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DET HÄR ÄR KANTON

VÅRT ERBJUDANDE
FINANSIELL
RAPPORTERING
•
•
•
•
•

Finansiella rapporter
Redovisningsteknisk rådgivning
IFRS
Proformaredovisning
Konvertering till IFRS

STRATEGISK
IR-RÅDGIVNING

• Analys och strategi
• IR-planer
• Utbildning

• Informationsgivning
• Uppdragsanalys

HÅLLBARHETSREDOVISNING
• Rapportering i enlighet med
svensk lag och etablerade
ramverk/riktlinjer
• Mål, strategier och nyckeltal
• Intressentdialog
• Väsentlighetsanalys

VÄRDERING
• Företagsvärdering
• Nedskrivningsprövning
• PPA
• Utredningar
• Värdebedömningar

BOLAGSSTYRNING
• Internkontroll
• Riskaptit, riskstrategi och
riskhantering
• Policydokument och
styrmedel
• Bolagsstyrningsrapporter

BÖRSINTRODUKTION
• Övergång till IFRS
• Utveckling av
ekonomistyrning
• Implementering av intern
styrning och kontroll
• Upprättande av finansiella
rapporter

STRATEGISK FINANSIELL RAPPORTERING
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,
värdering, finansiering, internkontroll och kommunikation.

AGENDA
• Grunderna för framgångsrik
rapportering
• Lagar och regler
• Covid-19
• Trender och goda exempel
• Hur vi undviker vanliga misstag

Ställ gärna frågor
i chatten

GRUNDERNA FÖR FRAMGÅNGSRIK
RAPPORTERING

DELÅRSRAPPORTENS SYFTE
• Uppfylla lagar och regler
• Förse marknaden med regelbunden och relativt snabb information
• Aktuell information
• Tillförlitlig information
• Ökad transparens
• Komplettera och stödja övrig finansiell kommunikation och IR
• Kompletterar årsredovisningen och ger en mer aktuell bild av
vad som hänt och hur det går
• Den uppdaterade informationen ger intressenter bättre
möjligheter att t.ex. bedöma bolagets (och ledningens)
prestation och framtidsutsikter
• Delårsrapporten ligger ofta till grund för t.ex.
analytikerpresentationer
• Ett viktigt verktyg i byggandet av investerarrelationer
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VÄRDESKAPANDE IR
• Arbetet med investerarrelationer integrerar finans,
kommunikation, marknadsföring och efterlevnad av de
lagar och regler som gäller för ett noterat bolag.
• Ett framgångsrikt IR-arbete möjliggör en effektiv
tvåvägskommunikation mellan bolaget,
kapitalmarknaden och andra intressenter som bidrar till
(lagom) transparens och bygger förtroende.
• God transparens och högt förtroende ökar sannolikheten
att bolagets aktie får en ”rättvis värdering”.
• En rättvis värdering är när priset på aktien reflekterar
en fullständig och rättvisande värdering av bolaget.
• Teoretisk leder transparens och förtroende till minskad
upplevd risk och i förlängningen till lägre riskpremier och
kapitalkrav.
• Ökar i sin tur bolagets värde.
• Bekräftas t.ex. av forskning från Lunds Universitet
och delårsrapporteringen fyller en viktig roll i detta.

Aktiekurs

=
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Uppfattning

ENHETLIG KOMMUNIKATION

VAD KÄNNETECKNAR EN BRA DELÅRSRAPPORT?
• Korrekt och pålitlig information
• Fokus på det väsentliga
• Informationen är användbar för läsare (ej upprepad standardtext)
• VD-ord som ger insikt i verksamheten och förklarar utvecklingen
• Kontinuitet
• Delårsrapporter är en viktig informationskälla för media och analytiker
•

Viktigaste först

•

Kort och koncist

•

Tydligt och transparent

EN DELÅRSRAPPORT BÖR DESSUTOM:
• Beskriva utvecklingen under perioden:
•

Hur och varför har intäkter och resultatet förändrats?

