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Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla sin externa 
information arrangeras årligen tävlingen Bästa redovisningen. Juryn 
som i år har sammanträtt för fyrtioåttonde gången har tagit del av 
information från alla börsnoterade företag på NASDAQ OMX Stockholm. 
Fram till 1992 genomfördes tävlingen i en klass. Mellan åren 1993 och 
2006 omfattades bedömningen utav två klasser, en för ”stora” och en 
för ”mindre” företag. Från och med  år 2007 sker indelningen på samma 
sätt som på börslistorna, dvs i Small, Mid och Large Cap.

Juryn har haft följande sammansättning:

Anders Haskel , Juryns ordförande

Katarina Green , Finansdepartementet

Pontus Herin , Journalist

Nils Liliedahl, Sveriges Finansanalytikers Förening

Finforums arrangörsgrupp tackar tävlingsjuryn för dess insatser, som 
varit av stor betydelse för att utveckla kvaliteten på börsbolagens 
information.

Stockholm den 3 oktober 2013

Finforums arrangörsgrupp

Sveriges Kommunikatörer 

Cecilia Schön

Sveriges Finansanalytikers Förening

Nils Liliedahl

FAR

Dan Brännström

NASDAQ OMX Stockholm 

Adam Kostyal
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TIDIGARE ÅRS VINNARE AV BÄSTA REDOVISNINGEN 

ÅR LARGE CAP MID CAP SMALL CAP

11 Boliden AB Lindab AB Global Health Partner AB

10 Autoliv Inc. SAS AB Concordia AB

9 AB Electrolux Billerud AB Swedol AB

8 Investor AB PA Resources AB AB Sagax

7 Trelleborg AB Home AB HL Display AB

ÅR KLASSEN STORA BOLAG KLASSEN MINDRE BOLAG

6 SAS AB Concordia AB

5 NCC AB Elanders AB

4 Vattenfall AB BossMedia AB

3 Gambro AB ProfilGruppen AB

2 Svenska Cellulosa AB SCA NIBE Industrier AB

1 JM AB Karlshamns AB

0 Stora Enso Oyj Scandiaconsult AB

99 Vasakronan AB Medivir AB

98 Svenska Cellulosa AB SCA Finnveden AB 

97 NCC AB Svolder AB

96 AssiDomän AB Gunnebo AB

95 Luossavaara-Kiirunaava AB, LKAB Ingen vinnare

94 AB Volvo Hexagon AB

93 Svenska Cellulosa AB SCA Scandiaconsult AB

FÖRE 1993 BEDÖMDES ALLA BOLAG I SAMMA KLASS

92 Atlas Copco AB

91 SSAB Svenskt Stål AB

90/91 AB Investor och Förvaltnings AB Providentia

89/90 Stora Enso Oyj

88/89 AB Volvo

87/88 AB Astra

86/87 Atlas Copco AB

85/86 Svenska Cellulosa AB SCA

84/85 AB Volvo

83/84 AB Astra

82/83 AB Industrivärden

81/82 AB Bofors

80/81 AGA AB

79/80 Svenska Cellulosa AB SCA

78/79 AB Volvo

77/78 Domänverket

76/77 Esselte AB

75/76 AB Astra

74/75 AB Bofors

73/74 Coronaverken AB

72/73 Gränges AB

71/72 AB Volvo

70/71 PLM AB

69/70 Svenska Cellulosa AB SCA

68/69 Gränges AB

67/68 AB Volvo

66/67 AB Astra

65/66 AB Scania-Vabis
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LARGE CAP
Till vinnare i klassen har juryn utsett Swedbank AB. 

”Swedbank lyckas på ett trovärdigt sätt att redogöra för sin strategi, 
företagets prioriteringar och genomförda aktiviteter för att långsiktigt 
överleva i en hårt konkurrensutsatt bransch. Den pedagogiska 
utformningen och ett bra riskavsnitt gjorde att banken detta år gick 
hela vägen och vann denna klass.”

2012 ÅRS VINNARE 
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MID CAP
Till vinnare har juryn utsett Klövern AB:

”Klövern ger i sin årsredovisning en allsidig 
genomgång av verksamheten, presentationen 
är grafiskt väl utformad, pedagogiskt 
genomförd och lätt att ta till sig för såväl 
småspararen som för en mer professionell 
användare. En årsredovisning utan egentliga 
svagheter och en värdig vinnare i denna klass.” 

2012 ÅRS VINNARE 
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SMALL CAP
Till vinnare har juryn utsett DGC One AB:

”DGC går sin egen väg i utformningen av 
årsredovisning, utan att snegla på några mallar 
eller vad konkurrenterna gör. Den är informativ, 
kreativ och ibland till och med överraskande 
- och med ett av börsens bästa riskavsnitt. 
Sammantaget var DGC ett relativt enkelt val i 
denna klass.”

2012 ÅRS VINNARE 



BÄSTA REDOVISNINGEN 2012
I årets bedömning, som är den fyrtioåttonde i ordningen har 
243 noterade företag på NASDAQ OMX Stockholm (”börsen”) 
bedömts. 

Tävlingen är indelad i tre klasser, som överensstämmer 
med indelningen på börsen, dvs i Large, Mid och Small Cap. 
I klassen ”Small Cap” ingår alla bolag med marknadsvärde 
upp till 150 MEUR den sista december 2011. ”Mid Cap”-
bolag har ett marknadsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 
MEUR och ”Large Cap” över 1 000 MEUR. Av bolagen har 60 
stycken bedömts i Large Cap, 65 stycken i Mid Cap och 118 
stycken  i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste årens 
vinnare utanför tävlingen. Dessa är Electrolux (2009), 
Autoliv (2010) och Boliden (2011) i klassen ”Large Cap”. 
Billerud (2009), SAS (2010) och Lindab (2011) i klassen 
”Mid Cap” samt Swedol (2009), Concordia (2010) och Global 
Health Partner (2011) i klassen ”Small Cap”. 

Bästa redovisning 2012

Juryarbetet under 2013 med mål att kora en vinnare i varje 
klass har förändrats en aning jämfört med tidigare år. Tidigare 
år har enbart NASDAQ OMX Stockholm ansvarat för tävlingen 
Bästa Redovisningen men från och med 2013 står nu hela 
arrangörsgruppen bakom tidskriften, dvs FAR, NASDAQ 
OMX Stockholm, Sveriges Kommunikatörer och Sveriges 
Finansanalytikers Förening. Detta gör att tävlingen Bästa 
Redovisning nu tydligare kopplas samman med Finforum 
vilket ger en bredare bas av avsändare och förhoppningsvis 
ytterligare ökar intresset för både konferensen och tävlingen.

