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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 fyrtionionde 
gången har tagit del av information från alla börsnoterade 
företag på Nasdaq 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. Mer 
information om tävlingen tillsammans med de broschyrer som 
tagits fram under åren finns på www.finforum.se.

Juryn har haft följande sammansättning:

Nils Liliedahl 
Juryns ordförande 
Sveriges Finansanalytikers Förening

Anders Haskel 
Fristående analytiker och journalist 

Katarina Green 
Finansdepartementet

Pontus Herin 
Journalist

Annica Gerentz 
Södra

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

Stockholm den 26 november 2014 

Finforum

FAR 
Dan Brännström

Nasdaq Stockholm 
Adam Kostyal

Sveriges Kommunikatörer 
Cecilia Schön

Sveriges Finansanalytikers Förening 
Peter Malmqvist
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År Large Cap Mid Cap        Small Cap

13 Atlas Copco AB Nolato AB       Addnode Group AB

12 Swedbank AB Klövern AB       DGC One AB

11 Boliden AB Lindab AB       Global Health Partner AB 

10 Autoliv Inc. SAS AB       Concordia AB

09 AB Electrolux Billerud AB       Swedol AB 

08 Investor AB PA Resources AB       AB Sagax

07 Trelleborg AB Home AB       HL Display AB

År Klassen Stora bolag       Klassen Mindre bolag

06 SAS AB       Concordia AB

05 NCC AB       Elanders AB

04 Vattenfall AB       BossMedia AB

03 Gambro AB       ProfilGruppen AB

02 Svenska Cellulosa AB SCA        NIBE Industrier AB

01 JM AB       Karlshamns AB

00 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

Tidigare års Vinnare Av Bästa Redovisningen

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 har juryn utsett Atlas Copco: 

“Atlas Copco har under många år tillhört juryns favoriter. 
Med ett ytterligare förbättrat formspråk tillsammans med 
den alltid utmärkta finansiella informationen tog nu bolaget 
det sista steget för att äntligen vinna”

AtlAs copco
Årsredovisning 2013 

Atlas Copco åstadkom ett bra  
resultat i ett blandat affärsklimat
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Mid Cap
Till vinnare har juryn utsett Nolato:

“Nolato har under många år tagit fram en kommunikativ, ärlig och 
tilltalande årsredovisning. Lite nya grepp och små förbättringar 
gjorde att den i år tog sig hela vägen till förstaplatsen”
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Small Cap
Till vinnare har juryn utsett AddNode:

“Addnodes årsredovisning är ett föredöme när det gäller 
överskådlighet, enkelhet och tydlighet. Inget annat bolag 
använder så lite text, och så mycket diagram och grafik, som 
Addnode. Effektiv informationsgivning när den är som bäst.”
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I årets bedömning, som är den fyrtionionde i ordningen 

har 241 noterade företag på Nasdaq 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 62 stycken bedömts i 

Large Cap, 77 stycken i Mid Cap och 102 stycken i 

Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste 

årens vinnare utanför tävlingen. Dessa är Autoliv 

(2010), Boliden (2011) och Swedbank (2012) i klassen 

”Large Cap”. SAS (2010), Lindab (2011) och Klövern 

(2012) i klassen ”Mid Cap” samt Concordia (2010), 

Global Health Partner (2011) och DGC One (2012) i 

klassen ”Small Cap”. 

Inledning
Detta är nu andra året som Finforums arrangörsgrupp 
står bakom tävlingen Bästa redovisning. Bakom 
Finforum står FAR,  Nasdaq Stockholm, Sveriges 
Kommunikatörer och Sveriges Finansanalytikers 
Förening. Tävlingen Bästa Redovisning är således 
mycket mer sammanflätad med konferensen 
Finforum vilket ger en bredare bas av avsändare och 
förhoppningsvis ökar detta även intresset för både 
konferensen och tävlingen.

Juryarbetet i Bästa redovisning 2013 har bedrivits 
på ett likartat sätt som under de senaste åren. Efter 
en första gallring före sommaren valdes ett tiotal 
bolag ut i varje klass. För att komma i fråga i denna 

första gallring måste bolagens årsredovisning ha 
tillfredsställande information avseende: 

y VD-ord

y Mål och måluppfyllelse

y Affärsidé och strategi

y Affärsområdesinformation

y Information kring marknad och konkurrenter 

y Riskbeskrivning – gärna grafisk

y CSR och bolagsstyrning

y Grafisk utformning

Dessa tio bolag reducerades efter kommentarer från 
de olika jurymedlemmarna till fem-sju bolag per 
klass vilka därefter studerades i detalj av samtliga 
jurymedlemmar i syfte att ta fram en vinnare. 

Parallellt med denna process har juryn som vanligt 
arbetat med olika fokusområden som ansetts vara 
av extra värde eller ha särskild betydelse detta 
år. Till detta har vi i år valt att lägga till två nya 
infallsvinklar. Till följd av det stora antalet nya 
noteringar och det stora antalet bolag som handlas 
på alternativa handelsplatser har vi översiktligt 
granskat information i de noteringsprospekt som 
kommit under året samt även tittat på ett tiotal 
årsredovisningar från de största bolagen utifrån 
marknadsvärde på den alternativa handelsplatsen 
First North. 

En förbättring är att juryn utökats med en 
kompetent kraft i form av Annica Gerentz som har 
en lång erfarenhet av både IR och kommunikation 
i börsbolag. Hennes kunskaper både inom 
det finansiella området och inte minst inom 
kommunikation har kompletterat juryns historiskt 
finansiella inriktning. 

Bästa Redovisning 2013
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Årsredovisningen är i grunden ett formellt dokument 
som styrs av lag och regelkrav. Men den kan också, 
rätt använd, vara en god grund för ett företags 
kommunikation och som effektiviserar, förenklar och 
framför allt bygger företagets företroende över tid.

En gång om året har varje företag ett gott skäl att 
tänka igenom hur affärsidé, mål, strategier, styrkor, 
svagheter och utmaningar ska kommuniceras. 
Allt är ingredienser som ska finnas med i en 
bra årsredovisning. Eftersom innehållet i en 
årsredovisning har nagelfarits av såväl ledning som 
styrelse och revisorer och har krävt tusentals 
nedlagda arbetstimmar av främst ekonomer 
och kommunikatörer så är det effektivt för företaget 
att också bemöda sig att pedagogiskt förklara och 
illustrera sin verksamhet. Det kan 
på ett smart sätt återanvändas i företagets 
andra kommunikationskanaler, på hemsidor, 
företagspresentationer, kundmöten och andra analoga 
och digitala kanaler. Hur verksamheten presenteras 
påverkar också hur väl mottagaren förstår och kan 
agera på innehållet, och för vissa företag kan den 
finansiella kommunikationen vara direkt avgörande, 
i utsatta kreditlägen eller om vi breddar oss till att 
också inkludera prospekt.

Även om årsredovisningen är en formell produkt 
så handlar finansiell kommunikation, precis som 
all annan kommunikation, om att väcka läsarens 
intresse. Det vill säga – hur ser omslaget ut och vad 
skickar det för signaler? Vad ger inlagan för känsla 
när sidorna slås upp och har företaget klarat att 
hitta en intresseväckande vinkel i att presentera sin 
affärsmodell? 

I en kort internationell utblick är det enligt juryns 
förmenade svårt att se EU:s övergripande tankar 
kring finansiell information. Samtidigt som EU anser 
att det på många håll är alltför betungade regler 

för noterade bolag så fortsätter man inom andra 
områden med en skärpning av reglerna. Någon tydlig 
riktning är svår att utläsa och effekten blir att vissa 
viktiga delar lämnas oreglerade, medan andra kanske 
mindre viktiga områden detaljregleras. 

