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Hvem er vi?

Henrik Grønnegaard

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Statsautoriseret revisor

København

hgroennegaard@deloitte.dk

Tlf. 2323 2025

• Director i Deloitte DK’s faglige afdeling for revision og regnskab
• Medlem af Deloitte DK IFRS Centre of Excellence
• Medlem af Regnskabsudvalget i FSR – Danske Revisorer
• Bestyrelsesmedlem i XBRL Denmark
• Ansvarlig for regnskabsværktøjer og XBRL-løsninger i Deloitte DK

Kim Eriksen

Parseport ApS

Partner

København

ke@parseport.com

Tlf. 2010 2799

• Stifter partner & CEO hos ParsePort ApS
• Bestyrelsesmedlem i XBRL Denmark
• Har arbejdet med XBRL siden 2011.
• Arbejder primært med strategi og kundeservice inden for local 

GAAP og ESMA. 
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Nyt rapporteringsformat for børsnoterede virksomheders årsrapporter fra og med 2020

… giver udfordringer, men også muligheder!

EU’s reviderede transparensdirektiv (Direktiv 2014/109/EC som revideret af Direktiv 2013/50/EU):

Artikel 4(7): “ESMA shall develop draft regulatory technical standards to specify the electronic reporting format”

29 May  2019
Publication 
in the OJ

Kilde: Finanstilsynet (2019)Kilde: European Securities and Markets Authority (ESMA)
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“The objectives 
of the provision 
are to make 
reporting easier 
for issuers and 
to facilitate 
accessibility, 
analysis and 
comparability 
of annual 
financial 
reports.”
ESMA – European Securities and 
Markets Authority

De nye krav gælder for alle børsnoterede virksomheder, der er omfattet af Transparensdirektivets krav om 
offentliggørelse af årsrapporter – dvs. virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret
marked i et EU/EØS-land, herunder finansielle virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabslovens
klasse D.

De nye krav betyder følgende:

• Alle årsrapporter skal udarbejdes i et såkaldt xHTML-format, der kan læses af det blotte øje ved brug af
en standard web browser som fx. Internet Explorer, Google Chrome e.l. 

• Hvis årsrapporten indeholder et koncernregnskab, skal dette opmærkes med XBRL-tags, som sætter
struktur på oplysningerne i koncernregnskabet og gør dem maskinlæsbare.

• XBRL-opmærkningen skal indarbejdes i xHTML-dokumentet ved anvendelse af Inline XBRL-teknologien
(iXBRL), hvilket muliggør både computerbehandling af XBRL-dataene og læsning af årsrapporten med det blotte
øje fra ét samlet dokument. 

• XBRL-opmærkningen skal foretages op imod en særlig XBRL-taksonomi, som udstedes og vedligeholdes
af ESMA. Taksonomien er en udvidelse af IFRS-taksonomien udstedt af IASC Foundation (IFRS-taksonomi).

• Kravet om XBRL-opmærkning på detailniveau gælder de primære regnskabsopgørelser
(resultatopgørelse og anden totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse). 
Noteoplysninger vil kunne opmærkes for den enkelte note som helhed (block tagging)

• Regnskabsudarbejder skal XBRL-opmærke oplysningerne til de elementer i XBRL-taksonomien, som
kommer tættest på det regnskabsmæssige indhold af den enkelte oplysning. Hvis det pågældende element i
XBRL-taksonomien ikke på tilstrækkelig vis afspejler indholdet af regnskabsoplysningen, skal
udarbejdes en virksomhedsspecifik udvidelse til XBRL-taksonomien, der linkes til det standardelement I 
XBRL-taksonomien, der kommer tættest på indholdet af oplysningen.

Kort om the European Single Electronic Format (ESEF)

Hvad indebærer de nye krav?
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Kort om the European Single Electronic Format (ESEF)

Hvad indebærer de nye krav?

• ESEF årsrapporter

• xHTML

• InlineXBRL

Virksomheder

• Opbevaring af  
ESEF filer

• Ingen 
validering

Officialy Appointed
Mechanism (OAP) 
(Finanstilsynet) • Adgang til ESEF filer

• Udsøgning af 
dokumenter

• Historiske data

Regnskabsbrugere
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Kort om the European Single Electronic Format (ESEF) 

Hvordan ser en xHTML fil ud?

Svarende til en almindelig internetside …

Source: ESMA 2019
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Kort om the European Single Electronic Format (ESEF)

Hvordan ser de indbyggede XBRL-tags ud?

… med et yderligere lag af informationer, der kan fremvises ved at klikke på et bestemt opmærket element.

Source: ESMA 2019
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XBRL-opmærkningskravene i ESEF

IFRS koncernregnskaber Særskilte regnskaber, fx
moderselskabsregnskaber

3. landes GAAP-regnskaber

De primære
regnskabsopgørelser
(resultatopgørelse, anden
totalindkomst, balance, 
egenkapitalopgørelse og
pengestrømsopgørelse) og visse
specifikke basisoplysninger

Obligatorisk fra og med 2020-
årsrapporter

Frivilligt – hvis pågældende
EU/EØS-medlemsland har
udbudt XBRL-taksonomi

Ikke muligt at opmærke

Block-opmærkning af
noteoplysninger og specifikke
supplerende oplysninger

Obligatorisk fra og med 2022-
årsrapporter

Detail-opmærkning af
noteoplysninger

Frivilligt

Hvilke krav gælder og fra hvornår?

