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OM ÅRETS BÖRSBOLAG
Sveriges mest omfattande tävling inom
finansiell kommunikation
Årets börsbolag är Sveriges mest omfattande tävling inom finansiell kommunikation och
investerarrelationer. Tävlingen startades 1980
av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton
sedan 2007. I samband med detta infördes de tre
deltävlingarna: Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport samt Bästa IR-webbplats som ligger
till grund för totalresultatet idag.
För ökad transparens
Syftet med Årets börsbolag är att höja ambitionsnivån hos bolagen, skapa praxis gällande finansiell och icke-finansiell information till bolagens
alla intressenter samt uppnå en mer enhetlig
rapportering. En transparent informationsgivning
till bolagens alla intressenter kan resultera i en
minskad riskpremie och en mer rättvis värdering.

Ett bolag omnämns Årets börsbolag
Endast ett bolag kan bli Årets börsbolag, oavsett
vilken lista som bolaget är noterat på. Vinnaren är
det bolag med bäst totalresultat i de tre deltävlingarna Bästa årsredovisning, Bästa delårsrapport
och Bästa IR-webbplats. Hedersomnämnande
lämnas till de bolag med bäst resultat i respektive
deltävling.
Kriterier för tävlingen
Tävlingen Årets börsbolag omfattar bolag med
säte i Sverige som är primärnoterade på Nasdaq
Stockholms samtliga listor, NGM Equity Stockholm, First North samt First North Premier.
Bolag som önskat delta har själva fyllt i en självutvärdering utifrån kriterier i respektive deltävling.
Tävlingskriterierna är baserade på internationell
forskning inom området för investerarrelationer
och utformade i samband med Aktiespararna.
Bedömningen av resultaten är kvantitativ och har
sedan kvalitetssäkrats av Kanton.

BÄSTA
ÅRSREDOVISNING

BÄSTA
DELÅRSRAPPORT

BÄSTA
IR-WEBBPLATS
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INLEDANDE ORD
Tack för ännu en säsong
Den 26 september höll Kanton det årliga avslutningseventet för Årets börsbolag 2018, i och
med det och detta kompendium rundar vi nu
av ännu en ÅBB-säsong. Jag vill tacka alla som
varit delaktiga under året som gått; deltagarna
på eventet och i tävlingen, alla som hjälpt till med
kvalitetssäkring och planering, samt alla de bolag
som, även om de inte deltar i tävlingsmomentet,
fortsätter använda sig av kriterierna och bidrar
med intressanta frågeställningar, diskussioner
och återkoppling. Vi är väldigt glada över att så
många bolag använder kriterierna som ett verktyg för att förbättra den finansiella kommunikationen vare sig de aktivt deltar i tävlingen eller ej.
Wallenstam vinnare av Årets börsbolag 2018
I år riktar vi ett stort grattis till Wallenstam som
stod som välförtjänt segrare av Årets börsbolag
2018 tack vare sin konsekvent höga nivå i samtliga
kanaler. Wallenstam har inte enbart under lång
tid bibehållit en hög nivå inom både rapportering
och IR-webb utan också kontinuerligt förbättrat
många områden. I år vann de med imponerade
96 av maximala 102 poäng. Självfallet gratulerar vi
även årets vinnare i de respektive deltävlingarna;
Cloetta (Bästa IR-webb) Atrium Ljungberg (Bästa
delårsrapport) och Platzer (Bästa årsredovisning).
Årets tävling var ovanligt jämn; bland årsredovisningarna låg tre bolag bara poänget bakom
segrande Platzer och bland delårsrapporterna var
det publiceringsdatum som avgjorde deltävlingen. IR-webbens resultatlista är som tidigare mer
utspridd men även inom denna deltävling blir
det jämnare i takt med att hemsidan blir ett allt
viktigare IR-verktyg.

Årets spaning
Inför årets upplaga var kriterierna i stort oförändrade jämfört med föregående år, men vi fortsatte
att harmonisera deltävlingarna för att göra bedömningen mer konsekvent. Den stora nyheten
inför året var istället granskningen av bolagen på
OMX Nordic 40-listan som vi använt oss av som
en statistisk referenspunkt. Tillsammans med
kvalitetssäkringen av de deltagande bolagen har
vi genom granskningen hämtat in nyttig kunskap som vi har för avsikt att titta närmare på och
dela med oss av i detta kompendium.
Årets börsbolag 2019
Under hösten och vintern återkommer vi med
mer information om Årets börsbolag 2019. Fram
till dess hoppas jag att detta kompendium
kommer er till god användning och önskar er en
trevlig höst och ett lycka till med årets projekt!
Med vänliga hälsningar

Stefan Pedersen
Manager, Kanton

Svenska bolag bland de främsta i världen
Årsredovisningar bland svenska bolag och bolag
som har rötter i Sverige anses vara bland de främsta i världen. Exempelvis fick förra årets vinnare
av ÅBB, Cloetta, i den senaste utgåvan av Annual
Report on Annual Reports1 högsta möjliga betyg
i rankingen. Kort sagt har alla bolag som placerar
sig högt bland svensk finansiell kommunikation
anledning till att känna sig nöjda och stolta över
sitt arbete.

1 https://www.reportwatch.net/annual-report-on-annual-reports-2019/
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VINNARE AV
ÅRETS BÖRSBOLAG 2018
Med maxpoäng i Bästa delårsrapport och topp två-placeringar i Bästa IR-webbplats och
Bästa Årsredovisning står Wallenstam som totalsegrare i Årets börsbolag 2018 med 96
poäng av maximala 102.

