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Med syfte att stimulera företag att förbättra och utveckla 
sin externa information arrangeras årligen tävlingen Bästa 
Redovisningen. Juryn har detta jubileumsår sammanträtt 
för femtionde gången och den har bedömt samtliga 
årsredovisningar från svenska aktiebolag noterade 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, 
d.v.s. i Small, Mid och Large Cap. Mer information om tävlingen 
tillsammans med de tidigare 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 

Pontus Herin 
Journalist

Annica Gerentz 
Kommunikationsdirektör Södra

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

Stockholm den 25 november 2014 

Finforum

FAR 
Dan Brännström

Sveriges Kommunikatörer  
Cecilia Schön Jansson

Nasdaq Stockholm 
Adam Kostyál 

Sveriges Finansanalytikers Förening 
Peter Malmqvist

Bästa 
Redovisningen 
2014
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År   Large Cap   Mid Cap   Small Cap

14  Trelleborg AB   Haldex AB  Rottneros AB

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



2014 
Års 

Vinnare 
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   Till vinnare i klassen har juryn utsett Trelleborg AB: 

  “Trelleborg har lyckats presentera en jämn och mycket    
   bra årsredovisning utan några egentliga dalar. Ett enkelt   
   val för juryn”

      

Large Cap
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  Till vinnare har juryn utsett Haldex AB:

 “Årsredovisningen är genomgående intressant, rakt på sak och  
  utan överdrifter eller onödiga floskler. En mycket värdig segrare  
  i kategorin Mid Cap år 2015”

Mid Cap
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 Till vinnare har juryn utsett Rottneros:

“Rottneros har kortfattade och välskrivna texter, relevanta   
 bildval och diagram liksom pedagogiska illustrationer. En  
 årsredovisning som skulle klara sig mycket väl i klasserna  
 för större bolag”

Small Cap



7BÄSTA REDOVISNINGEN 2014

I årets bedömning, som är den femtionde i ordningen 

har 244 noterade företag på Nasdaq Stockholm 

(”börsen”) bedömts. De bolags årsredovisningar som 

granskats är i huvudsak svenska aktiebolag, men 

även bolag med stort svenskintresse. Vissa bolag 

som avnoterats under mellanperioden har också 

exkluderats i genomgången.

Tävlingen är indelad i tre klasser som 

överensstämmer med indelningen på börsen, d.v.s. i 

Large, Mid och Small Cap. I klassen ”Small Cap” ingår 

alla bolag med marknadsvärde upp till 150 MEUR 

den sista december 2014. ”Mid Cap”- bolag har ett 

marknadsvärde mellan 150 MEUR och 1 000 MEUR 

och ”Large Cap” över 1 000 MEUR. Av bolagen har 64 

stycken bedömts i Large Cap, 82 stycken i Mid Cap 

och 98 stycken i Small Cap.

Enligt tävlingsbestämmelserna står de tre senaste 

årens vinnare utanför tävlingen. Dessa är Boliden 

(2011), Swedbank (2012) och Atlas Copco (2013) i 

klassen ”Large Cap”. Lindab (2011), Klövern (2012) 

och Nolato (2013) i klassen ”Mid Cap” samt Global 

Health Partner (2011), DGC One (2012) och AddNode 

(2013) i klassen ”Small Cap”. 

Inledning
Det är nu tredje året som Finforums arrangörsgrupp 
står bakom tävlingen Bästa Redovisningen. Bakom 
Finforum står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges 
Kommunikatörer och Sveriges Finansanalytikers 
Förening. Mot denna bakgrund är tävlingen Bästa 
Redovisningen intimt sammanflätad med konferensen 
Finforum vilket enligt arrangörsgruppen ger en 
bredare bas av avsändare och förhoppningsvis ökar 
detta även intresset för både konferensen  
och tävlingen.

Juryarbetet i Bästa Redovisningen 2014 har bedrivits 
genom att i en omfattande första gallring välja ut 
ett tiotal bolags årsredovisningar i varje klass under 
sommaren 2015. 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 Hållbarhet och bolagsstyrning

 y Grafisk utformning

Dessa tio bolag reducerades efter en första bredare 
genomgång av juryn ner till fem-sju bolag per 
klass vilka därefter studerades i detalj av samtliga 
jurymedlemmar i syfte att ta fram en vinnare. 

Parallellt med arbetet att ta fram en vinnare i 
varje klass har juryn som vanligt arbetat med olika 
fokusområden. Juryn tänkte detta jubileumsår 
särskilt beskriva den utveckling av årsredovisningen 
som skett sedan starten av denna tävling för  
femtio år sedan.

Bästa 
Redovisningen
2014
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Juryn har också under många år känt att allt ljus 
kommer på vinnarna i respektive klass, framför 
allt sedan vi tog bort hedersomnämnandena 
vilket skedde 2007, men att i stort sett likvärdiga 
bolag som föll på mållinjen inte riktigt fått den 
uppmärksamhet som de i vissa fall förtjänar. 
Sammantaget tycker vi att nyordningen med att 
istället fokusera på ämnesområden, branscher, 
intervjuer med mera gett en bredare och bättre 
broschyr, men detta jubileumsår vill vi passa på att 
lyfta fram alla de bolag som nästan nådde fram. 
Detta är också ett sätt att hylla tävlingens ursprung 
då bolag nominerades och bland de nominerade 
valdes sedan en vinnare.  Därför kommer vi i den 
generella genomgången ta fram goda exempel och 
namnge de nio bästa bolagen i varje klass. Årets 
vinnare i respektive klass får på annan plats i denna 
broschyr erforderlig uppmärksamhet.  Detta görs 
främst med syfte att lyfta fram exempel, idéer och 
tankegångar som vi tycker på ett bra och informativt 
sätt tydligt beaktar de ovan nämnda grundläggande 
informationsområdena.

Redan förra året förstärktes juryn av en mycket 
erfaren kraft inom kommunikation och presentation 
i form av Annica Gerentz. I år sätter hon tänderna i 
vd-orden och hur de hänger ihop med det budskap 
som bolaget vill ge med sin årsredovisning. Bland 
annat genom val av bilder, omslagets utformning, 
fokusområden i vd-ordet med mera.

Det är alltid en ”speciell tid just nu” om man arbetar 
på finansmarknaden. Det är olika speciella händelser 
vid varje given tidpunkt. För närvarande är det 
mycket låga ränteläget som gör att det är en ”väldigt 
speciell tid” när detta skrivs under 2015. Vi hade 
en förhoppning om att kunna skriva om detta i 
årets broschyr men underlaget i årsredovisningarna 
var så knapphändigt att vi beslutade att skjuta på 
det till nästa år. Det är inte oväntat bankerna och 
fastighetsbolagen som bäst adresserar frågan, men 
som sagt, vi hoppas återkomma till detta nästa år. 

Däremot är riskområdet ständigt i fokus för juryns 
arbete. En svag riskbeskrivning gör det mycket 
svårt att vinna tävlingen Bästa Redovisningen även 
om företaget i övrigt lyckats prestera en alldeles 
utmärkt årsredovisning. Nästan varje år har vi 
detta område på agendan och en anledning till det 
är att utvecklingen sker i mycket maklig takt. Vi 
kommer också fortsätta ända tills vi blir nöjda. I årets 
broschyr kommer vi visa på några goda exempel, 
bland annat från vinnarna Trelleborg och Rottneros.

Vi ska också försöka bedöma hur bra bolagen 
klarar att beskriva den ofta försummade kostnaden 
”skatt”. Inte ur ett tekniskt perspektiv, för det 
tar redovisningsreglerna väl hand om. Detta 
görs så pass väl att det i normala fall inte går att 
bedöma någonting vettigt utifrån skattesatsen 
i resultaträkningen. I denna genomgång skrapar 
vi lite på ytan med syfte att ta reda på vilken 
allmän information bolagen lämnar om skatt, om 
betald skatt skiljer sig från redovisad skatt, vilken 
policy det finns när det gäller skatt och hur långt 
får skatteplanerandet ske utan att det blir etiskt 
oförsvarbart?

De senaste två åren har vi inlett våra iakttagelser 
med en intervju med en person med särskild 
kunskap eller intresse för årsredovisningar, första 
året intervjuades Mats Ödman, svensk IR:s ”Grand 
Old Man” som vi kallade honom då och förra året 
Mike Guillaume, grundare av den internationella 
årsredovisningstävlingen ”Annual Report on 
Annual Reports”. I år vänder vi oss inte oväntat till 
användarsidan och intervjuar i stället Adam Gerge på 
Didner & Gerge Fonder. En typisk representant för en 
förvaltare som tänker långsiktigt och därför, hoppas 
vi, en användare som verkligen läser och använder 
sig av årsredovisningen.
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50 år med ständiga 
förbättringar

I år är det femtionde gången som tävlingen Bästa 
Redovisningen arrangeras. Under dessa år har det 
skett en enorm utveckling. Årsredovisningen fyller 
dock samma huvudsyfte idag som för femtio år 
sedan. Det handlar om att i siffror, ord och bild ge 
aktieägare och andra intressenter en så tydlig bild av 
bolaget som möjligt. Allt i syfte att ge läsaren ett bra 
underlag för affärsbeslut. 

Utöver en sparsmakad finansiell redovisning på 
sådär tjugo sidor kunde ett typiskt industriföretags 
årsredovisning i mitten av 1960-talet bestå av några 
sidor med exteriöra och interiöra bilder från fabriker 
i olika delar av världen.

Kortfattat kunde det finnas en uppräkning var i 
världen det fanns produktionsenheter och säljkontor, 
kompletterat med en enkel karta. Några korta 
textrader om utvecklingen i viktigare länder kunde 
förekomma men sedan var det slut med information. 
Några noter eller förklaringar till den finansiella 
redovisningen fanns knappast heller.

Det är omöjligt att gå in på allt som har hänt under 
femtio år, men en händelse som haft avgörande 
betydelse är den svenska finans- och valutakrisen i 
början av 1990-talet. Krisen tvingade fram ett ökat 
behov av att kunna bedöma företagens risker, inte 
minst på valutasidan. Den rekordstora devalveringen 
av kronan i samband med att valutaförsvaret inte 
längre höll hösten 1992 tvingade fram en helt ny 
transparens kring valutaeffekter.

Fastighetskrisen i början av 1990-talet kan 
också nämnas som en händelse där följden blev 
att avsevärt mycket bättre redovisning från 
fastighetsbolagen, något som vi fortfarande ser 
tydliga effekter av.

Hållbarhetsfrågor är ett område som efterhand växt 
fram som en viktigare del av årsredovisningarna. 

Kanske är det på just detta område som vi kommer 
att få se stora förändringar under kommande år. 
En annan fråga som varit central sedan internets 
genombrott är naturligtvis hur den digitala 
utvecklingen kommer att påverka synen på hur en 
bra årsredovisning ska se ut.

Den allra första vinnaren var Scania-Vabis som det 
framgångsrika lastbilsföretaget från Södertälje hette 
på den tiden. Bland tidiga vinnare hittar vi också 
kända namn som Volvo och SCA, företag som även 
nu brukar vara med i tävlingens toppstrid. Några 
för åtminstone den yngre generationen helt okända 
namn dyker också upp i vinnarlistan. Coronaverken 
som vann tävlingen år 1974 var en tillverkare av 
industritvättmaskiner vars verksamhet försvann in i 
Electrolux, som för övrigt vann tävlingen 2009.

Periodvis har tävlingen varit öppen även för andra 
företag än de som är noterade på börsen. Det har 
resulterat i vinnare som Domänverket (1978), LKAB 
(1995), Vasakronan (1999) samt Vattenfall (2004).

Mesta vinnaren under åren är tidigare nämnda SCA 
och Volvo med sex segrar var. Vi får dock gå tillbaka 
till 2002 för att hitta det senaste året då något av de 
båda företagen vann (SCA). Om inte regeln funnits 
med att placera en vinnare i karantän under tre 
år hade förmodligen något av de båda företagen 
noterats för ytterligare vinster. 

För den historiskt intresserade måste vi ge eloge till 
SKF och Atlas Copco. SKF har årsredovisningar från 
år 1907 på hemsidan , även om de då såg mer ut som 
pressmeddelanden på några sidor. Även Atlas Copco 
har ett arkiv med årsredovisningar från år 1912. 

Med dessa ord ser vi fram emot de kommande 
femtio åren. Frågan är om vi under dessa år kommer 
att få se samma totala förändring av synen på hur en 
bra årsredovisning bör se ut.
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”Årsredovisningarna får gärna vara långa”
Adam Gerge grundade tillsammans med partnern 
Henrik Didner det fristående fondbolaget Didner & 
Gerge år 1994. Filosofin var då och är fortfarande 
att vara långsiktiga i sina placeringar och att genom 
grundlig fundamental analys skapa god avkastning 
på fem år och längre. Didner & Gerge är en 
framgångssaga och förutom en god avkastning i sina 
olika fonder har fondbolaget vunnit flera utmärkelser, 
bland annat som Årets Fondbolag 2012 och 2013. 
Adam Gerge har själv arbetat som förvaltare i cirka 
tjugo år. Han menar att bolagens årsredovisningar 
spelat en viktig roll i hans analysarbete. 

”Årsredovisningen spelar en stor roll när jag börjar 
titta på ett bolag för första gången. Den ger mig 
den så viktiga första känslan för verksamheten. 
Beskrivningen av marknaden, kunderna och 
produkterna är centrala här eftersom det ger 
ledtrådar om bolagets ställning på marknaden, 
priskonkurrensen och så vidare. 