Effekterna för årsredovisningen av de nya EU-reglerna 
blir nog inte så omfattande i det korta perspektivet. 
Det tidigare kravet på att lämna kvartalsvis finansiell 
information kommer dock att tas bort. I det fall flera 
bolag kommer att använda sig av den möjligheten 
torde dock kraven öka på att lämna fullödig och 
kvalitativ information i årsredovisningen eftersom 
mer av ansvaret för att förstå vilka faktorer som 
kommer att påverka bolagets resultat och ställning 
kommer läggas över på användarna av finansiell 
information. 

En annan strömning som kan komma att påverka 
årsredovisningarna framöver är det som kallas 
”Integrerad rapportering”. Ett internationellt initiativ 
med syfte att lyfta fram icke-finansiell information 
i redovisningen, där bolagen ska lista de 
faktorer och utmaningar utanför den finansiella 
redovisningen som kan ha avgörande inverkan 
på bolaget och dess omgivning, dvs det som 
vi i juryn för Bästa redovisning försökt att 
göra i 49 år. Flera svenska bolag är pionjärer 
inom området, bland annat Volvo och SKF. 
De flesta svenska storbolag redovisar 
mer eller mindre den information som 
efterfrågas enligt initiativet. Juryn 
ställer sig dock tveksam till om 
det behövs lagar och regler kring 
detta område då bolagens storlek, 
branschtillhörighet med mera är så 
vitt skilda att det kanske är bäst 
att låta marknaden avgöra vilka 
utmaningar och innehåll som är 
väsentligast för olika bolag.
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Hur står sig svenska bolags 
årsredovisningar jämfört med andra 
länders bolag?
Nordiska bolag överlag står sig oerhört starka 
vilket inte minst visas i vår undersökning. Andelen 
nordiska bolag på listan över de bäst rankade 
årsredovisningarna har varit konstant hög de senaste 
åren. De senaste tre åren har över 40 procent av 
årsredovisningarna på vår topp 50 lista producerats 
av skandinaviska bolag och det är de svenska som 
gör allra bäst ifrån sig, följt av de finska. 

Vad är då styrkan bland de svenska 
bolagen?
Det finns flera faktorer som gör att de sticker ut i ett 
internationellt perspektiv. Det tilltalande språket är 
en viktig sak. Men det handlar också om fylliga och 
högkvalitativa avsnitt om bland annat aktierelaterad 
information, strategi, affärsmodell, segmentsanalys, 
historiska data, hållbarhet och beskrivningen av 
risker. Här slår svenska årsredovisningar ofta sina 
konkurrenter. Dessutom har tidigare svaga avsnitt 
som VD-ord och layout förbättrats de senaste åren. 

Ser du några förklaringar till varför 
svenska bolag sticker ut? 
En förklaring skulle kunna vara att en större andel av 
svenskarna äger aktier. Det bidrar till att företag och 
företagsledningar tvingas tala tydligt och begripligt 
till aktieägarna. Dessutom har ju en stor andel av 
de svenska storbolagen agerat internationellt under 
många år och det har bidragit till en stark vilja att 
använda ett begripligt språk, även engelska, eftersom 
en stor andel av ägarna finns utomlands. Till skillnad 
från till exempel tyska och japanska bolag verkar 
svenska bolag dessutom vara mer långsiktiga i sina 
strategier. Det syns i årsredovisningarna som är mer 
inriktade på långsiktigt värdeskapande faktorer som 
produkter, marknader och strategier. 

Vilka trender kring årsredovisningar ser ni 
i olika delar av världen?
Vad gäller Europa så har årsredovisningarna från 
tysktalande länder förbättrats avseende bolagsstyrning 
men tenderar fortfarande att vara tunga och tråkiga. 
Franska bolag lider av för långa regulatoriska avsnitt. 
Brittiska bolag har länge varit duktiga på design men 
har nu börjat leverera allt bättre avsnitt kring bland 
annat strategier och risker. Sydeuropeiska bolag 
försöker men ligger fortfarande efter. 

Inledningsvis gör juryn sedvanligt en allmän 
genomgång med syfte att beskriva allmänna trender 
och särskilda iakttagelser utöver de kommentarer 
som lämnas kring ovanstående områden. 

I föregående års broschyr genomfördes en intervju 
med svensk IR:s ”Grand Old Man” Mats Ödman som 
bland annat under många år arbetat på Autoliv och 
därigenom kommit i nära kontakt med både den 
svenska och den amerikanska aktiemarknaden. 
I den intervjun kommenterade Mats att svenska 
årsredovisningar står sig mycket väl i en 
internationell jämförelse och refererade bland annat 
till den internationella undersökningen ”Annual 
Report on Annual Reports”. För att spinna vidare på 
den tråden har vi i år intervjuat personen som står 
bakom denna undersökning, Mike Guillaume.

Mike 
Guillaume
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USA-bolagen var tidigare trendsättare men har 
tappat sitt försprång och syns inte lika ofta på 
topplistorna. Asiaterna, däremot, kommer starkt. För 
tio år sedan fanns bara en handfull asiatiska bolag på 
topplistorna, de flesta från Japan. Men i år är hela 21 
procent av ”top 400”-bolagen från Asien. Indiska och 
kinesiska storbolag ligger dock fortfarande efter och 
förbättringstakten är långsam. Bland tillväxtländerna 
vill jag istället lyfta fram Sydafrika och även 
Ryssland som har lika många bolag på topplistorna 
som Indien, trots Indiens långa historia av 
transparens och öppenhet kring bolagsrapportering. 

Man kan också konstatera att i alla delar av världen 
blir hållbarhetsfrågor en del av årsredovisningen, 
oavsett om det är en integrerad del eller en separat 
del i årsredovisningen.

Vilken icke obligatorisk del av 
årsredovisningen tycker du är den 
viktigaste? 
Jag skulle säga VD-ordet tillsammans med den 
inledande sammanfattningen. Den måste vara 
fängslande, innehållsrik och summera allt från rena 
siffror till de olika affärsområdena. Och allt detta 
utan att vara för omfattande. 

Är årsredovisningen lika viktig idag som 
den en gång var?
Med tanke på det stora flödet av pressreleaser, 
kvartalsrapporter, analyser och så vidare så är 
nog svaret nej. Investerare lägger ned mindre 
tid på årsredovisningen idag. Men trots detta är 
årsredovisningen långt ifrån död. Dels för att det är 
obligatorisk. Men det är inte den enda förklaringen, 
en annan är att det finns så många nya vägar för 
att nå människor, förutom i tryck finns den ju 
att ladda ned i digital form. Statistik visar att 
årsredovisningar nuförtiden har en gigantisk 
läsarskara online som naturligtvis ger företag en 
möjlighet att kommunicera starka budskap för 
att attrahera investerare och nå trovärdighet på 
lång sikt. Det borde de verkligen utnyttja. 

Hur kommer en årsredovisning se 
ut om tio år?
Givetvis kommer den digitala andelen 
öka, kanske snabbare än vi kan ana. 
Men, jag tror att alla länder kommer att 
kräva både en pappersversion och en 
webversion, även om tio år. 
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I Financial Times helgnummer i slutet av juni 
2014 gjorde tidningen en lunchintervju med 
Zhang Lei, mannen bakom den inhemska kinesiska 
internetboomen som kulminerade i samband med 
Alibabas notering på New York-börsen i slutet av 
september 2014. Den Yale-utbildade Zhangs första 
kontakt med den finansiella världen var genom att 
läsa nästan alla årsredovisningar på S&P 500. ”When 
I learnt that the Annual Reports were free, I sent 
away to every company in the S&P 500” och 
fortsatte ”I couldn’t believe they were for free. I 
learnt so much from the management discussion 
section about business and things like return on 
capital and return on equity. It was very good 
training”. Med tanke på att många anser att de 
nuvarande värderingarna av de globala 
internetaktierna är högt uppskruvade hoppas vi i 
juryn att han heller inte glömt denna läsning kring 
avkastning på operativt eller eget kapital. Hur som 
helst är det mycket glädjande att han genom att läsa 
årsredovisningarnas beskrivande delar erhållit så 
stor kunskap om de största bolagen på den 
amerikanska marknaden. 