ESEF XBRL-taksonomien vil til enhver tid afspejle de EU-godkendte IFRS-standarder og fortolkningsbidrag. Hvis IFRS-standarder og
fortolkningsbidrag ikke er godkendt af EU, så er de ikke medtaget i XBRL-taksonomien.
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ESEF XBRL taksonomien

Hvilke elementer indgår i taksonomien?

IFRS Standarder

Generel anvendt

rapporteringspraksis

Enkelte yderligere tekniske

oplysninger

ESEF Taksonomien

Grundlæggende taksonomi-

skemaer

(Annex VI i RTS’en)

XBRL taksonomi filer
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Oblitorisk og frivillig XBRL-opmærkning

Hvad skal XBRL-opmærkes?

Detaljeret opmærkning
af de primære
regnskabsopgørelser
fra og med 2020-
årsrapporterne Block opmærkning af

noteoplysninger fra og
med 2022-årsrapporter

Oplysninger
I tekstafsnit

Billeder

Oplys-
ninger i
grafik
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XBRL-opmærkning til ESEF-taksonomien

Illustrative example

?

?
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Skal XBRL-opmærkningen revideres?

Ja – men uafklaret hvordan

Revisors rolle i forbindelse med de nye rapporteringskrav er blevet
behandlet af Europa-Kommissionen, der anser ESEF-reglerne for at 
være lovmæssige krav i ht. EU’s revisionsdirektiv og at ESEF-
rapporteringen derfor skal forsynes med en erklæring fra
virksomhedens revisor.

Kommissionen har anmodet “Committee of European Auditing Oversight 
Bodies” (CEAOB) om at undersøge, hvordan revisionen af ESEF-
rapporteringen vil kunne udføres i praksis og hvordan en
erklæring herom vil kunne udformes.
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1. ESEF-kravet gælder for alle børsnoterede virksomheder, uanset om de er omfattet af årsregnskabsloven eller ej. 

• Det betyder bl.a. at finansielle virksomheder som pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber også bliver omfattet af kravet
om XBRL-opmærkning.

2. xHTML-formatet fusionerer den trykte årsrapport (PDF) og XBRL-dokumentet i ét “dokument”.

• Det betyder, at de nuværende særskilte PDF- og XBRL-dokumenter bliver erstattet af ét samlet dokument.

3. xHTML-dokumentet skal udarbejdes og indberettes til Finanstilsynet umiddelbart efter ledelsens godkendelse til offentliggørelse

• Det betyder bl.a., at XBRL-opmærkningen skal foretages samtidig med eller i umiddelbar forlængelse af færdiggørelse og
ledelsesgodkendelse af årsrapporten og ikke først efter godkendelse af årsrapporten på virksomhedens generalforsamling. 

• Derudover skal xHTML-dokumentet forventeligt også indberettes til Erhvervsstyrelsen efter godkendelse på generalforsamlingen for de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser

4. XBRL-opmærkningen i xHTML-dokumentet vil skulle forsynes med erklæring fra virksomhedens revisor

• Det vil betyde, at der kommer en øget fokus på at XBRL-opmærkning foretages korrekt af den enkelte virksomhed og virksomhedens revisor
vil ikke kunne assistere med udarbejdelse af selve XBRL-opmærkningen.

5. Hvis det er nødvendigt at foretage virksomhedsspecifikke udvidelser til ESEF XBRL-taksonomien for at få afspejlet indholdet af
regnskabsoplysningerne korrekt, så vil udvidelserne skulle hægtes op mod et standardelement i ESEF XBRL-taksonomien

• Det kræver bl.a., at den software, der anvendes til opmærkning til XBRL-taksonomien, vil kunne håndtere en sådan ophægtning, og at 
opmærkning foretages af personer, der både besidder viden om XBRL-taksonomien og de underliggende IFRS-standarder

6. Delårsrapporter er p.t. ikke omfattet af ESEF-kravet

7. Årsrapporter, der ikke indeholder koncernregnskab, skal udarbejdes og indberettes i xHTML-format, men skal i f.t. ESEF-kravene
ikke XBRL-opmærkes

Væsentlige forskelle mellem ESEF og nuværende danske regler
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HVAD ER UDFORDRINGEN
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HVORDAN FORBEREDER MAN SIG PÅ ESEF

Gennemgå det nuværende workflow. Tegn det evt. 

Undersøg og identificer hvad det reele behov er.

Inviter de forskellige stakeholders som er involveret I 
processen.

Byg en businesscase omkring stakeholdergruppen
uden at gå på kompromis med kvalitet og
compliance.