•

Hur och varför har den finansiella ställningen förändrats?

•

Redogöra för de olika marknadernas utveckling

• Lämna framåtblickande information:
•

Kommer förutsättningarna att förändras framåt?

• Innehålla kortfattad information om vad bolaget och dess olika affärsområden sysslar med
• Styras av väsentlighet och risk:
•

Stora affärsområden och viktiga marknader får stor andel av utrymmet

• Placera det senaste kvartalet i en längre kvartalstrend

DELÅRSRAPPORTENS BYGGSTENAR
Finansiella rapporter för koncern
och moderbolag, noter och
nyckeltal i kvartalsöversikt,
redovisningsprinciper

Trender och faktorer
som kan komma att,
eller har påverkat
bolagets
utvecklingen,
resultat och position.
Sätter bolagets
utveckling i ett
sammanhang

Möjlighet att lyfta
nyckelfaktorer,
underbygga budskap
och skapa förtroende

Inledande
information

En sammanfattning av de
mest väsentliga, minst:
• Nettoomsättning
• Resultat per aktie
• Prognos om sådan
lämnas i rapporten
• Viktiga händelser
• Den finansiella
utvecklingen i
punktform
• Relevanta nyckeltal
period och kvartal

Exempel på vanliga noter:
• Transaktioner med närstående
• Segmentsnot
• Fördelning av intäkter
• Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
• Verkligt värde av finansiella
instrument

Kort om bolaget

VD-ord

Sammanfattande
redogörelse för
verksamheten &
värdeskapandet
•
•
•
•
•

affärsidé,
affärsmodell,
strategi
Investment case
etc.

Marknad

Finansiell
utveckling &
Övriga
upplysningar

Finansiella
rapporter, noter &
nyckeltal

Kommentarer kring den finansiella utvecklingen
(kvartal och period):
•
•
•
•
•
•

Omsättning
Resultat
Finansiering
Likviditet
Investeringar
Segmentsinformation

Övriga upplysningar:
• Moderbolag
• Personal
• Framtidsutsikter
• Säsongsvariationer
• Risker & osäkerhetsfaktorer

•
•
•
•
•

Definitioner &
alternativa
nyckeltal

•
•
•
•

Finansiell kalender
IR-kontakter
Adress
Webbplats
Eventuell social media

Finansiell
kalender &
kontaktuppgifter

Branschspecifika
nyckeltal
Alternativa nyckeltal
Hållbarhetsrelaterade
nyckeltal
Ordlista

TIPS ATT TÄNKA PÅ
• Etablera effektiva processer för framtagningen
• Benchmarking
• Mindre standardtext, mer bolagsspecifikt
• Fokusera på det grundläggande
• Hur har bolagets utveckling sett ut under det aktuella kvartalet?
• Vilka faktorer ligger till grund för utvecklingen?
• Viktiga händelser under kvartalet
• Uppföljning av strategiska satsningar, löften och prognoser
• Den finansiella rapporteringen som helhet och delårsrapporteringen i synnerhet kan vara värdeskapande
(omvänt kan den i värsta fall vara värdeförstörande)
• Följ lagar och regler

LAGAR OCH REGLER SOM
STYR INNEHÅLLET

IAS 34 DELÅRSRAPPORTERING
• Anger minimikraven för en delårsrapport
•

Sammandrag av rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändring i eget kapital, rapport över
kassaflöden, jämförande information och vissa upplysningar i noter

• Standarden föreskriver inte vilka företag som ska upprätta delårsrapporter
• Läsaren förväntas ha tillgång till senaste årsredovisningen
•

Delårsrapporten ska komplettera den information som lämnats vid det senaste räkenskapsårets slut. Information som
lämnats tidigare behöver inte upprepas.