Zhangs citat kring ”management discussion” passar 
dessutom oss i juryn för Bästa redovisning också 
bra då vi fokuserar på den icke-obligatoriska 
och icke-finansiella informationen i bolagens 
årsredovisningar. Med det menas att vi fokuserar 
på de beskrivningar av företaget som kan komma 
att påverka det finansiella utfallet. Inte på resultat 
och balansräkningar och den historiska finansiella 
informationen som normalt lämpar sig bättre för 
den löpande kvartalsrapporteringen. Om denna 
kvalitativa information finns i den så kallade 
förvaltningsberättelsen eller inte spelar mindre 
roll utan det viktiga är om informationen är tydligt 
presenterad och inriktad mot de områden som 
påverkar bolagets resultat och ställning mest. 

Då juryn ibland saknar djup kunskap kring vissa 
bolag kan det vara svårt att veta vilka värdedrivare 
som är av störst betydelse för just det bolaget, men 
det innebär inte att vi utelämnar dessa frågor. Hittar 
vi ingen förklarande koppling utgår vi kort ifrån 
att det mer är en fråga om marknadsföring än att 
försöka beskriva bolagets verklighet. Det man anar 
som läsare är till exempel att marknadsavsnitten  
saknar den direkta kopplingen till det egna bolaget. 
Är global befolkningstillväxt, BNP-utveckling, globala 
investeringar inom vissa miljöområden verkligen 
intressant för just detta bolag. Mer om detta nedan, 
i det särskilda marknadsavsnittet där vi ifrågasätter 
om det är dröm eller verklighet.

I denna allmänna genomgång är det också på sin 
plats att kort ta upp den genomgång av de största 
svenska bolagens VD-ord som gjordes i DI Weekend 
den 27 juni 2014  där 58 storbolags VD-ord 
granskades. Av genomgången framgick att omfånget 
är med enstaka undantag mellan 5 000 och 10 000 
tecken vilket betyder en till två normala sidor. En 
annan väntad iakttagelse är att det ord som ökat 
mest i VD-orden sedan 2011 är ”hållbar” medan de 
övriga vanliga termerna ”tillväxt”, långsiktig”, 
”lönsam” och ”osäkerhet” är i stort helt oförändrade. 
Glädjande nog har användningen av ordet ”strategi” 
ökat något och även om ordet i sig inte hjälper 
någon investerare så är företagets strategi en av de 
viktigaste delarna i en bra årsredovisning anser 
juryn. Det accentueras sedan i artikeln då ett antal 
experter ger sin bild av vad ett bra VD-ord bör 
innehålla. Juryn håller där med PR-direktören Marta 
Karlqvist (Cohn & Wolf) som framhåller betydelsen 
av att vara framåtblickande utan att överdriva 
möjligheterna. VD-ordet blir ofta en beskrivning av 
vad som skett under året vilket är gammal 
information som redan på ett eller annat sätt 

Allmän 
genomgång 
2013
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delgivits marknaden. Vilka mål,vilken strategi och 
vilken roll bolaget har i samhället är intressantare än 
en kvantitativ tillbakablick. 

Det pågår ett projekt inom EU där alla 

årsredovisningar ska bli tillgängliga via ett 
elektroniskt format. Vad detta format ska bli är ännu 
inte klart men de europeiska finansinspektionernas 
samarbetsorgan ESMA ska ta fram riktlinjer för detta 
under de närmsta åren. Som det ser ut nu är de två 
huvudsakliga spåren XBRL (eXtensible Business 
Reporting Languge) vilket är ett ganska komplicerat 
språk för överföring av i första hand kvantitativ 
data mellan bolag och användare. XBRL:s stora brist 
är att det inte har någon funktion att behandla 
bolagets kvalitativa information dvs. den del av 
årsredovisningen som vi i juryn för Bästa redovisning 
intresserar oss mest för. Det andra alternativet är 
troligen helt enkelt ett pdf-dokument, vilket både 
ur ett användar och producentperspektiv låter 
enklast, billigast och bäst. 

Efter denna korta utblick kring regelverk och framtid 
så kommer juryn som vanligt att särskilt kommentera 
ett antal områden som vi tycker är grundläggande att 
ha med i en bra årsredovisning. I årets genomgång 
har vi fokuserat kring dessa områden.

 y Affärsriskernas betydelse och redovisning 

 y Konkreta och kvalitativa hållbarhetsmål

 y Förvärv – en kvalitativ diskussion

 y Bolagsstyrningsrapporten

y Siffrornas tillgänglighet — layout med mera

 y Årsredovisningar på First North

 y Introduktionsprospekt 

Affärsriskernas betydelse och redovisning
Det sägs ibland att vägen till framgång handlar om 
att göra fel så sällan som möjligt, snarare än att alltid 
greppa möjligheterna.  Risker och förebyggande 
riskhantering är mycket riktigt också en fråga som 
på senare år fått ökad uppmärksamhet i många 
bolag.  I de svenska börsbolagen läggs närmare 
en tredjedel av styrelsearbetet på riskanalys och 
riskkontroll, enligt en studie som en av de stora 
revisionsbyråerna genomförde för några år sedan. 
Det är därför fullt rimligt att begära att bolagen gör 
en större ansträngning för att berätta om sina risker 
och riskarbetet.  

Hur bra är då bolagen på att i sina årsredovisningar 
berätta om de mest sannolika hoten som samtidigt 
riskerar att vålla mest skada i bolaget? Och hur kan 
den intresserade i en årsredovisning finna vad som 
görs för att förbereda verksamheten så att förlusten 
till följd av händelsen minimeras?

Juryn konstaterar efter årets genomgång att 
utvecklingen visserligen går framåt, men att den 
går mycket långsamt. Vissa stora bolag  diskuterar 
riskfrågan på ett ganska slarvigt sätt långt bak i 
årsredovisningen och alldeles för många bolag saknar 
fortfarande ett tydligt beskrivande riskavsnitt i 
framvagnen. Sammanfattningsvis så finns det mycket 
att utveckla på riskområdet i de svenska bolagen.  

Historiskt har många svenska börsbolag varit duktiga 
på att redovisa sina finansiella risker och effekterna 
av valuta och ränterörelser, vilket sannolikt hänger 
samman med att en rad duktiga finansdirektörer haft 
god valuta och räntekontroll. Däremot har det 
saknats bra resonemang kring affärsrisker. Det är 
endast undantag att redovisningarna har översiktliga 
redogörelser kring affärsmässiga risker, effekter och 
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riskstrategier. Och allt som oftast saknas hjälpredan 
som prioriterar de allra viktigaste och största hoten 
mot bolagets verksamhet. 

Juryn inser att det finns ett par naturliga förklaringar 
till detta. Bolag beskriver hellre sin verksamhet 
och framtidsutsikter utifrån möjligheter än från 
hot. Mycket riktigt har också beskrivningen av 
affärsmodellerna och dess drivkrafter generellt 
förbättrats de senaste åren, vilket inte är en oväntad 
prioritering eftersom det ligger i ett bolags DNA att 
växa, snarare än att riskhantera. En annan förklaring 

är att skiljelinjen mellan vad som är affärsstrategier 
och det som kallas riskhantering inte är helt tydlig.  
I de svenska världsledande exportbolagen utgör 
effektiva processer en slags riskhantering i sig, 
oavsett om det avser tillverkningsprocesser eller 
innovationsprocesser.   

Men för en utomstående, som kanske funderar på att 
arbeta på bolaget eller bli aktieägare, och därför vill 
värdera bolagets framtidsutsikter, så är det centralt 
att bli hjälpt på traven med att identifiera de viktiga 
faror som kan stjälpa bolagets affär. Och bäst lämpad 



14

för denna uppgift är faktiskt bolaget själv. Så helt 
oavsett om VD-ordet behandlar viktiga utmaningar 
för bolaget kommande år, eller om affärsstrategierna 
utgör åtgärder mot de väsentligaste riskerna, så bör en 
bra årsredovisning även ha ett samlat och välutvecklat 
riskavsnitt vilket innehåller de prioriterade 
riskerna, effekterna på verksamheten samt bolagets 
riskförebyggande arbete och riskstrategier.  Ett 
avsnitt som helt enkelt knyter an till bolagets 
drivkrafter och verksamhet och omvärld, såsom 
konsumenters förändrade preferenser och risken för 
att konkurrenters misslyckanden också kan drabba 
den egna branschen.