Nästa steg är att titta på resultaträkningen. 
Lönsamhet, marginaler och avkastning är parametrar 
jag tittar noga på. Givetvis tittar jag också på 
sifferhistoriken och för år som sticker ut så går jag 
gärna tillbaka till gamla årsredovisningar för att få en 
bild av vad som egentligen hände. Balansräkningen 
är också relevant och ger en bra känsla för ett bolag. 
Här gäller det att vara observant på konstiga poster, 
som till exempel balanserade utvecklingskostnader. 
Även kassaflödet är en viktig faktor och då handlar 
det om att gå tillbaka flera år i tiden och stämma av 
om bolagets vinster verkligen går till kassa, utdelning 
och investeringar. Eller om pengarna tar vägen  
någon annanstans. 

Men självklart gäller det i analysarbetet att sätta 
ihop alla pusselbitar till en sammanvägd bild. 
Då är utmaningen att ta in mer information men 
årsredovisningen är verkligen en bra grund i det 
arbetet. Jag skulle säga att på vår firma är det en 
inte oviktig del av analysarbetet.”

Läser du även vd-ordet?
”Det kan vara bra för att få en beskrivning av 
aktuella frågor och lösningar. Men det är viktigt att 
läsa mellan raderna. Jag blir till exempel misstänksam 
när en vd pliktskyldigt lyfter fram medarbetarna på 
bolaget, samtidigt som varannan mening börjar med 
ett ”jag”. 

Vad tycker du generellt om kvalitén på de 
svenska årsredovisningarna?
Den är bra och jag får ut det jag vill ha. En ytlig 
reflektion är att årsredovisningar från många andra 
länder är mer svårgenomträngliga. Sen finns det ju 
förstås lite sämre publikationer även bland svenska 
bolag, inte minst småbolag som befinner sig i tidiga 
faser. Där tycker jag att det saknas en hel del i 
kvalitet. 

Finns det något som du saknar i 
årsredovisningarna?
Hållbarhetsfrågor har ju blivit viktigare, även för oss 
förvaltare. Och här tycker jag att det skiljer sig åt 
mellan olika bolag. Ibland saknar jag en ärlig bild av 
vad hållbarhetsarbetet egentligen betyder och bidrar 
med för ett bolag. Ofta blir det lite pliktskyldigt och 
för lite fokus på vad företaget egentligen gör. Jag 
tycker också det är bättre när hållbarhetsdelen blir 
en del av den ordinarie årsredovisningen och inte en 
separat publikation vid sidan om. 

Har årsredovisningen en framtid i den form 
den finns idag?
Det tror jag absolut. Det finns ett stort behov av 
att läsa ett årligt dokument där ett företag tvingas 
sätta sig ner och verkligen formulera en rättvisande 
bild av verksamheten. Därför tror jag att just 
förvaltningsberättelsen alltid kommer att ha en 
viktig funktion att fylla. Det finns ju en tendens att 
årsredovisningarna blir mer av marknadsdokument 
men i förvaltningsberättelsen kommer man inte 
undan, den ska vara saklig och stringent. 

Sen kanske årsredovisningarna blir lite mindre 
omfångsrika då mycket information går att komma  
åt via bolagens hemsidor. Men det vore synd för i 
min värld får de gärna vara långa och utförliga. Vi  
vill ju lära oss så mycket som möjligt om  
företagens verksamheter. 

Adam 
Gerge

Intervju  
Adam Gerge
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En gång om året

En gång om året har varje företag ett gott skäl att 
tänka igenom hur affärsidé, mål, strategier, styrkor, 
svagheter och utmaningar ska kommuniceras. 
Dessutom gäller det inte bara att tänka igenom hur 
det ska kommuniceras, utan också ställa sig frågan. 
Är det rätt affärsidéer, mål och strategier? Behöver 
vi ändra på de finansiella målen till följd av det låga 
ränteläget? Kan vi använda oss av relativa mål? Kan 
vi ompröva och förfina affärsidén?

Först när vi verkligen själva förstår affärsidé, mål 
och strategier blir det hanterbart att kommunicera 
desamma. I samband med att man tar fram 
årsredovisningen blir det helt enkelt naturligt 
att fundera på alla dessa lite mer svårgripbara 
frågor. När det sen är gjort och man bestämt sig 
borde det material och de tankegångar man haft 
ge grund för bolagets hela informationspaket. Den 

grund som tas fram i årsredovisningsarbetet kan 
sedan 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. Det kan här också vara av vikt 
att poängtera att 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? 
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Omslaget som budskapsbärare har satt sig hos allt 
fler börsföretag. För 2014 finns det också många 
bra exempel på att god design, tydlig pedagogik, 
god språklig kvalitet och genomtänkta budskap gör 
årsredovisningen till mer än en finansiell berättelse. 

”Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer 
i känsliga miljöer”. Så formulerar sig årets vinnare 
bland de stora bolagen, Trelleborg, på sitt omslag. 
Den kondenserade och pedagogiska tonen fortsätter 
in i skriften. Det är välskrivna texter, diagrammen är 
illustrativa och med goda bildval i kombination med 
finstämda layoutlösningar väcker Trelleborg intresset 
för företaget och leder läsaren in i förståelse för 
verksamheten. Trelleborg har också sedan flera år tagit 
ett strategiskt grepp kring hållbarhetsfrågorna och har 
integrerat dessa i sin verksamhet.  Årsredovisningen 
blir därmed ett led i att bygga förtroende för 
företaget, vilket på sikt också kan betyda en  
högre värdering.

Flera av industriföretagen måste anstränga sig 
för att pedagogiskt förklara sin verksamhet och 
sin affär, ibland även sin produktion. De mer 
konsumentinriktade företagen eller de med publika 
produkter har ett kommunikativt försprång, antagligen 
både i vana i den interna organisationen att ”sälja” 
sin materia, och i en hög ambition att förklara sin 
försäljning. Axfood har för 2014 gjort en riktigt bra 
årsredovisning där omslaget väcker till läsning och där 
de första uppslagen ger en god översikt över såväl 
företaget som omvärlden. Kryddat med mycket färger 
utan att bli skrikigt och med attraktiva bildval är 
Axfood både kul och informativ att ta till sig. 

En överraskning i tilltal och tonalitet står banken SEB 
för. Årsredovisningen är en angenäm läsarupplevelse i 
sin beskrivning av ”vilka vi är”, ”vad vi gör” och ”vilka 

vi betjänar” det vill säga hur verksamheten hänger 
ihop i ett större sammanhang.  Genomarbetade 
illustrationer fyller en viktig funktion och mixen 
är varvad med hårda fakta mellan case och 
personligheter. De många små miniintervjuerna ger 
en extra dimension. 

Avanza står för det kanske kaxigaste tilltalet 
bland årets årsredovisningar. Här råder ingen 
blygsamhet i vad kunden får om den väljer 
Avanza. Case som bygger på personer är 
intresseväckande och läsvärda. 

Inwido, som levererar fönster och dörrar, har 
förmågan att presentera sin affär från insikt 
om olika kundgrupper till leveranser på 
olika marknader, dessutom på ett smakfullt 
sätt. Däremot kunde omslaget varit mycket 
tydligare och sätter inte riktigt Inwido  
på kartan.

AB Volvo har alltid en gedigen och 
väldesignad årsredovisning. Många sidor 
går åt till bilder och illustrationer men 
inte bara för att lyfta formen utan också 
för att på ett pedagogiskt och tydligt 
sätt placera exempelvis strategin i ett 
sammanhang. Volvo kostar också på 
sig att ta ut svängarna kring stora 
framtidsfrågor och lägger även vikt vid 
att beskriva vad Volvo kan göra för 
att bidra till lösningarna på de olika 
utmaningarna.

En brist hos många, i övrigt starka 
årsredovisningar, är vd-orden. 
Flertalet är traditionellt uppbyggda 
och ofta tyvärr lite enformiga 

Årsredovisningens första 
intryck - omslag och vd-ord
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enligt strukturen ”viktiga händelser under året”, 
”kommentarer till finansiella utfall”, ” tack till kunder 
och medarbetare”, ”viktigt med hållbarhet” och ”ser 
fram emot nästa år”. Flera vd-ord har också en enkel 
språkbehandling och ganska ofta illustrerade med 
intetsägande bilder på vd. Det går också här att 
konstatera att en vd är en man, i skjorta, utan slips 
och med en bild som tar upp mellan 25-50 procent 
av en A4. När dessutom innehållet är väldigt likt, blir 
det svårt att hålla intresset uppe. Vissa vd-ord är 
så allmänt skrivna att de utan problem skulle kunna 
användas i ett tjugo-trettiotal bolag utan att någon 
skulle märka att det egentligen gällde ett annat bolag.

Bland de vd-ord som främst har fångat juryns 
intresse finns Avanza, där vd i ett aktivt och direkt 
språk tydligt adresserar viktiga frågor för företaget 
och ringar in de kommande utmaningarna för året 
och hur dessa ska tas om hand. Avanza kännetecknas 
också överlag över ett befriande tilltal och en lättsam 
grafisk design. 

Trelleborg bryter av jämfört med andra och har 
”Frågor & Svar” med vd, vilket skapar en bra dynamik 
och gör att det skiljer sig från andra.

Haldex, vinnaren i kategorin Mid Cap, har lagt vd-
ordets rubrik på omslaget: ”Från stabil plattform till 
lönsam tillväxt”. Vd-ordet är förvisso stringent och 
följer en traditionell linje, men med små nyanser i 
språk och ämnesval ger vd en trovärdig bild av att 
det finns både medmänsklighet och insiktsfullhet i att 
allt inte är perfekt. 

SEB har i år ett välskrivet vd-ord där 
bankverksamheten sätts i en kontext och som visar 
att det går att på ganska liten yta berätta en historia 
om ett företags utveckling som också blir god 
läsning. Banken har också en elegant skrivning i att 
lyfta medarbetaren, något som är svårt att göra  
utan att fastna i floskler.

Cellavision, medicinteknikföretaget, har ett välinriktat 
vd-ord som adresserar både det som varit och det 
som förväntas under det kommande året. Ett vd-ord 
som tar hand om oro, utmaningar och hur dessa ska 
mötas är alltid mer intressant än en vd som bara 
nämner allt bra som har gjorts det gångna året. 

Sammantaget kan konstateras att det krävs en helhet 
för att göra en riktigt bra årsredovisning. Och då 
måste också omfånget tas med i bedömningen, för 
frågan måste ställas: orkar läsaren? Trenden är tydlig. 
Ju större bolag desto fler sidor, och vissa branscher, 
som bank branschen, har en regeltung notapparat 
som gör att antalet sidor sväller. Att Small- och Mid 
Cap-bolag håller sig under 100 sidor är på sätt och 
vis en hygienfaktor för att få ett riktigt bra betyg. 
Bland de större bolagen håller Trelleborg anständiga 
117 sidor plus omslag. Även SEB får en eloge för 
att ”bara” landa på 156 sidor plus dubbelt omslag. 
Men Volvo drar iväg med 179 sidor plus omslag. Det 
är lätt att skriva långt men det är väldigt svårt att 
skriva kort. 
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ATLAS COPCO 
ÅRSREDOVISNING 2014  

Atlas Copco uppnådde rekordintäkter, 
rekordhögt kassaflöde och ett bra resultat 
i ett blandat affärsklimat. 

Juryn har i år bestämt sig för att titta extra noga på 
vad bolagen skriver om sina skattebetalningar. Ämnet 
är inte minst aktuellt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

“Det finns tre bokstäver som är viktigare än CSR 
och det är tax”, sa professor Hans Rosling i en 
uppmärksammad tidningsintervju härom året. Det 
han menar är förstås att företagen kanske kan 
göra mest nytta i utvecklingsländer bara genom att 
betala skatt där. Något som förstås inte alltid sker 
när företag skatteplanerar och flyttar vinster mellan 
olika dotterbolag. Resonemanget börjar även få fäste 
bland olika intressentgrupper. Att skatteplanera till 
extremgränsen anses idag inte enbart som positivt, 

inte ens av ägarna och finansmarknaden. Att betala 
rättmätig skatt är en viktig del i att ta ett bredare 
samhällsansvar. Så den fråga kring skatter som 
juryn ställt sig är om denna aspekt av hållbarhet fått 
ett ökat utrymme i årsredovisningen och hur den 
behandlas där. 

Slutsatsen är att skatter är ett ämne som börjar 
nämnas ur ett hållbarhetsperspektiv, men oftast 
utan detaljer och något djupare resonemang. 
Ett bekymmer, vilket förra årets vinnare i Bästa 
Redovisningen Atlas Copco konstaterar i sin 
årsredovisning, är att det saknas tydliga regler. 

Atlas Copco 2014 131

HÅLLBARHETSNOTER

9. Skatter

Atlas Copco strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsmedborgare, 
som tar hänsyn till lagarna i de länder där företaget är verksamt. Gruppen 
inser att skatter spelar en viktig roll i att främja den ekonomiska utvecklingen, 
och anser det också av yttersta vikt att bekämpa korruption och att stödja god 
affärssed för att skapa största möjliga värde i samhället. Atlas Copco följer 
alla tillämpliga lagar och styrs alltid av relevanta internationella standarder, 
främst OECD:s och FN:s riktlinjer. Atlas Copco tror på god företagspraxis 
när det gäller hantering av skatter, och på att skapa en balans när det gäller 
intresset av exempelvis kunder, investerare, myndigheter och samhällen i län-
der där Gruppen är verksam. Se not 9 i koncernredovisningen för information 
om betalda skatter, redovisat enligt internationella redovisningsprinciper.