• Upplysning ska lämnas om att IAS 34 har använts vid upprättandet
• Minimiupplysning i noterna, exempelvis:
•

Redovisningsprinciper

•

Säsongseffekter, mer illustrativt vid starkt säsongsberoende

•

Väsentliga händelser som inträffat efter delårsperiodens slut

•

Segmentsrapportering

ÅRL, 9 KAPITLET OM DELÅRSRAPPORT
• Anger minimikraven för en delårsrapport
•

En balansräkning och resultaträkning i sammandrag, noter samt delårsinformation (moderbolaget)

• Delårsinformation ska innehålla:
•

Händelser av väsentlig betydelse

•

Beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

•

Transaktioner med närstående

• Noter med information om periodens väsentliga beloppsförändringar
• Om en delårsrapport har granskats av en revisor, skall även revisorns rapport bifogas delårsrapporten. Om
delårsrapporten inte är granskad av en revisor, ska det anges i rapporten.

REGELVERK FÖR EMITTENTER
• Rapporten ska inledas med en sammanfattning av den mest väsentliga informationen
•

vari minst ska ingå uppgifter om nettoomsättning och resultat per aktie samt eventuell prognos om sådan lämnas i
rapporten.

• Bokslutskommunikén ska
•

om möjligt innehålla uppgifter om den föreslagna utdelningen per aktie samt,

•

uppgifter om planerad dag för årsstämman.

•

information om var och under vilken vecka årsredovisningen kommer att vara tillgänglig för allmänheten.

• Rapporten ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapportperioden
• Det ska framgå om rapporten granskats av revisor eller ej
• Bolag med primärnotering på NASDAQ Stockholm ska rapportera i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering
•

Bolag kan dock välja att publicera delårsredogörelser för första och tredje kvartalen istället för kvartalsrapporter upprättade
enligt IAS 34.

•

Halvårsrapporten och bokslutskommunikén ska minst innehålla den information som framgår av IAS 34 Delårsrapportering

NYTT FÖR I ÅR – ÄNDRING I IFRS 3
• Uppdaterad vägledning om vad som utför ett rörelseförvärv
• Förväntas medföra att fler förvärv kommer att redovisas som tillgångsförvärv
•

Förväntas framförallt få effekt inom exempelvis olja och gas-, läkemedels- och fastighetsbranscherna.

• Nytt frivilligt val att göra ett "concentration test" för att avgöra om förvärvet är ett tillgångsförvärv
•

Om väsentlig del av det verkliga värdet av bruttotillgångarna som förvärvas kan hänföras till en tillgång eller en grupp av
liknande tillgångar utgör förvärvet ett tillgångsförvärv

• För att ett förvärv ska utgöra ett rörelseförvärv ska det finnas ekonomiska resurser och en substantiell process
som tillsammans väsentligen bidrar till en förmåga att resultera i avkastning
•

Den nya vägledningen ger ett ramverk för att utvärdera när ekonomiska resurser och en substantiell process finns:
•

innehåller avkastning, en avgörande process för att skapa avkastningen och arbetskraft som är utbildad i att hantera
processen.

•

För att ett förvärv utan avkastning ska utgöra ett rörelseförvärv krävs att det finns en organiserad arbetsstyrka och att de
förvärvade ekonomiska resurserna innehåller tillgångar som arbetskraften kan utveckla eller förändra för att skapa
avkastning.

COVID -19: EXTRAORDINÄRA
OMSTÄNDIGHETER

KOMMUNIKATION
UNDER EXTRA ORDINÄRA
OMSTÄNDIGHETER

• Företag med ett högt förtroende har bättre
förutsättningar att klarar en krissituation
•

Öppen, transparent, korrekt och relevant information

•

Stark kultur,

•

Etablerade och tydliga värderingar

• Lämna information om faktiska och potentiella
effekter av covid-19 på verksamhet, finansiella
ställning och resultatutveckling
•

Informationen bör bygga på både kvalitativa och
kvantitativa bedömningar

• Var tydlig med att beskriva att effekterna analyseras
och hur de adresserats
• Lyft faktorer i bolagets investment case som bidrar
till fortsatt värdeskapande i utmanande tider
• Att referera till bolagets värdering över tid skapar
trygghet i svåra tider