Detta riskavsnitt må ibland resultera i upprepningar, 
men till syvende och sist tror juryn att bolagets 
trovärdighet höjs om läsaren också får ta del av det 
riskarbete som bör ske i våra svenska bolag. 

Här är några goda exempel som juryn gärna vill 
framhålla, och som vi hoppas andra bolag kan ta efter:

Bland Large Cap-bolagen har årets vinnare Atlas 
Copco ett av de bästa riskavsnitten. Bolaget 
grupperar riskerna i dels traditionella strategiska, 
operativa och finansiella risker, dels risker avseende 
efterlevnad av regler och dels rapporteringsrisker. 
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Avsnittet beskriver även hur riskhanteringen följs 
upp och vad den ska bidra till. I det genomarbetade 
avsnittet på sid 37-38 framgår hur Atlas Copco 
försöker hantera de mest påtagliga riskerna, samt 
bolagets möjligheter att dra nytta av sitt eget arbete. 
Särskilt spännande är att Atlas Copco här valt att 
omdefiniera riskerna till utmaningar som bolaget 
avser att bemästra och därmed kan dra fördel av. 

Bland de stora bolagen bör även Axfood nämnas, 
då deras redovisning har ett ganska illustrativt 
resonemang kring hanteringen av ett antal sannolika 
och strategiska risker. I en översiktlig tabell får 
läsaren en översikt av konsekvenserna och hur 
bolaget försöker hantera risken.

Mid Cap-bolaget Cloetta har också gjort ett bra 
arbete med sitt riskavsnitt. Avsnittet på sid 77 
inleds med ett resonemang om riskhanteringen och 
därefter delas riskerna upp i tre kategorier: bransch 
och marknadsrelaterade, verksamhetsrelaterade 
respektive finansiella risker. Det är översiktligt och 
bra. Också NCC har lyckats med ett bra riskavsnitt.

Vinnaren i Small Cap, Addnode har i sitt 
riskavsnitt, liksom Cloetta, graderat riskerna 
på en sannolikhetsskala, samt även graderat 
vilken påverkan händelsen i sådant fall får 
på verksamheten. Sådana enkla medel gör 
riskresonemanget överskådligt för läsaren. Höga 
poäng till Addnode också för att riskavsnittet 
återfinns långt fram i årsredovisningen. 

Avslutningsvis har juryn en fundering på om de så 
kallade integrerade redovisningarna kan komma att 
bli lösningen på de tidvis mycket tunna och ibland 
helt frånvarande riskavsnitten. I en integrerad 
redovisning tar bolagen även höjd för utmaningarna 
på hållbarhetsområdet, och möjligen inser flera 
bolag då att ett välutvecklat riskavsnitt blir en viktig 
parameter för att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Konkreta hållbarhetsmål
Information kring hållbarhet är och har länge varit 
en svår fråga för bolagen att hantera. Intressenterna 
är olika och de krav på finansiell information som 
efterfrågas av finansiella analytiker och investerare 
går inte alltid hand i hand med de krav som ställs 
från analytiker och investerare inom hållbarhet. 
Vissa bolag redovisar egna hållbarhetsrapporter 
medan andra lägger in informationen i den vanliga 
årsredovisningen. Omfattningen skiljer sig enormt. 
Vissa redovisar i princip ingenting alls medan andra 
har med hela GRI:s index med kommentarer utan 
egna bedömningar av vad som är väsentligt eller 
ej. GRI har 2013 kommit ut med nya och förenklade 
riktlinjer (G4) som gäller från 2015 och juryn hoppas 
att dessa ska förenkla för bolagen att fokusera på de 
väsentligaste hållbarhetsaspekterna istället för alla.
En utveckling som juryn skulle vilja se inom detta 
område är enklare och tydligare information kring 
de företagsspecifika och direkt värdepåverkande 
hållbarhetsfrågorna i årsredovisningen. Det 
kanske inte alltid är samma information som en 
hållbarhetsanalytiker efterfrågar men det ger i alla 
fall tillräckligt för den finansiellt intresserade läsaren. 
För att kunna göra detta måste bolagen våga ta 
ställning och säga att ”just dessa hållbarhetsfrågor” 
är så viktiga för oss att de kommer vi redovisa och 
följa upp i den vanliga årsredovisningen. Dessa frågor 
skiljer sig mycket mellan bolagen och det är därför 
inte lämpligt att alla bolag ska redovisa samma 
information eller nyckeltal. 

Stockholmsbörsens största bolag H&M har på 
sidorna 34-35  bra, tydligt och kortfattat beskrivit 
sina huvudsakliga hållbarhetsmål och hur de 
utvecklats. Juryn tycker att H&M:s exempel utgör 
en bra mall för hur andra bolag skulle kunna göra 
detta område mer tillgängligt och intressantare 
för finansiella analytiker och investerare. Ett 
område som är särskilt viktigt för H&M gäller hur 
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bolaget hanterar sina underleverantörer i den s.k. 
uppförandekoden. H&M är aktiva inom detta område 
det framgår också kortfattat hur man beaktar frågor 
kring arbetsmiljö, löneläge, reglerad arbetstid och 
arbetstagarrättigheter. 

Även Fabege redovisar kortfattat, tydligt och enkelt 
sina hållbarhetsmål. 

Ett bolag med tydliga miljömål som direkt kan 
påverka bolagets värdering är t ex Boliden. De visar 
på sidan 21 tydligt sina konkreta miljömål. För ett 
tjänstebolag är normalt direkta miljömål ganska 

ointressanta ur ett värderingsperspektiv utan det är 
viktigare att bedöma hur de hanterar sina sociala 
mål såsom personalomsättning, utbildningsnivå, 
könsfördelning och nöjdhet bland medarbetare 
och kunder. Ett bra exempel här är ÅF som i sin 
årsredovisning fokuserar på medarbetarna och deras 
betydelse för bolagets framgång på sidorna 6-12. 

Ett tredje och avslutande hållbarhetsområde som 
skulle kunna få större betydelse för vissa bolag är 
det som rör affärsetik, korruption och inte minst 
skatter. När det kommer till god affärsetik är det en 
självklarhet att bolagen tar avstånd mot korruption. I 
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vissa branscher är det dock vanligare och det är 
därför viktigt att inte bara säga att man tar avstånd 
utan också faktiskt visar hur det sker. Ett bra 
exempel utgör Skanska som redan i inledningen av 
årsredovisningen anger att bolaget ska vara ledande 
i branschen, bland annat när det gäller etik vilket 
sedan följs upp i ett eget kapitel på sidan 21. Där 
är bolaget tydligt med att det har ett noll-mål när 
det gäller etiska överträdelser. Att som bolag vara 
rättvis och ta sitt samhällsansvar och inte till varje 
pris undvika att betala skatt är en annan fråga som 
kommit upp i kölvattnet kring vinster i välfärden 

och riskkapitalbolagens skattekonstruktioner. 
Avancerade skatteupplägg har liten allmän 
acceptans och större kapitalplacerare som placerar 
allmänhetens kapital måste ta hänsyn till dessa mer 
etiska frågeställningar.