En annan skillnad jämfört med tidigare år är att Finforum 
flyttats fram två månader med syfte att bättre passa 
in i den finansiella årskalendern men också med syfte 
att förenkla för bolagen att ta till sig av denna skrifts 
iakttagelser i god tid innan nästa års redovisningar ska tas 
fram. 

Som juryn tidigare diskuterat är frågan kring 
årsredovisningens roll, användbarhet och funktion föremål 
för en ständig debatt. Grundläggande frågeställningar 
som storlek, djup, tydlighet, målgrupp har diskuterats och 
analyserats utifrån alla tänkbara vinklar. 

Förra året låg fokus på iakttagelsen att det idag finns allt 
färre professionella analytiker och att årsredovisningen 
därför, paradoxalt nog, var mer aktuell och väsentlig än 
på länge. Professionella analytiker har allt mindre tid och 
måste bevaka allt fler bolag, vilket gör att de helt enkelt 
behöver årsredovisningen för att snabbt tillskansa sig den 
mest väsentliga informationen kring bolaget.

Året dessförinnan var fokus på hur tydliga bolagen var i sin 
beskrivning av hur den europeiska finanskrisen påverkade 
bolagens resultat och ställning. Juryn gjorde även en 
särskild genomgång av bankerna till följd av deras stora 
betydelse för ekonomin i stort. Ett intresse som hållit i 
sig sedan finanskrisen genom att vi speciellt granskat 
bankernas årsredovisningar. I år kulminerade intresset för 
banker i och med att Swedbank som första bank någonsin 
vunnit denna tävling. 

BÄSTA REDOVISNINGEN 2012 
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Juryns arbetssätt har sett ut på samma sätt som under 
de senaste åren. Först genomförs en grov kvantitativ 
gallring av en jurymedlem med syfte att välja ut ett 20-tal 
bolag i varje klass. Då granskas respektive årsredovisning 
översiktligt med syfte att avgöra om den innehåller de 
områden som juryn anser vara nödvändiga för att kunna 
vinna priset ”Bästa redovisning”. Det är vanligtvis, kvaliten 
och förekomst av VD-ord, mål- och måluppfyllelse, 
affärsidé och strategi, affärsområden, marknad och 
konkurrenter, risk, CSR och bolagsstyrning samt givetvis 
den grafiska utformningen, som granskas. 

Givetvis är det skillnad på efterfrågad information inom 
olika branscher men dessa grundområden behöver normalt 
omnämnas för att ett bolag ska ha en chans att vinna. De 
bolag som passerat den första gallringen blir sedan föremål 
för en djupare genomgång och till slut väljs en vinnare i 
varje klass. 

Förutom att dela ut priser i varje klass kommer juryn detta 
år att särskilt kommentera följande områden:

-Hållbarhet i förhållande till lönsamhet och affärsmodell

-Förvärv och uppföljning 

-Risk och riskbeskrivning

-Totalavkastning

-  Företagens intressenter och dess roll i samhället

Frågor kring hållbarhet är av intresse då det verkar råda 
en stor osäkerhet kring dess betydelse, omfång och 
placering i en årsredovisning. Förvärv och risk  är två 
områden som ofta diskuteras och där vifortfarande ser en 
stor förbättringspotential i. Totalavkastningen kommer 
ofta i skymundan, vilket kan anses vara orättvist för en del 
bolag. Vi har även sett ett ökat antal bolag som beskrivit 
en utförlig intressentmodell de senaste åren. Redan förra 
året nämndes denna trend men i år görs en lite mer utförlig 
genomgång.

Som vanligt inleds dock iakttagelserna med en allmän 
genomgång med syfte att beskriva allmänna trender eller 
särskilda iakttagelser utöver de kommentarer som lämnas 
kring ovanstående områden. Men innan vi går in på den 
allmänna genomgången har juryn i år intervjuat en legendar 
inom information i börsbolag, Mats Ödman. 
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”SVENSKA ÅRSREDOVISNINGAR STÅR SIG BRA”
Få i Sverige, om någon, har jobbat lika länge med 
årsredovisningar än Autolivs avgående informationsdirektör 
Mats Ödman. 

Redan 1977 började han 
sin informationskarriär 
på det börsnoterade 
holdingbolaget Fortia, 
sedemera Pharmacia, 
för att sedan bli 
informationsdirektör på 
först Gambro och senare 
Fermenta. Till Autoliv 
kom han i samband med 
börsnoteringen 1994. 

Denna informationsdirektörernas ”grand old man” har 
därmed från nära håll sett hur de svenska börsbolagens 
årsredovisningar utvecklats under 35 år. Eftersom Autoliv 
är noterat i USA, och Pharmacia en gång var det, har han 
dessutom fått en god insikt i det amerikanska regelverket 
och hur den anglosaxiska årsredovisningskulturen skiljer sig 
från den svenska. 

Hur klarar sig svenska bolags årsredovisningar i en 
internationell jämförelse?

”Svenska bolags årsredovisningar är bra. Det är ju bara att 
titta på hur de placerar sig i internationella tävlingar, som 
Annual Report on Annual Reports. De ligger ofta i topp här. De 
uppfyller kraven om att lämna mycket information, samtidigt 
som de lyckas presentera den på ett överskådligt och precist 
sätt. Alltså precis det som en årsredovisning ska göra.”

Vad är förklaringen tror du?

”Det finns en fördel att komma från ett litet land. Man kan 
titta runt och plocka upp det bästa från andra länder. Många 
svenska bolag lever ju dessutom i en internationell miljö 
och tvingas vara öppna mot nya trender och impulser från 
omvärlden.  

Sen finns det en kultur bland svenska bolag att vara 
öppen i sin informationsgivning vilket avspeglar sig 
på årsredovisningarna som innehåller mycket och bra 
information. Den här öppenheten saknas ju i många länder, 
kan man lugnt säga. Även i Europa faktiskt.”

Kan svenska årsredovisningar vara roligare att läsa och mer 
attraktiva därför att vi inte har samma omfattande regelverk 
som till exempel USA?

”Visst är det så men även i Sverige och alla andra länder finns 
en tydlig trend att regelverken kring årsredovisningen och 
annan informationsgivning blir mer omfattande. På gott och 
ont måste man säga. Läsarvänligheten har blivit lidande av 
att årsredovisningarna blivit mastodontdokument på grund 
av alla krav, inte minst kring styrelsens arbete. Förut var 
årsredovisningarna inte lika tjocka och lättare att ta till sig. 
Det gäller även i Sverige.” 
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Vad utmärker en bra årsredovisning?

”Jag försöker lägga mycket tid på att göra en så bra 
beskrivning av affärsmodellen som möjligt. Det är ju varje 
företags själva kärna. Vilka faktorer påverkar vinsten mest? 
Ökad försäljning? Lägre kostnader? Vilka kostnader? Och så 
vidare. Det är oerhört viktigt att få fram det här på ett enkelt 
och stringent sätt, utan en massa onödig information.” 

