
Motiveringer
C25+ Regnskabspriserne 2021

Nærværende præsentation skal ses i 

sammenhæng med præsentationen ”Gode 

eksempler udvalgt i forbindelse med 

vurderingen af årsrapporterne” og 

dommerkomiteens verbale motiveringer i 

forbindelse med prisoverrækkelsen.
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Formålet med C25+ Regnskabspriserne

En prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der 

fokuseres på:

• Årsrapporten som en central del af virksomhedens kommunikation om økonomiske og finansielle forhold.

• Overskuelig og let forståelig kommunikation af budskaberne i årsrapporten. 

• Hvad gør de største danske virksomheder godt, og kan det være en inspiration for andre virksomheder i forbindelse af 

årsrapporten.
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Det overordnede formål er at fremme en 

bedre regnskabsaflæggelse i Danmark



Dommerkomiteen uddeler tre priser

C25+ Regnskabspriserne 2021 hylder de bedste årsrapporter
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C25 Regnskabsprisen

Uddeles til den C25-

virksomhed, hvis 

årsrapport udmærker sig 

særligt inden for tre 

udvalgte temaer, og som 

kan være en inspiration 

for andre virksomheder.

Regnskabsprisen+

Uddeles blandt large cap 

selskaber uden for C25 

og de 10 største ikke-

noterede virksomheder, 

der aflægger årsrapport 

efter IFRS, og som 

udmærker sig særligt 

inden for de tre udvalgte 

temaer.

Dommerkomiteens særpris

Tildeles som anerkendelse til 

en virksomhed, der har 

udmærket sig særligt ved 

udvikling af årsrapporten 

som kommunikations-

værktøj.
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Dommerkomiteens vurdering af årsrapporterne tager 
udgangspunkt i tre overordnede temaer

Tema 2

Virksomhedens strategiske 
målsætninger samt risici (drift 
og finansiel)

Giver årsrapporten et godt indblik i 
selskabets forretningsmodel og de 
muligheder og risici, der knytter sig 
hertil? Dette skal beskrives på 
overskuelig vis. Endvidere skal 
årsrapporten give regnskabslæseren et 
troværdigt indblik i selskabets 
værdiskabelse, ledelse, langsigtede 
målsætninger samt risici fordelt på de 
enkelte segmenter. Der lægges også vægt 
på, at virksomheden har vurderet de 
forskellige risici i forhold til hinanden og 
har lagt vægt på en beskrivelse af de 
væsentligste risici.

Tema 3

Supplerende information i 
årsrapporten

Kvaliteten af den supplerende 
information virksomhederne giver i 
årsrapporten. Det omfatter ud over det 
normale indhold i ledelsesberetningen 
også ESG, diversitet i ledelsen, 
virksomhedsledelse, oplysninger om 
skattepolitikker, betalte skatter, vederlag 
til ledelsen og lignende, når disse 
oplysninger indgår i årsrapporten. Er 
inddragelse af områderne i årsrapporten 
naturlig, så det afspejler den måde, der 
arbejdes med dem i forretningen? 
Afsnittene skal være informative, 
læsevenlige og passe ind i årsrapporten.

Tema 1

Virksomhedens performance 
og opfølgning på udmeldte 
forventninger

Formår virksomheden at give regnskabs-
læser et klart billede af selskabets 
aktuelle performance og af hvilke 
forhold, der har påvirket den? Der lægges 
vægt på, at årsrapporten giver et godt 
indblik i afvigelser i forhold til tidligere 
udmeldinger. Såfremt virksomheder 
anvender Alternative Performance 
Measures, skal disse være forståelige, 
motiverede og bidrage med yderligere 
indsigt i virksomhedens performance, 
ligesom de skal være gennemskuelige for 
regnskabslæser.
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Tillykke til vinderen af 
C25 Regnskabsprisen



PwC

C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder C25-prisen – DSV Panalpina (s. 6-7)

DSV Panalpina Årsrapport 2020
• Godt overblik over året både DSV Panalpina’s samlede resultat, segment resultater og 

geografiske resultater er let tilgængelige i et godt ”Highlights 2020”.
• Sammenholdelse af årets resultat med oprindelige forventninger. Indeholder derudover 

overblik i forhold til sidste år. 
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder C25-prisen – DSV Panalpina (s. 10 og 14)