Skattekostnaden är överhuvudtaget ett misshandlat 
område inom finansiell rapportering då den siffra 
som redovisas i resultaträkningen normalt är 
svårtolkad och ganska ointressant. I skattenoten 
finns till följd av upplysningsregler normalt en 
bra förklaring till avvikelsen från den nominella 
skattesatsen. Även denna information blir dock 
ofta svårhanterlig och det är normalt enklast 
att förstå skattebetalningarnas storlek genom 
att titta i kassaflödesräkningens ”betald skatt”. I 
årsredovisningarnas framvagn är det ovanligt att 
hitta kvalitativ information kring hur bolaget tänker 
kring skattefrågan. Siffran ”betald skatt” borde ju 
kunna vara ganska enkel att diskutera kring. Vissa 
bolag gör detta, framför allt fastighetsbolag, men 
juryn skulle gärna se att fler bolag tar chansen att 
tydligare beskriva varför skatten blivit som den blivit 
och även i ett större perspektiv hur man ställer sig 
till dessa frågor. Ett exempel på en tydlig skattenot 
finns i det redovisningsmässigt starkt kritiserade 
bolaget Eniro. Vi i juryn har ju ingen möjlighet att se 
om de siffror som redovisas är korrekta men vi kan 
däremot konstatera att deras skattenot 6 på sid 77 
är ovanligt tydlig. Det vi saknar, som i nästan alla 
andra bolag, är en kvalitativ diskussion kring hur 
bolaget tänker kring just skatter. Vilken policy har 
bolaget? Påverkar ny skattelagstiftning? Vilka etiska 
ställningstaganden gör man? Man får inte glömma 
bort att skatt är en kostnad som alla andra, om än 
mer försummad informationsmässigt. Dessutom är 
det oftast den kostnad som kan komma att fälla ett 
bolag i finansiell knipa eftersom skattemyndigheter 
normalt inte går att ”förhandla” med.
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Förvärv
Bolagen noterade på Nasdaq Stockholm har aldrig 
haft så starka balansräkningar som idag. Det är en 
följd av flera års goda vinster, framför allt drivet 
av besparingar och effektiviseringar. Bolagens 
kassaflöden har dessutom varit ännu starkare. 
Få torde ha missat diskussionen om att bolagen 
investerar mindre än vad de har finansiellt utrymme 
till enligt deras mål. Det gäller såväl investeringar i 
produktionskapacitet som förvärv. 

Men trots att den förvärvsvåg som många bedömare 
spått alltså har uteblivit, sker det en hel del 
bolagsköp. Många bolag på Nasdaq Stockholm  
bygger tillväxtmålen på att de gör förvärv, vid sidan 
av den organiska tillväxten. Det gäller framför allt 
bolag i mogna branscher som till exempel verkstad 
och basindustri, som skogsbolagen. 

Förvärv är alltså en viktig faktor för att bedöma 
ett bolag. Mot den bakgrunden är det viktigt att 
bolagen i sina årsredovisningar har med relevant 
och rik information kring genomförda förvärv. Precis 
som vid tidigare tillfällen då juryn gått igenom det 
här området är det vår uppfattning att bolagens 
redovisning här är ojämn. 

IFRS har bidragit till att redovisningen av förvärv i 
förvaltningsberättelsen avsevärt förbättrats. Men i 
de mer beskrivande delarna av årsredovisningen, 
”framvagnen”, går utvecklingen långsamt och väl 
många bolag är svaga här. Allt för ofta beskrivs 
genomförda förvärv under året bara i förbigående 
och sällan med mer information än den som går att 
finna i pressreleasen i samband med förvärvstillfället. 

Juryn har tittat extra noga på bolag där förvärv är en 
viktig del av strategin. Ett bolag som kan fungera 
som ett bra föredöme är SKF, ett bolag som 

förvärvat hela 24 bolag sedan 2003 och genomförde 
två stora förvärv 2013. Strategin bakom dessa två 
förvärv, synergieffekter, utmaningar med mera 
beskrivs på ett fylligt sätt tidigt i årsredovisningen. 
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Men SKF, precis som många andra bolag, är sparsmakad 
i sin årsredovisning kring andra viktiga faktorer 
runt förvärven. Juryns åsikt är att bolagen har stora 

möjligheter att i årsredovisningen bidra med relevant 
och viktig information kring detta viktiga område. Till 
exempel skulle en uppföljning av tidigare års förvärv, 
lyckade som misslyckade vara intressant läsning. En 
analys av vad som gjorts rätt eller fel är klart 
relevant information för en investerare, samt vilka 
lärdomar bolaget har dragit av detta. Vi skulle också 
gärna se en beskrivning av hur organisationen kring 
förvärvsverksamheten ser ut. VD-ordet är en bra 
sektion för att föra övergripande resonemang kring 
till exempel prisnivåer, konkurrens om förvärvsobjekt, 
tillgång på intressanta bolag och så vidare. 

Men allra viktigast är att i årsredovisningen förklara 
själva strategin kring förvärvsprocessen: hur bolaget 
bevakar marknaden, vilka faktorer det tittar på i 
förvärvsprocessen, hur hållbarhetsperspektiv vägs in 
och så vidare. 

Glädjande nog finns det många lovande exempel 
bland börsens mellanstora bolag, som även 
storbolagen faktiskt skulle kunna lära sig av. Ett 
exempel är årets vinnare i Small Cap, IT-konsulten 
Addnode som varje år publicerar en årsredovisning 
av mycket god kvalitet. Bolaget samlar här på ett 
ställe information om förvärvsstrategi, historik och så 
vidare. Detta är något andra bolag kan lära sig av då 
förvärvsrelaterad information ofta är utspridd.)

Indutrade är ett slags industrikonglomerat vars hela 
affärsidé är att förvärva och förvalta industribolag. 
Att bolaget därför noga beskriver sin förvärvsprocess 
är därför viktigt och positivt. Bolaget gör det också 
på ett pedagogiskt och bra sätt som andra bolag 
skulle kunna ta efter. 

Även Systemair, som varje år publicerar en bra 
årsredovisning, lyckas på ett intressant sätt beskriva 
sin förvärvsstrategi. En bra bild ges inte minst av att 
Systemair beskriver ett stort förvärv som gjordes 
2013 ur många olika perspektiv. 
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Den formella bolagsstyrningsrapporten
Ett inslag som sedan en del år tar upp ett 
betydande utrymme i de flesta årsredovisningar 
är avsnittet bolagsstyrning inklusive den formella 
bolagsstyrningsrapporten.

För två år sedan gav vi i den här skriften några 
exempel på hur bolagen kan göra avsnittet mer 
tillgängligt genom att bland annat arbeta mer med 
grafik. Med hjälp av en pedagogisk illustration blir 
det tydligt för läsaren hur koncernen med dess olika 
beslutsnivåer är uppbyggd. Det går också att på ett 
överskådligt sätt som drar blickarna till sig beskriva 
styrelsearbetet över en årscykel med hjälp av grafik.

Genom att inkludera bolagsstyrningsrapporten i 
förvaltningsberättelsen, vilket många bolag numera 
gör, undviks en del upprepningar med samma 
eller liknande formuleringar på mer än en plats i 
årsredovisningen.

En annan modell som tillämpas av Nolato, 
årets vinnare i klassen för medelstora 
företag, är att publicera en sammanfattning 
av bolagsstyrningsrapporten i den tryckta 
årsredovisningen och hänvisa till den kompletta 
rapporten på hemsidan. Genom denna modell sparar 
Nolato cirka fyra sidor i den tryckta versionen.

Electrolux, en av juryns favoriter i 
storföretagsklassen, använder en mer traditionell 
modell. Bolagsstyrningsrapporten som har placerats 
i slutet av årsredovisningen omfattar 18 sidor 
inklusive fylliga presentationer av styrelse och 
ledning samt en omfattande redogörelse över ”Intern 
kontroll av finansiell rapportering”.

Genom att flitigt använda grafikens möjligheter 
lyckas Electrolux, trots omfånget och textens formella 
karaktär, presentera en bolagsstyrningsrapport som 
gör information som i många fall kan uppfattas som 
torr och tråkig enkelt lätt tillgänglig och intressant för 
en bred läsarkrets.

