
Motiveringer 
C25+ Regnskabspriserne 2019



Formålet med C25+ Regnskabspriserne

Det overordnede formål er at fremme en 
bedre regnskabsaflæggelse i Danmark

En årlig 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 de største danske virksomheder gør godt, og hvad der kan tjene som 

rollemodel for andre.



Dommerkomitéen uddeler tre priser
C25+ Regnskabspriserne 2019 hylder de bedste årsrapporter

C25 Regnskabsprisen

Uddeles til den C25-

virksomhed, hvis 

årsrapport udmærker sig 

særligt inden for tre 

udvalgte temaer, og som 

kan skabe 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 inden for de 

tre udvalgte temaer.

Dommerkomitéens særpris

Tildeles som anerkendelse 

til en virksomhed, der har 

udmærket sig særligt ved 

udvikling af årsrapporten 

som 

kommunikationsværktøj.
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Dommerkomitéens 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, betalte skatter, 
vederlagsrapport 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.



Tillykke til vinderen af
C25 Regnskabsprisen



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder C25-prisen – Ørsted (s. 10)

Ørsted Årsrapport 2018
• God præsentation af 

virksomhedens performance i året 

der gik med overblik over de 

væsentligste nøgletal og 

uddybende forklaringer

• God sammenhæng mellem den 

verbale forklaring af resultaterne 

og den visuelle præsentation af 

udviklingen i løbet af 

regnskabsåret  

• God integration og omtale af ESG-

performance i årsrapporten



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder C25-prisen – Ørsted (s. 19 og 23)

Ørsted Årsrapport 2018
• Indsigt i Ørsteds markedssituation og markedsudvikling, samt hvordan virksomheden strategisk udvikler og tilpasser 

produktporteføljen til det forventede marked

• God beskrivelse af Ørsteds strategiske mål og forretningsmodel, der adresserer markedsudviklingen i de forskellige 

segmenter

• Relevant brug af grafik gennem hele årsrapporten både i ledelsesberetningen og noterne 



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder C25-prisen – Ørsted (s. 40, 41 og 96)

Ørsted Årsrapport 2018
• Der gives uddybende beskrivelser og opfølgninger på performance for hvert af 

segmenterne

• Segmenteringen anvendes konsekvent i gennem ledelsesberetning og noter, hvilket giver 

en god indre sammenhæng i årsrapporten 

• Flere noter er yderligere specificeret på virksomhedens segmenter



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder C25-prisen – Ørsted (s. 106 og 119)

Ørsted Årsrapport 2018
• Regnskabsdelen af årsrapporten er af høj kvalitet

• Gode og relevante regnskabskommentarer i noterne 

bidrager til uddybende forklaringer på virksomhedens 

udvikling

• Regnskabsoplysningerne er suppleret med grafisk 

præsentation og god anvendelse af tabeller

• Ledelsesberetningen indeholder kvartalstal



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder C25-prisen – Ørsted

Derfor vinder Ørsted 
• Godt overblik over forretningens udvikling i det 

forgangne år.

• Solid omtale af ESG som en del af 

ledelsesberetningen.

• Stærk beskrivelse af ledelsens forventninger til 

markedsudviklingen samt forretningsmodel og 

strategi til imødegåelse heraf.

• Ikke-finansielle mål og nøgletal er godt integreret i 

hele årsrapporten.

• Regnskabsdelen af årsrapporten er af høj kvalitet, 

og der er gode og relevante kommentarer i noterne 

• Solid, gennemarbejdet årsrapport, der præsterer 

højt på alle parametre

Dommerkomitéens forslag til 

forbedringer
• En meget omfangsrig årsrapport. Kan den 

gøres kortere – nogle gentagelser kan 

måske udelades?

• Det bemærkes, at Ørsted oplyser om 

resultater på både business performance 

og på IFRS. Dommerkomitéen så gerne, at 

Ørsted i højere grad kommenterer på IFRS 

tal i ledelsesberetningen.



Tillykke til vinderen af 
Regnskabsprisen+



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 30 og 32) 

DFDS Årsrapport 2018
• Detaljerede oplysninger om udviklingen i ruter, kunder og 

skibe på hvert forretningsområde, Ferry og Logistic

• Rigtig godt overblik over på hvilke markeder DFDS 

opererer via segmentberetningerne og 

aktivitetsoversigten  



DFDS Årsrapport 2018
• Overskueligt præsenterede forventninger til fremtiden opdelt på 

segmenter incl. effekten af IFRS 16. Indeholder key performance 

drivers og forventet markedsudvikling.

• En meget konkret opfølgning på året der gik - både verbalt og i 

oversigtsform opdelt på forskellige områder – business development

/ operation / people

C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 19 og 25) 



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af plusprisen – DFDS (s. 76 og 82) 

DFDS Årsrapport 2018
• Positivt og vigtigt at man – især som servicevirksomhed – måler på og 

rapporterer om kundetilfredshed

• Stærk regnskabsdel indeholdende relevante kommentarer i noterne, 

• Noter opbygget efter Dupont-pyramiden, som følger en rød tråd. Gode 

indledninger til de enkelte notesektioner med relevante nøgletal. 