Hur har årsredovisningens roll förändrats under din tid?

”Förut var det ju den dominerande informationskanalen 
från varje börsbolag. Men så är det naturligtvis inte 
längre, särskilt efter nätets genomslag. Dessutom har ju 
kvartalsrapporterna förändrat årsredovisningens roll. Det som 
hänt är att årsredovisningen istället mer kommit att bli en 
del av företagets generella marknadsföring. När jag började 
var det en produkt för aktieägarna. Nu är det så många olika 
intressenter som alla vill ha information om det som rör just 
dem. Här är hållbarhetsdelarna ett bra exempel.” 

Har årsredovisningen börjat spela ut sin roll? 

”Dess betydelse har minskat, visst är det så, men den har inte 
spelat ut sin roll. Jag tror till exempel att det är utmärkt för 
varje företag att tvingas göra en årlig genomgång av bolaget 
som sedan blir offentlig. Om den bara hade gjorts internt hade 
den inte gjorts lika noggrant. Då hade bolagsledningen heller 
inte tvingats att ta ställning till en massa frågor om vad de 
vågar gå ut med. 

Ta ett projekt som blivit försenat till exempel. Hur mycket törs 
ett bolag berätta om det? Om problemen fortsätter tvingas 
VD:n stå där med skammen. Men säger man ingenting i 
årsredovisningen kommer det också att tolkas på något sätt. 
Det blir helt enkelt svårare att ha några hemligheter och det 
är bra.” 

Tror du att årsredovisningarna kommer att förändras  
de närmaste åren?

”Det kommer att bli ännu mer information eftersom jag 
ser hur regelbördan kommer fortsätta att öka. Men jag är 
tveksamt till om det kommer att vara en tryckt produkt som 
idag. En sannolik utveckling är att mycket av den detaljerade 
informationen bara kommer att ligga på nätet.” 

ALLMÄN GENOMGÅNG 2012
I årets allmänna genomgång gjorde juryn korta nedslag inom 
några av de områden som vi anser att en bra årsredovisning 
bör innehålla. Det som skiljer denna tävling från till exempel 
aktiespararnas är den kvalitativa ansatsen. Vi sätter inte 
poäng beroende på om viss information finns med eller inte. 
Likaväl har vi varje år i inledningen av denna skrift tagit upp 
områden som vi nästan alltid anser måste finnas med i en 
årsredovisning av bra kvalitet.

Områdena har varierat under årens lopp men det har 
ofta handlat om de som görs i den grova kvantitativa 
granskningen.

Vi har tidigare ofta lämnat kommentaren om att det är 
viktigt att inte slösa med läsarens tid, vilket görs genom att 
prioritera och sålla. Det gäller givetvis även i år och kanske 
framförallt gällande hållbarhetsinformationen. Att prioritera 
och lyfta fram de faktorer som verkligen påverkar just det 
specifika bolaget är av största vikt. Då området är nytt och 
det inte finns tydliga regler blir informationen ofta bred, 
allmängiltig och oanvändbar ur ett finansiellt perspektiv. 
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Det är viktigt att våga dela upp hållbarhetsaspekterna i dess 
beståndsdelar och fokusera på de delar som verkligen är 
intressanta och värdepåverkande i varje specifikt bolag. 
Ett industribolag med tung produktion har helt andra 
hållbarhetsaspekter än ett konsultbolag eller ett klädföretag. 
Bolag ska inte behöva berätta om alla sina problem , utan vi 
anser att hållbarhetsinformationen borde delas upp i olika 
beståndsdelar. Istället för att schablonmässigt lämna all 
upptänklig information som har föga eller ingen effekt på 
bolaget, t ex till följd av en hållbarhetsstandard. 

En iakttagelse är att utländska bolag noterade på NASDAQ 
OMX Stockholm generellt sett är mer finansiellt inriktade än 
svenska bolag, vars årsredovisningar troligen har en bredare 
intressentgrupp i form av medarbetare, kunder, leverantörer 
etc. De utländska årsredovisningarna har i huvudsak 
kapitalmarknaden som ”kund”. Utländska årsredovisningar 
har ofta i stor utsträckning samma angreppssätt som en 
analytiker har när en bolagsanalys ska tas fram, dvs att 
rörelsen värderas för sig  och finanserna för sig. Detta faktum 
går också ibland som röd tråd genom hela årsredovisningen. 
Det gäller t ex mål och måluppfyllelse, det gäller 
verksamheten, hållbarhetsinformation i den mån den går att 
hitta, det gäller även riskavsnittet och så vidare. En annan 
generell iakttagelse är att hållbarhetsinformationen inte har 
samma fokus i de utländska bolagen , vilket troligen är en 
effekt av dess finansiella inriktning och tydligare målgrupp.  
Denna information kan bolaget ha tillgängligt på andra platser 
men det är ingenting juryn har kontrollerat. Juryn vill med 
detta lyfta fram möjligheten att särskilja på rörelsen och 
finanserna, vilket för många bolag borde vara en lämplig väg 
att gå för att förtydliga informationen i årsredovisningen.

Juryn har många gånger kommenterat bristen på grafer, 
tabeller etc.som gör det enklare att ta till sig kvantitativ 

information. Ett enkelt och utmärkt sätt att redovisa orsaken 
till förändringar i försäljning, resultat eller kassaflöde är 
att använda sig av så kallade bryggor. Ett bolag som länge 
använt sig av denna metod är Atlas Copco och trots att juryn 
många gånger berömt bolagets sätt att redovisa denna 
information, har endast ett fåtal bolag följt deras exempel 
såsom Alfa Laval, Hexagon och Assa Abloy.

Generellt sett anser juryn att alla former av bryggor är 
ett oöverträffat sätt att kortfattat beskriva förändring 
i försäljning, resultat och kassaflöde. När det gäller 
försäljningsbryggor är de vanliga indelningsgrunderna 
organisk tillväxt, förvärv och försäljningar (gärna brutto) 
samt valuta. Ibland används även en blandning av volym- 
och priseffekter. Exempel på bolag som använder sig av 
försäljningsbryggor är förutom Atlas Copco, Hexagon och 
Alfa Laval. Alfa Laval har även något som de betecknar 

HEXAGON
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orderbrygga. Information kring order är för övrigt en typ 
av tidig indikator som uppskattas mycket av analytiker, 
även om det är sparsmakat med information kring order  i 
börsbolagens årsredovisningar. 

