Digital rapportering enligt ESEF/iXBRL
• Från och med bokslut som slutar 2020-12-31 ska bolag
med värdepapper noterade på en reglerad marknad
lämna viss årsredovisningsinformation även i digitalt
format enligt ESMAs regelverk
• Digitaliseringen ställer krav på en effektiv teknisk
lösning för samtliga bolag som omfattas. I tillägg berörs
lösningar för koncernredovisning och årsredovisning.
• DBI Provider har arbetsättet och kompetensen för att - i
kombination med kraftfullt systemstöd - hjälpa till från
start till mål.

REGELVERKET

• ESMA – European
Securities and Markets
Authority
• Regelverk för digital
rapportering from
1:a januari 2020
• GAP-analys.
Regelverket vs dagens
årsredovisning….
• Behov av anpassning
av koncernens externa
information?

KONCERNRAPPORTERING

• DBI arbetar genomgående med Unit 4 FPM
för koncernredovisning
• FPM uppdateras efter
behov gm ny eller ändrad
rapportering tfa ESEF-krav
• Rapporterna exporteras
till Excel för vidare
hantering i bolagets
årsredovisning

DIGITAL LÖSNING
FÖR ESEF

• Med fördel används
Ctrlprint även
som verktyg för
årsredovisning. Lösningen
bygger på InDesign/
InCopy
• Alternativt annan
årsredovisnings-lösning
som infogas i ett
InDesigndokument
• Data från FPM i form av
Excelrapport

PUBLIK
ÅRSREDOVISNING

• CtrlPrint ESEF för InDesign
används för att uppfylla
EU:s nya krav på digital
rapportering
• Komplett ESEF-rapport
med både verksamhetsbeskrivande delar och
finansiella rapporter.
• Bolagets rapportering
taggas enligt gällande
ESEF-taxonomi

Om DBI
DBI arbetar företrädesvis sedan flera år med Unit 4 FPM som
koncernrapporteringssystem och har nu valt CtrlPrint som samarbetspartner för
ESEF och i förlängningen även framtagandet av publika årsredovisningar.
Vi stödjer även koncerner med andra rapporteringslösningar som har ett behov
av att få till sin digitala rapportering enligt ESEF.
Vi hjälper er dels med det tekniska införandet, dels med rådgivning kring
information som ska rapporteras.

Har ni behov idag eller vill du höra mer om vi kan hjälpa
till? Skicka en förfrågan till info@dbiprovider.se
eller ring oss på 08-128 640 00
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