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C25+ Regnskabspriserne 2018

Tema 1

Dommerkomiteen 
uddeler en pris for:

”Det fremadrettede”: Virksomhedens strategiske 
målsætninger samt risici

Tema 2

”Det dynamiske”: Supplerende information i årsrapportenTema 3

Herudover uddeler dommerkomiteen en særpris.

• Den bedste årsrapport for en C25-virksomhed
• Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed 

eller large cap virksomhed udenfor C25

Prisvinderne vurderes på tværs af tre udvalgte temaer:

”Året der gik”: Virksomhedens performance og opfølgning på 
udmeldte forventninger



C25 Regnskabsprisen 2018
Prisvinder for bedste årsrapport for en C25-virksomhed

• Årsrapport med meget højt informationsniveau

• Højdepunkter fra året, der gik, kommer tidligt i årsrapporten og 
sammenholdes med tidligere udmeldte forventninger

• Vellykket integration af ikke-finansiel information og ikke-finansielle nøgletal 
gennem hele årsrapporten, der fremstår meget troværdigt som vigtige KPI’er
for virksomheden

• Godt indblik i markedssituationen og væsentlige aktiviteter fordelt på de 
enkelte forretningsområder

• God beskrivelse af forretningsmodel forankret i globale trends

• God anvendelse af understøttende grafik og baggrundshistorier

• Gode case studies – som fortæller lidt af historien om virksomheden

• Et veldisponeret og informativt noteapparat, der er bygget op over Dupont-
pyramiden

• Læsevenlig og gennemarbejdet årsrapport, som er kommunikeret rigtig godt til 
regnskabslæser.



Tillykke til vinderen af 
C25 Regnskabsprisen 2018
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Regnskabsprisen+ 2018
Prisvinder for bedste årsrapport for en plus-virksomhed

• En årsrapport, der beskriver en kompleks virksomhed systematisk og 
overskueligt

• Årsrapporten lykkes med at beskrive et konglomerat på en rigtig god og 
læsevenlig måde

• Giver detaljerede segmentoplysninger og segmentberetninger

• Beskriver klart og tydeligt investeringsstrategi og målsætninger for et aktivt 
ejerskab

• Giver detaljerede oplysninger om forventninger til både omsætning og 
resultater for hver porteføljevirksomhed/segment

• Pædagogisk gennemgang af forretningsmodellerne for 
porteføljevirksomhederne, herunder også værdiskabelse,  
forretningsudvikling og detaljerede kommentarer til tallene

• Omfattende noteapparat med højt informationsniveau

• Læsevenlig årsrapport af høj kvalitet med et flot layout og god brug af grafik.



Tillykke til vinderen af 
Regnskabsprisen+ 2018
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Dommerkomiteens særpris

• En omfattende og transparent gennemgang og præsentation af 
selskabets miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater (ESG)

• De væsentligste ESG-oplysninger er inkluderet i ledelsesberetningen

• De ikke-finansielle KPI’er er medtaget i hoved- og nøgletalsoversigten 
på lige fod med finansielle KPI’er

• Indeholder anvendt regnskabspraksis for ESG

• Oplyser relevante måltal for ESG, bl.a. bestyrelsens mødefrekvens, 
ulykkesfrekvens, udledning af drivhusgasser, whistleblower-
henvendelser mv.

• Oplyser om målsætninger på væsentlige ESG-områder

• Information om, hvilke opgaver og beslutninger bestyrelsen har 
arbejdet med i 2017.



Tillykke til vinderen af 
dommerkomiteens særpris



Vinder af dommerkomiteens særpris 2018
Anerkendes for en god præsentation og beskrivelse af 
ESG i årsrapporten
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