Det finns också företag som valt att lämna 
bolagsstyrningsrapporteringen helt utanför 
årsredovisningen utöver några korta formuleringar 
som av legala skäl måste finnas med i 
förvaltningsberättelsen. Det tycker vi i juryn är ett 
ganska dåligt alternativ. Ett exempel är Tele2 som 
under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport” endast 
hänvisar till att rapporten finns tillgänglig på bolagets 
hemsida.
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Utrymme för ökad interaktion 
årsredovisning – hemsida
Utöver nyss nämnda exempel på hur 
bolagsstyrningsfrågor kan sammanfattas i 
årsredovisningen och i sin helhet presenteras på 
företagets hemsida finns det en rad exempel på 
information som inte nödvändigtvis behöver finnas i 
den tryckta årsredovisningen. Framför allt gäller det 
information som ofta förändras. Samtidigt bör det 
finnas tydliga hänvisningar till hemsidan och var på 
hemsidan informationen kan hittas.

Här är några exempel på information (utan inbördes 
prioritering) som ofta förekommer i årsredovisningar 
där det lämpar sig särkilt bra med hänvisning till 
uppdaterad information på hemsidan.

 y Förteckning över analytiker som följer bolaget

 y Förteckning över större aktieägare

 y Uppdaterad kursinformation inklusive information 
om aktiens totalavkastning

 y Substansvärdesuppdatering (gäller huvudsakligen 
investmentbolag)

 y Förteckning över pressmeddelanden

 y Valberedningens sammansättning

 y Uppdaterad presentation av styrelse och ledning

 y Diverse hållbarhetsdata

Några exempel på annan information där det lämpar 
sig med hänvisning till webben är inspelade VD-
intervjuer och rapportpresentationer inklusive 
presentationsmaterial samt information från 
kapitalmarknadsdagar. I SKF:s årsredovisning 
finns till exempel en överskådlig och pedagogisk 
hänvisning till koncernens finansiella hemsida.

Innehållets tillgänglighet 
För vissa företag är det enklare än för andra att 
illustrera sin verksamhet; konsumentföretag och 
företag med designade produkter har av naturliga 
skäl ett stort urval av bilder att använda, som 
exempelvis Cloetta, Volvo och Electrolux. Med risk 
förstås att årsredovisningen mer känns som en 
reklambroschyr. Business-to-business-företag med 
artificiella produkter kan också sticka ut genom att 
spela lite med idéer och grafiska val. Rottneros 2013 
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är ett bra exempel som i grafiskt grälla moment 
skriker ut ”Pulp is our passion” (”Massa är vår 
passion”). Här får man verkligen förståelse för att 
man brinner för sin affär!

Enea använder omslaget till att signalera 
sitt huvudbudskap ”Enea driver den trådlösa 
infrastrukturen” och leder denna illustration in i sin 
berättelse där läsaren har goda möjligheter att ta till sig 
i alla de sammanhang som Eneas produkter används. 

IAR Systems som tar ut svängarna i både färg och 
form med ett liggande format anpassade för läsning 
digitalt i gult med flera olika språk och karta som 
grafisk illustration. Budskapet är marknadspotential 
och internationell expansion. 

Holmens omslag väcker vid en första blick inte 
ögats intresse, men känslan att hålla i den tryckta 
versionen är spännande; ett reliefomslag som leder 
tanken till trä. Omslaget är dessutom tryckt på 
Invercoat som är en av Holmens starkaste produkter 
inom förpackningar, det vill säga en pappersprodukt 
från de egna leden. Det är förstås inte många bolag 
som har möjlighet att trycka på sina egna produkter, 
men att Holmen utnyttjar just det är spännande. 

Innehållet i en årsredovisning kan vara väldigt 
komplext men med smarta bildlösningar, layout och 
design går det att göra svåra och omfattande avsnitt 
läsvärda och enklare att förstå. Det finns många 
goda exempel på hur strategier, riskanalyser och 
verksamhetsbeskrivningar kan göras pedagogiska.

Volvo visar med en enkel grafisk figur hur hela 
affärsstrategin hänger ihop. SKF har en översiktlig 
matris över de viktigaste frågorna i bland annat 
hållbarhetsarbetet. Rottneros leker med grafiska 
element för att tydliggöra verksamhetsbeskrivningen. 

Cloetta djupdyker i varumärken vilket är tacksamt 
bildmässigt. Medivir bjuder läsaren på kunskap om 
hepatit.

Innan varje årsredovisningsproduktion startar 
bör företaget ställa sig frågan; vem gör vi 
årsredovisningen för? För börsbolag är svaret som 
regel ”aktieägarna och kapitalmarknaden”. Vissa 
bolag tullar på detta och försöker bredda sig vilket 
är en utmaning i sig. Cloetta går möjligen för långt 
i att försöka sälja produkter via sin årsredovisning. 
Efter 154 sidor godis infaller en viss mättnad. Ett 
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bolag som lyckas bättre i att paketera sitt ”sälj” 
i årsredovisningen är Addnode som på ett enda 
uppslag både får in verksamhetsbeskrivning av ett 
affärsområde och tre case med kundfokus. 

Att se till tillgängligheten handlar också om omfång. 
Det är lätt att skriva långt, svårt att skriva kort. Det 
stämmer också i den finansiella världen. Stora bolag 
har av naturliga skäl större möjligheter att göra 
mer omfattande årsredovisningar. Däremot är det 
inte självklart att ett stort bolag gör en mer läsvärd 

årsredovisning. Som ofta i kommunikation, handlar 
det om att våga fokusera, koncentrera och välja bort. 

Det är därför anmärkningsvärt att flera stora bolag 
gör årsredovisningar som är runt 200 sidor. Banker 
må vara lite förlåtna, här har regelverket tvingat 
fram enorma mängder finansiell information. Men 
SKF spränger 200-sidorsgränsen och Volvo använder 
190 sidor. Visst, i Volvos fall finns det många fina 
reklambilder att skryta med men är det angeläget för 
den som vill sätta sig in i Volvos finansiella ställning? 

Mindre bolag har av naturliga skäl ofta 
årsredovisningar med färre sidor. Mest imponerande i 
grenen komprimering är Partnertech som lyckats göra 
en fulländad årsredovisning inklusive det mesta på 
bara 54 sidor. Nyckeln till den slimmade produkten är 
att man har gått hela vägen och integrerat de 
beskrivande delarna från framvagnen med den 
reviderade förvaltningsberättelsen vilket gör att 
information inte behöver upprepas. Vinstdispositionen 
ligger redan på sidan 12. Naturligtvis blir det lite 
kompakt men det bevisar ändå att det går att göra en 
bra årsredovisning på ganska få sidor. Och det tar inte 
läsaren en hel arbetsdag att läsa igenom den då en 
årsredovisning på 100 sidor tar ungefär fyra timmar 
att läsa från pärm till pärm. 

Enea har också kommit långt med att på enbart 58 
sidor göra en årsredovisning som genom välskrivna 
och pedagogiska texter samt illustrationer ger läsaren 
en god inblick i företagets verksamhet.

Rottneros använder 72 sidor och har ändå skapat sig 
utrymme för att leka med grafik.

Bland de stora bolagen är Holmen ett mycket bra 
exempel med sina 100 sidor. Holmen har jobbat 
igenom sin formella del (förvaltningsberättelse) 
med den informella (framvagnen) och lyckas ändå 
få in en stor del av sin hållbarhetsredovisning. 
Genom formatet och att ha vinnlagt sig om att 
tänka på läsaren har Holmen lyckats med en riktigt 
bra årsredovisning. Däremot är det förvånande att 
exempelvis VD-ordet är inklämt med liten grad och 
inte en enda mellanrubrik. Komprimering kan ibland 
gå ut över läsbarhet. 