”Wallenstam erbjuder en heltäckande och tilltalande finansiell kommunikation oavsett
kanal. De högkvalitativa finansiella rapporterna kompletteras med en av börsens främsta
hemsidor där så väl kvantitativa data som kvalitativa beskrivningar och
videopresentationer uppdateras löpande. Tillsammans ger de tre kanalerna
intressenterna en omfattande men överskådlig inblick i bolaget och dess omvärld, vilket
för användaren innebär möjligheten att fatta välgrundade beslut.”

Vinnarna i Årets börsbolag 2018, Martin Lindqvist och Bengt Johansson från Atrium Ljungberg, Ida Benjaminsson och
Sara Abrahamsson Carlson från Wallenstam, Kristina Arelis, och Jessica Gårdmo från Platzer Fastigheter. Cloetta som
vann Bästa IR-webbplats 2018 hade ej möjligheten att närvara. Foto: Kanton
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VINNARE AV
DELTÄVLINGARNA 2018

Bästa årsredovisning 2018

”Platzer visar år efter år att de tar den finansiella rapporteringen på största allvar och årsredovisningen
2018 är inget undantag. Rapporten redogör användarvänligt och effektivt för bolagets verksamhetsår
och utveckling inom samtliga områden. Genom hela årsredovisningen löper en röd tråd som leder oss
igenom en tydlig berättelse om bolaget samt besvarar våra frågor om dess verksamhet och omvärld.”

Bästa delårsrapport 2018

”Atrium Ljungbergs delårsrapport fungerar som en utmärkt kvartalsuppdatering inte enbart gällande
den finansiella informationen utan även inom områden som marknadsbeskrivningar och hållbarhet.
Rapporten innehåller ett relevant och informationsrikt VD-ord och har en tilltalande och användarvänlig utformning samtidigt som den når ut till marknaden på effektivast möjliga sätt.”

Bästa IR-webbplats 2018

”Cloettas IR-webbplats har under flertalet år varit en av börsens främsta och har fungerat som ett
utmärkt exempel på hur bolag kan utnyttja denna kanal i symbios med övrig finansiell kommunikation. Besökaren möts här av kontinuerligt uppdaterad information och en gedigen databas av historisk
information som presenteras på ett kommunikativt, stilrent och användarvänligt vis. Den finansiella
informationen presenteras naturligt tillsammans med bolagsbeskrivningen vilket möjliggör en ökad
förståelse för var bolaget befann sig igår, var det befinner sig idag och vad det har för potential att uppnå imorgon.”
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KRITERIERNAS FOKUSOMRÅDEN
Inledande information
Uttalande från ledande befattningshavare
Bolagsbeskrivning
Nyckeltal
Webbsändningar
Kalendarium
Styrelse och bolagsstyrning
Aktien och ägare
Risk- och känslighetsanalys
Ordlista ch definitioner
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ÅRETS SPANING
Research och Metod
Under årets granskning av tävlingen gick vi,
förutom de tävlande bidragen, även igenom
årsredovisningarna från samtliga bolag på OMX
Nordic 40 för att se hur väl Nordens största bolag
uppfyller kriterierna i Årets börsbolag.
Kriterierna för Bästa årsredovisning innehåller 15
huvudkriterier fördelade på 43 poäng. Kriterierna
för de tre deltävlingarna presenteras i sin helhet i
slutet av detta kompendium.

OMX Nordic 40
består av de 40 största och
mest aktivt omsatta
aktierna på de nordiska
börserna.

Vi har under granskningen även plockat ut några
extra spaningar som inte täcks av kriterierna men
som vi ser trendar inom finansiell rapportering
just nu.

Vad vi fann
Omfånget på årsredovisningarna på OMX Nordic
40 har de senaste åren växt ordentligt och för
2018 landande de i snitt på 165 sidor. Om man på
det också rensar för tre bolag som valt att flytta ut
stora avsnitt ur årsredovisningen hamnar snittet
på 171 sidor, vilket kan jämföras mot 2010 då
snittet låg på 144 sidor. Ökningen av sidor speglar
sig inte i exempelvis en likartad ökning av poäng
i vår granskning; vars snitt ligger på strax under
25 av 43 möjliga. Vi uppmanar till transparens i
informationsgivningen men vill samtidigt belysa
vikten av att presenterad information är relevant,
användbar och användarvänlig.
Antal sidor i årsredovsiningen i snitt

171

Bland de mer iögonfallande bristerna hittar vi att
varken investment case eller affärsidé presenteras
av mer än vart femte av de granskade bolagen
trots att det är två grundläggande bitar i
IR-pusslet. Något som däremot nästan
omgående blev standard är att presentera de
Globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhet
har de senaste åren blivit en allt viktigare fråga
och vi är oerhört glada att se att så många vill
göra sitt för att bidra till en hållbar ekonomi och
utveckling. Dock känner vi en viss oro över att presentationen av de Globala målen i årsredovisningen kan bidra till ”green-washing” och uppmanar
därför bolag att bli mer konkreta i sina åtaganden, analyser och uppföljningar. Dessa och många
andra områden kommer vi gå igenom med lite
tips och goda exempel på kommande sidor.

144

2010

2018
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UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

VD- OCH ORDFÖRANDEORD
Tips för ett bra VD-ord
Förhåll dig till tidigare lämnad information
Se på VD-ord som länkar i en kedja. Följ upp föresatser och avsiktsförklaringar som lämnats i tidigare ord.

54 %
av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade ett ordförandeord, av
dessa kommenterade 69 % av
bolagen bolagsstyrningen.

