
Norden får Informationsprisen 2011
– DFDS tildeles diplom
Ved Den Danske Finansanalytikerforenings (DDF’s)
Nytårsmiddag den 11. januar 2012 blev foreningens
Informationspris 2011 overrakt til Norden. Samtidig
modtog DFDS Informationsdiplomet.

Formanden for DDF’s Regnskabsudvalg, Niels
Granholm-Leth noterer sig, at Norden for anden gang
på tre år modtager Informationsprisen og dermed har
placeret sig solidt i toppen af danske selskaber med
et højt informationsniveau til aktiemarkedet.

Han begrundede foreningens valg bl.a. således:
”Siden den spredning af aktierne i D/S Norden, som
påbegyndtes i 2007, har selskabet forbedret sit
informationsniveau til aktiemarkedet betydeligt og
fremstår nu ikke bare som foregangseksempel for de
største danske selskaber, men også for den globale
rederibranche. På trods af vanskelige markeds-
forhold, har Norden ikke droslet ned på sin
informationsgivning, men har endda offentliggjort sit
fokus for fremtidige forbedringer i årsregnskabet.

Norden har i særlig grad levet op til de kriterier, som
Finansanalytikerforeningen hvert år udstikker som
retningslinjer for god informationsgivning til aktie-
markedet. Det gælder f.eks. kommentarer på
effekten fra ændringer i inputomkostninger, høj
detaljeringsgrad i kvartalsregnskaberne og altid god
tilgængelighed til relevante medarbejdere.
Finansanalytikerforeningen glæder sig over at kunne
tildele prisen til et selskab, som tydeligvis arbejder
med konstante forbedringer i sin kommunikation til
aktiemarkedet.

DFDS tildeles Informationsdiplomet for en markant
forbedring af informationen til aktiemarkedet i
kølvandet på overtagelsen af Norfolkline i 2009.
Selskabets integrationsplan indeholdt en detaljeret
oversigt og tidslinje for sammenlægningen af DFDS
og Norfolkline. Synergi-effekter var specificeret pr.

forretningsområde, og der blev redegjort for de
enkelte integrationsprojekter i årsregnskab og i
præsentationer. Denne plan blev løbende op-
dateret i kvartalsregnskaberne. Da integrationen
var færdig, skiftede DFDS fokus mod nye
strategiske opkøb og denne proces har ledelsen
også valgt at kommunikere åbent omkring.

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
2007 Novo Nordisk, diplom: D/S Norden
2008 Novo Nordisk, diplom: Brdr. Hartmann
2009 D/S Norden, diplom: SimCorp
2010 Carlsberg, diplom: Solar
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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 3 kriterier for 2012 i
slutningen af checklisten

på næste side.



Checkliste for Informationsprisen 2012

Finansanalytikerforeningen giver Informations-
prisen til det børsnoterede selskab, der har det
højeste finansielle 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. Checklisten lægges også til
grund for valget af det selskab, der vinder Informa-
tionsprisen.

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

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

Det generelle oplysningsniveau forudsættes som
ovenfor anført at være højt, og det forventes, at
alle informationer mindst opfylder krav og
anbefalinger i henhold til gældende love, regler og
vejledninger.

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 og investeret kapital .

 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.

 Specifikation af betydende aktivposter, fx.
kapitalandele og værdipapirer.

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

 Oplysninger om finansielle instrumenter og
ikke-balanceførte poster, inklusive resultat-
påvirkningen 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, f.eks.
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.

 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 2012
Ud over de ovenfor nævnte hovedkriterier vil de
særlige kriterier for Informationsprisen 2012 være:

1. Value drivers: Der lægges vægt på, at
rapporteringen er understøttet af kommentarer
om selskabets væsentligste value drivers, såvel
interne som eksterne. Hvor det er relevant, bør
denne beskrivelse indeholde følsomheds-
tabeller, som illustrerer betydningen på
driftsindtjeningen af ændringer i disse value
drivers.

2. Kvartalsregnskaber: Der lægges vægt på, at
kvartalsrapporterne indeholder tal og
kommentarer for det seneste kvartal foruden
perioden. Desuden, at kvartalsrapporten har en
detaljeringsgrad i resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og segmentoplysninger,
som svarer til årsrapporten.

3. Tilgængelighed: Ved bedømmelsen af den
samlede servicepakke til aktiemarkedets aktører
tages der bl.a. højde for tidspunktet for kvartals-
rapportering, telekonferencer, at der jævnligt
afholdes kapitalmarkedsdage og ikke mindst en
udadvendt og tilgængelig IR-funktion.

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 mate-
riale, omfattende perioden fra udsendelsen af
halvårsregnskabet for 2011 til og med halvårs-
regnskabet for 2012. Materialet sendes inden
udgangen af september 2012 til adressen:

DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING
H.C. Andersens Boulevard 7, 1. sal ,

1553 København V
Tlf.: 33 32 42 75, fax: 33 32 42 74
E-mail: ddf@finansanalytiker.dk