Sørg for at holde det simpelt.
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XBRLFinance
CORPORATE

COMMUNICATION

CURRENT WORKFLOWFUTURE WORKFLOW

iXBRL

Auditor

i
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FEEDBACK VI FÅR I DAG

Mange vil gerne bibeholde og bruge PDF.

Konsolidering af finansielle data sker i Excel

Mange stakeholders – mange processer. 
(Visuelt, finansielt, juridisk, budskaber, ledelse etc.)

XBRL kompetancer er begrænset og svære at opnå.

Overgangsprocessen til iXBRL skal gerne være så
smertefri som overhovedet muligt. Og om muligt I små
skridt.

Produktions processen og derved workflows skal
revurderes og redefineres.
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MULGIHEDER FREMADRETTET

PRIS

KOMPLEKSITET
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VORES ANBEFALING

Spis elefanten i små bidder! 

Start tidligt – men forhast intet.

Udnyt de ressourcer der er tilgængeligt.
Revisorer – events – XBRL Danmark – leverandører –
myndigheder etc.

Sørg for at lave en strategi der rækker over min. 2 år og ha’ 
roadmappen fra ESMA in mente. 

Udnyt muligheden for at opgradere, innovere, ændre eller bygge
nye systemer og processer. Det skal ændres – uagtet hvad.

Sørg for at lave 2019 rapporten klar tidligt. Brug den som
generalprøve eller rettesnor til 2020.
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European Single Electronic Format (ESEF)

Hvor kan jeg finde yderligere information?

På ESMA’s hjemmeside

• ESEF webpage (www.esma.Europe.eu/esef)

• The final report on the draft RTS ond ESEF (ESMA32-60-204)

• The ESEF Reporting Manual (ESMA32-60-254)

• Video tutorials on ESEF: Video 1: www.youtube.com/watch?v=lOg9ETFpAhg

Video 2: youtu.be/FlmK-_H2x8w

• The Feedback Statement on the Consultation Paper on the RTS on ESEF 
(ESMA/2016/1668)

På IFRS Foundation’s hjemmeside

• General resources on the IFRS Taxonomy

• Using the IFRS Taxonomy: A Preparer’s Guide

• IFRS Taxonomy illustrative examples

På Finanstilsynets hjemmeside

• ESEF webpage (https://finanstilsynet.dk/Lovgivning/EU-
lovsamling/Retsakter/Transparensdirektivet/ESEF-210619)

På XBRL Europe’s hjemmeside
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Tak for jeres opmærksomhed!
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RegTech Compliance
- Med fokus på ikke-finansielle virksomheder –

hvad sker der på teknologifronten?

CEO Christian Visti Larsen, NewBanking Aps



A Danish RegTech story 
presented by

Christian Visti, CEO NewBanking
5. August 2019 - DI

REGTECH



Regtech what..?

Regtech companies: Companies providing technologically 
advanced solutions to meet the demands of regulatory 
compliance. Original within the financial industry, but now 
”post” GDPR also serving broader into different sectors.





A few Regtech - Use Cases











A word-up for Denmark



The next “bubble” 



What is next FOR YOU?

• En lang række organisationer, herunder Copenhagen Fintech og Dansk Industri, arbejder på 
at fremme det meget direkte samarbejde mellem etablerede virksomheder og tech-startups

• Der er mange aktiviteter centreret omkring mentorship og adgang til kunder/markeder og 
modsat adgang til innovation og techkompetencer, der skaber værdi i begge virksomheder

• Den mest forpligtende og omfattende form for involvering er prove proof of concept (POC) 
eller minimum viable product test (MVP’er). 



Thank you

Share safely and visit us at:
NewBanking.com
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Besøg vore 4 RegTEech start-ups

Calcabis v/ Kasper Wodstrup Rost
CLA Reply v/ Henrik Boensvang
Intercompany Software v/ John Dar
NewBanking v/ Christian Visti Larsen



WE  
EMULATE 
PEOPLE 

AI with a human touch



What is our history and who uses Calcabis AI

Lifescience Engineering
2004 2009

RegTech
2017

+140 patents



THE BUTTERFLY EFFECT



How virtual experts work



How virtual experts work



How virtual experts work



Do stay in touch 

Kasper Wodstrup Rost 
CEO & Founder 

kasper.rost@calcabis .com 
+45 27 11  56 06



Henrik Boensvang, Co-founder
henrik@clareply.com
+45 42 45 3008

Platform Proces<



COMPLIANCE 
GÆLD

Don’t worry!

Staying just 
ahead of the 
avalanche is 

the key…

OPERATIV COMPLIANCE



Step 1
Define user case

Step 2
Integrate

Step 3
Standards, 

best practices 
and 

partnerships

Step 4
Collaboration

FINTECH SERVICE TOOLS





Introducing: New Banking Identity

A Platform for 
Personal Data Management

Easy-to-Manage

Secure

Trusted



Indhentning af data/information



Genbrug data



My page



Admin Panel



Thank you

Share safely and visit us at:
NewBanking.com



NewBanking what..?

Your LEGAL identity Your WORK identityYour PRIVATE identity



Vi ses i Salen om et øjeblik…
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