tendenser:
Det fremgår af ledelsesberetningerne og/eller CSR-rappor-
ter, at virksomhederne har mangfoldighed på agendaen. 
Dommerkomiteen forventer, at der i de kommende år vil 
komme yderligere oplysninger om mangfoldighed.

Koordinering mellem alternative rapporter 
og ledelsesberetningen eller noter
Dommerkomiteen har fokus på præsentation af de alterna-
tive rapporter om samfundsansvar, bæredygtighed og god 
selskabsledelse samt sammenhængen til selve årsrapporten.

Tendenser:
Den årlige rapportering for børsnoterede virksomheder er 
omfattende, og de fleste virksomheder har valgt at adskille 
rapporteringen i særskilte rapporter. For disse virksomheder 
indeholder ledelsesberetningen en overordnet beskrivelse af 
alle områder med link til den særskilte rapporter på hjemme-
siden. 



En del virksomheder har i indholdsfortegnelsen til årsrap-
porten eller andet centralt sted præsentation og link til de 
alternative rapporter udover omtalen i ledelsesberetningen. 
Dette øger overskueligheden og læsevenligheden for regn-
skabsbrugerne.

Beskrivelse af arbejdet i bestyrelsesudvalg
Lovgivningen indeholder ikke krav om oplysninger om arbej-
det i bestyrelsesudvalg. Dommerkomiteen finder imidlertid 
omtale af dette relevant og har gennemgået oplysninger i le-
delsesberetninger og hjemmesider om arbejdet i såvel besty-
relsen som bestyrelsesudvalg.

Tendenser:
Et stigende antal virksomheder giver oplysninger om arbejdet 
i bestyrelsen og bestyrelsesudvalg. Omtalen omfatter infor-
mation om kommissorier for bestyrelsesudvalg samt en be-
skrivelse af de opgaver, bestyrelsen og udvalgene har arbejdet 
med i det forløbne år. Herudover gives der oplysning om antal 
møder i bestyrelse og udvalg samt om de enkelte medlem-
mers deltagelse i disse.

Vurdering af, om årsrapporten opfylder 
IFRS, og om uvæsentlig information er 
udeladt
Koncern- og årsregnskaberne er i de senere år blevet mere 
og mere omfattende og dommerkomiteen vurderer derfor, at 
værdien af dem er højere, hvis uvæsentlig information udela-
des. Ved gennemgangen er det påset, om der er virksomhe-
der, der begrunder, at uvæsentlig information er udeladt, her-
under om intentionerne  i IFRS Practice Statement er opfyldt.

Tendenser:
Dommerkomiteen har set, at et stigende antal virksomhe-
der i den generelle beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 
anfører, at uvæsentlige oplysninger er udeladt, dog uden at 
det anføres, hvad det omfatter. Det er dommerkomiteens 
vurdering, at virksomhederne udelader helt uvæsentlige op-
lysninger, men generelt er tilbageholdende med at udelade 
uvæsentlige forhold, idet det ofte er nemmere at give en op-
lysning end at vurdere, om en oplysning er uvæsentlig. 

Beskrivelse af regnskabsmæssige usik-
kerheder og skøn jf. IAS 1.125, herunder 
eventuelle påvirkninger af pandemien
Dommerkomiteen har vurderet, om virksomhederne giver 
relevante oplysninger om regnskabsmæssige usikkerheder 
og skøn, herunder om oplysningerne gives opdelt på de to 
grupper, samt om de gives i samlet note eller i de enkelte no-
ter, som forholdet vedrører. Dommerkomiteen har endvidere 

påset, om pandemien har haft indflydelse på usikkerheder og 
skøn.

Tendenser:
Virksomhederne giver oplysninger om regnskabsmæssige 
usikkerheder og skøn, som krævet, og i de fleste tilfælde i de 
noter forholdene vedrører. Det er kun enkelte virksomheder, 
der har givet oplysningerne opdelt på regnskabsmæssige 
usikkerheder og skøn. Pandemien er kun sporadisk beskre-
vet. 

Beskrivelse af finansielle risici, herunder 
oplysninger om følsomhed
Dommerkomiteen har vurderet, om virksomhederne giver re-
levante oplysninger om finansielle risici i ledelseberetningen 
og i noter.

Tendenser:
Det er dommerkomiteens opfattelse, at virksomhederne 
arbejder seriøst med såvel økonomiske som andre risici af 
relevans for den enkelte virksomhed, og at afrapportering i 
ledelseberetningen og noter giver regnskabsbrugerne god in-
formation om den enkelte virksomheds risikobillede.

Er der sket forbedringer i forhold til sidste 
år og/eller eksperimenteres der med nye 
og anderledes præsentationer, herunder 
med inspiration fra udlandet.
Dommerkomiteen har ved gennemgangen haft fokus på, om 
der er sket forbedringer eller eksperimenter med nye præ-
sentationer.

Tendenser:
Det er dommerkomiteens vurdering, at kvaliteten af danske 
årsrapporter er høj set i international sammenhæng. Det vur-
deres, at der i lighed med sidste år kun i meget beskedent 
omfang er eksperimenteret med nye og anderledes præsen-
tationer, herunder med inspiration fra udlandet.