Uttalande om redovisning av skatt per land
Atlas Copco har fört en dialog med investerare, frivilligorganisationer och 
andra företag när det gäller att lämna ut uppgifter om betald skatt per land. 
Det finns för närvarande ingen internationell standard för redovisning av  
skatter per land och därför är uppgifterna inte jämförbara mellan bolag.  
Atlas Copco motsätter sig inte att redovisa skatt per land om riktlinjerna  
utökas till att omfatta samtliga företag i branschen så att uppgifterna är  
jämförbara och kan analyseras rättvist.

Närvaro i länder klassade som skatteparadis
Atlas Copco har bolag i fler än 90 länder. En del av bolagen finns i länder som 
kan klassas som skatteparadis, exempelvis Panama. Anledningen till närvaron 
i dessa länder är att Gruppen har kunder där som arbetar med pågående  
projekt, såsom att utvidga Panamakanalen.

10. Kunders energieffektivitet

Ökad försäljning med hjälp av energieffektiva produkter
Atlas Copco har som mål för hela koncernen att öka kunders energieffektivitet 
med 20% fram till 2020. Varje division inom varje affärsområde utvecklar pro-
duktlinjer för att möta ambitionen och på så vis öka försäljningen samtidigt 
som miljöpåverkan minskar.

Produktgrupp Enhet 2010 2014 Förändring, %

Ovanjordsriggar
g diesel/m3 
brutet berg 65.2 54.4 –17

Elektriska mutterdragare kWh/år 309 296 –4

VSD FF-kompressorer MWh/år 77 62 –19 

XAHS186 portabla 
kompressorer

barliter/g 
bränsle 298 385 –29

Energieffektiviteten för ovanjordsriggar, som inkluderar hela sortimentet med 
hydrauliska ovanjordsriggar, förbättrades med 17%. Inom denna produkt-
grupp som lanserats av affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik visade  
topphammarriggarna, SmartROC T35 och SmartROC T40, en förbättring 
med 48%. Ovanjordsriggarna har uppgraderats med Tier IV-motorer, vilket 
har förbättrat energieffektiviteten. Topphammarriggarna har dessutom modi-
fierats för att rikta energin till pumpar och motorer endast när de används. 
Beräkningen av energieffektivitet baseras på den uppskattade typiska energi-
förbrukningen för respektive produkt som ingår i produktgruppen. Uppskatt-
ningarna baseras på resultat från utförda fälttester. Siffrorna för energieffekti-
vitet samlas in via ett system som överför all relevant data kring utrustningen 
elektroniskt för korrekt och tillförlitlig analys. Den förbättrade energieffektivi-
teten är det genomsnittliga värdet för energieffektivitet för de produkter som 
sålts under 2010 och 2014.

Elektriska mutterdragare utgör en betydande andel av affärsområdet 
Industritekniks portfölj. Denna produktgrupp inkluderar elektriska åtdrag-
ningsverktyg såsom EME 80-20J som används inom fordonstillverkning. 
Under 2014 har affärsområdet utvecklat en programvara som möjliggör för 
flera batteridrivna verktyg att anslutas till en enda styrenhet, vilket har mins-
kat energiförbrukningen och inköpskostnaden. För miljön innebär det lägre 
koldioxidutsläpp och lägre användning av råmaterial. För beräkningen av 
energieffektivitet har ett antal verktyg valts ut som representerar hela skalan av 
momentverktyg. Energiförbrukningen för varje verktyg baseras på ett bestämt 
arbetsscenario. Siffran för energieffektivitet som redovisas är det vägda 
genomsnittet av energiförbrukningen och det antal produkter som sålts under 
2010 och 2014.

Data för produktgruppen kompressorer med varvtalsstyrning samlades 
också in direkt från utrustningen då den användes. Utvecklingen av energi-
effektiviteten omfattar kompressorerna GA 26 VSD FF och GA 15 VSD+. 

Serien portabla kompressorer XAHS186 ger betydande energibesparingar 
och har lägre utsläpp då den uppfyller kraven Stage IIIB för motorer. Under 
utvecklingsfasen har belastningsanalyser vid typiska tillämpningar gjort det 
möjligt för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik att komma fram till 
den bästa kombinationen av designparametrar, en ny motor med katalysator 
och partikelfilter, och effektiviteten hos Atlas Copcos kompressorelement. 
Sammantaget har detta möjliggjort en lägre bränsleförbrukning hos kompres-
sorn från 18.4 till 14.8 kg/timme vid 75% belastning, den normala belast-
ningen vid typisk tillämpning. 

Visualisering av produkters energieffektivitet 
Caset om kompressorer med varvtalsstyrning som presenteras på sidorna 1, 4 och 42 
baseras på den totala försäljningen de senaste 20 åren för såväl VSD- som VSD+-
kompressorer, med en genomsnittlig storlek på 26 kW. Kompressorerna antas vara  
i bruk mer än 3 000 timmar per år och energibesparingarna är i förhållande till 
kompressorer utan varvtalsstyrning. Beräkningarna av energibesparingarna har 
visualiserats med hjälp av den amerikanska naturskyddsföreningens kalkylator för 
växthusgasekvivalenter (www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html ). 
Kalkylatorns jämförelser med årliga utsläpp av växthusgaser från bilar och hushåll har 
använts för att illustrera caset.

Vad sägs om skatter?
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Progress Book

En del av Stora Ensos årsredovisning 2014

“Atlas Copco har fört en dialog med investerare, 
frivilligorganisationer och andra företag när det gäller 
att lämna ut uppgifter om betald skatt per land. Det 
finns för närvarande ingen internationell standard 
för redovisning av skatter per land och därför är 
uppgifterna inte jämförbara mellan bolag. Atlas 
Copco motsätter sig inte att redovisa skatt per land 
om riktlinjerna utökas till att omfatta samtliga företag 
i branschen så att uppgifterna är jämförbara och kan 
analyseras rättvist.”

Men det finns undantag. Det kanske bästa exemplet 
är StoraEnso som väljer att tydligt redovisa hur 
mycket bolaget betalar i skatt på olika marknader 
och förklarar att bolaget gör detta utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Överhuvudtaget är det tydligt 
att StoraEnso tar frågan på stort allvar. Bolaget 
förklarar också varför i sin hållbarhetsredovisning. 
Nämligen att många intressenter efterfrågat just den 
här typen av information och att bolaget tidigare fått 
kritik för dålig informationsgivning i området. 

I årsredovisningen under rubriken intressenter, 
berättar Stora Enso i en tabell vilket värde som 
bolaget skapar för olika intressenter (se nedan), 
däribland skatt. Detta görs av en del bolag – men 
skulle enkelt kunna göras av de många fler. Det visar 
att Stora Enso ser skatt både som en hållbarhetsfråga 
och som en ekonomisk viktig faktor.

52 53

Mänskliga 
rättigheter
Respekt och stöd för mänskliga rättigheter är högsta prioritet för Stora 
Enso i verksamheten världen runt. Vi har ständigt strävat efter att se till 
att vårt engagemang för mänskliga rättigheter följer FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter sedan första gången de 
fastställdes 2011. Stora Ensos syn på mänskliga rättigheter gäller inte 
enbart för personalen, utan omfattar även entreprenörer på plats, externa 
leverantörer av materiel och tjänster, affärspartners, samhällen kring våra 
anläggningar och andra intressenter som vi har en påverkan på. 

Inverkan på mänskliga rättigheter beaktas i alla skeden i vår verksamhet, från beslut 
om investeringar och framåt. Riktlinjerna för investeringar på koncernnivå, kräver att 
miljömässiga och sociala risker och följder, inklusive sådana som påverkar mänskliga 
rättigheter, bedöms innan investeringar görs i projekt med verksamhetskritiska risker. 
Affärsetiska risker och att en investering sker i enlighet med Stora Ensos uppförandekod 
och policy för affärspraxis utvärderas också i sådana sammanhang.

Utvärderingar av projekterade investeringar görs antingen internt eller av externa 

kunna leda till betydande negativa effekter i samhället. Sådana projekt inbegriper 
alla nyetablerade massa-, pappers- eller kartongbruk, stora nyetablerade sågverk, 
plantageprojekt i industriell skala och typ av storskalig expansion av befintliga 
anläggningar.

En viktig del av en miljömässig och social konsekvensanalys är att etablera en dialog 
med ortsbor, medlemmar i lokala organisationer, sakkunniga forskare och andra 
intressenter genom intervjuer, möten, seminarier och offentliga utfrågningar. Resultaten 
av analyserna ger Stora Enso värdefull information om hur lokalsamhällen påverkas av 
förändringar i deras socioekonomiska struktur, inverkan på kulturarvet och utvecklingen 
av de lokala villkoren för hälsa och säkerhet.

Stora Ensos förvärvsprocesser inkluderar alltid noggranna utredningar och utvärderingar. 
Utredningarna genomförs före varje investeringsbeslut och täcker alla relevanta frågor 
relaterade till miljö, samhälle och affärspraxis. De spelar en viktig roll för att vi ska få 
en ingående förståelse för den lokala verksamhetsmiljön, medräknat möjliga framtida 
relationer med intressenter som till exempel regeringar, affärspartners, lokalsamhällen 
och ideella organisationer. Alla efterföljande investeringsbeslut som fattas i enlighet med 
vår uppförandekod och andra riktlinjer och principer ska också ta hänsyn till vår förmåga 
att begränsa och hantera alla identifierade negativa effekter.

Lokal påverkan

Relationer till  
intressenter
Relationerna till intressenterna 
är kärnan för Stora Ensos 
synsätt på globalt ansvar. 
Intressenter har en betydande 
inverkan på verksamheten 
– vilket innebär både risker 
och möjligheter. Vi upplever 
relationerna med alla 
intressenter, inklusive de som 
kritiserar oss, som avgörande 
för företagets framgång. 

Stora Ensos relationer till 
intressenter vägleds särskilt 
av uppförandekoden, policyn 
för affärspraxis, principer för 
etik och efterlevnad samt 
riktlinjerna för intressenter. 
Alla Stora Ensos medarbetare 
måste alltid följa dessa 
policydokument och riktlinjer 
när de har med intressenter 
att göra. 

Vårt engagemang för 
intressenter baseras på 
regelbundna kontakter med 
intressenterna på möten, 
mässor, lokala event, 
offentliga utfrågningar, 
öppet hus-arrangemang 
på våra anläggningar 
och andra evenemang 
som anordnas av eller för 
intressenterna. Vi får även 
återkoppling från intressenter 
via klagomålskanaler, 
fackföreningar och olika 
undersökningar, bland 
annat kundnöjdhets- och 
medarbetarundersökningar. Vi 
har en pågående dialog med 
ideella organisationer, både 
lokalt och globalt.

Stora Ensos 
intressenter:

 ■ Konsumenter
 ■ Kunder
 ■ Medarbetare
 ■ Skogsägare
 ■ Stater
 ■ Investerare
 ■ Lokalsamhällen
 ■ Media 
 ■ Ideella organisationer
 ■ Partner och leverantörer

Progress: Bedömning av mänskliga rättigheter 2014 

Q1–Q2/2014
Resursuppbyggnad 
inom Stora Enso

Uppbyggnad av interna 
resurser genom utbildning

Q2–Q3/2014
Åtgärder och ut-
värdering

Bedömningar med 
hjälp av verktyg från 
The Danish Institute for 
Human Rights (DIHR) 
omfattande alla enheter.

Q3–Q4/2014 
och därefter
Sammanställning av 
resultat

DIHR gör kvalitetskontroller 
och sammanställer resultat

Särskilda bedömningar har genomförts i Laos och i Guangxi i Kina i samarbete med Business for Social Responsibility (BSR) 
och med DIHR i Kina.

Q1/2014
Omfattning och plan

Ekonomiskt värde för Stora Ensos intressenter (MEUR)
Intressenter Ekonomiskt värde 2014 2013 2012

Kunder Omsättning 10 213 10 563 10 837

Leverantörer Betalningar till 
leverantörer

7 183 7 670 7 868

Investeringar 787 740 1 000

Medarbetare Löner och förmåner 1 383 1 390 1 373

Aktieägare Utdelningar¹ 237 237 237

Fordringsägare Räntor 211 221 200

Offentlig sektor Lokala skatter2 372 46 104

Lokalsamhällen3 Donationer och 
sponsring

3 2 2

Kvarstående värde4 37 260 53

¹  Utbetalat till intressenter (kassaflödesanalys).
²  Det ekonomiska värdet för den offentliga sektorn genom skattebetalningar 2014 omfattar alla lokala skatter, medan  
   skattebetalningar under 2013 och 2012 omfattar endast bolagsskatter. Läs mer på sidorna 55–57.
³  Exklusive donationer och sponsring i Veracel och Montes del Plata.
4  Efter avdrag för andra ekonomiska värden för intressenter från omsättningen.
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Efter denna del följer ett utförligt kapitel om bolagets skattepolicy och framför allt, dess skatteavtryck, 
med rubriken ”Stora Enso som skattebetalare”. Bland annat finns här en beskrivning om hur bolaget 
genom skattebetalningar bidrar till samhällsutvecklingen i Uruguay. Ett av de första ”skattecase” i en 
årsredovisning som vi känner till.  Här finns också flera bra tabeller, bland annat den här som utförligt visar 
på skattebetalningar i olika länder. 

En annan intressant och besläktad fråga är hur bolagen i årsredovisningarna förklarar varför rapporterad 
skatt skiljer sig från den betalda skattesatsen. Med andra ord, på vilket sätt och varför det belopp som 
betalats in i skatt, vilket normalt syns bäst i kassaflödesredovisningen, skiljer sig från det belopp som bolaget 
teoretiskt borde betala. Det är också intressant om beloppen skiljer sig från tidigare år. Här finns det mycket 
att göra för bolagen, även om vissa fastighetsbolag ofta har egna sidor och resonemang kring detta. 