Resultatbryggor är uppbyggda på liknande sätt och 
utgår från föregående års resultat och slutar i årets. 
Indelningsgrunderna är likartade men givetvis är också 
engångsposter en viktig del. Det är normalt ingen ny 
information som kommer fram via dessa bryggor, exempelvis 
måste bolagen informera om resultateffekter kopplade till 
nya förvärv. Bryggorna förenklar dock avsevärt en snabb 
bedömning av vad det är som påverkat bolagets försäljning 
eller resultat. Det går även att göra dessa bryggor på 
affärsområdesnivå vilket ytterligare förbättrar informationen.  
Slutligen kan konstateras att Assa Abloy även har tagit fram 
en brygga avseende löpande kassaflöde från rörelsen och 
operativt kassaflöde. 

En del av årsredovisningen som juryn inte kommenterat 
speciellt mycket de senaste åren är förvaltningsberättelsen 
(inklusive finansiella rapporter) och dess innehåll. Då den 
till sin natur är mer regelstyrd så har juryn de senaste åren 
inte kommenterat dess innehåll och struktur lika mycket 
som framvagnen. I ett avseende är det troligen snart dags 
att börja intressera sig mer för den. Orsaken är givetvis 
den att vissa årsredovisningar nästan i sin helhet består 
av just förvaltningsberättelsen. Som tidigare nämnts i 
denna broschyr är det två typer av bolag som låter hela 
årsredovisningen bli förvaltningsberättelsen de bästa 
bolagen och de sämsta. De bästa mot bakgrund av att de inte 
vill dubblera information och de sämsta till följd av de vill säga 
så lite som möjligt.  

Att låta hela årsredovisningen bli en förvaltningsberättelse 
innebär att man slipper dubblerad information inom vissa 
områden, men det innebär också att noterna normalt 
blir mer bearbetade och får större tyngd genom att de 

även blir grafiskt behandlade. Att hitta en bra balans 
mellan det informativa och formella kan bli svårt. Juryns 
samlade bedömning är att de bolag som låter nästan hela 
årsredovisningen bli en förvaltningsberättelse gör det bra. 
Exempel på bolag där nästan hela årsredovisningen är en 
förvaltningsberättelse är till exempel årets vinnare Swedbank 
och Klövern samt de ständigt högkvalitativa bolagen Atlas 
Copco, Holmen, SKF och Concordia. Som  nämnts i tidigare 
versioner av denna skrift är det också uppskattat att även 
noterna behandlas med omsorg. Det kan innebära att man 
även där använder sig av tydliga tabeller och diagram samt 
är sparsam med text. Det kan gälla att ta bort onödiga 
redovisningsprinciper eller att inte vara övertydlig inom 
områden som egentligen inte påverkar bolaget alls.

Ett exempel på ett 
bolag i Mid Cap 
kategorin som gjort 
en kortfattad och bra 
årsredovisning är Bilia. 
Den är väl kortfattad 
för att komma långt 
i en tävling som 
denna  men den är 
kanske det tydligaste 
exemplet på att hela 
årsredovisningen 
kan utgöra en 
förvaltningsberättelse 
utan att någon märker det. Det märks att det inte finns något 
VD-ord - men det kan man leva med.

Ett annat formellt område som juryn har haft blandade 
åsikter om gäller bolagsstyrning. Utan att gå in på dessa 
meningsskiljaktigheter kan dock konstateras att koden 
inte kräver att bolagsstyrningsrapporten ska ingå i 
årsredovisningen utan det räcker med att hänvisa till att 
den finns på webben. Ett storbolag har 2012 valt att endast 

TELE2
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hänvisa till webben och det är Tele2, som för övrigt kanske 
är den årsredovisning som har förbättrats mest sedan 
föregående år. 

Avslutningsvis brukar vi lämna en kommentar rörande 
årsredovisningarnas omfång. I år har vi ingen statistik kring 
detta men vår uppfattning är att skillnaderna är små – men 
att det ovan nämnda Tele2 troligen står för en stor del av den 
totala utökningen. 

Efter dessa korta nedslag i några delområden går vi nu vidare 
till den tematiska genomgången av hållbarhet, förvärv, risk 
och totalavkastning.

OM HÅLLBARHET I 
ÅRSREDOVISNINGEN
Omvärldens intresse för bolagens avtryck på sin omgivning 
har alltid varit stort. I modern tid benämner vi det 
hållbarhetsfrågor vilket omfattar framför allt spörsmålen kring 
bolagens affärsetiska agerande, påverkan på miljön och 
förbrukning av naturresurser samt påverkan på människors 
arbetsvillkor. Hållbarhet inbegriper även de möjligheter som 
bolagen bidrar till, exempelvis som samhällsutvecklare, 
problemlösare av miljöutmaningar, kulturbärare och 
arbetsgivare. Enkelt uttryckt innebär ett hållbart företagande 
enligt Bruntlandskommissionen att företag bedriver sin 
verksamhet på ett sådant sätt att den tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 
att tillfredsställa sina behov.

Förväntningarna har stigit på bolagens kommunikation 
och hantering av frågeställningar inom hållbarhet, 
inte minst därför att de riktigt intresserade grupperna 
numera på andra vägar kan hålla sig informerade om 
produktionsvillkor och bolagens agerande i andra länder. 
Följaktligen växer bolagens hållbarhetsredovisning. Idag 

rapporterar två tredjedelar av NASDAQ OMX Stockholms 
bolag på large cap-listan sitt hållbarhetsarbete enligt 
GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative, en internationell 
standard för hållbarhetsrapportering), ofta i separata 
hållbarhetspublikationer.

Många bolag positionerar sina hållbarhetsfrågor som 
en strategisk ingrediens i affärsmodellen. ”NCC har 
målsättningen att vara den ledande samhällsbyggaren av 
hållbara miljöer och ska proaktivt utveckla nya affärer ur ett 
hållbarhetsperspektiv” läser vi i 2012 års redovisning.

Några bolag har valt att helt integrera redovisningen av 
sitt hållbarhetsarbete i den traditionella årsredovisningen, 
alltså i en redovisning istället för två. SKF skriver ”Denna 
årsredovisning kombinerar finansiella, miljömässiga och 
sociala resultat i en samlad rapport, vilket återspeglar 
att hållbarhetsarbetet, definierat som SKF Care, är 
inbyggt i koncernens processer, verksamheter och 
affärsmetoder”. Tanken är god. Långsiktigt är hanteringen av 
hållbarhetsfrågor lika viktig för överlevnaden som bolagets 
finanser eftersom det påverkar bolagets förmåga att 
attrahera medarbetare, kunder med mera. I det fall frågan 
hanteras fel, exempelvis om ett bolag bidrar till att kränka 
mänskliga rättigheter och drar på sig massiv kritik så har det 
plötsligt utvecklats till en angelägenhet som påtagligt hotar 
bolagens affär.

