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Introduktion 

§  Per Mikaelsson 
 

§  Ansvarig för konsolideringsgruppen inom Group Finance 
 

§  Arbetat med koncernrapportering på Essity sedan 2006 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

§  Hur arbetar Essity med att förbättra koncernrapporteringsfunktionen? 

2 



Essity	Internal	

Introduktion, forts 

§  I förra årets IFRS-symposium presenterade Jonas Höijer från Cavendi resultatet från bokslutsbarometern 2019 
(Studie sedan 2010 vart tredje år om arbetet med kvartalsbokslut i svenska företag) 
  
─  Totalt 20 bolag medverkade, varav 14 på OMXS30-listan 

(Apoteket, Assa Abloy, Autoliv, Bonnier, Ericsson, Essity, Handelsbanken, Investor, JM, Lantmännen, Länsförsäkringar, 
NENT Group, PEAB, Sandvik, SEB, Skanska, SKF, Swedbank, Swedbank Försäkring och Telia) 
 

─  Balansräkning klar för Q1-Q3 av de i undersökningen ingående 14 bolagen på OMXS30; 
─  Assa Abloy snabbast, dag 5 
─  Medianvärdet dag 6,6 

 

 
§  OBS - Essity tillhör inte de snabbaste företagen, färdig något senare än medianvärdet 
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Agenda 
 
- Essity i korthet 
- Organisation av koncern- 
  rapporteringsfunktionen  
- Koncern- och rapportstruktur 

 - Tekniska hjälpmedel 
 - Integration av system 
 - Utbildning 

- Bokslutstider 
- Hur arbetar vi i bokslutet 
- Pågående och potentiella 
  förbättringsprojekt 
- Sammanfattning 
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Ett ledande globalt hygien- och hälsobolag 
 

med visionen ”att öka välbefinnandet genom ledande                          
lösningar inom hygien och hälsa” 

6 Detta är Essity 
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Essitys historia 
1929  Skogsbolaget SCA bildas 
1975  SCA förvärvar Mölnlycke (bildat 1849) - starten på SCA’s satsning mot hygienprodukter baserade på 

 träfiber (ingår i toalett- och hushållspapper, pappersnäsdukar, inkontinensskydd, blöjor och bindor)  
1995  Förvärv av Tyska PWA 
2001-2012 Förvärv av ytterligare hygienverksamhet 
2012  Efter avyttring av affärsområdet Förpackningar stod hygienverksamheten för >75% av SCA’s omsättning 
2017  Essity bildas genom avknoppning av hygienverksamheten från SCA 
2017  Förvärv av BSN - Medical Solutions, ny produktkategori Hälsovård 
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Essity i korthet 
§  Globalt ledande varumärken, TORK och Tena (inkontinens) 

- även andra starka varumärken 
§  Försäljning i 150 länder 
§  90-tal produktionsanläggningar i ett 30-tal länder  

 

§  Koncernen i sammandrag (2019) 
Omsättning     129 Miljarder 
Antal anställda    46000 
Balansomslutning    162 miljarder 
 
Börsvärde 31 december 2019   212 miljarder 
 

§  Vilka jämför vi oss med?   Proctor & Gamble, Kimberly Clark, Sofidel bl a 
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Redovisningsmässiga utmaningar genom åren 
§  Stora förvärv 

─  Proctor & Gambles Tissue-verksamhet i Europa, 5 miljarder      2007/2008 
─  Georgia Pacifics Europa del, 11 miljarder       2012 
─  Vinda Kina, 4 miljarder (Från 20% till >50%)       2014 
─  Wausau USA, 7 miljarder         2016 
─  BSN (hälsovårdsprodukter), 25 miljarder       2017 
 

§  Försäljning av affärsområdet Förpackningar (inom SCA), 17 miljarder   2012 
 
§  Avknoppning från SCA         2017 
 
§  IFRS 16 Leasing         2018 
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Hur koncernrapporteringsfunktionen är 
organiserad 
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Group Finance 
Group Control -   Koncernbokslut, IFRS, management rapportering,  

   centrala system (Treasury, Aaro) (28 personer) 
 
Group Tax Control -  Svarar för redovisningen av skatt (3 personer) 
 
Group Business Control -  Analyser till företagsledningen, nära samarbete 

   med IR om förklaringar till resultatet, budget och 
   prognoser (5 personer) 

Shared Service Center 
Huvudboksredovisning, löner, 
anläggningsregister, legalt bokslut, 
skatt etc för alla helägda bolag 

BU Controlling (Affärsenheterna) 
Förklaring av Affärsenheternas EBIT 
resultat och Operativt kassaflöde 
jmf mot f.g. period/budget/prognos 

Delägda bolag 
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Group Control – ansvarsområden (28 personer) 
§  Group Treasury Control (10 personer) 

─  Redovisning av koncernens säkringar och finansiella instrument 
─  Uppföljning av Finansnettot 
─  Uppföljning av nettolåneskulden exkl pensionsskulden 

§  Consolidation team (8 personer) 
─  koordinering av koncernbokslut och all koncernredovisning exkl skatt och Finansiella poster 
─  Avstämning koncernens egna kapital 
─  Kassaflödesanalys 
─  Balansräkning 
─  IFRS implementeringar, Finansmanualen 

§  IFRS specialist (1 person) 
─  Finansmanualen, förvärvsanalyser 

§  Management reporting (4 personer) 
─  Intern rapportering till Group Business Control och CFO/VD 

§  Systems & Tools (4 personer) 
─  Konsolideringssystemet och Treasury-systemet 
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Koncernstruktur 
§  >200 rapporterande enheter 