DSV Panalpina Årsrapport 2020
• En let og overskuelig forklaring af DSV Panalpina’s

forretningsmodel.
• En god beskrivelse af og indsigt i, hvordan teknologi og 

digitalisering påvirker DSV Panalpina’s forretning.
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder C25-prisen – DSV Panalpina (s. 15-16 og 19) 

DSV Panalpina Årsrapport 2020
• En god beskrivelse af forventninger med de forudsætninger, der ligger til grund herunder 

bl.a. oplysninger om forventede synergi-besparelser fra opkøb.
• Der oplyses om langsigtede forventninger både for DSV Panalpina som helhed og for 

segmenterne.
• God forklaring af kapitalstruktur og allokering samt oversigt over påvirkningen af 

indregningen af leasingaktiver i balancen.
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder C25-prisen – DSV Panalpina (s. 22-28 og 30)

DSV Panalpina Årsrapport 2020
• Et stærkt risk map med gode risikobeskrivelser, der indeholder 

kvantificering af risici og udvikling i de enkelte risici. 
• Gode segmentbeskrivelser, som indeholder relevante hoved- og 

nøgletal forklaret verbalt med gode grafiske oversigter. Indeholder 
samtidig geografisk fordeling af ”segment gross profit”.
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C25+ Regnskabspriserne 2021

Vinder C25-prisen – DSV Panalpina

Derfor vinder DSV Panalpina
• Regnskabet er kort, præcist og klar i sin kommunikation –

understreger ”What you see, is what you get”.

• Godt overblik over året og forretningsområder/geografiske områder 
og sammenholdelse med oprindelige udmeldte forventninger.

• Stærk beskrivelse af hvordan teknologi og digitalisering påvirker 
forretningen. 

• Outlook indeholder kortsigtede målsætninger (2021) og langsigtede 
målsætninger (2025). Langsigtede målsætninger er oplyst pr. 
operationelt segment, hvilket er stærkt.

• Risici angives kvantificeret i et risk map med udviklingen og den 
forventede påvirkning

• Regnskabsdelen af årsrapporten er af høj kvalitet, og der er gode og 
relevante kommentarer i noterne. 

Dommerkomiteens 

forslag til forbedringer
• Dommerkomiteen ser gerne yderligere 

målsætninger end de nuværende to, 
hvoraf den ene er den forventede 
effektive skatteprocent.

• Dommerkomiteen savner beskrivelse 
af  skattepolitik og yderligere 
oplysninger om skattebetalinger i 
årsrapporten.

• Dommerkomiteen havde gerne set 
yderligere integrering af ikke-
finansielle mål og nøgletal i 
årsrapporten.
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Tillykke til vinderen af 
Regnskabsprisen +
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DFDS Årsrapport 2020
• Detaljeret beskrivelse af effekten af Covid-19 opdelt på kvartaler i et ”A challenging year”.
• Konkret overblik over ændringer i forventninger i løbet af året
• Overskueligt præsenterede forventninger til fremtiden opdelt på segmenter indeholdende 

en række KPI’er og med beskrivelse af markedsopdelte forudsætninger.

C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 12-13 og 24) 
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 30 og 31) 

DFDS Årsrapport 2020
• Gode segmentbeskrivelser med gennemgang af de forskellige markeder og 

overblik over relevante hoved- og nøgletal.
• Nedbrudte segmentoplysninger på de enkelte geografiske markeder inkl. 

relevante tal.
• Detaljerede oplysninger om ruter, kunder og skibe på hvert segment.
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DFDS Årsrapport 2020
• Godt overblik over relevante ESG hoved- og nøgletal.
• Samspil mellem strategi og UNSDG.

C25+ Regnskabspriserne 2021

Vinder af plusprisen – DFDS (s. 38 og 42) 
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 71, 74 og 88) 

DFDS Årsrapport 2020
• Detaljeret omsætningsnote med en god kategorisering på geografi og produkter.
• En detaljeret note over nedskrivninger, der indeholder enkelte oplysninger 

udover oplysningskrav, herunder også oplysninger om effekten af Covid-19 på 
nedskrivningstesten.

• God oversigt over ROIC fordelt på segmenter med fokus på brugernes behov, 
samtidig en specifik note på beregningen af ROIC. Noterne er opdelt efter ROIC.
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af plusprisen – DFDS 

Derfor vinder DFDS
• God beskrivelse af de to segmenter, hvor der er en fin gennemgang 

af de forskellige markeder samt overblik over udviklingen i de 
væsentligste nøgletal og markeder.

