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Börsens vägledning för finansiell rapportering 

för bolag noterade på Nordic SME 
 

GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 3 FEBRUARI 2020 

 

 

Vid eventuella motsägelser mellan denna vägledning och börsens Regler för bolags vars aktier 

är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) ska bestämmelserna i Regelverket äga företräde.
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1 Introduktion 

Denna vägledning för finansiell rapportering för bolag noterade på Nordic SME syftar till att 

komplettera och ge vägledning avseende bestämmelserna om finansiella rapporter i Regelverket. 

Notera dock att denna vägledning inte belyser eller redogör för samtliga bestämmelser i 

Regelverket som rör finansiella rapporter. 

2 Omfattning och tidpunkt 

Ett bolag vars aktier är noterade på Nordic SME ska minst upprätta och offentliggöra regelbundna 

rapporter rörande bolagets finansiella utveckling och ställning halvårsvis. Det innebär att bolaget 

ska offentliggöra bokslutskommuniké och halvårsrapport. Bolaget kan även välja att offentliggöra 

kvartalsvisa finansiella rapporter. Om bolaget offentliggör kvartalsvisa finansiella rapporter krävs 

enligt Regelverket att rapporterna avseende Q1 och Q3 ska innehålla motsvarande information 

som krävs av en halvårsrapport, se vidare under punkten 4 i denna vägledning. För det fall att 

bolaget väljer att ge ut kvartalsvis information avseende Q1 och Q3 som inte följer reglerna för 

halvårsrapport får denna information inte benämnas kvartals- eller delårsrapport utan ska 

benämnas kvartalsredogörelse. 

De finansiella rapporterna enligt ovan ska offentliggöras senast två månader efter 

rapportperiodens utgång. Årsredovisning ska offentliggöras senast samtidigt som den hålls 

tillhanda för aktieägarna. 

3 Rapportdatum 

Inför varje räkenskapsår ska bolaget fastställa rapportdatum för nästkommande år och dessa bör 

delges marknaden senast i bokslutskommunikén samt i bolagets kalender som ska finnas på 

bolagets hemsida, se punkten 4.2.18 i Regelverket. Varje rapport ska innehålla uppgift om datum 

för nästkommande rapport. 

För det fall rapporten blir klar tidigare än på utsatt rapportdatum ska rapporten, i enlighet med 

bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen, offentliggöras så snart som möjligt utan 

hänsyn till tidigare utsatt rapportdatum. Önskar bolaget ändra rapportdatum för nästkommande 

rapport behöver detta offentliggöras genom ett pressmeddelande, för övriga senare rapporter är 

en uppdatering av bolagets rapportkalender på hemsidan tillräcklig. Notera dock att en ändring 

av rapportdatum endast kan ske till ett datum som infaller inom två månader från rapportperiodens 

utgång. 

4 Krav på innehåll i tabelldelen av de finansiella 

rapporterna 
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Av punkten 4.2.4 i Regelverket framgår de krav som ställs på finansiella rapporter. 

 BOLAG SOM VALT ATT ENDAST OFFENTLIGGÖRA FINANSIELLA RAPPORTER 

HALVÅRSVIS 

Nedan framgår vilka kolumner som ska finnas med i finansiella rapporter för ett bolag som valt 

att endast offentliggöra finansiella rapporter halvårsvis; (i) resultaträkning, (ii) kassaflödesanalys, 

(iii) balansräkning och (iv) förändring av eget kapital. Har bolaget kalenderår som räkenskapsår 

blir uppställningen enligt nedan för år 2019. Notera dock att ett bolag självfallet får inkludera fler 

kolumner än de som anges nedan. 

4.1.1 RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS  

Halvårsrapporten ska omfatta tre kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 2018-01-01- 

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

 

Bokslutskommunikén ska omfatta fyra kolumner 

2019-07-01- 2018-07-01- 2019-01-01 2018-01-01- 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

 

4.1.2 BALANSRÄKNING  

Halvårsrapporten ska omfatta tre kolumner 

Per 2019-06-30 Per 2018-06-30 Per 2018-12-31 
 

Bokslutskommunikén ska omfatta två kolumner 

Per 2019-12-31 Per 2018-12-31 

 

4.1.3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

Halvårsrapporten ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-06-30 2018-12-31 
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Bokslutskommunikén ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-12-31 2018-12-31 

 

 BOLAG SOM VALT ATT OFFENTLIGGÖRA KVARTALS-/DELÅRSRAPPORTER 

(Q1, Q2, Q3 OCH Q4) 

Nedan framgår vilka kolumner som ska finnas med i finansiella rapporter för ett bolag som valt 

att offentliggöra kvartals-/delårsrapporter (Q1, Q2, Q3 och Q4); (i) resultaträkning, (ii) 

kassaflödesanalys, (iii) balansräkning och (iv) förändring av eget kapital. Har bolaget kalenderår 

som räkenskapsår blir uppställningen enligt nedan för år 2019. Notera dock att ett bolag självfallet 

får inkludera fler kolumner än de som anges nedan. 

4.2.1 RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS 

Tremånadersrapporten (Q1) ska omfatta tre kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 2018-01-01- 

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

 

Halvårsrapporten (Q2) ska omfatta fem kolumner 

2019-04-01- 2018-04-01- 2019-01-01- 2018-01-01- 2018-01-01- 

2019-06-30 2018-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

 

Niomånadersrapporten (Q3) ska omfatta fem kolumner 

2019-07-01- 2018-07-01- 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01- 

2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

 

Bokslutskommunikén (Q4) ska omfatta fyra kolumner 

2019-10-01- 2018-10-01- 2019-01-01 2018-01-01- 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

 

4.2.2 BALANSRÄKNING  

Tremånadersrapporten (Q1) ska omfatta tre kolumner 
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Per 2019-03-31 Per 2018-03-31 Per 2018-12-31 
 

Halvårsrapporten (Q2) ska omfatta tre kolumner 

Per 2019-06-30 Per 2018-06-30 Per 2018-12-31 

 

Niomånadersrapporten (Q3) ska omfatta tre kolumner 

Per 2019-09-30 Per 2018-09-30 Per 2018-12-31 

 

Bokslutskommunikén (Q4) ska omfatta två kolumner 

Per 2019-12-31 Per 2018-12-31 

 

4.2.3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  

Tremånadersrapporten (Q1) ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-03-31 2018-12-31 

 

Halvårsrapporten (Q2) ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-06-30 2018-12-31 

 

Niomånadersrapporten (Q3) ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-09-30 2018-12-31 

 

Bokslutskommunikén (Q4) ska omfatta två kolumner 

2019-01-01- 2018-01-01- 

2019-12-31 2018-12-31 

 


