
Novo Nordisk vinder prisen 2007,
D/S Norden vinder nyt diplom

Ved Den Danske Finansanalytikerforenings
(DDF’s) Nytårsmiddag den 17. januar 2008 over-
raktes foreningens Informationspris 2007 til
Novo Nordisk. Samtidig overraktes en nyskabelse,
et Informat ionsdiplom, til D/S Norden.

Formanden for DDF’s Regnskabsudvalg, Jens
Houe Thomsen, begrundede foreningens valg bl.a.
således: ”Novo Nordisk har en proaktiv IR afde-
ling, der sammen med selskabets ledelse gerne
stiller op til møder med investorer og analytikere.
Novo Nordisk forholder sig tidligt til nye strømnin-
ger, såsom CSR, Trible bottomline, GRI og Corpo-
rate Governance, og der arbejdes meget seriøst
med emnerne. Corporate Governance afsnittet
indeholder ikke alene en sammenligning af Novo
Nordisks praksis med danske regler, men også
med både Combined Code og reglerne fra NYSE.

Hjemmesiden er en righoldig kilde til information
om både selskab og produkter. På regnskabs-
området er Novo Nordisk et af heldigvis stadig
flere danske selskaber, som tager en meget aktiv
del i debatten om regnskabsaflæggelse. Novo
Nordisks årsrapport indeholder et glimrende afsnit
om Novo Nordisks strategiske risikostyring, en
aktivitet der har til formål at tilstræbe en proaktiv
styring af risici.

Det er Novo Nordisks erklærede mål, at hjælpe
med at stoppe udbredelsen af diabetes, med
andre ord at få færre kunder. Det er ikke alle
forundt, at kunne udtale den ambition og bevare
troværdigheden. Det kan Novo Nordisk.”
Med Informationsdiplomet ønsker vi at vise vores
anerkendelse af en særlig indsats inden for en
udvalgt del af den samlede information til aktiemar-
kedet. Vi ser stadig flere rigtig gode eksempler på
at selskaberne gør en stor indsats for at forklare
forhold, som i særlig grad er vigtige for netop deres
virksomhed og deres forretningsmodel.

I en i øvrigt flot rapportering synes vi, at den solide
gennemgang af flåden og de segmenter, som D/S
Norden beskæftiger sig med, står frem som et
glimrende eksempel til efterfølgelse. På dette
centrale område er DS Nordens rapportering
enestående. Området er selvsagt vigtigt for et rederi,
og derfor også vigtigt for både analytikere og
investorer med henblik på at afdække en række af
de faktorer, som er afgørende for værdiansættelsen
af DS Nordens aktier.”

Efter disse ord overrakte Jens Houe Thomsen årets
vinderpris, et oliemaleri med titlen ’Verve’ af
kunstnere Naja Salto, til økonomidirektør Jesper
Brandgaard, Novo Nordisk, og et fotografi af det
gamle Tuborg Bryghus (Nordens kommende
domicil), til IR-chef Martin Badsted fra D/S Norden.

Tidligere prisvindere

Finansanalytikerforeningens Informationspris (hhv.
Regnskabspris, som den hed til 1989) er uddelt til:
1983 Sophus Berendsen (Regnskabspris)
1985 F.L. Smidth & Co. (Regnskabspris)
1987 Radiometer (Regnskabspris)
1988 Novo
1989 Novo (Regnskabspris)
1990 Radiometer
1991 Danisco
1992 ISS
1993 Radiometer
1994 Unidanmark
1995 ISS
1996 Falck
1997 Novo Nordisk
1998 Topdanmark
1999 Novo Nordisk
2000 Lundbeck
2001 Danisco
2002 Danske Trælast
2003 ISS
2004 GN Store Nord
2005 Danske Bank
2006 Danske Bank
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Med uddelingen af Informationsprisen
ønsker DDF at støtte udviklingen af god

informationspraksis i Danmark.

De væsentlige kriterier er
Kontinuitet, Konsistens og Kvalitet,

samt at oplysningerne kommer
rettidigt, og at de så vidt

muligt har en operativ karakter.

Hvert år vælges der herudover
et sæt aktuelle kriterier for prisen

- se de 5 kriterier for 2008 i
slutningen af checklisten

på næste side.



Checkliste for Informationsprisen 2008

Finansanalytikerforeningen giver Informations-
prisen til det børsnoterede selskab, der har det
højeste informationsniveau.

Foreningen har siden 1990 årligt udsendt en
checkliste til samtlige børsnoterede selskaber.
Den viser foreningens anbefalinger for informatio-
ner i regnskabsmeddelelser, delperiodemeddelel-
ser og årsregnskaber og lægges også til grund for
valget af det selskab, der vinder informationspri-
sen.

Det skal understreges at informationer skal forstås
bredt, og omfatter bl.a. følgende:

 Årsregnskab inkl. årsberetning
 Delårsregnskaber
 Fondsbørsmeddelelser i øvrigt
 Hjemmeside
 Investor/analytiker møder
 Telefonkonferencer
 Webcasts
 Virksomhedsbesøg
 Virksomhedspræsentationer
 Løbende kontakt med selskabet

Det generelle oplysningsniveau forudsættes som
ovenfor anført at være højt, og det forventes, at
alle informationer opfylder mindst de krav og
anbefalinger, der er udstedt af Københavns
Fondsbørs.