 Hållbarhetsfrågorna borde alltså vara en angelägenhet för 
alla läsare som vill förstå bolagets utmaningar på området 
och hur det agerar för att hantera riskerna och möjligheterna 
inom hållbarhet. Men hur bra lyckas bolagen i sin 
kommunikation? En sak står klar: hållbarhet är ett komplext 
område och det förutsätter ett holistiskt angreppssätt varför 
nästan alla bolag har valt sitt eget sätt att beskriva arbetet. 
Utifrån årets skörd av redovisningar har juryn försökt svara på 
några frågor för att finna några goda exempel.
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Kan läsaren bedöma vilka som är bolagets främsta 
hållbarhetsutmaningar?

Bolagets egna prioriteringar på området vore den bästa 
starten för en läsare. Juryn noterar att många bolag 
är bra på att identifiera intressentgrupper och olika 
hållbarhetsutmaningar, men få bolag ger sig i kast med 
att prioritera frågeställningarna. Här finns dock undantag, 
exempelvis i Trelleborgs hållbarhetsmål ”Corporate 
Responsibility targets”. 

AssaAbloy redovisar ”Några av resultaten från 
hållbarhetsprogrammet” där bolagens mål framgår, men 
också hur man år efter år tagit sig an utmaningarna. Ett steg 
ytterligare tar Tele2 som tydligt beskriver bolagets strategi 
för corporate responsibility där bolaget har identifierat tre 
särskilt viktiga områden att fokusera på till år 2020 utöver det 
arbete som följer med ett gott ledarskap och god affärssed . 
Endast med ett tydligt mål framför sig blir en strategi relevant.

Ett alternativ är en prioritering bland de viktigaste 
intressenterna. Small cap-bolaget DGC har gjort en 
prioritering av de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för 
intressenterna. Concentric har valt att koppla resultaträkning 
och intressenterna, en enkel men bra översikt.

Förstår läsaren hur bra bolaget är på att hantera 
hållbarhetsfrågor?

Går det att urskilja vad som bara är ord och vad som är 
handling kring hållbarhetsarbetet? Att tala om hållbarhet 
och publicera en 50-sidig hållbarhetsredovisning 
pekar naturligtvis på ett brinnande engagemang. 
Men det hjälper inte läsaren i alla lägen att förstå hur 
hållbarhetsutmaningarna hanteras, lika lite som ett ”gott 
ledarskap” eller ”affärsetik” kan beskrivas i ord.

Ibland behövs tecken på handling. Möjligen är det så att 
inget hållbarhetsarbete kan finnas i ett bolags ryggrad 
såvida frågan inte lyfts till bolagsledningen eller styrelsen 
och om det inte finns en tydlig uppföljning av arbetet i 
bolagets internrevision. Relativt få bolag beskriver var 
ansvaret för hållbarhetsfrågorna placerats i organisationen 
och hur ledningen förhåller sig till frågorna. Det relativt lilla 
bolaget DGC har ett VD-förord till hållbarhetsavsnittet i sin 
årsredovisning vilket uppvisar ett engagemang och styrka. 
Det måste skicka viktiga interna signaler i bolaget.
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Axfood pekar tydligt 
i sin årsredovisning 
på vem som har 
ansvaret ”Organisation 
hållbarhet”- vem är 
ansvarig? 

Det bästa 
utvärderingsknepet är 
emellertid att bolaget 
över tid följer upp sina 
egna hållbarhetsmål, 
precis som de följer upp 
sina finansiella mål samt 

kommenterar och motiverar utfallet. Endast då kan läsaren 
urskilja om bolaget är ambitiösa och gör ett bra jobb. 

INFORMATION 
KRING FÖRVÄRV I 
ÅRSREDOVISNINGEN 
I våras uppmärksammades Stora Ensos förvärv 
av amerikanska Consolidated Paper från år 2000 i 
samhällsprogrammet Uppdrag Granskning på SvT och bidrog 
till att skogsbolagets dåliga affärer blev en snackis även 
utanför näringslivskretsar. Det amerikanska bolaget köptes 
till ett för högt pris, Stora Enso gjorde en dålig due diligence 
och verkar också ha brustit i införlivandet av bolaget. 
Sammanlagt kan affären ha kostat aktieägarna uppemot 60 
miljarder kronor menar bedömarna. 

Detta är bara ett i raden av exempel som visar hur viktiga 
förvärv kan vara för börsbolagen. Mycket kan gå fel men 

skickligt skött kan det också bli succé. Vi har tidigare år i 
denna broschyr påpekat att börsbolagen är svaga på att 
beskriva stora kapitalinvesteringar i sina årsredovisningar, 
i förhållande till hur viktigt detta är för bedömningen av 
bolagen. Samma resonemang kan användas  
kring bolagsförvärv. 

Många börsbolag har en uttalad förvärvsstrategi, det gäller 
inte minst de stora verkstadsföretagen men även andra 
storbolag i mogna branscher. Ofta är bolagens förvärvstrategi 
inbakat i bolagens tillväxtmål på ett anmärkningsvärt 
slentrianmässigt vis. Det vanligaste är att årets förvärvade 
bolag kortfattat beskrivs utifrån vad det gör, vilka som är 
kunderna och anledningen till att det har köpts. Ofta finns 
informationen i affärsområdesbeskrivningen eller liknande 
verksamhetsbeskrivning. I vissa fall kan en något längre 
beskrivning finnas i årsredovisningen bakvagn, kanske i 
någon not. Kanske nämns ett större förvärv också i VD-ordet. 
Riskerna med förvärv tas vanligtvis upp just i riskavsnittet, 
även detta i bakvagnen, men då på ett pliktskyldigt och 
förutsägbart sätt.

Vi i juryn hade gärna sett en mer gedigen genomgång av  
2012 års genomförda förvärv. Dels fakta om kostnad 
omsättning, kundstock med mera. Inte bara skrivet i noter 
utan även i ett resonemang kring hur det ska införlivas, 
och vilka skäl det finns till förvärvet. En fördel är att denna 
information är samlad på ett ställe i årsredovisningen, istället 
för utspridd. Ju större förvärv, desto viktigare är det att all 
information redovisas.

AXFOOD
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Utöver detta har vi i årsredovisningarna också tittat extra 
noga på vad bolagen skriver generellt om sin förvärvsstrategi. 
Som inom vilka områden man vill växa och, inte minst, vilken 
generell strategi bolaget använder för att införliva ett köpt  
bolag. Detta kan knappast vara en företagshemlighet men 
nämns ändå ytterst kortfattat. 