Var balanserad
Ge en allsidig belysning av företagets utveckling
och VD:s sätt att fullgöra sitt uppdrag. VD-ordet bör
redogöra för såväl framgångar som motgångar.
Ingen verksamhet är fri från utmaningar och problem. Att utelämna eller tona ned dem skapar en
missvisande och ofullständig bild.
Var precis
Det måste vara möjligt att bedöma företagets
prestationer eller styrkor. VD bör använda en måttstock som är känd eller förstådd av läsaren. Avstå
från uttalanden som lämnar stort tolkningsutrymme. Kvantitativ information är att föredra framför
kvalitativ.
Använd data jämförbara över tid och med
företagets mål
Resultat ska inte bara vara jämförbara över tid, de
ska också kunna ställas mot till exempel företagets egna mål. Närmar sig företaget sina mål och
i vilken takt? Om företagsledningen duckar för en
diskussion om måluppfyllelse försvåras investeringsbeslut och utkrävande av ansvar.

ÅRETS SPANING
•

Uttalande från ledande befattningshavare blir
bättre, framförallt ordförandeord har blivit ett
vanligare inslag.

•

VD-orden innehåller överlag mer information än
tidigare, våra topp tio-bolag hade alla full poäng på
dessa kriterier eller i kombination med
ordförandeordet.
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VD-OCH ORDFÖRANDEORD
GODA EXEMPEL

Exempel - ICA Gruppen
I årsredovisningen 2018 presenterar
ICA Gruppen ett heltäckande ordförandeord som både kommenterar bolagsstyrningen och bolagets
framtidsutsikter.

Se årsredovisning

95 % av bolagen på OMX Nordic 40
kommenterade i något av VD- eller
ordförandeordet hur strategiska
vägval har inverkat på bolagets
utveckling.
Dock kommenterade enbart 73 %
av bolagen sina framtidsutsikter.
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BOLAGSBESKRIVNING

INVESTMENT CASE
Varför investment case?
•

Investment case är en viktig del av bolagets
kommunikation. Det ökar genomslagskraften mot
kapitalmarknaden och underlättar för investerare
att bilda sig en uppfattning om bolaget.

•

En kort redogörelse för skälen att investera i
bolaget som sammanfattar de egenskaper hos
bolaget, branschen och marknaden som är
attraktiva för en investerare.

•

Ett investment case bör presenteras enhetligt i
samtliga kanaler där det används och vänder sig till
investerare som snabbt vill bilda sig en uppfattning
om bolaget, dess position och utveckling.

•

Det behöver inte vara uttömmande men ska väcka
intresse och locka användaren till vidare
fördjupning.

•

Ett investment case bör vara sakligt och välskrivet
med fokus på aktiemarknadsaspekter och besvara
frågan “Varför investera i just ert bolag?”

19 %
av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade ett investment case.

ÅRETS SPANING
•

Få bolag drar nytta av möjligheten att sälja in
bolaget som en bra investering genom ett så kallat
investment case.

•

En brittisk studie från 2018 visar att detta inte är
unikt för Sverige. Bland 275 av de största noterade
bolagen i Storbritannien hade ungefär 13 % ett
investment case och under 8 % presenterade
samma investment case på webbplatsen som i
årsredovisningen.1

1 Design Portfolio – Building the investment case 2018
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INVESTMENT CASE
GODA EXEMPEL

Exempel - Stora Enso
Stora Enso visar tydligt och enkelt
argument för att investera i bolaget
på sin hemsida.

Se webbplats

Bland tävlingens topp tio-bolag hade
9/10 ett investment case, både på sin
webbplats och i årsredovisningen.

Exempel - Investor
Investor sammanfattar kortfattat
och tydligt sitt investment case i
nedre delen av en sida i
årsredovisning 2018.

Se årsredovisning
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INVESTMENT CASE
GODA EXEMPEL

Exempel - Axfood
Axfood har paketerat fyra tydliga
anledningar att investera i bolaget
vilket presenteras på en helsida i
årsredovisningen 2018.

Se årsredovisning

Exempel - Hikma
På ett liknande sätt har Hikma
paketerat fem anledningar att
investera i bolaget, vilket också
underbyggs och tydliggörs med
hjälp av infografik i årsredovisningen
2018.

Se årsredovisning
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BOLAGSBESKRIVNING

FINANSIELLA MÅL

84 %

Vad är ett finansiellt mål och varför är
det viktigt?
Mål är kortfristiga objektiv för bolaget, inte nödvändigtvis, men ofta baserade ”per bokslut”. Uppsatta
mål ska vara realistiskt uppbyggda kring bolagets
förutsättningar, och baseras på hur det kan eller
bör prestera om det utnyttjar sina resurser väl.
•

Förklaras för användaren varför just dessa mål
är uppsatta?

•

Är målen konsekventa genom åren?

•

Går de att följa upp?

•

Presenteras utfallen?

•

Presenteras historisk jämförelsedata?

•

Förs en kvalitativ diskussion om utfallet och hur
det uppstod?

av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade sina finansiella mål.

ÅRETS SPANING
•

Rapportering av finansiella mål, dess utfall och
uppföljning har ökat de senaste åren men
fortfarande finns mycket förbättringspotential.

•

Kvalitativa diskussioner kring utfallen är den punkt
där bolag främst kan bli bättre.

Kanton Årets börsbolag 2018
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FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

Av de 84 % av bolagen som
presenterade sina finansiella mål
redogjorde 87 % för utfallet och av
de som presenterade utfall lämnade
59 % kvalitativa kommentarer.
Exempel - Viktoria Park
Viktoria Park presenterar både
övergripande- och finansiella mål i
sin årsredovisning 2018. Årets utfall
presenteras med tre jämförelseperioder och en kvalitativ diskussion
kring utfallen.

Se årsredovisning

Kanton Årets börsbolag 2018

13

FINANSIELLA MÅL
GODA EXEMPEL

Exempel - Getinge
Getinge ger ett tydligt exempel på
konsekventa mål, utfall och uppföljning i sin årsredovisning från 2018.