I de flesta bolagen finns en differens. Förklaringen är givetvis uppskjuten skatt, olika möjligheter till 
avdrag, förändrade skatteregler och så vidare. Enligt redovisningsreglerna förklaras detta normalt 
utförligt i en not till resultaträkningen. Men det sker nästan utan undantag enligt en viss mall och utan 
förklaringar. I de beskrivande delarna i årsredovisningarnas framvagnar finns sällan något alls om skatter. 
I förvaltningsberättelserna, däremot, kan det finnas embryon till resonemang. Ett exempel är Skanska som 
beskriver sin skatt så här i förvaltningsberättelsen: 

Stora Enso som skattebetalareStora Enso som skattebetalare

56 57

MEUR Finland Sverige Tyskland Stor-
britannien

Kina Polen Belgien Brasilien Österrike Frankrike Övriga Totalt

Primär verksamhet

Produktion Produktion 
och  
försäljning

Produktion 
och  
försäljning

Försäljning Försälning Produktion 
och  
försäljning

Produktion 
och  
försäljning

Produktion Produktion 
och  
försäljning

Försäljning

Lokala skatter

Bolagsskatt - 14 - - 4 2 - 4 1 - 14 39

Arbetsgivaravgifter 95 89 21 1 10 6 12 3 11 10 13 271

Produktionsskatter 14 5 7 - 9 6 5 5 - 2 9 62

Summa lokala skatter 109 108 28 1 23 14 17 12 12 12 36 372

Uppbördsskatter

Moms, skatt på varor och tjänster, övriga 
omsättningsrelaterade skatter

34 37 115 86 13 17 8 8 7 7 34 367

Löneskatter 142 82 47 2 8 5 11 4 14 5 17 337

Övriga skatter 59 - - - - - - 11 - - 3 73

Summa uppbördsskatter 235 119 162 88 21 22 19 23 21 12 54 776

Summa totalt betalda skatter 344 227 190 89 44 36 36 35 33 24 90 1 148

Betalda skatter i de viktigaste verksamhetsländerna 2014

Stora Enso betalade inte bolagsskatt i Finland under 2014 eftersom företaget har skattemässiga 
underskott från tidigare år. Det skattemässiga underskottsavdraget på 971 MEUR i Finland beror på ett 
antal faktorer, bland annat på höga avvecklings- och omstruktureringskostnader under de två senaste 
åren.

Alla företag som berörs av Stora Ensos skatteavtryck är konsoliderade eller gemensamma 
verksamheter, vilka har konsoliderats proportionellt med Stora Ensos andel på 50 %. Konsolideringen 
gäller för alla företag som antingen har fler än 30 anställda eller en omsättning på 15 MEUR eller mer. 

Om ett Stora Enso-företag skulle befinna sig i en återkravssituation i fråga om mervärdesskatt eller 
energiskatt i ett visst land redovisas skatteinbetalningar för det företaget till noll.

Lokala skatter inkluderar alla skatter och skattemässiga betalningar som Stora Enso självt har 
betalat in som skatter. I skattemässiga betalningar ingår förutom inkomstskatter även andra 
statliga avgifter betalda utanför skattelagstiftningen, till exempel betalning av utsläppsrätter och 
socialförsäkringsavgifter.

Uppbördsskatter inkluderar alla skatter och skattemässiga betalningar som Stora Enso har samlat 
in på uppdrag av respektive stat, till exempel löneskatter, men även mervärdesskatt och andra 
försäljningsrelaterade skatter som betalas av Stora Enso. Den ekonomiska bördan ligger hos köparen 
eller slutkunden.

Vårt åtagande om öppenhet i skattefrågor gäller också för kontakter med skattemyndigheter 
och regeringar. Vi vill arbeta på ett positivt, förebyggande och öppet sätt med alla 
skattemyndigheter globalt för att minimera antalet tvister och skapa högsta möjliga säkerhet.

Stora Ensos skatteavtryck
Under 2014 betalade Stora Enso in 1 148 MEUR i skatter till regeringar i länder där 
koncernen har verksamhet – av dessa var 372 MEUR egna skatter (lokala skatter) och 
776 MEUR betalades in på uppdrag av myndigheter (uppbördsskatter).

Bred ekonomisk inverkan
Det ovan beskrivna skatteavtrycket visar Stora Ensos direkta bidrag via skattebetalningar 
till stater i hela världen. Om man tar hänsyn till effekterna på andra och tredje ledet 
genererar Stora Ensos verksamhet ett ännu större skatteavtryck. Ett exempel är 
massabruket Montes del Plata i Uruguay. Industriverksamheten bedrivs i en särskild 
ekonomisk zon där den är undantagen från många skatter. Men samtidigt har vårt 
engagemang i Uruguay stimulerat regionens ekonomi. Under byggtiden ökade Uruguays 
BNP med cirka 1 % från den nivå som skulle ha gällt utan projektet och det skapades 
6 900 nya arbetstillfällen. Drygt 4 000 av arbetstillfällena var direkt knutna till bruksbygget 
eller kringtjänster i samband med det. Vid drift med full kapacitet ökat Montes del Plata 
Uruguays BNP med 1,7 % jämfört med 2012 och skapar över 600 direkta arbetstillfällen 
i Montes del Plata och 5 000 indirekta arbetstillfällen inom till exempel avverkning, 
transporter, skogsvård, tjänstesektorn och lokalt hantverk. Allt detta genererar större 
omsättning och intäkter, vilket i sin tur genererar skatter.

Mer information om Stora Ensos ekonomiska värdeskapande för intressenter globalt 
finns i avsnittet Lokal påverkan. Mer information om Stora Ensos engagemang och 
värdeskapande i lokalsamhällen i Kina, Brasilien och Uruguay finns i den separata 
engelskspråkiga publikationen Global Responsibility Performance 2014. 

LOKALA SKATTER, TOTALT

  Finland 29 %
  Sverige 29 %
  Tyskland 8 %
  Storbritannien 0 %
  Kina 6 %
  Polen 4 %
  Belgien 5 %
  Brasilien 3 %
  Österrike 3 %
  Frankrike 3 %
  Övriga 10 %

UPPBÖRDSSKATTER, TOTALT

  Finland 30 %
  Sverige 15 %
  Tyskland 21 %
  Storbritannien 11 %
  Kina 3 %
  Polen 3 %
  Belgien 2 %
  Brasilien 3 %
  Österrike 3 %
  Frankrike 2 %
  Övriga 7 %
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Avslutningsvis gjordes en mycket översiktlig skattegenomgång av samtliga bolag. En jämförelse mellan 
betald skatt, enligt kassaflödesräkningen, och en teoretisk skatt utifrån resultatet efter finansnetto enligt 
resultaträkningen. Lite förvånande var den betalda skatten i storleksordningen kring 20 procent, d.v.s. i närheten 
av den vanliga svenska skattesatsen för bolag. Om denna iakttagelse är rätt så borde det finnas än större 
anledning att ärligt och tydligt beskriva detta i sin redovisning, d.v.s. man sköter sig i stort. Sen kan tilläggas att 
den svenska skattesatsen är lägre än många andra länders.

Riskhanteringsavsnittet har sedan länge varit en av 
de viktigaste delarna för oss att bedöma i juryarbetet. 
En svag riskbeskrivning gör det mycket svårt att 
vinna tävlingen Bästa Redovisningen även om 
företaget i övrigt lyckats prestera en alldeles utmärkt 
årsredovisning. Mindre bra blir det när riskerna enbart 
behandlas i en not och ofta mycket kortfattat utan 
någon form av kvantifiering av sannolikheten för att 
den beskrivna händelsen ska inträffa, samt med en 
bedömd omfattning av den finansiella påverkan. Ofta 
är riskbeskrivningen dessutom ganska standardiserad 
och ser i stort sett likadan ut år efter år. Det leder 

till misstanken att företaget gjort ganska begränsade 
ansträngningar att följa utvecklingen i omvärlden och 
anpassa riskhanteringen till eventuella nya scenarion.

Vad krävs då av en bra beskrivning av företagets 
risker? Först och främst måste självklart de risker 
som kommenteras vara relevanta utifrån företagets 
verksamhet. Det är också bra om genomgången inte 
bara tittar i backspegeln och behandlar sådant som 
haft stor påverkan på företaget historiskt. Det gäller 
också att försöka blicka framåt och försöka avgöra 
vilka potentiella händelser som kan komma att få stora 

Ett annat exempel är TeliaSonera som också 
resonerar kring sin skatt i förvaltningsberättelsen. 
I TeliaSoneras fall ligger den dessutom tidigt i 
årsredovisningen, redan på sidan 20. 

20

Förvaltningsberättelse Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Introduktion
Förvaltnings-
berättelse Bolagsstyrning

Hållbarhets-
arbete Räkenskaper GRI-index

Övrig  
information

Resultat
EBITDA före engångsposter sjönk 1,0 procent till  
35 223 MSEK (35 584). I lokala valutor, exklusive för-
värv och avyttringar, sjönk EBITDA före engångsposter 
också 1,0 procent. Det främsta skälet var en negativ 
produktmix i Sverige och utmanande konkurrens i flera 
av länderna inom Europa. EBITDA-marginalen var dock 
oförändrad på 34,9 procent (34,9).

Rörelseresultatet före engångsposter sjönk 6,6 
procent till 26 656 MSEK (28 534) främst på grund av 
lägre resultat från intressebolag men även delvis av 
lägre EBITDA samt av högre av- och nedskrivingar. De 
främsta skälen till det lägre resultatet från intressebolag 
var negativ påverkan från valutakursförändringar och 
engångsposter. Rörelsemarginalen före resultat från 
intressebolag och före engångsposter som påverkar 
rörelseresultatet uppgick till 21,8 procent (22,2).

Finansnetto, skatter och 
minoritetsintressen
Finansiella poster sjönk till -2 573 MSEK (-3 094) 
primärt till följd av lägre genomsnittlig ränta och en 
lägre pensionsskuld som till viss del motverkades av en 
högre diskonteringsränta. 

Skattekostnader sjönk till -4 508 MSEK (-4 601). Den 
effektiva skattesatsen var 22,4 procent (21,5) påverkad 
av lägre resultat från intressebolag, icke avdragsgilla 
nedskrivningar i Eurasien och en omvärderingseffekt 
av uppskjutna skattefordringar netto i Spanien till följd 
av skattesatssänkningen. 2013 var den effektiva skat-
tesatsen starkt påverkad av den sänkta skattesatsen i 
Finland. Framöver beräknas den effektiva skattesatsen 
bli cirka 21 procent.

Nettoresultatet hänförligt till innehav utan bestäm-
mande inflytande i dotterbolag sjönk till 1 097 MSEK 

(1 797) varav 927 MSEK (1 619) hänförligt till region 
Eurasien och 170 MSEK (179) till region Europa.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare 
sjönk 3,1 procent till 14 502 MSEK (14 970) och vinst 
per aktie till 3,35 SEK (3,46).

 
CAPEX
CAPEX (investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar) steg till 16 679 MSEK (16 332) 
och CAPEX i relation till nettoomsättningen till 16,5 
procent (16,0). I CAPEX ingick fortsatta investeringar 
i nätkapacitet och täckning för att möta den ökande 
efterfrågan på data och öka befolkningstäckningen, 
inklusive en omfattande 4G- och fiberutbyggnad. 
Dessutom förvärvades eller förnyades telekomlicenser 
och frekvenstillstånd i Moldavien och Nepal. Avgifter för 
verksamhetslicensen i Uzbekistan, giltig till 2016,
aktiverades. CAPEX exklusive kostnader för licenser 
och frekvenser uppgick till 15 325 MSEK (14 565) och 
CAPEX i relation till nettoomsättningen var 15,2 procent 
(14,3).

CAPEX OCH CAPEX I RELATION TILL NETTOOMSÄTTNINGEN

CAPEX 
(GSEK)

8

20 20,0

12 12,0

16 16,0

8,0

4 4,0

0 0

CAPEX i relation till
nettoomsättningen (%)

2010 2011 2012 2013 2014

EBITDA före engångsposter
MSEK 2014 2013

Förändring 
(MSEK)

Förändring 
(%)

Region Sverige 14 311 14 514 -203 -1,4
Region Europa 9 772 9 740 32 0,3
Region Eurasien 10 859 10 804 55 0,5
Övrig verksamhet 282 513 -231 -45,1
Elimineringar – 13 -13
Koncernen 35 223 35 584 -361 -1,0

Rörelseresultat före engångsposter
MSEK 2014 2013

Förändring 
(MSEK)

Förändring 
(%)

Region Sverige 10 130 10 348 -218 -2,1
Region Europa 4 759 5 126 -367 -7,2
Region Eurasien 7 819 7 849 -30 -0,4
Övrig verksamhet 3 948 5 197 -1 250 -24,0
Elimineringar – 13 -13
Koncernen 26 656 28 534 -1 878 -6,6

Stora kvalitetsskillnader på 
företagens riskbeskrivningar
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S T Y R N I N G  O C H  A N S V A R

Sannolikhet/Ekonomisk skadepåverkan   liten    medel    stor 

Risk Policy/Åtgärd Risknivå
Sanno- 
likhet

Ekonomisk 
skade på-
verkan 

Kostnadsrisker Trelleborg arbetar inte aktivt med olika prissäkringsinstrument för insats
varorna. Istället eftersträvas försäljningsavtal som medger att prishöjnin
garna förs vidare till kund, omedelbart eller med viss fördröjning. Trelle
borgs strategi att arbeta med flera leverantörer för de kritiska insats
varorna ger ett visst skydd mot stora och plötsliga prishöjningar.