• God balance mellem grafik og tekst i årsrapporten. Anvendelse af en 

progress-bar øverst på alle siderne giver et godt overblik og gør 

navigering lettere 



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af plusprisen – DFDS 

Derfor vinder DFDS

• Detaljerede oplysninger om udviklingen i ruter, 

kunder og skibe på hvert af forretningsområderne 

indenfor segmenterne - inkl. overblik over markeder, 

kunder og konkurrenter

• Konkret opfølgning på året der gik - både verbalt og 

i oversigtsform

• God oversigt over forventningerne til det kommende 

år - segmentopdelt

• Stærk regnskabsdel i årsrapporten med relevante 

kommentarer og rød tråd i opbygningen af noter

• En flot, overskuelig og læsevenlig årsrapport af høj 

kvalitet

Dommerkomitéens forslag til 

forbedringer
• En mere detaljeret gennemgang af 

selskabets strategi og opfølgning herpå. 

• Yderligere KPI’ere vedrørende ESG eller 

DFDS’s arbejde med FN’s SDG’er

præsenteres direkte i årsrapporten.

• Overvej et risk map og tydeligere omtale af 

mitigating measures.



Tillykke til vinderen af 
Dommerkomitéens særpris



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af særprisen – FLSmidth

Særprisen 2018 –

Regnskabsmæssige skøn og 

vurderinger
Særprisen gives i år inden for et område, som 

dommerkomitéen vurderer som noget af det allermest 

grundlæggende, når man læser et regnskab, men også et 

område, som mange virksomheder har vanskeligt ved at 

gøre virksomhedsspecifikt. 

IFRS stiller krav om, at virksomheder skal oplyse om de 

antagelser, ledelsen gør om fremtiden og øvrige kilder til 

usikkerhed om estimater, hvor der er en betydelig risiko for 

væsentlige justeringer af indregnede værdier af aktiver og 

forpligtelser. Der skal desuden oplyses om de vurderinger 

ledelsen har foretaget ved fastlæggelse af virksomhedens 

anvendte regnskabspraksis, som kan have den 

væsentligste indflydelse på beløbene indregnet i 

regnskabet.

Sammenlignet med udenlandske virksomheder er der stadig 

udviklingspotentiale for danske virksomheder.

Dommerkomitéen ønsker at fremme denne udvikling og vil 

derfor gerne præmiere en virksomhed, som har arbejdet med 

oplysninger om regnskabsmæssige skøn og vurderinger. 

Det er nødvendigt, at ledelsens foretager skøn og vurderinger 

ved regnskabsaflæggelse. Effekten af disse skøn og 

vurderinger går på tværs af hele regnskabet, og kan have stor 

effekt på nøgletallene. Oplysningerne herom fortæller om de 

usikkerheder og valg ved virksomhedens 

regnskabsaflæggelse, hvor der er de største usikkerheder og 

den største risiko.



FLSmidth 

Årsrapport 2018

• Præsentationen er et godt 

eksempel på, hvordan en 

virksomhed kan præsentere 

skøn og vurderinger på en 

overskuelig og læsevenlig 

måde.

• Oversigt over væsentlige 

skøn og vurderinger, hvor 

tabellen indeholder en skala 

over de enkelte skøn og 

vurderinger med deres 

vægtning.

C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af særprisen – FLSmidth (s. 75)



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af særprisen – FLSmidth (s. 82 og 92)

FLSmidth Årsrapport 2018
• Adskiller beskrivelsen af regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

• Beskrivelse af virksomhedsspecifikke og relevante skøn

• Indeholder specifikke vurderinger vedrørende indregning af indtægter

• Specifik beskrivelse af skøn vedrørende garantier og oplysninger vedrørende den 

regnskabsmæssige udvikling



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af særprisen – FLSmidth (s. 100 og 101)

FLSmidth Årsrapport 2018
• Omtale af væsentlige skøn vedrørende 

opgørelse af færdiggørelsesgrader og 

variable vederlag

• Væsentlige regnskabsmæssige skøn og 

vurderinger er klart fremhævet i de enkelte 

noter i særlige tekstbokse



C25+ Regnskabspriserne 2019
Vinder af særprisen – FLSmidth

Derfor vinder FLSmidth

• Noterne indledes med en god oversigt over de 

væsentligste regnskabsmæssige skøn og 

vurderinger

• Der sondres tydeligt mellem regnskabsmæssige 

skøn og vurderinger

• Oplysningerne om skøn er virksomhedsspecifikke 

og relevante

• Oplysninger om den mulige indvirkning af skøn og 

vurderinger er opdelt i lav, medium og høj

• Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 

er klart fremhævet i de enkelte noter i særlige tekst-

bokse

• FLSmidth har arbejdet med området i flere år og har 

været i front af udviklingen

Dommerkomitéens forslag til 

forbedringer
• Følsomhedsoplysninger for de væsentligste 

regnskabsmæssige skøn

• Medtagelse af graden af ledelsens 

subjektivitet i de foretagne 

regnskabsmæssige skøn

• Yderligere beskrivelser af forudsætninger, 

som ligger til grund for skøn


