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Dagens innehåll
  » Om CtrlPrint - företaget och tjänsten
  » ESEF-reglerna och vad de innebär för er
  » Vår lösning för ESEF
  » Höstens genrep och den sista kilometern
  » Frågor och kommentarer



Om företaget CtrlPrint



Våra kunder
  » 650 rapporterande kunder — ca 25 procent tillväxt/år
  » Omsättning från 1 mkr till 500+ mdr kr
  » Norden, UK, EU, APAC och lite övrigt
  » Noterade, privata & offentliga verksamheter
  » 150 byrå- & konsultpartners



Deras publikationer
  » Års- och hållbarhetsredovisningar
  » Delårsrapporter
  » Presentationer
  » Prospekt (notering/nyemission)
  » Pressmeddelanden, stämmomaterial med mera



Om CtrlPrint AB
  » Svenskt företag grundat 2001
  » Kontor i Stockholm, London och Helsingfors
  » ISO-certifiering 27001:  2013 sedan 2017
  » ISAE 3402 Type l / II  — SOC-rapport

◊ Färdigt under 2020



Om tjänsten CtrlPrint



Exempel 
delår i 
 InDesign

InDesign är det världs-
ledande verktyget för 
formgivning av PDF:er 
och trycksaker.



Några fördelar med att använda oss
  » Dela upp ansvaret internt – använd externa specialister
  » Inget skickande av dokument – krypterad molnlagring
  » Se ändringar mellan versioner
  » Kom igång snabbt - inga implementationer
  » Snygg rapport och ESEF i samma dokument



Dokument,  PDF och 
mappning hanteras i 
molnet. Redigeras lo-
kalt på respektive inne-
hållsägares dator.

Vanlig arbetsgrupp: 
3-6 användare internt
En formgivare
En översättare



Rapporten delas 
upp i avsnitt

Kort om företaget

Affärsområden

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Räkenskaper

Noter

Bolagsstyrning

Aktien och översikt

Förra årets dokument rull-
las framåt en period och 
laddas upp i avsnitt utifrån 
innehålls ägarnas områden

Exempel 
årsredo
visning



ESEF i korthet



European Single Electronic Format
  » Trädde i kraft 1 januari 2020
  » Påverkar årsredovisningen närmast efter det datumet
  » Lag om värdepappersmarknaden (2007: 528) avgör vilka 
bolag som omfattas
◊ 16  kapitlet: Regelbunden finansiell information
◊ Paragraf: 1, 3, 4 & 4a



Koncernräkenskaper taggas med XBRL
  » Mappning innebär att bestämma taggar 
  » Obligatorisk märkning från och med 2020

◊ Koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, 
balansräkning, kassaflödesanalys och rapport över förän-
dring i koncernens eget kapital

◊ Ytterligare tio märkningar, till exempel företagets hemvist, 
företagets rättsliga form (som textblock)

  » Från 2022 ska noterna märkas upp som textblock



Utökningar och förankring
  » Utökningar - verksamhetsspecifika element

◊ Om standardtaxonomin ger en missvisande bild
  » Förankring - koppling av företagets egna utökningar 
till standardtaxonomin
◊ Kan göras till ett eller flera element i standardtaxonomin



Taxonomi
  » Från grekiskan: taxis, ‘ordning’ och nomi, ‘bruk’, ‘regel’ 
  » Vetenskapen om klassificering

En taxonomi i XBRL innehåller klassificeringar och de-
finitioner av alla begrepp och uppställningsformer som 
används vid rapportering



Taxonomi
för rödräv



March 2017

The IFRS Taxonomy™ IllustratedIFRS Taxonomy 2017
A view of the IFRS Taxonomy 2017 (organised by financial statements)

Taxonomi
för IFRS i XBRL



ESEF
En iXBRL- taggad 
XHTML- rapport 
från CtrlPrint



Inrapportering till Finansinspektionen
  » Paragraf 4a i 16 kap. lag om värdepappersmarknaden är ny

◊ 4 a §   En emittent ska upprätta års- och koncernredovisningen i 
ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. 

  » Betyder att dagens PDF till Finansinspektionen ersätts av 
 XHTML-filer och bolagets XBRL- taxonomi

  » Inget annat är förändrat i lagen i och med ESEF



Hur förändrar ESEF arbetet?
  » Två typer av innehåll i rapporten

◊ Text och siffror
◊ XBRL-taggarna

  » XBRL behöver också övervägas och granskas
◊ Internt
◊ Revisorer



Versions
hantering
av båda flödena



Vår lösning för ESEF



Hur vi tänker 
Allt vi gör handlar om leverera stöd i arbetet med att pro-
ducera finansiell kommunikation – inklusive hållbarhetsin-
formation – för publika verksamheter. 

  » Kontroll över innehåll – rätt person gör rätt sak
  » Samarbete med interna och externa deltagare
  » Informationssäkerhet är högprioriterat



Våra antaganden kring ESEF
  » Bolagen vill helst förändra så lite som möjligt 
 processmässigt

  » Bolagen vill fortsätta att publicera en formgiven 
  årsredovisning som PDF och print

  » Behöver upprätta årsredovisningen i enlighet med ESEF



Principen är enkel PDF
För print och 
publicering på 
hemsida

ESEF
XHTML slås ihop med 
iXBRL-taggar. Taggning 
i separat modul.