I årets genomgång av årsredovisningarna har vi även letat 
efter generella uppföljningar av tidigare gjorda förvärv. 
Även om företagsköpet inte gjorts under det gångna året 
så har i många fall integrationsarbetet pågått med allt vad 
det betyder i form av produktionsstörningar, kulturkrockar 
smen även framgångar. Återigen, är det inte bara Stora 
Enso exemplet somvisar på hur viktiga vissa förärv är för en 
bedömning av bolagen. Ytterligare information som det är bra 
att tydligt visa på är hur stor del av den historiska tillväxten 
som varit förvärvad. 

Särskilt noga har vi i juryn granskat de här punkterna 
bland bolag som historiskt haft förvärv som en viktig del av 
strategin. Utan att nämna några bolag specifikt så behandlas 
årets förvärv även bland dessa bolag kortfattat och nästan 
pliktskyldigt. De flesta saknar också en generell beskrivning 
av sin förvärvsstrategi. Flera bolag räddas av att de ger en 
hyfsad genomgång av årets gjorda förvärv i någon not i den 
finansiella rapporteringen. Här finns bland andra Assa Abloy 
som får ett extra plus för att både gå igenom förvärven 2012 
och 2011. 

Även Alfa Laval ger en hyfsat gedigen genomgång av 
sina förvärv, om än i förvaltningsberättelsen längre bak 
i årsredovisningen Alfa Laval får också plus för att det 
sammanfattar sina förvärv de senaste fem åren på ett 
hyfsat pedagogiskt sätt, om än kortfattat, genom att ange 
omsättningen och vilket motiv bolaget hade. 

Ett annat bolag som växt genom förvärv är Getinge. I sin 
årsredovisning ger man en hyfsat bra sammanfattning av 
2012 års företagsköp som är värd att lyfta fram.  

Volvo gjorde 
inget stort 
förvärv 2012 
men eftersom 
bolaget gjort 
många stora 
företagsköp 
tidigare år 
och flaggar 
för fortsatta 
förvärv hade vi 
ändå gärna sett 
att bolagets 
förvärvsstrategi 

ALFA LAVAL

VOLVO
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fått mer utrymme i årsredovisningen. Lastbilstillverkaren ska 
ändå ha ett plus för att det i årsredovisningen skriver utförligt 
om en viktig affär som bolaget gjorde i januari 2013 då det 
köpte av 45 procent av Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV).

Bland bolag inom mid och Small Cap finns några bolag som 
skriver både bra och ambitiöst om förvärv. Ett exempel 
är IT-bolaget Addnode som har ett helt uppslag där de 
beskriver allt det vi gärna ser i en årsredovisning: genomgång 
av förvärven det gångna året, en längre historik och en 
allmän förvärvsstrategi. Ett extra plus är att ett förvärv som 
gjordes redan 2005 lyfts upp i form av en intervju. Kapitlet 
om förvärv är väl kortfattat och ”säljigt” men just upplägget 
och ambitionen i Addnodes årsredovisning är något flera 
storbolag skulle kunna inspireras av. 

Slutligen några ord om vinnarbolaget i Mid Cap-klassen, 
fastighetsbolaget Klövern. Bolaget gjorde under 2012 ett  
stort förvärv när det köpte det börsnoterade 
fastighetsbolaget Dagon. Detta uppmärksammas på 
första sidan efter de inledande uppslaget av bolagets 
årsredovisning med en särskild text skriven av bolagets VD. 
Det ger förstås ett viktigt signalvärde att bolaget ser detta 
som en stor och viktig händelse. 

BÖRSBOLAGENS 
RISKBESKRIVNINGAR
Redan i förra årets broschyr tog vi upp ett av de mest centrala 
områdena i en årsredovisning, dvs den del som avser risk. 
Även detta år har vi valt att diskutera detta område lite extra.

Ordet risk har många betydelser i dessa sammanhang. En 
tolkning skulle kunna vara att det bedömer kvaliteten och 
tillförlitligheten i redan lämnad information. Det är knappast 

den vanligaste tolkningen, även om det säkert i vissa fall inte 
skulle skada med en tydlig genomgång från bolagets sida om 
”kvaliteten” på de redan avlämnade siffrorna. Något som årets 
vinnare i Small Cap DGC One benämner ”administrativa” risker.

Det vanliga är annars att riskavsnitten i bolagens 
årsredovisningar behandlar framåtriktad information, 
dvs på vilket sätt olika externa händelser kan komma att 
påverka bolagets resultat och ställning framöver. En vanlig 
indelningsgrund är att beskriva riskerna som finansiella 
eller rörelserelaterade. Mot bakgrund av att analytiker ofta 
separerar rörelsen från finanserna i sin analys är det en 
naturlig skiljelinje. Det är dock ofta svårt för bolaget att i 
praktiken dela in riskerna i dessa fack. Till följd av dynamiska 
effekter kan t ex valutaförändringar innebära kortsiktiga 
vinster men långsiktiga förluster, eller vice versa. 

Generellt sett är informationen kring de direkta finansiella 
riskerna ganska omfattande i förhållande till deras 
betydelse  medan de mer långsiktiga marknadsriskerna 
är mer styrmoderligt behandlade. Bakgrunden till detta är 
troligen både regelstyrd och informationsstyrd. IFRS har 
omfattande informationskrav kring finansiella risker och 
bolagens finansavdelningar har dessutom ofta mycket god 
kännedom om bolagets finansiella situation. Informationen 
finns i bolaget och IFRS ställer krav på att de redovisas. 
Marknadsriskerna är vagare och svårare att identifiera och 
därför inte lika lätta diskutera.
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Ett alternativ presentationsmässigt kan vara att 
istället dela upp riskerna i kortsiktiga och långsiktiga. 
En känslighetsanalys beskriver ju ofta de direkta 
kortsiktiga effekterna av t ex insatsvaror, räntenivåer 
eller valutaförändringar. Även beläggningsgrad, antal 
arbetsdagar och debiteringspris kan vara intressanta 
faktorer i till exempel tjänsteproducerande företag. Ofta är 
det grova uppskattningar men det är ändå viktigt att se vilka 
faktorer som har störst betydelse för framtida resultat. När 
det gäller kortsiktig riskinformation har många bolag bra 
känslighetsanalyser även om de ofta kan kommenteras och 
diskuteras i högre grad. Många bolag nöjer sig med en tabell, 
men det önskvärda är att bolaget förutom att diskutera och 

kommentera varje faktor i sig även beskriver risken eller 
möjligheten att vissa förändringar inträffar.  Ett bra exempel 
på känslighetsanalys finns till exempel i NIBEs årsredovisning. 
Under tabellen lämnas även önskvärda kommentarer kring de 
olika faktorerna. En miss i deras känslighetsanalys är dock 
att det inte framgår riktningen för resultatet , dvs  visst borde 
resultatet sjunka med 38 mkr om materialpriserna stiger 
med 1%. Ofta är det självklart  men när det gäller till exempel 
valutans påverkan är det inte alltid självklart vilken riktning 
en valutaförändring har på resultatet.