• God og detaljeret beskrivelse af hvordan Covid-19 påvirkede 
virksomheden i 2020.

• God oversigt over ROIC på subsegmenter med fokus på 
analytikernes informationsbehov.

• En detaljeret note over omsætningen, der også indeholder en break-
down af omsætning på geografi og produkter.

• En fin og detaljeret note på nedskrivninger.

• Stærk regnskabsdel i årsrapporten med relevante kommentarer og 
rød tråd i opbygningen af noter via ROIC. 

• En flot, overskuelig og læsevenlig årsrapport af høj kvalitet.

Dommerkomitéens 

forslag til forbedringer
• En yderligere indarbejdelse af ikke-

finansielle oplysninger i årsrapporten.

• Dommerkomiteen savner en 
kvantificering af risici, fx i et risk map og 
en tydeligere omtale af de tiltag ledelsen 
gør for at minimere risici.

• Dommerkomiteen ser gerne mere brug af 
grafik og visualisering til forklaring og 
understøttelse af noterne. 
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Tillykke til vinderen af 
Dommerkomiteens særpris
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af særprisen – Ørsted

Særprisen 2020 – Oplysninger om skattemæssige forhold og skattepolitik
Særprisen gives i år inden for et område, som dommerkomitéen vurderer som noget der er meget relevant i disse år og et 

område, hvor der er et væsentligt udviklingspotentiale hos de enkelte virksomheder. 

Dommerkomitéen vurderer området som særlig interessant, fordi der er krav om rapportering af bl.a. skattepolitik fra 2021, 

jf. de nye CG-anbefalinger. Hertil kommer mulige EU-regler, der kræver country-by-country-oplysninger.

Samtidig er oplysninger om skattemæssige forhold og skattepolitikker af væsentlig interesse for mange 

regnskabsbrugerne.

Der har derfor gennem et stykke tid været en øget interesse for virksomhedernes politikker for skattebetalinger og 

skatteplanlægning bl.a. som følge af øgede krav til rapportering om ESG forhold.

Dommerkomiteen har derfor besluttet at anerkende en virksomhed, som på dette område er ”first mover” og i høj grad 

giver en række oplysninger om både skattepolitik, men også om både skatteplanlægning og skattebetalinger.
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Ørsted Årsrapport 

2020

• Åben beskrivelse af ”Approach to 
taxes”, herunder hvilket arbejde om 
skat, Ørsted har deltaget i.

• Beskrivelse af tax risici og 
controlling heraf.

• Åben beskrivelse af usikre 
skattepositioner og evt. skattesager 
Ørsted er involveret i.

C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af særprisen – Ørsted (s. 126-127)
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C25+ Regnskabspriserne 2021

Vinder af særprisen – Ørsted (s. 125 og 130) 

Ørsted Årsrapport 2020
• Udskudt skat fordeles på segmenter og sammenholdes med investeringer. 
• Årets skatteomkostninger fordeles tilsvarende på segmenter 
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C25+ Regnskabspriserne 2021

Vinder af særprisen – Ørsted (s. 125 og 132) 

Ørsted Årsrapport 2020
• Overblik over den effektive skatteprocent 

landeopdelt.

• Forklaring af en vindparks livscyklus, og 

herunder også skattepåvirkningen i de 

forskellige faser.
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af særprisen – Ørsted (s. 133 og 134) 

Ørsted Årsrapport 2020
• Oplysning af betalte skatter fordelt på typer af skat og lande

• Overblik over samlet skattebidrag

• Land for land rapportering af betalte skatter og øvrige forhold i de enkelte 
lande.
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C25+ Regnskabspriserne 2021
Vinder af særprisen – Ørsted

Derfor vinder Ørsted
• Skattenoten udviser en høj grad af åbenhed og transparens om Ørsteds skattepolitikker og skattemæssig situation. 

• Der udvises samtidig åbenhed om koncernens igangværende skattesager.

• Ørsted oplyser om og forklarer / motiverer deres evt. tilstedeværelse i skattely-lande.

• God illustration, der viser sammenhængen mellem investeringer i vind-projekter og de heraf følgende skattebetalinger. 

• Udskudt skat præsenteres fordelt på både geografiske områder og segmenter.

• Koncernens samlede skattebidrag vises pr. land og skattetype.

• Ørsted er i front af udviklingen på dette område, der forventes at få stor bevågenhed fremover – også som følge af ny CG-anbefaling og 
mulige nye EU-regler.