First North – genomgång av de största 
bolagens årsredovisningar

Juryn har under flera år funderat på att göra en 
kortare genomgång av de största bolagen som 
ligger utanför börsen och som handlas på First 
North. Vi har tidigare varit tydliga med att den 
största utvecklingspotentialen finns bland de små 
och medelstora bolagen på börsen. Det är där vårt 
arbete kan göra störst nytta med idéer, förslag samt 
goda exempel från bolag som kommit längre när det 
gäller informationskvalitet. I denna genomgång har 
vi bara skrapat på ytan genom att studera de tio 
största bolagen utifrån marknadsvärde på First North 
men det är i alla fall en start i arbetet att förbättra

informationskvaliteten på de mindre listorna som 
finns utanför börsen.
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Bolag på First North behöver inte följa de 
internationella koncernredovisningsreglerna IFRS utan 
det går alldeles utmärkt med årsredovisningslagen 
och lokal lagstiftning. Detta gör att jämförelsen kan bli 
lite haltande. Av de tio största bolagen vid utgången 
av 2013 på First North redovisade 7 st enligt IFRS. 
Lite förvånande för oss fanns det ingen koppling alls 
till kvaliteten i övrigt utan de bolag som redovisade 
enligt ÅRL hade lika bra eller bättre redovisningar 
än de som redovisade enligt IFRS. I korthet kunde vi 
också konstatera att ungefär hälften har tagit fram 

”börsmässiga” årsredovisningar som var väl i klass 
med ”bra” årsredovisningar på ”Small Cap”-segmentet 
och den andra hälften var av sämre kvalitet.
Eftersom vi endast studerade de största bolagen på 
First North ligger det nära tillhands att kvaliteten 
på årsredovisningarna i de mindre FN-bolagen inte 
är den bästa. I några av dessa ändå ganska stora 
bolag får man den gamla känslan av att sitta med en 
gammal dator i DOS-miljö och inklippta exceldiagram. 
Undermåligt för bolag med marknadsvärden på 500 – 
1 500 mkr. 
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Bland de bolag som gjort utmärkta redovisningar 
finns det finansiella konglomeratet Catella, 
biomedicinska Immunicum, betalningsbolaget DIBS 
Payment samt vindkraftbolaget Eolus Vind. 

Catella har tagit fram en mycket ambitiös årsredovisning 
på 108 sidor som väl skulle platsa bland de bättre på 
Small eller Midcap-listorna. Allt väsentligt är med  
men juryn saknar ett övergripande strategi 
och målavsnitt samt även en bra riskbeskrivning. 
Affärsområdes-beskrivningen är utmärkt och 
intervjuer med ledande personer inom de olika 
delarna ger en bra insikt i det lite spretiga bolaget. 

Immunicum har tagit fram en klassisk biomedicinsk 
årsredovisning. Det är bra att tidigt ha med 
bolagets milstolpar med investeringsbelopp. Som 
i alla läkemedels och utvecklingsbolag blir 
marknadsavsnittet för allmänt och det är svårt att 
koppla till effekten på de egna preparaten. Bolaget 
har också gjort ett ambitiöst försökt att ”positionera” 
de olika projekten i en utförlig och uppskattad tabell.

I övrigt har bolaget en ordinär förvaltningsberättelse 

och totalt sett en bra årsredovisning.

Betalningsföretaget DIBS Payment har också tagit fram 
en allmänt sett bra årsredovisning där de flesta viktiga 
områden finns med. Däremot är djupet i informationen 
lite för dåligt för att det ska bli en riktigt bra produkt. 
Grunden finns dock där och skulle bolaget tåga vidare 
mot huvudmarknaden är det mesta grundlagt, det är 
bara att fördjupa och bredda informationen. 
Layouten skulle också kunna göras lite mer tilltagande.

Även vindkraftbolaget Eolus Vind är ett bolag som 
lagt ned så mycket tid och resurser som krävs för 
att göra en årsredovisning som är väl i klass med 
börsnoterade bolag i samma storleksklass.

De andra större energibolagen som dominerar bland 
de större bolagen på First North har svårare att 
övertyga och de kan med fördel ta efter de idéer och 
den presentationsteknik som används av small cap-
bolaget PA Resources som trots en svag finansiell 
ställning, årligen tar fram en utmärkt 
branschledande årsredovisning.

Introduktionsprospekten – goda 
kunskapsförmedlare i formell förpackning 
Introduktionsaktiviteterna har efter några 
års stiltje tagit fart på börsen. Sedan slutet av 2013 
har ett femtontal aktier börjat handlas på börsens 
huvudlista. I några fall handlar det om aktier som 
tagit klivet upp från att tidigare ha varit noterade 
på någon av de mindre svenska marknadsplatserna. 
Det finns också ett par exempel på aktier som 
parallellnoterats. Aktierna har alltså sedan tidigare 
handlats på någon utländsk börs.

Ungefär tio aktier har tillkommit under det senaste 
året, företag som är helt nya bekantskaper på 

börsen. Vi har i juryn för Bästa Redovisningen



26

gjort en översiktlig genomgång av 
nyintroduktionsprospekten. Inför nästa 
år har vi planer på en något mer omfattande 
specialgranskning av årsredovisningarna från de 
företag som noterats på Nasdaq Stockholms 
huvudlista under 2014.

Ett inledande konstaterande efter en titt på 
introduktionsprospekten är att de är starkt styrda 
av formalia. Ett bolag som ska in på börsen måste 
förhålla sig till ett mycket omfattande regelverk. 
Följden blir att ett prospekt ofta omfattar 
åtminstone 150 sidor. Det mest omfattande vi 
har hittat i det senaste årets skörd är Com Hems 
259-sidiga prospekt. Alla inser att det knappast 
finns någon som sätter sig och läser ett sådant 
prospekt från pärm till pärm och det är knappast 
heller meningen.

I stället handlar det om att ”allt” ska finnas med,
med avsikt att minimera de framtida riskerna för den 
badwill och de sanktioner som kan uppstå om inte 
marknaden exempelvis informerats om alla risker 
som går att komma på. I Com Hems fall omfattar 
riskavsnittet 20 sidor. Texten innehåller en hel 
del viktiga påminnelser för den som funderar på 
att bli aktieägare i bolaget. Samtidigt beskrivs 
ett antal risker där relevansen måste betraktas 
som ganska begränsad. Com Hems omfattande 
riskredogörelse kan för övrigt jämföras med 
exempelvis läkemedelstillverkaren Recipharm. I det 
senare fallet anser de ansvariga för prospektet att 
det räcker med en riskbeskrivning på fyra sidor, trots 
att den verksamhet som Recipharm ägnar sig åt i 
flera avseenden måste vara väl så riskfylld som det 
som Com Hem gör.

Till de stora fördelarna med många prospekt är 
att läsaren via en förhållandevis objektivt skriven 

text får ta del av enormt mycket kunskap om den 
specifika bransch där företaget verkar. Recipharms 
prospekt erbjuder mycket goda möjligheter för den 
som snabbt vill lära sig mer om den internationella 
marknaden för läkemedelsmarknaden. På 
motsvarande sätt finns det i Scandi Standards 
prospekt en hel del ”matnyttig” information om den 
nordiska marknaden för livsmedel i allmänhet och 
kycklingmarknaden i synnerhet.

Den som orkar ta sig igenom de 18 sidor som 
marknadsöversikten i Com Hems prospekt omfattar 
kan efter genomläsningen med all säkerhet en hel 
del om den svenska marknaden för kabel—och 
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telekommunikationstjänster, förutsatt naturligtvis 
att läsaren förstår många av de tekniska termer som 
förekommer i texten. Förståelsen underlättas dock 
av att det finns en del färgglad grafik insprängd i just 
marknadsavsnittet. I övrigt saknas förklarande grafik 
nästan helt.

Just vad gäller den grafiska utformningen tvingas 
ofta prospektproducenten till ett antal tuffa 
kompromissbeslut. Mer bilder och mer grafik skulle 
helt enkelt göra de redan mycket omfattande 
prospekten ännu tjockare sett till sidantalet. 
Förutsättningarna skiljer sig dessutom åt beroende 
på inom vilken bransch som företaget verkar. Ett 
företag som Com Hem, vars tjänster är ”tekniskt 
svåra” och inte ”syns på bild” har naturligtvis i 
det här avseendet ett handikapp jämfört med 
exempelvis fönstertillverkaren Inwido som utnyttjar 
de möjligheter som produkterna ger till att publicera 
vackra bilder i prospektet.