De långsiktiga riskerna, ofta benämnda just marknadsrisker 
eller något liknande,  är svårare att diskutera och redovisa 
som ovan nämnts. Allt fler bolag har dock blivit allt bättre 
på att strukturera och beskriva dessa risker. Hur påverkas 
rörelseresultatet lång sikt av inträdesbarriärer, konkurrens, 
teknikskiften eller klimatförändringar? Företagets värde är ju 
evigt och företagets förmåga att överleva är central för värdet. 

Ett allt vanligare sätt 
att redovisa denna 
information på, som 
juryn anser är utmärkt, 
är i en tabell med tre 
eller fyra kolumner med 
information om ”typ av 
risk”, ”sannolikhet”, 
”påverkan” och 
”hantering”. Ett bra 
exempel bland de 
mindre bolagen är Enea 
som lämnar denna typ 
av information. 

NIBE

ENEA

18BÄSTA REDOVISNINGEN 2012



Att presentera informationen på det överskådliga sättet gör 
det mycket enklare för läsaren att ta till sig vad som kan 
komma att påverka bolaget på lite längre sikt. Många av de 
bästa storbolagen gör på liknande sätt såsom Trelleborg, 
Atlas Copco, Sandvik och förra årets vinnare Boliden.

Det kanske bästa exemplet på hur man kan beskriva sin 
risksituation görs av årets vinnare i Small Cap DGC One som 
på ett tydligt sätt beskriver sin hantering av risker i en tydlig 
matris uppdelade i marknadsrisker, operativa risker samt 
administrativa risker. Ett annat mindre bolag som gjort på ett 
liknande sätt och ska ha beröm är Fingerprint Cards. 

Avslutningsvis måste givetvis årets vinnare i Large Cap 
Swedbank kommenteras då en banks kärnverksamhet 
innebär att hantera risker. Bolaget gör det på ett utmärkt 

sätt genom att redogöra för vilka risker man är utsatt för 
samt hur man valt att hantera dem vilket också framgår av 
vinnarmotiveringen.

TOTALAVKASTNINGEN – 
CENTRALT FÖR AKTIEÄGARNA 
MEN BORTGLÖMD I 
ÅRSREDOVISNINGARNA
Ett aktiebolags uppgift är att skapa värde åt sina ägare. 
Värdetillväxten kommer aktieägarna till del på två sätt, 
dels genom en positiv kursutveckling och dels genom 
utdelningar. Genom att lägga samman dessa får vi fram 
aktiens totalavkastning. Det är totalavkastningen som ger 
ägaren möjlighet att över tiden avgöra om investeringen har 
gett bättre resultat än de alternativ som står till buds på 
marknaden eller det benchmark eller jämförelseindex som 
placeraren utvärderar sin investering mot.

Utdelningarnas betydelse för totalavkastningen blir särskilt 
tydlig över en längre tidsperioder. En titt på utvecklingen för 
aktierna på NASDAQ OMX Stockholm under femårsperioden 
2008-2012 visar att den genomsnittliga kursnivån låg på 
ungefär samma nivå i slutet av 2012 som vid inledningen av 
2008. Mätt med ett index där utdelningarna är medräknade 
ger en annan bild. Mätt på detta sätt har femårsperioden gett 
en avkastning på drygt 18 procent. Det har under dessa tuffa 
år som bland annat omfattar en svår finanskris åtminstone 
gett en kompensation åt aktieägarna som ligger i nivå med 
riskfri ränta.

DGC
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Med detta resonemang om utdelningens stora betydelse 
som utgångspunkt är det anmärkningsvärt att ett stort 
antal av de börsnoterade bolagen helt utelämnar begreppet 
totalavkastning i årsredovisningen. Nästan alla redovisar 
aktiens kursutveckling i diagramform under det senaste 
året och i många fall också över längre tidsperioder. 
Utdelningen presenteras i bland annat femårsöversikter 
med aktiedata. Även aktiens direktavkastning, oftast 
beräknad som föreslagen utdelning i procent av aktiekursen 
på bokslutsdagen, redovisas frekvent. Men några utförliga 
resonemang om aktiens totalavkastning förekommer  
endast sparsamt.

I en del fall nämns aktiens totalavkastning under det 
senaste året medan flerårsöversikter är ovanliga. Detta 
är en brist eftersom just totalavkastningen är ett mått 
som bör utvärderas över lång tid. På kort sikt påverkar en 
mängd faktorer som ligger utanför företagens kontroll 
totalavkastingen,  framför allt kursutvecklingen. På längre 
sikt är det däremot i hög grad företagens eget sätt att 
hantera verksamheten som slår igenom i avkastningstalen. 
För att tillföra ett rejält informationsvärde bör alltså  
aktiens totalavkastning åtminstone redovisas för den  
gångna femårsperioden.

Bäst på området är investmentbolagen. En anledning kan 
vara att en central del i investmentbolagens affärsmodeller 
är att investera i aktier som över tiden måste nå en viss 
totalavkastning för att svara upp till investmentbolagens 
egna mål. Måltal som avkastning på eget kapital blir inte 
lika relevanta för att utvärdera verksamheten som det är i 
rörelsedrivande bolag.

Ett bra exempel är Industrivärden där begreppet 
totalavkastning ges en central roll. På en av 
årsredovisningens första sidor visas totalavkastningen under 
de senaste 20 åren i ett diagram. Längre fram resoneras kring 
totalavkastning såväl i avsnittet om mål och måluppfyllelse 
samt på de sidor som handlar om Industrivärdens aktie. 

INDUSTRIVÄRDEN
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Ratos har i ett avseende gått längre än många andra genom 
att i en tabell redovisa totalavkastningen om 1 000 kronor 
har investerats i aktien och motsvarande utveckling för index 
före och efter återinvesterade utdelningar sedan noteringen 
1954 samt för fyra andra tidsperioder. Tabellen ger en mycket 
pedagogisk bild av vilka värden som Ratos de facto har 
skapat åt sina ägare. 

Ett annat positivt exempel är SCA som i tre diagram över 
olika tidsperioder visar aktiens totalavkastning. Tyvärr 
försämras jämförbarheten av att några av de index som SCA-
aktien jämförs med inte inkluderar utdelningar. Ytterligare 
ett positivt undantag bland börsens större företag är 
Trelleborg som såväl i text som i diagram redovisar aktiens 
totalavkastning de senaste fem åren. En jämförelse görs 
med SIX Return Index, vilket är ett ofta använt index som 
speglar utvecklingen på NASDAQ OMX Stockholm inklusive 
återinvesterade utdelningar.