  
Tillgång till och prisvariationer på insatsvaror i form av 
råmaterial och komponenter varierar över tid och kan 
påverka Trelleborgs verksamhet och resultat.

Naturkatastrofer Risk för naturkatastrofer vid Trelleborgs anläggningar analyseras kontinu
erligt tillsammans med försäkringsgivaren FM Global. Analyserna har lett 
till åtgärder i form av förbättrat fysiskt anläggningsskydd, höjd medveten
het om riskerna hos den lokala ledningen samt införda beredskapsplaner 
inklusive identifikation av känsliga underleverantörer.

En naturkatastrof kan skada anläggningar och människor 
och orsaka produktionsbortfall.

Anläggningsrisker Hur kritiska olika anläggningar är för koncernens verksamhet och resultat 
analyseras utifrån Business Impact Analysis (BIA) och strategiplan. För de 
kritiska anläggningarna beskrivs riskstatus.
 Trelleborgs policy är att försäkra sina anläggningar till återanskaff
ningsvärde mot egendoms och avbrottsskador. Den försäkrade risken 
varierar mellan olika anläggningar men uppgår som mest till cirka  
2 000 msek för en enskild skada varav en del utgör koncernens självbehåll 
om som mest cirka 15 msek.

Plötsliga och oförutsedda skadehändelser kan skada 
anläggningar, orsaka produktionsbortfall samt skada 
varor under transport.

Kundrelaterade kreditrisker Trelleborg gör regelbundna bedömningar av kreditvärdigheten hos  
kunderna och sätter upp kreditgränser för varje kund.

 
Det finns risker att Trelleborgs kunder eller motparter i 
finansiella kontrakt inte fullgör sina betalningsåtaganden.

IT-risker Trelleborg arbetar aktivt med ett IToptimeringsprojekt. Syftet är att  
förbättra servicenivån vad gäller ITinfrastrukturen, implementera upp
graderingar på ett koncernövergripande strukturerat vis, säkerställa efter
levnaden av legala krav i de olika länder koncernen verkar samt generellt 
öka informationssäkerheten i och mellan systemen.

Störningar eller felaktigheter i kritiska system kan  
negativt påverka Trelleborgs produktion och finansiella 
rapportering.

Arbetsrelaterade olycksfall Arbetsplatsolyckor har sedan 2006 haft en aktivt skadeförebyggande  
hantering under koncernens program Safety@Work (se sidan 50). Under 
2014 har detta integrerats med Manufacturing Excellence (se sidan 31).

Olyckor eller tillbud på arbetsplatsen på grund av bri
stande rutiner, säkerhetsåtgärder eller skyddsutrustning 
kan utöver personskador inverka negativt på produk
tionen och på Trelleborg som arbetsgivare.

Personal- och kompetensförsörjning Trelleborgs arbete med Talent management och Employer Branding 
adresserar dessa risker.Om nyckelpersoner lämnar Trelleborg eller om Trelleborg 

inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta få en 
negativ inverkan på Trelleborgs verksamhet.

Risker kring hälsa Uppföljning av arbetsrelaterade skador och sjukdomar sker på månads
basis inom Safety@Workprogrammet och Manufacturing Excellence (se 
sidan 31). 

Problem med friskvård och sjukfrånvaro kan påverka  
produktiviteten och effektiviteten i verksamheten.

Leveransavtal Som verktyg för granskning av särskilt utvalda avtal och avtal inom  
särskilt utvalda riskområden arbetar Trelleborg med en Contract Risk 
Packprocess. Granskningen sker initialt hos det avtalsslutande koncern 
bolaget. Processen bygger på att en stor mängd frågor besvaras och att 
svaren graderas enligt definierade poängsystem. Utfallet bestämmer 
storleken på avtalsrisken. Över en viss risknivå ska koncernbolagets avtal 
godkännas högre upp i organisationen, ända upp till nivån affärsområdes
chef och i vissa fall även koncernchef.

Olämplig ansvarsbalans i leveranskontrakt kan medföra 
oväntade påföljder för Trelleborg.

Produkter och lösningar i miljöer med  
förhöjd risknivå

Förhöjd risknivå har fastställts för produkter inom offshore olja & gas, 
marina olje och gasslangar, Life Science och flyg. Den förhöjda risknivån 
har fastställts utifrån kriterier som produkternas utsatthet, storlek på  
kontrakt och lansering av nya produkter och teknologier. Contract Risk 
Packprocessen belyser här dels de fysiska och tekniska riskerna med 
produkten, lösningen och tillverkningsprocessen, dels länkas dessa risker 
till den legala risken och koncernens försäkringssituation.

Kvaliteten kan avvika i Trelleborgs produkter och  
lösningar vilket kan skada såväl investeringar som  
miljö och människor.

Miljöpåverkan på grund av olyckor Anläggningar med en potentiell risk för miljöpåverkan har genomfört 
åtgärdsprogram, främst inriktade på att identifiera vilka miljöfarliga  
kemikalier som finns, hur de används, förvaras och skyddas. Riskanalyser 
görs i samband med tecknande av egendomsförsäkring, vid ISO 14000 
certifiering samt genom insamling och analys av kemikalier i samband 
med bland annat REACHarbetet (se sidan 50) samt vid utvärdering som 
görs av lokala myndigheter.

Ogynnsam miljöpåverkan kan ske på grund av olyckor  
i anläggningar, vilket kan skada såväl investeringar  
som miljö och människor.

 

58 Årsredovisning 2014 Trelleborg AB

Innehåll

Strategiska risker

Exempel: 
■ politiska beslut
■ marknadsrisker 
■ kostnadsrisker 

Operativa inklusive 
finansiella risker

Exempel: 
■ anläggningsrisker
■ arbetsrelaterade  
 olycksfall 
■ valutarisk 

Regelefterlevnad 
inklusive normer

Exempel: 
■ tillämpning av   
 konkurrensrätt
■ risk för korruption
■ risk för minskat  
 förtroende

Rapporteringsrisker

Exempel: 
■ rapportering till   
 myndigheter 
■ �nansiell rapporte- 
 ring till aktiemark-
 naden
■ hållbarhetsredovisning

Exempel på riskhantering 

Värderingar, Uppförandekod, Finanspolicy, Kommunikationspolicy, Övriga styrinstrument, policydokument och rekommendationer, 
Contract Risk-process, Business Impact Analysis (BIA), Safety@Work samt processer för ERM, CR och Intern Kontroll

Sannolikhet/Ekonomisk skadepåverkan   liten   medel    stor 

processer och kvalitet vid hantering av 
kontraktuella och andra legala risker 
som kan uppstå i samband med leve
rans av produkter och applikationer  
i miljöer med förhöjd risknivå, har  
vidareutvecklats.

ERMarbetet har breddats kring 
bolagsstyrning och uppföljning av risker, 
vilket har lett till en ökad genomlysning 
av både operationella och legala risker. 

Samarbetet mellan koncernstab  
Juridik, koncernstab Risk Management 
och koncernstab Intern Kontroll har  
vidareutvecklats under 2014 och antalet 
beröringspunkter och gemensamma  
processer har ökat.

Aktiviteter i fokus 2015. Exempel på 
prioriterade ERMaktiviteter för 2015 är:

•	Bredare och djupare riskutvärdering  
av produkter och applikationer i miljöer 
med förhöjd risknivå och att erbjuda 
skräddarsydda verktyg och lösningar.

•	Inom ramen för Manufacturing Excel
lence, och i linje med den under 2014 
genomförda väsentlighetsanalysen, 
införa processer kring hantering och 
lagring av kemikalier vid tillverkande 
enheter, säkerställa god skyddsnivå 
inom brand och säkerhet samt arbets
miljörisker (Safety@Work).

•	Fortsatt genomförande av utbildnings
programmet som syftar till att ytterli
gare förstärka koncernens riskproces
ser och kvalitet vid hantering av kon
traktuella och andra legala risker som 
kan uppstå i samband med leverans 

av produkter och applikationer i miljöer 
med förhöjd risknivå.

•	Fortsätta utvecklingen av strukturer  
för att kvantifiera riskkostnaden (Cost 
of Risk) i de olika leden i Trelleborgs 
värdekedja samt ta fram och erbjuda 
verktyg till koncernens affärsenheter 
som stödjer hanteringen av både  
riskerna och tillhörande kostnader.

•	Fortsätta vidareutveckla samarbetet 
mellan koncernstab Juridik, koncern
stab Risk Management och koncern
stab Intern Kontroll.

Strategiska och operativa risker
Strategiska risker är dels externa faktorer som kan påverka Trelleborgs verksamhet, dels interna faktorer som  
kan försvåra möjligheterna att nå de strategiska målen för verksamheten.

Operativa risker är risker som Trelleborg själv kan kontrollera och som i stort handlar om processer, tillgångar  
och människor. Till de operativa riskerna hör finansiella risker, vilka redovisas på sidorna 60-61.

Risk Policy/Åtgärd Risknivå
Sanno- 
likhet

Ekonomisk 
skade på-
verkan 

Marknadsrisker Trelleborgs produkter och lösningar säljs till ett mycket brett spektrum av 
kunder och branscher med tyngdpunkt inom industri i Europa, Nord
amerika och utvalda marknader som Indien, Kina och Brasilien. Efter
frågan på koncernens produkter och lösningar samvarierar i stort med 
den globala industriproduktionens konjunkturella fluktuationer. Mång
falden i produktsortiment, kundbas och geografisk spridning ger Trelleborg 
en något lägre marknadsrisk än många av koncernens konkurrenter.
 Säsongseffekter förekommer inom de olika marknadssegmenten. För 
koncernen totalt är efterfrågan normalt sett högre under första halvåret 
än under det andra.

 
Trelleborgs verksamhet och resultat är exponerade mot 
marknadsrisker i form av konjunkturens påverkan på  
efterfrågan på egna produkter och lösningar.
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ST YRNING OCH ANSVAR 

Innehåll

effekter på företagets resultat och ställning samt helst 
också göra en bedömning av sannolikheten för att de 
olika händelserna inträffar.

Ett bra exempel är hur årets vinnare i Large Cap-klassen, 
Trelleborg, hanterar området. Trelleborgs riskavsnitt 
inledds med en detaljerad genomgång av hur riskarbetet 
sker i koncernen. Beskrivningen av de olika riskerna är 

sedan indelade i några olika riskkategorier. Det handlar 
exempelvis om strategiska och operativa risker, risker 
knutna till regelefterlevnad samt finansiella risker. 
Varje identifierad risk kommenteras sedan kopplat 
till företagets policy och vidtagna åtgärder. Trelleborg 
graderar dessutom sannolikheten för de olika riskerna 
och skadepåverkan i en tregradig skala.     
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Riskhantering kan nästan sägas vara en 
kärnverksamhet i en bank. Följaktligen ägnas en hel 
del utrymme åt riskhanteringsfrågor i bankernas 
årsredovisningar. Här handlar det dessutom i 
hög grad om att blicka framåt eftersom framtida 
kreditförluster utgör ett av de största hoten 
mot bankerna. Riskhanteringen speglas i SEB:s 
årsredovisning genom en intervju med bankens 
”Chief Risk Officer”.
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Verksamhetens komplexitet avgör ofta hur 
omfattande riskavsnittet är. Vissa typer av 
företag är naturligtvis betydligt mindre beroende 
av omvärldsfaktorer än andra. Det är dessutom 
stor skillnad vilka effekter olika händelser får. 

IT-företaget IAR Systems sammanfattar sina risker 
på en sida. Den som sedan önskar en fördjupad 
inblick i företagets finansiella risker hänvisas till  
en relativt omfattande not.

Risker och riskhantering
IAR Systems verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Vissa risker ligger inom företagets kontroll medan andra  
ligger utanför. IAR Systems identifierar och hanterar löpande bolagets risker. De väsentligaste riskerna och hur vi hanterar dem framgår av 
nedanstående beskrivning. 

TRE TYpER AV RISkER
I vårt arbete med risker och riskhantering har vi 
delat upp riskerna i tre kategorier.

Marknadsrisker avser externa faktorer och hän-
delser på de marknader som IAR Systems verkar 
inom och som kan skada förutsättningarna för att 
nå våra uppsatta mål. Marknadsrisker är händel-
ser som vi har begränsade möjligheter att påverka 
men som vi måste förhålla oss till.

Verksamhetsrisker avser huvudsakligen interna 
faktorer och händelser som kan skada förutsätt-
ningarna för att nå våra uppsatta mål och som 
ingår i vårt löpande operativa arbete att hantera.

Finansiella risker avser fluktuationer i IAR 
Systems resultat och kassaflöde som en följd av 
förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansie-
rings- och kreditrisker. För en djupare beskrivning 
avseende finansiella risker hänvisas till not 2.

Till viss del kan IAR Systems skydda sig 
mot risker genom försäkring. IAR Systems har 
koncerngemensamma försäkring som komplet-
teras med lokala där det bedöms nödvändigt. 
Försäkringarna revideras årligen i samråd med 
extern part. Försäkringarna omfattar bland annat 
egendom, avbrott, förmögenhetsbrott, rättsskydd, 
ansvar och styrelsens/vds ansvar. 

RISkomRåDe beSkRIVnIng IAR SyStemS RISkhAnteRIng

makro-
ekonomisk 
utveckling

Kundernas efterfrågan och investerings-
vilja är kopplad till deras tro om framtida 
ekonomiska tillväxt sant hur den makro-
ekonomiska utvecklingen ser ut i den egna 
marknaden. 