Se årsredovisning

Totalt presenterade 43 % av bolagen
på OMX Nordic 40 en kvalitativ
diskussion kring utfallet av sina
finansiella mål.
Bland tävlingens topp tio-bolag
presenterade 7/10 bolag en sådan
diskussion i sina årsredovisningar.
Samtliga bolag i tävlingens topp-tio
presenterade sina finansiella mål på
webbplatsen. 9/10 presenterade utfall
och 6/10 av de som presenterade
utfall förde en kvalitativ diskussion
kring detta.

Exempel - Peab
Peab följer upp sina mål både
kvantitativt och genom kvalitativa
diskussioner på sin hemsida. Detta
kompletteras även med tabeller som
innehåller fyra jämförelseperioder.

Se webbplats
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BOLAGSBESKRIVNING

AFFÄRSIDÉ, AFFÄRSMODELL
OCH STRATEGIER

Bolagens värdeskapande
•

Affärsidén är den första delen i bolagets affärsmodell. En bra affärsidé beskriver kortfattat den
grundläggande idén bakom värdeskapandeprocessen.

•

Affärsmodellen är en mer omfattande beskrivning av hur bolagets värdeskapandeprocess är
tänkt att fungera. Den bör beskriva var i värdekedjan bolaget befinner sig, vad som är dess
input och output.

•

Strategier är bolagets planerade tillvägagångssätt att behålla och förstärka sina positioner.

•

En väl förklarad värdeskapandeprocess är
inte bara till nytta för investerare, den ger även
övriga intressenter en tydligare bild av bolaget
och dess motivation.

19 %

av bolagen på OMX Nordic 40
presenterar den grundläggande
affärsidén.

ÅRETS SPANING
•

Få bolag presenterar den grundläggande
affärsidén.

•

En intressant notering är att även större koncerner
har svårt att presentera sin affärsidé, möjligen
växer bolagen helt enkelt ifrån dem.

•

Tydliga strategier verkar viktigare att implementera och kommunicera än affärsmodellen. En affärsmodell borde dock anses vara lika viktig att arbeta
utifrån och kommunicera till potentiella
investerare.
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AFFÄRSIDÉ
GODA EXEMPEL

Exempel - Alfa Laval & Boliden
Alfa Laval och Boliden är två bolag
som presenterar sina affärsidéer i
sina årsredovisningar 2018. Som likt
många andra görs det i direkt
anslutning till bolagens visioner.

Se årsredovisning

Bland tävlingens topp tio-bolag
presenterar endast 7/10 sin affärsidé
i årsredovisningen och 8/10
presenterade sin affärsidé på
webbplatsen.

Se årsredovisning
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AFFÄRSMODELL
GODA EXEMPEL

Exempel - Essity & SCA
Efter avknoppningen beskriver
Essity och SCA sina nu mer
renodlade affärsmodeller på ett
förståeligt och tilltalande vis i
respektive årsredovisning 2018.

Se årsredovisning

Av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade 73 % sin affärsmodell
och 89 % av bolagen presenterade
sina strategier.
Samtliga av tävlingens topp
tio-bolag presenterade strategier
och affärsmodell i såväl årsredovisningen som på webbplatsen.

Se årsredovisning
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STRATEGIER
GODA EXEMPEL

Exempel - Volvo
I sin årsredovisning 2018 presenterar Volvo konkreta strategier som
inkluderar en fördjupad förklaring
samt redogörelse för varför de har
prioriterats.

Se årsredovisning
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BOLAGSBESKRIVNING

MARKNAD OCH KONKURRENTER

55 %

Viktiga marknadsfaktorer
Marknaden är där bolagets utbud möter efterfrågan. Att förstå marknaden är av största vikt
för såväl bolaget som dess intressenter.
Viktiga faktorer för förståelse av marknadssituationen är exempelvis:
•

Beskrivning av marknadsmiljön, inklusive
mikro- och makrofaktorer

•

Tillväxt och drivkrafter

•

Marknadstrender och implikationer för
bolaget

•

Bolagets utveckling och marknadsposition

•

Konkurrenssituation

•

Marknadssitatuationens påverkan
på bolagets strategi

av bolagen på OMX Nordic 40 angav
sin marknadsandel.

Informationen ska vara bolagsanpassad och
innehålla väsentlig information.

ÅRETS SPANING
•

Bolag har omfattande marknadsavsnitt men får
låga poäng i tävlingen.

•

Avsaknad av redogörelser för marknadsandelar,
storleken på marknaden och marknadstillväxt.

•

Bolag är generellt dåliga på att redogöra för sina
konkurrenter och än sämre på att redögöra för
konkurrenternas marknadsandelar.

Kanton Årets börsbolag 2018
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - Mekonomen
I årsredovisningen 2018 definierar
och beskriver Mekonomen både den
egna positionen och den generella
marknaden på ett tydligt sätt. Även
drivkrafterna för tillväxt och
marknadstrender redogörs för.

Se årsredovisning
Av tävlingens topp tio-bolag angav
10/10 bolag sin marknadsandel.
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - Climeon
Nykomlingen Climeon har i sin
Q3-rapport 2018 ett uppdaterat och
relevant marknadsavsnitt.

Se delårsrapport

Endast 19 % av bolagen på OMX
Nordic 40 beskrev storleken på
sin marknad i SEK. 9/10 bolag på
tävlingens topp tio-lista uppfyllde
kriteriet.
Marknadstillväxt angavs av 54 % av
bolagen på OMX Nordic 40.
Samtliga av tävlingens topp
tio-bolag uppfyllde kriteriet.

Exempel - SBC
NGM-listade SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har på sin hemsida en
heltäckande marknadssida som ger
läsaren en förståelse för marknadens
dimensioner och utveckling.