Information om effekter av
covid-19 kan vara att
betrakta som
insiderinformation och
därmed behöva
offentliggöras så snart som
möjligt

VILKA UPPLYSNINGAR SKA LÄMNAS?
• I Q1 2020 är den första redovisningsperioden där påverkan av
smittspridningen av covid-19 reflekteras i de finansiella rapporterna
• Delårsrapporten ska redogöra för händelser och transaktioner som
är av vikt för att förstå förändringarna i företagets finansiella
ställning och utveckling sedan slutet av den senaste årliga
rapporteringsperioden
•

För många bolag är upplysningarna i den senaste årsredovisningen på
flera områden inte längre relevanta

• Effekterna av covid-19 kommer märkas i värdering och redovisning
av tillgångar, skulder intäkter, kostnader och kassaflöde samt i de
upplysningar som bolagen lämnar i delårsrapporterna. Självklart i
mycket varierande grad beroende på bolag och bransch

VAD BEHÖVER BOLAGEN GÖRA?
• Se över effekter och potentiella effekter på
kort och lång sikt i princip alla poster i
resultat, balans och kassaflöde
• Lämna upplysningar om sedan senaste
årsredovisningen nya/ändrade bedömningar,
uppskattningar och antaganden som
påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen.
•

Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar, bedömningar och antaganden

VAD BEHÖVER BOLAGEN GÖRA?
• Under delårsperioden kan ha uppkommit en mängd olika
händelser/faktorer som kan få effekter på redovisningen.
Exempel på effekter i redovisningen:
•

Indikation på nedskrivningsbehov med eventuell nedskrivning av
icke finansiella tillgångar som följd, såväl anläggningstillgångar som
poster som varulager

•

Värdering av tillgångar till verkligt värde såsom
förvaltningsfastigheter och finansiella instrument
•

Kan vara svårbedömt för icke observerbara indata under rådande
omständigheter

•

Avsättning för förlustkontrakt och kontraktsbrott

•

Redovisning av statliga bidrag

•

Ändrade förväntade kreditförluster

•

Aktivering av uppskjutna skattefordringar

•

Redovisning av skattelättnader och skatteavdrag till följd av
myndighetsbeslut

VAD BEHÖVER BOLAGEN GÖRA?
• Exempel på övriga upplysningar som berörs:
•

Räkenskaper kan behöva avvika från årsredovisningen genom nya poster för att på bästa sätt redogöra för utvecklingen

•

Uppdatera väsentliga risker och osäkerheter sedan senaste årsredovisningen

•

Händelser efter balansdagen kan få större utrymme än vanligt

COVID-19 UNDER Q1 2020

COVID-19 I DELÅRSRAPPORTEN
• Kvantitativ granskning av totalt 30 stycken bolag
• Slumpmässigt utvalda från börsens Large, Mid och Small Cap-listor
• Begreppen varier mellan bolag, men det allra vanligaste är att skriva om covid-19
• Andra begrepp inkluderar coronakrisen, coronasituation, eller kort och gott bara corona
• Nästan alla bolag har påverkats negativt eller bedömer att det finns en påtaglig risk för negativ påverkan i
framtiden
• Några undantag tror på ingen eller positiv påverkan
• Generellt råder det en stor osäkerhet om framtiden
• I den mån som bolag ger framåtriktade kommentarer är det vanligast att det hanteras i VD-ordet.
• Få bolag ger riktiga prognoser eller guidningar

COVID-19 I DELÅRSRAPPORTEN
• Några av utfallen i vår granskning
• 53 % av bolagen om covid-19 i ”bullets” på förstasidan
• 93 % skrev om covid-19 i VD-ordet (alla utom två)
• 20 % av bolagen rapporterade om ändring eller omprövning av utdelningsbeslut till stämman till följd av
covid-19
• 60 % skrev om covid-19 i avsnittet för risker och riskfaktorer
• 57 % skrev om covid-19 i relation till koncernens utveckling
• 23 % beskrev effekter av covid-19 i ett marknadsavsnitt
• 30 % nämnde covid-19 under händelser efter balansdagen