InDesign
Dokumentet 
är datakällan. 
Hanteras på 
CtrlPrint och 
redigeras lokalt.



Dokument,  PDF och 
mappning hanteras i 
molnet. Redigeras lo-
kalt på respektive inne-
hållsägares dator.

Vanlig arbetsgrupp: 
3-6 användare internt
En formgivare
En översättare



Output från CtrlPrint
  » Formgiven PDF
  » Formgiven XHTML-version
  » InDesign-dokumentet är datakällan
  » Bolagsspecifik taxonomi

◊ Era utökningar och förankringar
◊ Validering enligt ESEF och XBRL



Processtöd generellt
  » Dela upp arbetet enligt ansvar för innehåll och kompetens

◊ Internt och externt (projektledare, formgivare, översättare, skribent)
  » Inget skickande av dokument – krypterad molnlagring
  » Minska flaskhalsar, väntetider och risker för fel
  » Se ändringar mellan versioner
  » Transparent kommentarsfunktion för granskare



1 Vad innebär ESEF för ert bolag?
2 Hur fungerar ESEF-taxonomin?
3 Mappa räkenskaperna mot taxonomin
4 Hur mycket behöver ni bygga ut taxonomin?
5 Märka upp (tagga) huvudrapporterna
6 Utöka taxonomin
7 Förankra utökningarna
8 Granska, validera och exportera
9 Lämna in er ESEF-rapport

CtrlPrint  
ESEF}

Processtöd ESEF



Taggningshantering
  » Börja mappning/taggning när ni vill – siffrorna 
behöver inte vara klara

  » Versionshantering av taggning
  » Flyttning av taggning till annat språk och  nästa 
års dokument

  » Ändringsinformation för varje tagg



Några av taggerns funktioner
  » Autotagger ger förslag på taggning
  » Sökfunktion - med filter för det tekniska namnet
  » Autospar, kopiera, ångra, återställa mappning
  » Redovisningsstandarder är tillgängliga i taggern
  » Exportera valideringsrapport till Excel
  » Automatisk inläsning av ESEF-taxonomin



Granskning av innehåll under tiden
  » Ändringar i text och siffror markeras

◊ Användare, datum och tid för ändring och version
◊ Borttaget innehåll sparas i PDF-notis

  » Alla versioner av mappningen i Excel-format
◊ Sparas automatiskt upp i samband med uppladdning
◊ Användare, datum och tid för varje tagg



Informationssäkerhet
  » Krypterad lagring och överföring (256 bitar, TLS 1.2)
  » ISO 27001: 2013 Information Security Management

◊ Leveransen av CtrlPrint: IT-system, processer, personal
◊ Revideras årligen, omcertifiering var tredje år

  » ISAE 3402 Type l / II  — en typ av SOC-rapport



Hur snabbt kan ni komma igång?
  » Det mesta är “standardverktyg”

◊ InDesign och InCopy
◊ Excel

  » Inget implementationsprojekt behövs
◊ Med ett befintligt InDesign-dokument behövs bara  

ett par installationer och en kort genomgång
◊ CtrlPrint är ingen databaslösning



Support och utbildning
  » Instruktionsvideor och manualer
  » Q&A
  » Kostnadsfria utbildningar hos oss
  » Support på telefon och mail



Hur ser affärsmodellen ut?
  » Rapportpaket — pay-as-you-go
  » Inget implementationsprojekt — bara installationer
  » Fast pris där allt ingår inklusive support och utbildning
  » Årlig kostnad för de flesta ca 90 -150 tkr inklusive ESEF



Höstens genrep och  
Den sista kilometern



ESEFgenrepet nov/dec 2019
  » 30 kunder deltog
  » Redovisningspecialister och controllers
  » Teori och praktisk mappning/taggning
  » PwC utbildade om ESEF och XBRL



Några lärdomar
  » Inte så svårt när man satt sig in lite i XBRL och ESEF

◊ Många kom långt på ett par dagar 
◊ “När ska man sluta leta och skapa en utökning?”

  » Autotagga den engelska versionen till att börja med
◊ Dålig kvalitet på ESMAs översättning av taxonomin

  » Förändringar i eget kapital är den knepigaste tabellen



Den sista kilometern
  » Boka gärna en demo om ni vill se mera detaljer
  » Vår lösning släpps vecka 18 (sista veckan april 2020)
  » Vi kommer att erbjuda workshops

◊ Flera tillfällen både före och efter sommaren
◊ Det blir enppdaterad version av genrepet, bland annat kom-

mer PwC att vara med och utbilda som då



Mer om ESEF: 
På vår hemsida
https://web.ctrlprint.net/se/aktuellt/esef/

Siffror och Ord: 
Best practice om års- och hållbarhetsrapportering
https://www.siffrorochord.se/



Stort tack för intresset!
Några frågor? 

Karl Magnus Westerberg
070-530 7288
km.westerberg@ctrlprint.net