Se webbplats
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MARKNAD OCH KONKURRENTER
GODA EXEMPEL

Exempel - DSV
Det danska transport- och logistikbolaget DSV har löst uppgiften att
presentera sina konkurrenter och
deras marknadsandelar på ett enkelt
och tydligt sätt med hjälp av ett diagram i sin årsredovisning 2018.

Se årsredovisning

35 %

av bolagen på OMX Nordic 40
namngav sina konkurrenter. Bland
tävlingens topp tio-bolag namngav
10/10 sina konkurrenter.

11 %
av bolagen på OMX Nordic 40 angav
konkurrenternas marknadsandelar.
Av tävlingens topp tio-bolag
angav 7/10 sina konkurrenters
marknadsandelar.

Kanton Årets börsbolag 2018

22

BOLAGSBESKRIVNING

HÅLLBARHET

Vad gör en bra hållbarhetsredovisning?
Fokusera rapporteringen på de mest väsentliga
frågorna. Var noga med att beskriva varför de är
väsentliga och hur bolaget arbetar med dessa
frågor. Var finns påverkan (internt/externt, lokalt/
regionalt)? Vilken typ av påverkan är det? Går den
att mäta på något sätt?

53 %

av bolagen på OMX Nordic 40
inkluderar hållbarhetsredovisningen
i årsredovisningen.

Tänk på att:
•

Ett hållbarhetsarbete som utgår från en
gedigen analys och utgör en integrerad del av
strategin skapar de bästa förutsättningarna för
en framgångsrik rapportering.

•

Konkreta utfästelser och långsiktiga, mätbara
mål istället för ambitioner är vad som krävs för
att skapa förtroende hos användaren.

•

Vara transparent kring investeringar i hållbarhetsarbetet som görs för att uppnå uppsatta
mål.

•

Vara tydlig och saklig och säkerställ att
informationen är lättillgänglig för användaren.

ÅRETS SPANING
•

Allt fler bolag kartlägger sin verksamhet mot FN:s
Globala mål för hållbar utveckling.

•

Hållbarhetsmål integreras och presenteras i allt
större utsträckning tillsammans med övriga mål.

•

Att placera hållbarhetsinformation i noter likt den
finansiella informationen blir allt vanligare.
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INTRESSENTDIALOG
GODA EXEMPEL

Exempel - Swedbank
Swedbank beskriver tydligt vilka
intressentgrupper de för dialog med.
De har sedan även valt ut fyra av de
mest uppmärksammade områdena
under året och beskriver dessa mer
ingående och även hur Swedbank
hanterat dessa frågor under året.
De olika intressentgrupperna och
deras respektive kärnfrågor
presenteras sedan väldigt enkelt i ett
diagram.

30 %

av bolagen på OMX Nordic 40
redogör för sina viktigaste
intressenter och deras respektive
kärnfrågor.

Se årsredovisning
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INTRESSENTDIALOG
GODA EXEMPEL

Exempel - Axfood
I årssredovisningen 2018 har Axfood
gett plats för sin intressentdialog på
en hel sida där de redogör för
intressentgrupperna, vilka som ingår
i dessa, varför de är viktiga samt för
respektive intressentgrupps
kärnfrågor.
Axfood presenterar även sina
väsentliga frågor på ett bra och
tydligt sätt. Frågorna är indelade
efter grad av väsentlighet och avgör
då typ av informationsgivning och
prioritet; informera, rapportera eller
rapportera och fokusera.

Se årsredovisning
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HÅLLBARHETSRELATERADE MÅL
GODA EXEMPEL

73 %
av bolagen på OMX Nordic 40
redovisar kvantifierade
hållbarhetsrelaterade mål.

Exempel - Boliden
I årsredovisningen 2018 presenterar
Boliden sina mål och utfall på ett
tydligt sätt med hjälp av grafer som
inkluderar utfall under flera år. Informationen är transparent oavsett
positivt eller negativt utfall. Utfallen
följs upp av kvalitativa diskussioner.

Se årsredovisning
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HÅLLBARHETSREALTERADE MÅL
GODA EXEMPEL

Av de 73 % av bolagen på OMX
Nordic 40 som presenterade kvantifierade hållbarhetsrelaterade
mål var det 89 % som motiverade
sina val, 96 % som presenterade
kvantifierade utfall och 85 % som
redogjorde för utfallet i en kvalitativ
diskussion.

Exempel - Avanza
I årsredovisningen 2018 beskriver
Avanza sina mål med tydliga motiv,
redogörelse för utfall och kvalitativa
kommentarer kring utfallet. Detta
kompletteras även av en tabell.

Se årsredovisning
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FN:S GLOBALA MÅL
GODA EXEMPEL

Exempel - Axfood
I sin årsredovisning 2018 beskriver
Axfood hur deras mål är kopplade
mot de Globala målen för hållbar
utveckling. Det är tydligt att Axfood
styr sitt hållbarhetsarbete i syfte att
bidra mot de Globala målen på
bästa möjlig sätt. Målen är
integrerade i verksamheten, snarare
än att de mappats in där det passar.

Se årsredovisning

83 %

av bolagen på OMX Nordic 40
refererar i någon grad till FN:s
Globala mål för hållbar utveckling.

10/10

av tävlingens topp tio-bolag
refererar i någon grad till FN:s
Globala mål för hållbar utveckling.
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FN:S GLOBALA MÅL
GODA EXEMPEL

Exempel - SBAB
SBAB har integrerat de Globala
målen helt i sin verksamhetsstrategi
och anger att de utgör en vägledning i deras beslutsfattande. SBAB
använder målen genomgående i sin
rapportering och beskriver tillvägagångssättet för att identifiera fyra av
de Globala målen, varför de är viktiga
och relevanta för bolaget att arbeta
mot, prioriterade delmål samt vad
de innebär för SBAB.