En av de branscher som har det enklast i det här 
avseendet är fastighetsbolagen som ofta har ett 
rikligt bildmaterial att visa upp på fina fastigheter 
och vackra stadsmiljöer. Det är kanske just därför 
som ett par av de grafiskt sett mer tilltalande 
prospekten kommer just från ett par fastighetsbolag 
vars verksamhet dessutom är förhållandevis enkel 
att beskriva i text.

Besqabs beskrivning av genomförda projekt
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Vinnare i 
kategori

Large Cap

Mid Cap

Small Cap
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Till årets vinnare har juryn utsett Atlas Copco AB. 

Det är ingen slump att Atlas Copco står på 
vinnarpallen i år. I årets redovisning har dessutom 
det grafiska formspråket utvecklats och juryn, 
som under flera år haft den med som en av 
favoriterna, placerar därför med glädje Atlas Copcos 
årsredovisning på vinnarpallen.

En viktig del i bolagets framgång är att man vågat 
sålla i informationen vilket gör årsredovisningen till en 
produkt med hög precision och tempo där det framgår 

att Atlas Copco är ett välskött bolag med ordning och 
reda. Redan på de inledande nio sidorna har Atlas 
Copco presenterat en god sammanfattning av resultat, 
verksamhet, affärskoncept och själ. Det sistnämnda 
illustreras bland annat av ett eget avsnitt kring ”Så här 
gör vi affärer”.  Eftersom Atlas Copco är en jättelik 
sammansättning av industriprocesser bidrar avsnittet 
inte bara till att ge kött och blod till koncernen utan 
förklarar också hur man skruvar i dessa processer för 

att få verksamheten att fungera och förbättras. 

En av de betydande fördelarna med Atlas Copcos 
redovisning är att läsaren slipper upprepningar. Det 
går att ta till sig helheten utan att behöva bläddra 
fram och tillbaka i redovisningen och läsa den flera 
gånger. Förvaltningsberättelsen som börjar redan på 
sidan 14 innehåller försäljnings och resultatbryggor 
på både koncern och affärsområdesnivå. Det är 
slimmat, översiktligt och mycket bra. 
Informationen om affärsområdena har en enkel och 
tydlig struktur, emellanåt kan den bli lite pratig, men 
det viktigaste finns med.

Vissa avsnitt, exempelvis kring FoU och 
medarbetarna kan upplevas som väl slimmade, 
medan andra korta avsnitt må vara korta men känns 
synnerligen genomarbetade. Ett exempel 
på det senare är avsnittet ”Risker, riskhantering och 
möjligheter” där Atlas Copco beskriver sina löpande 
åtgärder att minimera olika slags risker, och 

dessutom redovisas den andra sidan av myntet av

att hantera riskerna, nämligen de möjligheter för 
bolaget som uppstår av åtgärderna, exempelvis ökad 
konkurrenskraft. Beskrivningen ger läsaren 
ytterligare en dimension där utmaningen kan vändas 
till något positivt. 

Atlas Copco är en mycket värdig vinnare i klassen 
”Large Cap”.

Large Cap

AtlAs copco
Årsredovisning 2013 

Atlas Copco åstadkom ett bra  
resultat i ett blandat affärsklimat
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Mid Cap

Till årets vinnare har juryn utsett Nolato AB. 

Nolato levererar varje år en kommunikativ, begriplig 
och översiktlig årsredovisning. Med små förbättringar 
och nya grepp räckte den i år ända fram. 

Alla de väsentligaste delarna finns med i Nolatos 
årsredovisning och gås igenom tydligt och begripligt, 
ofta med hjälp av relevant grafik och tabeller som 
hjälper till att få en snabb och god överblick av 
verksamheten samt bolagets utmaningar. 

VD-ordet är något långt men också intressant och 
ärligt skrivet. Ett intressant grepp är att koppla 
bolagets värderingar till lönsamheten. På samma 
tema levererar Nolato ett bra hållbarhetsavsnitt 
där de viktigaste hållbarhetsmålen följs upp och 
kommenteras.

Affärsgenomgångarna är gedigna, utan att bli för 
långa, är stringent skrivna och får ett extra plus 
för bra tabeller där de strategiska målsättningarna 
tydligt följs upp. 

Ett exempel på den bra grafiken finns i det tidiga 
riskavsnitt där bolagets möjliga risker beskrivs i 
ett tydligt diagram som sedan mer i detalj på ett 
utmärkt sätt gås igenom i förvaltningsberättelsen. 
Ett enkelt sätt att tydligöra riskerna i framvagnen 
utan att tumma på omfattningen eller att lämna 
informationen dubbelt. 

I anslutning till det tidiga riskavsnittet redovisas 
också Nolatos finansiella mål och hur de har uppfyllts 
på ett utmärkt sätt.

Men även vinnare har saker att jobba med, i Nolatos 
fall handlar det om att göra layouten mer attraktiv. 
För ett bolag av Nolatos storlek och med dess ganska 
komplexa verksamhet kunde årsredovisningen 
faktiskt också kunna vara något fylligare, vilket 
annars sällan är juryns åsikt. 

Sammantaget är Nolato en mycket värdig vinnare i 
kategorin ”Mid Cap”. 
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Small Cap

Till årets vinnare har juryn utsett AddNode AB 

2013 års bästa årsredovisning i småbolagsklassen 
blev Addnode Group AB vars affärsidé är att driva 
och utveckla IT-bolag.

Addnodes årsredovisning är inte den mest 
innehållsrika och inte heller den med mest eller 

bäst information inom varje enskilt område. Däremot 
är den ett föredöme vad gäller överskådlighet, 
enkelhet och tydlighet. Detta utan att på något sätt 
vara ytlig. Alla de delar som juryn efterfrågar i en 
bra årsredovisning finns med och lagom mycket. 

När det kommer till mängden text torde den vara en 
av de tunnaste av alla börsbolag men med tydliga 
tabeller, diagram och grafisk formgivning är det ett 
nöje att ta sig igenom bolagets verksamhet som ändå 
inte är alldeles lätt att beskriva. 

Framvagnen som är den som juryn framför allt 
fastnat för, är på totalt 30 sidor.  Då finns det 
mesta med som man som läsare efterfrågar.  
Sammanfattning av verksamheten, affärsidé, mål med 
uppföljning, utförlig förvärvsinformation, beskrivning 
av marknader och ett mycket bra riskavsnitt. 
Sen har man ändå plats för en mer detaljerad 
verksamhetsgenomgång. Femårsöversikten är grafisk 
behandlad för att bättre spegla bolagets långsiktiga 
utveckling och dessutom med kommentarer kring 
viktiga händelser. Aktieavsnittet är av normal storlek 
och omfattning men ett plus för två kursgrafer, en för 
2013 och en över en längre period. 

Förbättringspotentialen finns i en bättre diskussion 
kring målet EBITA, mer finansiell information kring 
varje genomfört förvärv samt information om 
konkurrenter.

En mycket värdig vinnare 2013 mot bakgrund av 
att juryn i stort sett var enig redan efter den första 
omröstningen om vilket bolag som skulle stå som 
vinnare i denna klass.
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Atlas Copco
Upplaga: 3 500 svenska och 3 500 engelska

Grafisk formgivning och produktion: Atlas Copco AB, Griller Grafisk Form AB, Text Helene AB

Tryck: Elanders

Addnode
Upplaga: 2 000 svenska och 1 000 engelska

Grafisk formgivning och produktion: Addnode Group och Oxenstierna & Partners

Tryck: Åtta45     

Nolato
Upplaga: 3 000 svenska och 1 000 engelska 

Grafisk formgivning och produktion: Andrarum AB

Tryck: JMS, Vellinge

Tekniska uppgifter
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