4 2

IAR Systems möter dessa risker genom att företagets programvara säljs i flera 
branscher och över hela världen. IAR Systems arbetar aktivt med att anpassa 
företagets praogramvara och organisation till rådande efterfrågan.

produkter  
och teknologi

Nya i grunden förändrade arbetsformer 
och snabba teknikskiften samt förändrat 
kundbeteende utgör en risk för ändrade 
kundkrav som förändrar IAR Systems 
marknadsposition.

3 3

IAR Systems har väl etablerade och strategiska samarbeten med världens 
alla processortillverkare, vilket innebär att företagets programvara stödjer 
flest processorer och flest arkitekturer av alla produkter på marknaden. IAR 
Systems utgör navet i ett ekosystem av partners inom processortillverkning, 
realtidsoperativsystem och tilläggsprodukter.

konkurrenter Nya och starkare konkurrenter kan leda 
till minskad efterfrågan på IAR Systems 
programvara. 3 3

IAR Systems möter risken för konkurrens som oberoende leverantör av utveck-
lingsverktyg för inbyggda systemgenom att erbjuda en användarvänlig, effektiv 
och snabb programvara som stödjer de flesta arkitekturer och processorer. Till 
detta erbjuds support och kundstöd.

kundstruktur Stort beroende av enskilda branscher 
kan ha stor inverkan på försäljningen om 
en en hel bransch skulle få problem. 2 2

IAR Systems strävar efter att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. 
Koncernen har god spridning bland kunderna som finns i olika kategorier, 
branscher och geografiska marknader. Ingen enskild kund har en större del av 
koncernens omsättning. 

Intäkts-
struktur

Stor andel av engångsprojekt eller 
underhållsavtal med korta löptider inne-
bär en osäkerhet om den ekonomiska 
tillväxten avtar.

2 3
IAR Systems arbetar med att öka andelen återkommande kunder. Andelen 
återkommande kunder är redan stor och uppgår till cirka 95 procent. 

kompetens- 
försörjning

IAR Systems nyckelkompetenser finns 
främst inom teknikutveckling och i 
relationerna med kunderna. 

3 3
IAR Systems arbetar aktivt för att behålla och utveckla kompetensen i företaget. 
Genom utbildningar och erfarenhetsutbyten stärks kompetensen och lojaliteten 
i koncernen. IAR Systems har låg personalomsättning och en god arbetsmiljö.

Valutarisk Med valutarisk menas risken att värdet 
på finansiella instrument varierar på 
grund av förändringar i valutakurser.

4 4

IAR Systems verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår 
från olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar (USD), Euro och 
japanska Yen. Koncernens omsättning i utländsk valuta utgör cirka 93 % av den 
totala omsättningen. Huvuddelen av företagets kostnader är i svenska kronor. 
Åtgärder för att hantera den transaktionsmässiga valutarisken fastslås i kon-
cernens finanspolicy. Syftet är att minimera den kortsiktiga resultatpåverkan av 
valutaförändringen och samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.

likviditetsrisk Med likviditetsrisk avses att finansiering 
inte kan erhållas, eller endast till kraftigt 
ökade kostnader.

1 1
IAR Systems likviditetsrisk bedöms som relativt begränsad. Den 31 december 
2014 uppgick koncernens nettokassa till 68 MSEK.

kreditrisk Med kreditrisk avses att en part i en 
transaktion med ett finansiellt instru-
ment inte kan fullgöra sitt åtagande. 
Den huvudsakliga kreditrisken är att 
IAR Systems inte erhåller betalning för 
kundfordringar.

1 1

IAR Systems kreditrisk bedöms som relativt låga. Kundfordringarna är fördela-
de på ett stort antal motparter inom olika branscher, marknader och kundtyper. 
Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkerställa att försäljning sker till 
kunder med lämplig kreditbakgrund. Historiskt har kostnaden för kundförluster 
varit låg. För att begränsa riskerna innehåller företagets kreditpolicy riktlinjer 
och bestämmelser för kreditprövning av nya kunder, betalningsvillkor samt 
rutiner och processer för hantering av obetalda fordringar.

1  osannolik   2  ej trolig   3  möjlig   4  trolig   5  Sannolik

SAnnolIkhet

1  obetydlig   2  liten   3  mellan   4  Stor  5  mycket stor

påVeRkAn
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Till sist ytterligare ett exempel från ett företag som 
tar riskavsnittet på allvar. Rottneros som är årets 
vinnare i klassen för mindre företag inleder med 

ett diagram där de olika riskområdena plottats in. 
Därmed blir det enkelt för läsaren att snabbt få en 
bild av de olika riskernas sannolikhet och påverkan.

ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING 2014       29

MÖJLIGHETER OCH RISKER

BALANS I HANTERINGEN 
AV FINANSIELLA OCH 
OPERATIVA RISKER

Rottneros påverkas av den allmänna konjunktur-
utvecklingen, valutaförändringar och andra 
bolagsspecifika omvärlds faktorer. I detta avsnitt 
beskrivs de viktigaste risker som påverkar 
koncernens förmåga att nå uppställda mål 
samt hanteringen av respektive risk. Rottneros 
arbetar för att minimera riskerna genom före-
byggande arbete eller när detta inte är möjligt 
genom att arbeta med säkringar och försäk-
ringar av olika slag. Många av nedanstående 
risker kan påverka Rottneros både positivt och 
negativt. Riskarbetet styrs på övergripande 
nivå av styrelsen och på en operativ nivå av 
VD och ledningsgruppen. Riskhanterings-
processen omfattar bland annat strategisk 
affärsplanering, löpande riskinventering, före-
byggande underhåll och investeringar samt 
finansiella säkringsaktiviteter.

KÄNSLIGHETSANALYS 2014
Effekt på års resultat  

efter finans netto (MSEK)

Riskslag Förändring 2014 2013 Känslighet

Massapris 50 USD/ton 80 80 Hög

USD 50 öre/USD 70 60 Hög

Elpriser 10 öre kWh 25 25 Hög

Vedpriser 10 SEK m3f 15 15 Medium

Ränterisk 1 %-enhet 0 0 Låg

Refinansiering Låg

Kreditrisk Låg

Operationella riskområden
A  Variationer i massapris
B  Strukturförändring
C1  Råvarutillgång
C2  Råvarupriser
D  Elpris
E  Kundstruktur och kund krediter
F  Anläggningar
G  Politiska beslut
H  Miljö

Finansiella riskområden
I  Valuta – balansexponering
J  Valuta – transaktionsexponering
K  Räntor
L  Likviditet och refinansiering

Hö
g

PÅ
VE
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C1 H  L A  J

C2 D  F B

E  G
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g
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Detta jubileumsår vill vi i juryn lite mer än vanligt 
hylla alla de bolag som varit med långt fram i 
processen i valet med att ta fram 2014 års bästa 
redovisning. Tanken är också att göra det lite mer 
strukturerat än tidigare, vi har denna gång tagit 
med exempel från andra bra bolag, framför allt 
när vi gått igenom specialområdena har vi sett 
till att de bolag som ”nästan” vann fick vara med 
i broschyren. I år tänkte vi göra detta lite mer 
strukturerat genom att namnge de nio bästa bolagen 
i varje klass, tio inklusive vinnarna och kort ha med 
ett eller två goda exempel från de bolagen. Vi skulle 
gärna velat att detta summerades till femtio bolag 
med hänsyn till årets jubileum men det blir tyvärr 
för omfattande.  Alla exempel får givetvis inte plats 
i denna broschyr men vi nämner kort inom vilket 
område vi tycker att de har gjort något bra på ett 
eller annat sätt. Denna bukett av bolag som på ett 
eller annat sätt gjort ”bra redovisningar” får bli den 
blomsterkvast som får förgylla detta jubileum. Detta 
är endast en jubileumskavalkad som inte kommer 
att upprepas, så passa på och se om just ditt 
favoritbolag är med.

För att återigen återkoppla till de första årgångarna 
av ”Bästa Redovisningen” så kan man läsa följande 
motivering till totalvinnaren år 1968, Volvo AB. 
”Årsredovisningen, redan tidigare av mycket 
hög klass uppvisar i år ett flertal förbättringar, 
varav vissa ansetts vara bland de väsentligaste 
i det bedömda materialet. Särskilt må framhållas 
gränsdragningen mellan normala och extra 
avskrivningar samt den öppna redovisningen av 
ackumulerade överavskrivningar i balansräkningen. 
Väl genomarbetad layout. Hög teknisk finish”

Det var andra tider. Då gav bra information kring 
avskrivningar ett första pris, det är inte möjligt 
idag men om ett bolag i 2015 på ett pedagogiskt 
sätt skulle förklara den redovisade skattesatsen i 
en resultaträkning så kanske man även i år skulle 
kunna närma sig segern i tävlingen. Det har också 
skett en oerhörd utveckling inom området grafisk 
design och möjligheten att använda sig av bilder, 
tabeller och design diagram. 

På samma sätt som år 1968 kommer vi visa 
positiva exempel på en rad eller två från de nio 
bästa bolagen i varje klass. Det är också på sin 
plats att tydligt meddela att de tre senaste årens 
vinnare i varje klass, liksom årets vinnare inte har 
varit med i detta urval. De har haft sin beskärda del 
i solen och redan fått den uppmärksamhet som de 
verkligen förtjänar. 

De tio bästa bolagen i  
varje klass 2014
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ÅRSREDOVISNING  
2014

Juryn tycker att småbolagen 2014 i många fall är väl så bra som många av de större bolagen. Ibland blir 
det dessutom lättare att beskriva vissa delar av informationen i mindre bolag, helt enkelt för att man har 
en tydlig och avgränsad verksamhet som är lättare att beskriva. I denna klass har vi valt ut följande bolag 
där hela eller delar av årsredovisningen har följande goda förtjänster. Samtliga bolag nedan är uppställda i 
bokstavsordning. De tre senaste årens vinnare och därför inte med bland dessa bolag är AddNode, DGC One 
och Global Health Partner.

SMALL CAP 

TOPP 
TIO 
2014 

10
 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ACANDO ÅRSREDOVISNING 2014 33  
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FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida  
medel  

vid årets  
början

99

+44

+69

-16

MSEK

Ej kassa-
flödes  på-
verkande 

poster

CAPEX Utbetald  
utdelning

Upptagna 
lån

Amorte-
ring av lån

Resultat  
efter  

finansiella  
poster

Rörelse-
kapital

Emissions-
kostnad

Betald 
skatt

Övrigt från  
investerings-

aktiviteter

Kurs-
differenser

Likvida  
medel vid  
årets slut

Kassaflöde från rörelsen  
84 MSEK

Investerings-
aktiviteter  
-16 MSEK

Finansierings aktiviteter  
-101 MSEK

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -23 MSEK

-13
-13 -3

-13

-71

+10 76

-12 -5

ÄGARSTRUKTUR
Acando hade vid utgången av 2014 en bred aktieägarbas med cirka 22 000 aktieägare. Cirka 9 procent av aktierna 
har utländska ägare.

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav Innehav % Röster %

Svedulfs med bolag 1 500 000 16 599 713 18 099 713 17,3 23,0

Ulf J Johansson med bolag 1 639 990 1 300 500 2 940 490 2,8 12,9

Svolder AB 500 000 10 321 814 10 821 814 10,4 11,2

Fjärde AP-fonden 0 6 660 155 6 660 155 6,4 4,9

Livförsäkringsbolaget Skandia ÖMS 0 3 341 323 3 341 323 3,2 2,4

Tibia Konsult AB 0 2 960 553 2 960 553 2,8 2,2

DnB – Carlson fonder 0 2 942 626 2 942 626 2,8 2,2

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 0 2 936 100 2 936 100 2,8 2,1

Nordea Investment Funds 0 2 711 689 2 711 689 2,6 2,0

Skandia fonder 0 2 172 771 2 172 771 2,1 1,6

Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 0 2 047 025 2 047 025 2,0 1,5

PSG SMALL CAP 0 1 700 466 1 700 466 1,6 1,2

Svenska Lärarfonder 0 1 337 836 1 337 836 1,3 1,0

Resultatandelsstiftelsen Connecta 0 1 178 286 1 178 286 1,1 0,9

Humle Kapitalförvaltning AB 0 950 000 950 000 0,9 0,7

Asarnoj, Tobias 0 890 000 890 000 0,9 0,7

CBNY-DFA-INT SML CAP V 0 809 358 809 358 0,8 0,6

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 732 301 732 301 0,7 0,5

Stift för kunskaps- och kompetensutveckling 0 571 800 571 800 0,6 0,4

Case Asset Management AB 0 500 000 500 000 0,5 0,4

Övriga 0 36 561 113 36 561 113 35,0 26,7

Acando-gruppen i egen ägo 0 1 542 000 1 542 000 1,5 1,1

Totalt antal aktier 3 639 990 100 767 429 104 407 419 100 100
 
De 20 största ägarna med Acando exkluderat representerar:
Innehav procent: 64
Röster procent: 72

Acando 
Tydlig och bra genomgång av styrelsens 
arbete samt en mycket överskådlig 
beskrivning av förändringar i likvida medel.
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Bulten 
Tydliga finansiella mål och bra riskpresentation.

Cellavision  
Presenterar bolaget kort och informativt på första 
sidan samt har en tilltalande beskrivning av 
bolagets fem tillväxtstrategier.

IAR 
Tydlig beskrivning av bolagets ambitioner med 
uppföljning samt ett tilltalande riskavsnitt.