Arbeta mot agenda 2030
•

De Globala målen ger företag möjlighet
att visa hur verksamheten bidrar till att
främja en hållbar utveckling, genom att
både minimera negativ påverkan och
maximera positiv påverkan på människor
och planet.

•

De Globala målen kan användas för att
sammankoppla företagets affärsstrategier
och mål med globala prioriteringar.

•

Företag kan använda de Globala målen
som ett övergripande ramverk för att
utforma, styra och kommunicera sina strategier, mål och aktiviteter.

•

Genom att anpassa företagets mål till de
Globala målen kan ledningen visa sitt engagemang för hållbar utveckling.

Se årsredovisning
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Bolagens risker, riskhantering och
känslighetsanalyser

81 %

Alla bolag möter risker och dessa måste hanteras
till effektivast möjliga grad. För intressenter är det
viktigt att bolaget påvisar god riskkännedom och
riskhantering samt att de kan förklara varför risken
tas och accepteras. Detta så att användaren kan
göra en korrekt bedömning av riskerna och bolagets situation.

av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade kvantifiering av
känslighet för finansiella risker och
32 % för rörelserisker.

Det som efterfrågas är exempelvis:
•

Beskrivning av de väsentligaste riskerna bolaget
står inför oavsett kategori.

•

Vad är sannolikheten att risken realiseras och
vilken påverkan har risken om så sker.

•

Hur bolaget arbetar för att hantera dessa risker.

•

Vilka möjligheter medför riskerna.

•

Känslighetsanalyser som på ett meningsfyllt vis
illustrerar hur bolaget påverkas av förändringar.

ÅRETS SPANING
•

Hållbarhetsrisker presenteras allt oftare tillsammans med övriga risker.

•

Få bolag redogör på ett meningsfullt sätt hur olika
risker står i förhållande till varandra utifrån
sannolikhet att de inträffar och vilken påverkan de
skulle ha om så sker.

•

Majoriteten av bolagen presenterar någon form av
känslighetsanalys för finansiella risker men mer
sällan för övriga kategorier. De presenterade analyserna innehåller sällan något mer än en ”allt annat
lika”-analys vilket minskar deras användarnytta.
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RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
GODA EXEMPEL

Exempel - DSV
I sin årsredovisning 2018 presenterar
DSV tydligt de allra viktigaste riskernas sannolikhet och påverkan samt
hur riskbilden har ändrats sedan
föregående år.
På efterföljande sidor presenteras en
djupare beskrivning av vardera av de
utvalda riskerna, hur de hanteras och
hur de har utvecklats under året.

Se årsredovisning

95 %

av bolagen på OMX Nordic 40
presenterade en beskrivning av sin
riskhantering.

Exempel - Castellum
Castellum har en heltäckande
riskbeskrivning på sin webbplats
med klassificiering utifrån
sannolikhet och påverkan. Möjlighet
finns även att gå in och få fördjupad
information för varje identifierad risk.

Se webbplats
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RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
GODA EXEMPEL

Endast 19 % av bolagen på OMX
Nordic 40 redogjorde för utvalda
risker utifrån sannolikhet och
påverkan.
Säsongseffekter presenterades av
27 % av bolagen.

Exempel - Stora Enso
Stora Enso använder en klassisk
riskmatris men inkluderar även
ledningens förmåga att påverka
risken.
På efterföljande sidor i
årsredovisningen 2018 delas
sedan de markerade riskerna in efter
kategori. Hanteringen av respektive
risk förklaras och bolaget redogör för
vilka möjligheter som är förknippade
med dem.

Se årsredovisning
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BÄSTA ÅRSREDOVISNING
A. INLEDANDE INFORMATION – 1 poäng
1. Innehållsförteckning, 1 p.
1.1

Länkad innehållsförteckning [1 p]

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 6 poäng
1. VD-ord, 1 p.
1.1

Kommentar kring framtidsutsikter [1 p]

2. Ordförandeord, 2 p.
2.1

Ordförandeord med rubrik [1 p]

2.2 Kommentar till bolagsstyrning [1 p]
3. Följande ska tydligt framgå i VD-ord alternativt ordförandeord, 3 p.
3.1

Kommentar till hur strategiska/affärsmässiga vägval har inverkat på bolagets
utveckling [1 p]

3.2 Kommentar till finansiell utveckling [1 p]
3.3 Kommentar till hållbarhetsarbetet bolaget bedriver [1p]

C. BOLAGSBESKRIVNING– 19 poäng
1. Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p.
1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2 Affärsmodell [1 p]

Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investmentbolag ersät
tas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

1.3 Konkreta strategier [1 p]
2. Investment case, 3 p.
2.1 En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget [3 p]

Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå
eller en kombination.

3. Finansiella mål, 3 p.
Informationen ska återfinnas i samlad form.

3.1

Finansiella mål [1 p]

3.2 Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]
3.3 Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet [1 p]
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4. Marknad, 3 p.
4.1

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/
delverksamheternas marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent [1 p]

4.2 Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK [1 p]
4.3 Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent [1 p]
5. Konkurrenter, 2 p.
5.1

Namn [1 p]

5.2 Kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent [1 p]
6. Hållbarhet, 5 p.
Informationen ska framgå i årsredovisningen. 6.2 – 6.5 ska återfinnas i samlad form.

6.1

Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor [1 p]

6.2 Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål [1 p]
6.3 Motivering till val av hållbarhetsrelaterade mål [1 p]
6.4 Utfall av hållbarhetsmål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]
6.5 Uppföljning av hållbarhetsmål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet [1 p]

D. FEMÅRSÖVERSIKT – 7 poäng
1. Femårsöversikt nyckeltal, 7 p.

För nynoterade bolag: pro forma. Bolag som haft verksamhet kortare tid än fem år måste
ange detta.