SCARATOS
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Till årets vinnare har juryn utsett Swedbank AB. 

SWEDBANK AB
Swedbank, vars årsredovisning de senaste åren genomgått 
stora förbättringar, var en av juryns favoriter bland Large 
Cap-bolagen redan förra året. I år vann Swedbank sin klass 
med en årsredovisning som borde vara ett föredöme för 
andra banker.

Swedbanks årsredovisning uppvisar flera styrkor. En av 
dem är redogörelsen för hur banken ska konkurrera och 
långsiktigt överleva. På ett trovärdigt sätt lyckas Swedbank 
redogöra för sin strategi och företagets prioriteringar under 
kommande år. Trots att banken är verksam i en bransch 
som tenderar att konkurrera med generiska produkter, så 
gör Swedbanks årsredovisning ett tydligt avtryck genom att 
faktiskt ge svar på hur banken avser att lyckas. De budskap 
som Michael Wolfs VD -ord levererar går hand i hand med 
den affärsmodell och uppföljningen av mål som presenteras 
lite senare i årsredovisningen.

Ytterligare en tillgång i Swedbanks årsredovisning är 
riskavsnittet. Kreditrisker men också andra risker är intimt 
förknippade med bankers huvudaffär och ska därför ha en 
framträdande plats i alla bankers årsredovisningar. En bank 
ska vara proffs på att hantera och värdera risker och bör 
därför visa det. Det gör Swedbank genom att redogöra för 
sina olika risktyper och hur man hanterar dem, inte minst i 
ljuset av olika omvärldshändelser. 

Slutligen uppskattar juryn Swedbanks pedagogiska 
uppställning ”Så här skapas Swedbanks resultat…”. Över  
ett uppslag i årsredovisningen kopplas Swedbanks affär 
och erbjudande till resultaträkning. Uppställningen ger 
läsaren en god översikt till hur banken tjänar pengar.  
Även förra året uppmärksammade juryn ett liknande  
initiativ hos vinnaren. 

VINNARE I KATEGORI ”LARGE CAP”
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Till årets vinnare har juryn utsett Klövern AB. 

KLÖVERN AB
Årets vinnare i klassen medelstora företag – Mid Cap – är 
fastighetsbolaget Klövern. Bolaget ger i sin årsredovisning 
en allsidig genomgång av verksamheten, presentationen är 
grafiskt väl utformad, pedagogiskt genomförd och lätt att 
ta till sig för såväl småspararen som en mer professionell 
användare.

De svenska fastighetsbolagen har under flera år producerat 
årsredovisningar som tillhör den svenska elitserien. En titt 
bakåt i tiden visar att representanter för branschen vid flera 
tillfällen stått som vinnare i tävlingen Bästa Redovisningen. 
Hård konkurrens gör att kraven blir högt ställda på det 
företag som vill nå toppen i tävlingen. Juryn anser att 
Klövern på ett mycket bra sätt lever upp till dessa krav.

Årsredovisningen är uppbyggd enligt en tydlig logik. I 
inledningen kommenteras årets viktigaste händelse, 
exempelvis förvärvet av fastighetskollegan Dagon. På de 
inledande sidorna ges dessutom pedagogiska exempel 
på hur Klövern arbetar för att skapa tillväxt. Därefter följer 
ett VD-ord som på ett bra sätt sammanfattar året samt de 
viktigaste utmaningarna som bolaget står inför. 

Efter dessa sidor kommer en fyllig beskrivning av strategi 
och mål samt en av de mer kompletta uppföljningarna 
av hur väl olika mål har uppfyllts historiskt som går 
att hitta i en svensk årsredovisning. Därefter följer 
detaljerad information om bolagets kunder, det vill säga 
hyresgästerna.

Beskrivningen av marknaden och de regioner där Klövern 
verkar ger inte bara en allmän bild av utvecklingen med 
några olika nyckeltal. Information om några av de större 
fastighetstransaktionerna i regionen under året ger läsaren 
en djupare inblick i marknadsutvecklingen.

VINNARE I KATEGORI ”MID CAP”
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Till årets vinnare har juryn utsett DGC One AB.

DGC ONE AB 
Den lilla uppstickaren DGC, som utmanar stora jättar på 
IT- och telekom-marknaderna, har flera år varit med i juryns 
diskussioner. I år drog bolagets årsredovisning det längsta 
strået och stod till sist som segrare i klassen för Small Cap-
bolagen.  

En generell styrka är att DGC går sin egen väg i utformningen 
av sin årsredovisning, utan att snegla på några ”mallar” eller 
på vad konkurrenterna gör. Vilket kapitel man än väljer att 
granska så förmedlas känslan av att bolaget har en vilja att 
på bästa sätt förklara för läsaren vad det handlar om, utan 
att göra det enkelt för sig och utan att snegla mot hur andra 
bolag ”alltid har gjort”. Det gör årsredovisningen informativ, 
kreativ och ibland till och med överraskande. 

Ett exempel är initiativet att gå igenom alla årets 
offentliggjorda affärer på ett uppslag. Det ger en överskådlig 
bild av vad kunderna attraheras av hos DGC. Ett annat bra 
exempel är riskavsnittet där bolagets alla risker placeras 
in i en matris där både sannolikheten och konsekvensen 
bedöms.

DGC har fyra olika affärsområden som skiljer sig en hel del 
åt. Bolaget har därför valt att lägga in mycket information i 
affärsområdesavsnitten. Det fungerar bra. Här finns bland 
annat en genomgång av marknad och konkurrenter som är 
välskrivna och tydliga. En styrka är att bolaget visar sina och 
konkurrenternas marknadsandelar inom varje affärsområde. 

Ett annat plus är att bolaget redovisar en ekonomisk översikt 20 
år tillbaka i tiden, dessutom i ett tidigt skede i årsredovisningen. 
Det kan tyckas enkelt men ger inte bara ett bra mervärde utan är 
dessutom mycket ovanligt bland börsbolagen. 

Bolaget har sin vana trogen en enkel och tydlig struktur som 
gör det  lätt att hitta i årsredovisningen. Värt att notera är att 
hållbarhetsredovisningen får hela 23 sidor i DGC:s årsredovisning. 
Det är mycket, särskilt för ett Small Cap-bolag som dessutom 
inte direkt är verksamt i en bransch som sammankopplas med 
miljöproblem. Kapitlen här är välskrivna och intressanta. Det 
stora utrymmet signalerar att bolaget tycker att frågorna är 
viktiga. Men kanske är omfattningen väl stor, en annan balans 
hade känts mer relevant.  

Sammantaget var DGC ett relativt enkelt val för juryn det  här året. 

VINNARE I KATEGORI ”SMALL CAP”
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