Nogle hovedkriterier ved bedømmelsen af den
afgivne information er:

 Konsistensen af informationerne
 Kontinuiteten i informationerne
 Kvaliteten af informationerne
 Informationernes rettidighed
 Informationernes operative karakter

Bedømmelsen omfatter både den enkelte
information og helheden af selskabets infor-
mationsniveau.

Regnskabsmeddelelser og årsregnskab

Alle regnskabsmeddelelser og årsregnskab inkl.
årsberetning forudsættes at være på et højt
niveau, der bl.a. omfatter krav og henstillinger der
fremgår af relevant regnskabslovgivning, relevante
regnskabsvej ledninger fra offentlige myndigheder
samt Finansanalytikerforeningens Anbefalinger &
Nøgletal.

Herudover lægges der vægt på bl.a. oplysninger
om følgende forhold:

 Overskuelighed i både regnskabsoplysninger
og årsberetning.

 Belysning af, herunder segmenterede oplys-
ninger på, produktområder, geografiske om-
råder og/eller operative afdelinger. Oplysnin-
gerne bør som minimum omfatte omsætning,
primær drift, aktiver og egenkapital.

 Omsætningens udvikling fordelt på valuta,
pris- og mængdemæssig påvirkning.

 En gennemgang af regnskaber og de faktorer,
der har påvirket udviklingen med relevant hen-
visning til tidligere givne forventninger.

 Specifikation af betydende resultatposter, fx.
finansindtægter og -udgifter fordelt på løbende
rentebetalinger, valutakursreguleringer og an-
dre kursreguleringer, ekstraordinære poster,
skat fordelt på ordinært resultat og ekstraordi-
nært resultat.

 Specifikation af betydende aktivposter, fx.
kapitalandele og værdipapirer, herunder oplys-
ninger om eventuelle forskelle fra bogført til
markedsværdier.

 Specifikation af betydende passivposter, fx.
rentebærende gæld fordelt på valutaer, løbetid
og oplysninger om rentesatser.

 Oplysninger om finansielle instrumenter og
andre ikke-balanceførte poster, inklusive
resultatpåvirkningen for udskudte gevinster og
tab også i kommende regnskabsperioder som
følge af brugen af sikringsinstrumenter.

Fremtiden
Selskabernes behandling af den fremtidige ud-
vikling er af særdeles stor betydning. Specielt
følgende forhold vil der blive lagt vægt på:

 Oplysninger om forudsætninger, der ligger til
grund for selskabets forventninger til frem-
tiden.

 Risikoanalyse, herunder en kvantitativ be-
dømmelse af centrale påvirkningsfaktorer.

 Relevante økonomiske konsekvenser ved
større ændringer i aktivitetsomfang, fx. ved
køb og salg af virksomheder.

 Investeringsplaner på kort og lang sigt.

Øvrige informationer

 Selskabets målsætning og strategi.
 Ændringer i ledelse eller organisation.
 Betydelige ordrer.
 Miljøforhold og –risici.
 Aktie- og aktionærforhold, herunder oplys-

ninger om aktiekapitalen, aktionæroverens-
komster og store aktionærer.

 Finanskalender med oplysninger om det
kommende års forventede regnskabs-
meddelelser.

 Nummerering af meddelelser.
 Årligt tilbagevendende investor-

/analytikermøde.

Ved udarbejdelsen af checklisten har Den Danske
Finansanalytikerforenings Regnskabsudvalg og
bestyrelse taget hensyn til det informationsbehov,
investorer og rådgivere har for den enkelte virk-
somhed. Der er tillige foretaget sammenligninger
med krav til informationsflow på udenlandske
børser.

Vinderen findes med udgangspunkt i checklisten,
idet udvalget dog lægger speciel vægt på et antal
kriterier, der skønnes særlig relevante det pågæl-
dende år:

Kriterier for år 2008
Ud over de ovenfor nævnte hovedkriterier vil de
særlige kriterier for Informationsprisen 2008 være

1. Kontinuitet – der lægges særligt vægt på et af
de grundlæggende hovedkriterier: kontinuitet i
informationen.

2. Segmentoplysninger - i hvilket omfang
understøtter segmentoplysninger et nuanceret
billede af drift, afkast og risici i virksomhedens
segmenter.

3. Følsomhedsanalyser - i hvilket omfang er
rapporteringens risikoafsnit understøttet af
information om resultatets følsomhed overfor
ændringer i centrale input som eksempelvis
valuta, olie eller andre råvarer

4. Overblik – i hvilket omfang understøttes den
ofte detaljerede og omfangsrige information
af en perspektivering, som kan medvirke til
skabelse af overblik

5. Kvartalsregnskaber - i hvilket omfang tilstræber
kvartalsrapporterne en detaljeringsgrad som
svarer til årsrapportens.

Vurderingen af selskabernes informationsniveau
sker på baggrund af det materiale medlemmerne
af Regnskabsudvalget har til rådighed.

De børsnoterede selskaber er velkomne til at
tilsende Regnskabsudvalget kopi af relevant
materiale, omfattende perioden fra udsendelsen af
halvårsregnskabet for 2007 til og med halv-
årsregnskabet for 2008.
Materialet sendes inden udgangen af september
2008 til adressen:

DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING
Rådhusstræde 7 st.tv., 1466 København K

Tlf.: 33 32 42 75, fax: 33 32 42 74
E-mail ddf@finansanalytiker.dk