1.1

Räntabilitet på eget kapital [1 p]

1.2 Rörelsemarginal [1 p]
Kan ersättas med överskottsgrad när tillämpligt.

1.3 Resultat efter skatt per aktie [1 p]
1.4 Eget kapital per aktie [1 p]
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

1.5 Utdelning per aktie [1p]
Nyckeltalet ska anges även om ingen utdelning skett.

1.6

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie [1 p]
I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7. Ersätts för
bankverksamhet med kreditförlustnivå och för investmentbolag med förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent av substans
värdet.

1.7

Aktiekurs vid periodens slut [1 p]

E. STYRELSE OCH BOLAGSLEDNING – 2 poäng
1. Styrelsens arbete under verksamhetsåret, 2 p.
1.1

Redogörelse för styrelsens arbete under verksamhetsåret [2 p]
Avser ärenden som har behandlats och beslut som fattats.
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F. AKTIEN – 2 poäng
1. Värdeöverföringar till aktieägare. 2 p.
1.1

Redogörelse för utdelning, inlösen och avknoppningar samt bakomliggande
resonemang [2 p]

G. RISK-OCH KÄNSLIGHETSANALYS – 5 poäng
1. Risk och känslighetsanalys, 5 p.
1.1

Kvantifiering av känsligheten för rörelserisker [1 p]

1.2 Kvantifiering av känsligheten för finansiella risker [1 p]
1.3 Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]
Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv
och nettoförsäljningar

1.4 Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker [1 p]
1.5 Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan inklusive
hållbarhetsrisker [1 p]

H. ORDLISTA OCH DEFINITIONER – 1 poäng
1. Ordlista och definitioner, 1 p.
1.1

Företagsspecifik/branschspecifik ordlista [1 p]

TOTALT: 43 POÄNG
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BÄSTA DELÅRSRAPPORT
A. INLEDANDE INFORMATION – 7 poäng
1. VD-ord, 7 p.
1.1

VD-ord med rubrik [3 p]

1.2 Kommentar kring hur affärsmässiga vägval inverkat på bolagets utveckling [1 p]
1.3 Kommentar kring framtidsutsikter [1 p]
1.4 Kommentar till hållbarhetsarbetet bolaget bedriver [2 p]

B. UTTALANDE FRÅN LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE – 6 poäng

Notera att B.1 – B.3 avser delårsperioden om nio månader och ej endast det senaste kvartalet

1. Räntabilitet på eget kapital, 1 p.
1.1

Delårsperioden [0,5 p]

1.2 Jämförbar delårsperiod [0,5 p]
2. Eget kapital per aktie, 1 p.
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

2.1

Delårsperioden [0,5 p]

2.2 Jämförbar delårsperiod [0,5 p]
3. Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, 1 p.

Ersätts för bankverksamhet med kreditförlustnivå och för investmentbolag med förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent av
substansvärdet.

3.1

Delårsperioden [0,5 p]

3.2 Jämförbar delårsperiod [0,5 p]

C. KVARTALSÖVERSIKT – 6 poäng
1. Flerkvartalssiffror avseende de åtta senaste kvartalen, 6 p.
Ställning tas ej till huruvida redovisning sker på kvartalsbasis eller tolv månader rullande.

1.1

Räntabilitet på eget kapital [1 p]

1.2 Rörelsemarginal [1 p]
Kan ersättas med överskottsgrad när tillämpligt.

1.3 Eget kapital per aktie [1 p]
Kan ersättas med substansvärde per aktie när tillämpligt.

1.4 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie [1 p]

I enlighet med definition av kassaflöde från den löpande verksamheten i IAS 7. Ersätts
för bankversamhet med kreditförlustnivå och för investmentbolag med förvaltningskostnad i procent av portföljvärdet, alternativt förvaltningskostnad i procent av
substansvärdet.
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1.5 Resultat efter skatt per aktie [1 p]
1.6 Aktiekurs vid periodens slut [1 p]

D. SÄSONGSEFFEKTER – 1 poäng
1. Säsongseffekter, 1 p.
1.1

Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]

Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv
och nettoförsäljningar.

E. MARKNAD – 2 poäng
1. Marknadsutveckling. 2 p.
1.1

Avsnitt om utvecklingen inom den marknad/de marknader där bolaget
verkar [2 p]

Information avseende generell marknadsutveckling, ej det egna bolagets utveckling på
marknaden. Kan för investmentbolag ersättas med beskrivning av portföljbolagens
utveckling.

F. KORT OM BOLAGET – 3 poäng

Informationen ska återfinnas i tydlig och samlad form.
1. Affärsidé, affärsmodell och konkreta strategier, 3 p.
1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2

1.3

Affärsmodell [1 p]

Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investmentbolag
ersättas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

Konkreta strategier [1 p]

G. ÖVRIGT – 1 poäng
1. Rapportpublicering, 1 p.
1.1

Rapportpublicering inom sex veckor [1 p]

TOTALT: 23 POÄNG
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BÄSTA IR-WEBBPLATS
A. BOLAGSBESKRIVNING– 15 poäng

Behöver ej redovisas under separat flik för Investor Relations/Finansiell information

1. Samlad bolagssbeskrivning, 3 p.

Informationen ska återfinnas i samlad form under en eller flera gemensamma flikar.

1.1

Affärsidé [1 p]
Poäng ges när affärsidén är explicit uttryckt.

1.2 Affärsmodell [1 p]

Hur bolaget bedriver verksamhet, placering i värdekedja. Kan för investmentbolag
ersättas med kvantifiering av andelen onoterade respektive noterade bolag i portföljen.

1.3 Konkreta strategier [1 p]
2. Hållbarhet, 5 p.
Informationen ska framgå i årsredovisningen. 2.2 – 2.5 ska återfinnas i samlad form.