COVID-19 I DELÅRSRAPPORTEN
• Svårt att dra några generella slutsatser om skillnader mellan bolag på de olika listorna i rapporteringen
• Bolag på Large Cap tenderar dock att vara lite utförligare i sina beskrivningar jämfört med Small Cap och
Mid Cap
• Få bolag beskriver redovisningsmässiga effekter i not
• Det är inte alla bolag som har flera affärsområden eller segment, men bolag där det är aktuellt har i regel
rapporterat om covid-19 på segmentsnivå
• Notera att dessa observationer endast är ett resultat av vårt stickprov
• Vi har inte bedömt rapporteringens kvalitet

TRENDER OCH GODA EXEMPEL

HÅLLBARHETSINFORMATION I
DELÅRSRAPPORTER BLIR ALLT VANLIGARE

Källa: ICA Gruppen

Källa: Concordia Maritime

Källa: SBAB

GODA EXEMPEL

Källa: Gränges

Källa: Wallenstam

UNDVIK VANLIGA MISSTAG

HÖGT SOM LÅGT
• Informationsöverflöde motverkar tillgänglighet och transparens
• Finansiella rapporter i sammandrag
•

Använd samma rubriker och delsummeringar som använts i årsredovisningens finansiella rapporter.

• Kommentera poster som i storlek, karaktär eller frekvens är ovanliga eller avvikande
• Redogör tydligt för jämförelsestörande poster
•

Vanliga brister avseende exempelvis strukturella förändringar och nedskrivningar av immateriella tillgångar

• Otydlig segmentsinformation
•

Inkonsekvens i hanteringen av segmentsinformation i olika delar av rapporten.

ALTERNATIVA NYCKELTAL
• Vanliga misstag
•

Alla alternativa nyckeltal redovisas inte

•

De komponenter som används för att beräkna nyckeltalet framgår inte tydligt i definitionen

•

Det framgår inte varför nyckeltalet anses ge läsaren användbar information

•

Poster betecknas som icke återkommande eller ovanliga även om så inte är fallet

•

När definitionen eller beräkningen av ett alternativt nyckeltal ändras är det lätt att missa att upplysa om förändringen, förklara
anledningen till förändringen och redogöra för omräknade jämförbarhetstal

•

Varje APM ska kunna stämmas av mot de finansiella rapporterna. Om det inte är möjligt ska företaget visa hur
avstämningsposten beräknats

ETIKETTER OM OFFENTLIGGÖRANDE
• Vad ska stå och när ska de användas?
• Delårsrapporter och pressmeddelanden som innehåller insiderinformation:
•

Denna information är sådan information som Bolaget B är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den [•] 2020 kl. [•].

• Halvårsrapporter som innehåller insiderinformation:
•

Denna information är sådan information som Bolaget B är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [•] 2020 kl. [•].

• Halvårsrapport som inte innehåller insiderinformation:
•

Denna information är sådan information som Bolaget B är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den [•] 2020 kl. [•].

MISSA INTE KRITERIERNA FÖR
ÅRETS BÖRSBOLAG

www.kanton.se/arets-borsbolag

HUR KAN VI HJÄLPA
TILL?
• Några exempel på våra tjänster inom
delårsrapportering inkluderar:
• Redovisningsteknisk rådgivning t.ex.
framtagning av texter till redovisningsprinciper
och noter
• Upprättande av delårsrapport i sin helhet eller
av utvalda delar
• Framtagning av rapportmall i olika format
• Strategisk rådgivning kring innehåll och
budskap
• Kvalitetssäkring och second opinion på
delårsrapportens utformande och innehåll
• Framtagning av texter som VD-ord,
marknadsbeskrivning m.m.

Ni är alltid välkomna att
höra av er vid frågor och
funderingar

TACK!
Hans Borneroth
Senior Adviser
070-769 47 04
hans.borneroth@kanton.se

Pierre Doverklint
Manager
070-769 91 14
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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.
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