ITAB 
Mycket bra med utförliga kommentarer till ”fem 
år i sammandrag” samt en bra beskrivning kring 
bolagets expansionsplaner

Midsona 
Många mindre bolag lämnar ingen eller undermålig 
segmentsrapportering.  Midsona är ett undantag, 
bolaget lämnar bra affärsområdesinformation. 
Även den grafiska presentationen av styrelsen 
uppskattades av juryn.

PartnerTech 
Presentationen av nya marknader bjöd in till läsning 
samt bra beskrivning av trender i branschen.

Proffice  
Tilltalande grafisk presentation av styrelsens 
ärenden under året samt bra information om 
styrelseledamöternas närvaro.

VBG  
Inleder hela årsredovisningen på ett mycket 
tilltalande sätt med VBG:s roll i samhället samt en 
beskrivning av det ekonomiska resultat med hjälp 
av ”bryggtekniken”.

ITAB Shop Concept AB (publ)

Box 9054

550 09 Jönköping

Instrumentvägen 2 (Besöksadress)

Telefon 036-31 73 00

info@itab.se

www.itab.se

2014
ÅRSREDOVISNING
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Årsstämman äger rum måndagen den 4 maj 2015,  

kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping. 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 

införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden  

AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 

27 april 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i års-

stämman senast klockan 16.00 måndagen den 27 april 

2015 under adress ITAB Shop Concept AB, Box 9054,  

550 09 Jönköping, per telefon 036-31 73 00 eller via mail 

på adress ir@itab.se eller via formulär på www.itab.se. 

I anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, 

adress, telefon dagtid och antal aktier uppges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste  

i god tid före måndagen den 27 april 2015, genom för-

valtares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn 

för att erhålla rätt att delta vid stämman.

UTDELNING

Styrelsen föreslår 2,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2014. 

Avstämningsdag blir onsdagen den 6 maj 2015. Om års-

stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning bli 

utsänd av Euroclear Sweden AB måndagen den 11 maj 

2015.

VALBEREDNING

Vid årsstämman 2014 utsågs en valberedning bestående 

av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och 

Johan Storm. Valberedningens uppgift inför års stämman 

2015 är att föreslå styrelseordförande och styrelse-

ledamöter, mötesordförande vid stämman samt styrelse- 

och revisionsarvoden.

ÄRENDEN

På stämman ska de ärenden behandlas som enligt 

aktie bolagslagen och bolagsordningen ska förekomma 

på ordinarie årsstämma, såsom framläggande av års-

redovisning och revisionsberättelse, beslut i frågor om  

fastställelse av resultaträkning och balansräkning, ansvars-

frihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör  

samt val av styrelseledamöter. Övriga ärenden framgår 

av föredragningslista, som kommer att utsändas i sam-

band med kallelse till årsstämman.

FINANSIELL INFORMATION  
FÖR 2015

Delårsrapport januari-mars    4 maj

Årsstämma 2015  4 maj

Delårsrapport januari-juni   9 juli

Delårsrapport januari-september    3 november

Bokslutskommuniké 2015    9 februari 2016

Årsredovisning 2015   mars/apri 2016

Årsstämma 2016 maj 2016

VÄLKOMMEN TILL  
ÅRSSTÄMMA 2015

»Improving the  
Shop Experience...«
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KOMMENTARER TILL TILL FEM ÅR I SAMMANDRAG

OMSÄTTNING

Under perioden 2010-2014 har ITABs omsättning 

ökat från 2.748 Mkr till 3.938 Mkr. Detta motsvarar 

en genomsnittlig årlig omsättningsökning på 9 

%. Utöver organisk tillväxt har främst förvärvet av 

Nordic Light bidragit positivt till omsättningsför-

ändringen, medan förändrade valutakurser på-

verkat negativt.

Under perioden har en rad långsiktiga avtal 

slutits med ledande butikskedjor inom daglig-

varuhandeln. Dessa har legat till grund för positio-

nen som den ledande kompletta leverantören av 

butiksinredningar i norra Europa och också ver-

kat som bas för tillväxt. Parallellt har också stora 

ansträngningar lagts på att öka försäljningen på 

fackhandeln. 

2010 minskade omsättningen med 28 Mkr, en 

minskning med 1% jämfört med 2009. Inga för-

värv eller försäljningar av bolag gjordes under 

2010. Omsättningen påverkades negativt av för-

ändrade valutakurser med ca 180 Mkr, jämfört 

med 2009. Försäljningen, mätt i lokal valuta, mins-

kade på den holländska marknaden medan för-

säljningen på de flesta övriga av ITABs marknader 

ökade. Försäljningen till apotekssektorn ökade 

markant under året, främst beroende på avregle-

ringen av den svenska apoteksmarknaden.

2011 ökade omsättningen med 593 Mkr, en 

ökning med 22%. Omsättningen påverkades ne-

gativt med ca 140 Mkr beroende på förändrade 

valutakurser jämfört med 2010. Den valutaren-

sade omsättningen ökade med 27% där två tred-

jedelar av ökningen var organisk tillväxt där Cen-

tral Europe och UK & Ireland stod för de största 

ökningarna. Tillväxt via förvärv avser Nordic Light 

Group som konsoliderades från och med den 1 

september 2011.

2012 ökade omsättningen med 170 Mkr, en ök-

ning med 5 %. Den valutarensade omsättningen 

ökade med 6 %. Den organiska tillväxten var ne-

gativ vilket främst berodde på att Central Europe 

kraftigt minskade sin försäljning, även Scandina-

via minskade sin försäljning jämfört med 2011. 

Under 2012 förvärvades Europa Shopfitting i Stor-

britanien som konsoliderades från och med juni 

2012.

2013 ökade omsättningen med 63 Mkr, en ök-

ning med 2 %. Den valutarensade ökningen var 

5 % vilket främst berodde på omsättningsökning 

i UK & Ireland. Omsättningen minskade i Benelux 

medan övriga länder omsatte i paritet med 2012.

2014 ökade omsättningen med 364 Mkr, en ök-

ning med 10 %. Den valutarensade omsättningen 

ökade med 6 %. Den största delen av ökningen 

avser Central Europe, även Scandinavia ökade 

försäljningen jämfört med 2013. Omsättningsök-

ningen har också påverkats av de förvärv som 

gjordes under årets fjärde kvartal.

LÖNSAMHET

Rörelseresultatet har under femårsperioden va-

rierat mellan som lägst 62 Mkr (2010) och som 

högst 325 Mkr (2014). Rörelsemarginalen har 

under femårsperioden varit på en nivå på mel-

lan 2,2 % och 8,3 %. Resultatet efter finansnetto 

har uppgått till mellan 29 Mkr (2010) och 288 Mkr 

(2014). Vinstmarginalen har under femårsperio-

den pendlat mellan 1,1 % och 7,3 %. 

2010 års svaga lönsamhet berodde främst på 

att de kraftigt ökade råmaterialkostnaderna en-

dast i begränsad omfattning kunde tas ut mot 

kund. Resultatet belastades dessutom av om-

strukturerings- samt engångskostnader på ca 30 

Mkr som till största delen bestod i kostnader för 

organisatoriska förändringar samt kostnader för 

avveckling av lagerhållning i Danmark. Lönsam-

hetsförbättringen 2011 berodde främst på den 

volymtillväxt som skedde i alla marknadsområ-

den kombinerat med att de effektivitetsförbätt-

ringar och kostnadsbesparingar som genomför-

des 2010 och i början av 2011 fick genomslag. 

Även förvärvet av Nordic Light Group bidrog till 

lönsamhetsförbättringen. 2012 förbättrades lön-

samheten ytterligare vilket främst förklaras av för-

ändrad försäljningsmix samt effektiviseringar och 

lägre kostnadsbas i flera enheter. 2013 förbättra-

des rörelsemarginalen till 6,9 % jämfört med 6,7 

% 2012 trots negativ valutapåverkan samt ökade 

marknadssatsningar på belysning och självut-

checkning. Förbättringen beror på att effekter av 

det långsiktiga arbetet med att stärka bruttomar-

ginalen, främst genom effektivitetsförbättringar, 

har påverkat resultatet positivt. 2014 förbättrades 

rörelsemarginalen till 8,3 %. Förklaringen är en 

fortsatt positiv utveckling av bruttomarginalen, 

främst till följd av ökad beläggning i koncernens 

produktionsanläggningar samt ökade försälj-

ningsvolymer.

Koncernens avkastning på eget kapital har de 

senaste fem åren i genomsnitt uppgått till cirka  

17 %. Koncernens målsättning är att över en 

längre period ha en avkastning på eget kapital 

på minst 20 %.

INVESTERINGAR

Under perioden 2010-2014 har nettoinvestering-

arna, exklusive företagsförvärv, uppgått till mellan 

en och tre procent av omsättningen. 

Koncernens investeringar har under perioden 

främst bestått av maskinutrustning med fokus 

på obemannad drift, högt resursutnyttjande och 

främsta tekniska utveckling. ITAB står därmed väl 

rustat inför framtiden och investeringsbehovet de 

närmaste åren bedöms som litet. Under 2010-

2014 avser också en betydande del av nettoin-

vesteringarna utveckling av olika självutcheck-

ningslösningar för butiker.

Femårsperiodens investeringar hänförliga till fö-

retagsförvärv har fokuserats på att förstärka po-

sitionen som en komplett leverantör av butiksin-

redning till koncernens utvalda marknader samt 

att förstärka och komplettera innehållet i produkt-

portföljen inom vissa områden.

FINANSIELL UTVECKLING

Balansomslutningen har ökat från 2.087 Mkr år 

2010 till 3.043 Mkr år 2014. Ökningen beror dels 

på de investeringar i såväl produktionslokaler 

som produktionsutrustning som gjorts, dels på de 

företagsförvärv som genomförts under perioden. 

Expansionen har skett med hjälp av ett positivt 

kassaflöde från den löpande verksamheten samt 

genom nyemission av konvertibla skuldebrev vilka 

konverterats till eget kapital under 2012. Detta har 

samtidigt inneburit att den räntebärande netto-

skulden har reducerats från 1.036 Mkr år 2010 till 

880 Mkr år 2014.

Koncernens soliditet har under de senaste fem 

åren varit mellan 22 % och 42 % och andelen 

riskbärande kapital har varierat mellan 35 % och 

46 %. Koncernens målsättning är att ha ett riskbä-

rande kapital på minst 25 %.

  RÖRELSEMARGINAL (%) OMSÄTTNING (MKR)   INVESTERINGAR  
EXKL. FÖRETAGS-
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Bland de medelstora bolagen hade juryn svårare 
att finna sin solklara favorit då många bolag 
var bra inom flera områden. Få bolag i klassen 
höll dock en jämn och hög nivå inom alla de i 
inledningen nämnda kärnområdena. Inte desto 
mindre kan man hitta mycket bra exempel och 
nya idéer i följande bolag som juryn tyckte 
tillhörde de bästa i denna klass. Samtliga bolag 
nedan är uppställda i bokstavsordning. De tre 
senaste årens vinnare och därför inte med bland 
dessa bolag är Nolato, Klövern och Lindab.

MID CAP 

TOPP 
TIO 
2014 

Avanza 
Beskriver vägen från affärsidé till vision på 
ett tilltalande sätt samt har en beskrivning av 
intressentgrupper.

Beijer Alma 
Har en ovanligt bra genomgång av gjorda förvärv 
samt har bra affärsområdesinformation.

Cloetta  
Ett av de bolag som har det bästa sammanhållna 
informationspaketen när det gäller web, delår och 
årsredovisning. Intressant värdekedja samt en ovanlig 
men bra faktaruta om sex skäl till att investera i 
Cloetta.

Concentric 
Beskrivningen av affärsmodell lockar till läsning på 
samma sätt som produkternas drivkrafter. 

Corem 
Mycket bra kommentarer till resultat och 
balansräkning samt skatt vilket är alldeles för 
ovanligt. Dessutom bra information rörande bolagets 
målsättningar.

Inwido 
Bra snabbguide till vad bolaget gör samt en intressant 
beskrivning om produkternas väg till marknaden. 

Swedol  
Intressant och bra redovisning kring det svåra 
området ”utbildning” och sedvanligt bra riskavsnitt.

TransCom 
Ett fullödigt personal och intressentavsnitt samt 
tydlig grafisk beskrivning av den globala närvaron.

Tribona 
Uppskattad kortgenomgång, ”Tribona på 2 minuter” 
samt bra mål och måluppföljelse.

TOPP 
TIO 
2014 
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Vi skapar  
förutsättningar  
för framgång Årsredovisning 2014
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SEB

Vattenfall

Telia 
Sonera

Storbolagen är oftast den svåraste klassen då nästan alla bolag, exklusive ungefär ett tiotal, utan problem 
skulle kunna platsa i denna grupp. Här blir fokus ofta på mjuka frågor och det uppskattas att det inte blir 
för omfattande i sin redovisning. Mot denna bakgrund är det svårt att välja ut bolag i denna klass men 
detta jubileumsår så har vi i alla fall fallit för nedanstående storbolag. Samtliga bolag nedan är uppställda  
i bokstavsordning. De tre senaste årens vinnare Atlas Copco, Swedbank och Boliden är därför inte med  
bland dessa bolag.

LARGE CAP 

TOPP 
TIO 
2014 10

46 FABEGE ÅRSREDOVISNING 2014

Pågående dialog med intressenter
Fabeges viktigaste intressentgrupper – kunder, medarbetare, ägare och analytiker, kreditgivare, 
leverantörer samt omgivande samhälle – är identifierade utifrån att de utgör en  förutsättning för 
företagets långsiktiga framgång. 