2.1

Redogörelse för bolagets viktigaste intressenter och deras kärnfrågor [1 p]

2.2 Kvantifierade hållbarhetsrelaterade mål [1 p]
2.3 Motivering till val av hållbarhetsrelaterade mål [1 p]
2.4 Utfall av hållbarhetsmål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]
2.5 Uppföljning av hållbarhetsmål i form av en kvalitativ diskussion kring
utfallet [1 p]
3. Finansiella mål, 3 p.
Informationen ska återfinnas i samlad form.

3.1

Finansiella mål [1 p]

3.2 Utfall av finansiella mål i form av en kvantifierad redogörelse [1 p]
3.3 Uppföljning av finansiella mål i form av en kvalitativ diskussion kring utfallet [1 p]
4. Marknad, 3 p.
4.1

Bolagets totala marknadsandel alternativt majoriteten av affärsområdenas/
delverksamheternas marknadsandelar kvantifierade i SEK eller procent [1 p]

4.2 Marknadens/majoriteten av marknadernas storlek i SEK [1 p]
4.3 Marknadens/majoriteten av marknadernas tillväxt i SEK eller procent [1 p]
4.4 Namn på konkurrenter [1 p]
4.5 Konkurrenternas kvantifierade marknadsandelar i SEK eller procent [1 p]
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B. FINANSIELL INFORMATION – 4 poäng

För att erhålla poäng i följande kriteriekategorier (B-I) krävs att informationen redovisas under
en separat flik för Investor Relations/Finansiell information.

1. Räkenskapstabeller från årsredovisningar i nedladdningsbart format, 5 år tillbaka i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i nuvarande form, 2 p.
1.1

Resultaträkning [0,5 p]

1.2 Balansräkning [0,5 p]
1.3 Kassaflödesanalys [0,5 p]
1.4 Nyckeltal [0,5 p]
2. Räkenskapstabeller från delårsrapporter i nedladdningsbart format, 5 år tillbaka
i tiden eller så länge som bolaget bedrivit verksamhet i nuvarande form, 2 p.
2.1

Resultaträkning [0,5 p]

2.2 Balansräkning [0,5 p]
2.3 Kassaflödesanalys [0,5 p]
2.4 Nyckeltal [0,5 p]

C. WEBBSÄNDNINGAR – 1 poäng
1. Webbsändningar eller telefonkonferens, 1 p.
1.1

Webbsändningar eller telefonkonferens med VD-presentationer av samtliga
delårsrapporter från 2018 [1 p]
Poäng ges när videooch/eller ljud med VD:s presentation av materialet finns med.

D. KALENDARIUM – 1 poäng
2. Kalendarium, 1 p.
2.1

Bolaget redovisar i sitt kalendarium datum för exempelvis finansiella rapporter,
kapitalmarknadsdagar, produkt-/servicemöten eller dylikt, samt
tysthetsperiod [1 p]

E. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER – 5 poäng
1. Risk och känslighetsanalys, 5 p.
1.1

Kvantifiering av känsligheten för väsentliga rörelserisker [1 p]

1.2 Kvantifiering av känsligheten för väsentliga finansiella risker [1 p]
1.3 Beskrivning av säsongseffekter, alternativt förtydligande av att sådana ej
föreligger [1 p]

Kan för investmentbolag ersättas med en samlad beskrivning av bolagets nettoförvärv
och nettoförsäljningar

1.4 Beskrivning av hur bolaget arbetar med att hantera risker [1 p]
1.5 Redogörelse för utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan inklusive
hållbarhetsrisker [1 p]
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F. KONTAKT – 1 poäng
1. Kontaktinformation, 1 p.
1.1

Namn, titel, telefonnummer samt e-postadress till minst en kontakt i bolaget,
däribland VD, ekonomidirektör, informationsansvarig eller IR-ansvarig [1 p]

G. INVESTMENT CASE – 5 poäng
1. Investment case, 5 p.
2.1

En samlad redogörelse för motiven till att investera i bolaget. [3 p]

Redogörelse utifrån värdedrivande faktorer på makro-, bransch- respektive företagsnivå
eller en kombination.

2.2 Information om utdelning, återköp och/eller inlösen av egna aktier samt
avknoppningar [1 p]
2.3 Information om totalavkastning i form av utdelning och aktiekursutveckling för
de senaste 5 åren [1 p]
Poäng ges när totalavkastningen uttrycks explicit.

H. AKTIEN OCH ÄGARE – 2 poäng
1. Aktieinformation, 1 p.
1.1

Uppdaterad börskursdiagram eller länk till uppdaterat börskursdiagram [1 p]

2. Ägarinformation, 1 p.
2.1

Segmenterad ägarbild med uppgift om datum. Olika ägares/ägarkategoriers
procentuella innehav [1 p]
Exempelvis andelen utländska, institutionella eller ursprungliga ägare

I. ORDLISTA – 1 poäng
1. Ordlista och definitioner, 1 p.
1.1

Företagsspecifik/branschspecifik ordlista [1 p]

TOTALT: 43 POÄNG
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OM KANTON
Kanton erbjuder heltäckande tjänster inom
strategisk finansiell rapportering till styrelser
och ledningar i publika, privata och offentligt
ägda företag. Vi ger råd inom framför allt
redovisning, finansiering, värdering,
bolagsstyrning, internkontroll och
kommunikation.

•
•
•
•
•
•

Vår samlade kompetens och erfarenhet ger
oss unika förutsättningar att hjälpa kunder i
uppdrag som kräver både helhetssyn och
specialistkunskaper.

www.kanton.se

FÖRFATTARE

Finansiell rapportering
Hållbarhetsredovisning
Bolagsstyrning
Strategisk IR-rådgivning
Värdering
Börsintroduktioner

+ 46 8 613 39 00
info@kanton.se
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