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Granskning av årsredovisning för 2021/22 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella 
informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för räkenskapsåret 2021/22 och har 
med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 26 augusti 2022. Nämnden har tagit del av 
bolagets svar den 26 september 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig 
kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från 
tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den 
finansiella informationen.  Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolagets 
har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en 
avstämningsskrivelse den 25 oktober 2022. Bolaget inkom med anledning av detta med ett svar 
den 21 november 2022, vilket har beaktats i nedanstående slutliga bedömning i tillämpliga delar.  

1. Intäktsredovisning - IFRS 15/IAS 34 Information om intäkter i segmentsredovisning 

Bolagets segmentsredovisning framgår av not i årsredovisningen.  Bolaget lämnar 
upplysningar i not om intäkter per produktkategori. Upplysningar om intäkter per 
kategori skall också lämnas uppdelat per segment enligt IFRS 15 punkt 115. Bolaget har 
dock inte lämnat denna information i årsredovisningen. 

Motsvarande upplysningskrav föreligger vid upprättande av delårsrapport enligt IAS 34 
punkt 16A l. Bolaget har inte heller i delårsrapport per 30 juni 2022, lämnat denna 
fördelning per produktkategori i segmentsupplysningarna. 

Bolaget uppger i svar till Nämnden att de inte lämnat upplysningar per 
produktkategorier i segmentsinformationen då bolaget inte anser att det tillför 
information. Bolaget uppger vidare att de kommer att göra en översyn av 
notinformationen i kommande årsredovisning och delårsrapport för att se om det ökar 
läsarens förståelse av verksamheten. 

Enligt Nämndens uppfattning skall upplysningar lämnas enligt gällande regelverk, såvida 
informationen inte bedöms vara oväsentlig för en användare. Enligt Nämndens 
bedömning skall därför upplysningar om intäkter per produktkategori lämnas uppdelat 
per segment enligt IFRS 15 punkt 115. 
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Beslut 

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av 
regelverket enligt 13§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar 
bolaget att i kommande delårsrapport per 31 december 2022 lämna den aktuella 
informationen enligt IFRS 15 punkt 115 och IAS 34 punkt 16A l. 

2. Alternativa nyckeltal – avstämning och brygga – Esmas riktlinjer  

Bolaget använder i sina finansiella rapporter nyckeltalet EBITA. Bolagets nyckeltal och 
definitioner av nyckeltal framgår av årsredovisningen.  

Esma:s Riktlinjer om Alternativa nyckeltal anger i punkterna 26–28 att det skall finnas 
en avstämning/brygga av alternativa nyckeltal till berörda rader eller poster i de 
finansiella rapporterna. Avstämning/brygga av nyckeltalet EBITA till bolagets finansiella 
rapporter saknas i årsredovisningen. 

Bolaget har i sitt svar till Nämnden angivit att komplettering kommer att ske i 
kommande rapporter.  

Beslut 

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av 
regelverket enligt 13§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar 
bolaget att i kommande delårsrapport per 31 december 2022 lämna den aktuella 
informationen enligt Esmas riktlinjer punkt 26–28.  

3. Hållbarhetsredovisning – ÅRL 

Av Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) kapitel 6 § 12 framgår att ett bolag skall ange 
de policys som tillämpas i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, samt 
respekt för mänskliga rättigheter och motverkan av korruption.  

Bolaget hänvisar till bolagets Uppförandekod (Code of Conduct) avseende policys för 
frågor rörande sociala förhållanden, personal, samt respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkan av korruption. Det är dock inte tydligt vilken policy som är styrande för 
bolagets hållbarhetsarbete, granskningsförfaranden och mål avseende miljö. 

Bolaget har i svar till Nämnden förklarat att också hållbarhetsfrågor rörande miljö ingår 
i Uppförandekoden, vilket dock inte framgår av hållbarhetsrapporten.  

Nämndens uppfattning är att upplysningar om policys ska ingå i de avsnitt som utgör 
Hållbarhetsrapporten enligt kraven i Årsredovisningslagen. 

Bolaget har i svar till Nämnden bekräftat att sambandet mellan Uppförandekod och 
bolagets miljöpolicy kommer att förtydligas i kommande årsredovisning.  

Beslut 

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av 
regelverket enligt 13§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar 
bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen avseende 
policys för hållbarhetsarbete inom miljö som en del av Hållbarhetsrapporten.  
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Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget 
ytterligare att anföra. 

Nämnden kommer att informera Finansinspektionen om beslutet. De åtgärder som omfattas av 
beslutet kommer att följas upp. Om Nämnden finner att bolaget inte följer beslutet ska ärendet 
lämnas över till Finansinspektionen1. Beslutet kommer att publiceras på Nämndens hemsida i 
anonymiserad form. Samtliga kommunicerade handlingar kommer att ligga tillgängliga i 
Admincontrol under 30 dagar efter detta beslut. Därefter stängs åtkomsten ned.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Maria Snöbohm    Göran Melin 
Ordförande    Vice ordförande  

 

 
1 14§, FFFS 2018:18. 