Kontinuerliga dialoger förs med intressenterna för att fånga upp de frågor som är viktigast för 
de olika grupperna. Formerna för dialogen skiljer sig åt för de olika intressentgrupperna, liksom 
vilka frågor som är viktigast.

I tabellen redovisas resultaten av genomförda intressentdialoger.

DIALOGFORM HÅLLBARHETSFRÅGOR RESULTAT
KUNDER • Löpande dialog/kundservice

• Kundnöjdhetsundersökningar

• Nyhetsbrev

• Samverkan Gröna hyresavtal

•  Miljöcertifierade fastigheter  
och energioptimering

•  God tillgänglighet för cyklister

• Materialval och avfallshantering

• Inomhusklimat

•  Fler cykelparkeringar, cykelpooler  
för lånecyklar samt utökad  kollektivtrafik

•  Fler gym, food trucks, restauranger och 
annan service i närområdena

•  Minskad energianvändning i fastighets-
beståndet, med förbättrat inomhusklimat

MEDARBETARE • Medarbetarsamtal

• Medarbetarundersökningar

• Café Fabege (mötesforum)

• Konferenser 

•  Hälsa, gemenskap, balans i livet

• Personlig utveckling

• Etik- och antikorruptionsfrågor

•  Uppdaterad Uppförandekod

•  Konferens med all personal med  
affärsetik i fokus

• Gemensam träning på arbetstid 

ÄGARE OCH 
ANALYTIKER

• Årsredovisning

• Kvartalsrapporter

• Kapitalmarknadsdagar

•  Roadshows och  
enskilda möten

•  Långsiktig stabil avkastning  
baserad på en hållbar   
affärsmodell

•  Hållbarhetsredovisning enligt GRI i 
 årsredovisningen

•  Deltar i olika investerarundersökningar 
som ”Hållbart Värdeskapande” och 
GRESB 

•  Godkänt för Swedbanks etiska fonder 
och Nordeas Starfonder

KREDITGIVARE •  Presentationer, kvartalsrapporter, 
 årsredovisning, webb

•  Möten, fastighetsvisningar  
och  seminarier

• Kapitalmarknadsdagar

•  Långsiktig stabil avkastning  
baserad på en hållbar  
affärsmodell

•  Löpande hållbarhetsdiskussioner  
med finansiärer

LEVERANTÖRER •  Central upphandling/ramavtal  
med krav att leverantörerna följer 
Fabeges uppförandekod

•  Krav på hög affärsetik och 
 uppförandekod

•  Löpande kvalitetsmätningar  
av  leverantörerna

•  Långtgående krav på materialval  
vid ny- och ombyggnationer

•  Krav att leverantörer följer  
Fabeges  uppförandekod

•  Hållbarhetsgranskning  
av  leverantörer

SAMHÄLLET •  Regelbundna möten med kommun  
och  myndigheter

•  Samverkansmöten tillsammans med 
 nätverk av företag (BELOK, SGBC, 
Fasighets ägarna, Byggherreforum,  
Close etc)

•  Samarbetsavtal med ideella 
 organisationer

•  Gemensamt verka för en hållbar      
fastighets- och stadsdelsutveckling

•  Skapa levande närmiljöer med  
en  blandning av kontor, bostäder, 
 service och naturområden

•  Stimulera social hållbarhet bl a 
genom aktiviteter riktade mot 
 ungdomar

•  Beslut att bidra med 100 Mkr till 
 finansiering av  tunnelbaneutbyggnad  
till  Arenastaden

•  Miljö- och energiklassning av byggnader 
enligt Miljöbyggnad, BREEAM och 
 Greenbuilding

•  Samarbeten kring hållbar stadsdels-
utveckling 

•  Sponsring av Ung affärsidé, Friends, 
Städa  Sverige och idrottsföreningar

HÅLLBARHETSREDOVISNING • INTRESSENTDIALOG
Axfood 
Har en intresseväckande beskrivning 
av strategi för lönsam tillväxt och 
dessutom ett bra och tydligt avsnitt om 
”hållbarhetsmål som utmanar”.

Castellum 
Ett bolag som alltid gör en finansiellt 
innehållsrik årsredovisning, t ex utmärkt 
skatteinformation och en väl utvecklad 
intressentdialog.

Electrolux 
En inbjudande årsredovisning som har 
sina största fördelar inom innovations och 
marknadsavsnitten.

Fabege 
De flesta 
fastighetsbolag är 
öppnare och har bättre 
finansiell information 
än många andra bolag, 
likaså Fabege. Tydlig 
hållbarhetsinformation 
med särskilt bra dialog 
kring intressenter.
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TOPP 
TIO 
2014 

LARGE CAP 

Holmen 
Ett storbolag som inte slösar med läsarens tid. En 
effektiv årsredovisning med genomarbetad struktur 
och bra affärsområdesinformation.

Ratos 
Har av juryn länge ansetts som ett av de bästa 
investmentbolagen. Bra information rörande innehaven 
samt en guide till hur man som läsare ska förstå 
redovisningen på ett bättre sätt.

Skanska 
Mycket utförlig och intressant 
affärsområdesinformation samt en för detta bolag 
viktig förklaring av affärsmodell i en lite för 
omfattande årsredovisning.

Volvo 
En mycket informativ förvaltningsberättelse med 
kanske de bästa förklaringarna till resultat och ställning 
av alla bolag. Dessutom mycket bra notinformation 
kring många svåra områden såsom pensioner. 
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Large Cap

Till årets vinnare har juryn utsett Trelleborg AB.  

Det blev till slut ett ganska enkelt val att utse 
Trelleborg till vinnare i klassen för stora bolag. 
Årsredovisningen är bra i alla avseenden. Det går 
nästan alltid att hitta ett eller annat svagt område 
i alla årsredovisningar. Trelleborg lyckas dock 
presentera en jämn och mycket bra årsredovisning 
utan några egentliga dalar.

Att företaget lyckas presentera hela innehållet på 
120 sidor, vilket är ett betydligt mindre omfång 
än många jämförbara företag bidrar till ett mycket 
bra helhetsintryck. Kombinationen traditionell 
årsredovisning och de nya digitala media som 
alla företag måste förhålla sig till lyfts fram på ett 
utmärkt sätt genom rikligt med hänvisningar till 
koncernens hemsida, tips om bolagets IR-app samt 
information om Trelleborgs närvaro på sociala media.

Bolaget tillhör den skara som för fram ett tydligt 
budskap på omslaget. I det här fallet handlar det 
om att ”vi tätar, dämpar och skyddar kritiska 
applikationer i krävande miljöer”. Alla kanske inte 
direkt inser vad företaget sysslar med genom dessa 
ord, men meningen skickar i alla fall en tydlig signal 
vad det är för typ av kundnytta Trelleborg vill uppnå 
med sina produkter.

För de mer allmänintresserade aktieägarna 
fungerar årsredovisningens tio-tolv första sidor 
som en tillräcklig sammanfattning av året. Dessa 
sidor som dessutom är en del av den reviderade 
förvaltningsberättelsen innehåller bland annat vd-
ord, aktieinformation, en genomgång av mål och 
måluppfyllelse inklusive hållbarhetsrelaterade mål 
samt en genomgång av viktiga händelser under året 
där Trelleborg på ett utmärkt sätt kombinerar ord 
och bild.

De inledande sidorna följs av föredömligt korta 
men ändå innehållsrika genomgångar av de olika 
affärsområdena. På två sidor per affärsområde 
lyckas Trelleborg få med väsentlig information, inte 
bara om nyckeltal och finansiell utveckling utan 
även om viktiga händelser, aktuella prioriteringar, 

marknadssegment där affärsområdet verkar, 
huvudkonkurrenter samt en kort intervju med 
affärsområdeschefen.

Koncernens affärsutvecklingsarbete ges 
förhållandevis mycket utrymme, något som bidrar 
till att ge läsaren en ingående förståelse av i vilken 
riktning företaget är på väg. Trelleborg lyckas genom 
en väl avvägd kombination av ord, bild, grafik och 
diagram beskriva en komplex verklighet.

Att Trelleborg tar ”corporate responsibility” eller 
hållbarhet på allvar speglas tydligt av att detta 
område får ordentligt med plats i årsredovisningen 
samt att vd inleder avsnittet med att lyfta fram 
grunddragen i hållbarhetsarbetet.

Nästa del av årsredovisningen handlar om risker 
och styrning. Genom att lägga riskhantering i nära 
anslutning till avsnittet om bolagsstyrning signalerar 
Trelleborg hur tydligt dessa delar hänger samman 
och får dessutom bolagsstyrningsdelen att framstå 
som en mer naturlig del av årsredovisningen än vad 
många andra företag lyckas med.

Förståelsen av den finansiella informationen 
underlättas av kommenterar till bland annat resultat 
och balansräkningarna som tillhör de bästa av alla.

Sammantaget en mycket bra årsredovisning som 
är ett föredöme för alla med ambition att lyfta sin 
information till en ny nivå.
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Mid Cap

Till årets vinnare har juryn utsett Haldex AB. 

Underleverantören i fordonsindustrin har i flera år 
tillhört kandidaterna till att ta hem priset och i år 
räckte det enda fram. En viktig styrka i bolagets 

årsredovisning är avsaknaden av svagheter. Det 
är bra balans mellan olika avsnitt och läsaren får 
snabbt en god bild av bolaget och dess utmaningar. 
Den är genomgående intressant, rakt på sak och 
utan överdrifter eller onödiga floskler. Känslan 
är att bolaget har en ambition att lyfta fram det 
som verkligen är viktigt och som spelar roll för 
bolaget. Just detta är alltid en viktig faktor i juryns 
bedömning. 

Även layouten kan bäst beskrivas som gedigen och 
välbalanserad. Diagrammen är tydliga och används 
när det verkligen är relevant och inte i onödan. 

Årsredovisningen har en informativ och 
genomarbetad förvaltningsberättelse som börjar 
redan på sidan 18. Det är ganska ovanligt men 
fungerar bra och gör att budskap inte repeteras i 
onödan. 

Haldex lyckas på flera ställen med begränsat 
utrymme ändå ge en fyllig bild av respektive 
område. Ett exempel är kapitlet om bolagets olika 
produkter som är kortfattat men inte desto mindre 
intressant. Ett annat exempel är beskrivningen av de 
olika trender på marknaden för underleverantörer 
som påverkar Haldex. Ytterligare ett exempel är 
riskavsnittet som är stringent och informativt. 

Sammantaget är Haldex är en mycket värdig segrare  
i kategorin Mid Cap år 2015.
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Small Cap

Till årets vinnare har juryn utsett Rottneros AB.

Den som är intresserad av Rottneros får mycket 
information redan på omslaget. Huvudrubriken 
”Pulp is our passion” säger tydligt vad företaget 
brinner för och i tre korta underrubriker lyckas man 
fånga essensen i företagets strategi. I kombination 
med illustrativt foto på hur pappersmassa ser ut i 
sin råaste form så har läsaren fått goda insikter i 
verksamhet, strategi och företagskultur redan på 
första sidan.

Rottneros är ensam i sin nisch på börsen som 
renodlad massaproducent, andra skogsindustriföretag 
har som regel egen slutproduktion av papper, kartong 

eller hygienprodukter. Verksamheten påverkas 
kraftigt av valutakurser, främst för att massapriser 
sätts i US-dollar, men också av priser på insatsvaror 
och färdigvarupriser. 

Att pedagogiskt förklara hur alla dessa parametrar 
hänger ihop är en utmaning som Rottneros lyckas 
väl med och som är en starkt bidragande faktor till 
årets utnämning. Skogsindustrin har mycket statistik 
att gräva ur och därför är det extra viktigt för 
varje enskilt bolag att våga lyfta fram och förklara 
det som skapar affärer i varje enskilt fall. För en 
massaproducent skapas det också olika biflöden som 
ofta genererar stora och intressanta intäkter, inte 
minst på energisidan. 

Allt som är viktigt finns med och är presenterat på 
ett bra sätt. Det är kortfattade och välskrivna texter, 
relevanta bildval och diagram liksom pedagogiska 
illustrationer över till exempel produktionsprocessen. 
Förutom den egna verksamhetsbeskrivningen 
skapas också en förståelse för branschen, 
marknadsutvecklingen och andra utomstående 
faktorer som påverkar Rottneros. Allt kryddas 
dessutom med några intressanta exempel på vad 
massan som produceras kan användas till.

Rottneros har inte bara en lättläst och 
givande verksamhetsbeskrivning, också 
förvaltningsberättelsen är genomarbetad och bra 
med utmärkt resultatbeskrivning. Den innehåller 
dessutom en uppskattad avvikelseanalys som 
kompletteras med en utmärkt känslighetsanalys. 

Sammantaget föll därför juryn för Rottneros som 
en värdig vinnare och det som fällde avgörandet 
var kombinationen av ett finansiellt mycket 
tilltalande innehåll presenterat på ett spännande 
och grafiskt tilltalande sätt.  På förbättringssidan 
finns det utrymme i fördjupningen inom 
hållbarhetsområdet och att ännu tydligare redogöra 
för råvaruförsörjningen. 
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Trelleborg Årsredovisning 2014
Upplaga: 1 500 ex svenska, 3 200 ex engelska.

Grafisk formgivning och produktion: RHR/CC

Tryck: Holmbergs

Haldex Årsredovisning 2014
Upplaga: 300 ex svenska, 100 ex engelska.

Grafisk formgivning och produktion: RHR/CC

Tryck: Danagård Litho     

Rottneros Årsredovisning 2014
Upplaga: 420 ex svenska, 180 ex engelska

Grafisk formgivning och produktion: Oxenstierna & Partners

Tryck:  Åtta45

Tekniska uppgifter
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