─  Rapportering i konsolideringssystemet koordineras i huvudsak av ett begränsat antal rapportörer (15 st) på regional nivå 
av vårt Shared Service Center 

 
§  Betydande andel förvärvade bolag med olika redovisningsprocesser och system/versioner av SAP 

 
§  Två stora delägda bolag med betydande minoritet (utgör ca 20% av koncernens omsättning) 

─  Vinda (Kina/Sydostasien), noterat i Hong Kong 
─  Familia (Colombia/Sydamerika) 

 

§  Rapportering av konsoliderat Vinda och stort intressebolag Asaleo (Australien) dag 6 
─  Skatterapportering (Taxpack) från Vinda dag 7 

 

§  Sammanfattning – koncernstrukturen en begränsning för hur snabbt vi kan vara klara 
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Rapporteringsstruktur 
§  Samma rapportstruktur varje månadsbokslut 

─  Komplett Resultat- och Balansräkning samt Kassaflödesanalys 
─  Skattebokslut varje kvartal dock (för Q2 tar vi in skatterapportering i Maj-bokslutet) 

 

§  Funktionsindelad resultaträkning i konsolideringssystemet  
─  Kräver uppdelning av kostnadsslagen per funktion 
 

§  Kassaflödesanalys i hög grad automatiserad 
─  manuella justeringar nödvändiga vid förvärv, kapitaltillskott, avyttringar och e.o. poster 

 

§  Operativ och legal konsolidering i samma databas – (Matriskonsolidering) 
 

§  Operativ redovisning enligt IFRS 
─  Affärsenheterna ansvariga för/mäts på EBIT exkl jämförelsestörande poster 
─  Jämförelsestörande poster = omstruktureringskostnader och andra extraordinära resultat (tex från förvärv och 

avyttringar) 
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Rapporteringsstruktur, forts 
§  Operativ uppföljning på flera dimensioner 

─  Affärsområden (externt) 4 st 
─  Affärsenheter (interna) 7 st (4 st marknadsinriktade och 3 st stödjande)  
─  Produkt-kategorier 6 st 
─  Underprodukt-kategorier 3 st 
─  Regioner  
─  Egna varumärken/Kundernas egna varumärken 2 st 
─  Försäljningskanaler (detaljhandel, hälsovård) 
─  Produktionsenheter 
─  Hygien och Hälsovård 2 st 

    Åstadkommes genom rapportering på 3500 profit centers i konsolideringssystemet 
 
§  Många legala bolag kan ha transaktioner som berör flera produktkategorier med rapporteringskrav på flera 

dimensioner. 
─  Medför många kostnads- och resultatställen 

§  Sammanfattning – komplex rapportstruktur 
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Tekniska hjälpmedel 
§  SAP redovisningssystem för 80% av koncernen – olika versioner dock 

─  En del kundanpassade lösningar, tex 
─  Automatisk reversering av försäljningstransaktion i SAP om kontroll inte övergått till kund 
─  Eliminering av internvinst i lager 

─  SAP Business Warehouse med detaljer om kunddata etc 
 

§  Smartclose (Blackline) - process monitor system inom Shared Service Center sedan 2017 
─  uppföljning av bokslutsprocessen i 73 st SAP bolag (ej BSN (Medical solutions) 

 

§  Konsolideringssystem Aaro – Flexibelt 
 

§  Leasingsystem - Inosys 
 

§  Information från Aaro, SAP BW och andra undersystem laddas upp i Microsoft Azure databas för 
managementrapportering genom Microsoft Power BI (kraftfull rapportgenerator) 
─  Web-baserad med drill-down funktion på operativa nivåer 

 

§  Web-baserad Finansmanual 
─  kontoplan, tidplaner, redovisningsprinciper, exempel, sökfunktion etc 
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Integration av system – OBS förenklad 
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Consolidation 
Aaro 

SAP 
AP1 

SAP 
P14, P19 

Other ERP- 
systems 

Delägda 
bolag 

Vinda, Familia 

Innosys 
leasing 

SAP Business 
warehouse 

Microsoft  
Azure Datalake 

Microsoft 
Power BI 

Other 
sources  

Eg Treasury 
Aut uppladdn i SAP 
Man bokning i delägda bolag 

Man uppladdn, xls 

Aut uppladdn Man upload, xls 

Aut uppladdn 

Aut uppladdn 

Sammanfattningsvis; 
En mängd olika system som ska 
kommunicera med varandra  

Management 
rapportering 

Aut uppladdn 
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Utbildning 
§  Större förändringar, utbildningar genom Webinars (sparade i Finansmanualen) 

─  Tex, vid implementering av IFRS 16 leasing, >100 användare utbildades; 
─  Leasing-systemet Innosys 
─  Redovisningsprinciper 

§  Mindre förändringar, skriftliga instruktioner samt information på månatliga Feedbacksamtal  
─  exempel och hänvisning till Finansmanualen 

 
§  Vid förvärv, ansvarig utses för integrering av rapportering från de förvärvade bolagen  

─  Mappning av kontostruktur till Essitys kontoplan 
─  Essity rapporteringkrav och redovisningsprinciper gås igenom 

§  Aaro-utbildningar i riktade fall vid behov 
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Bokslutstider legala bolag 
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Stängning av bokslutet i legala bolag Dag Bokslutsbarometern 
2019, median 

Sista dag för IC-fakturering -2 -5 
Sista dag för extern fakturering -1 
Kund- och leverantörsreskontra 2 
Reservering ej inkomna levfaktur 3 
Avsättningar 3 
Stängning av HB 3 3 
Rapportering av Resultat- och 
balansräkning i konsolideringssystemet 

4 (18:00) 5 

Stängning av månadspaket i Aaro 5 (12:00) 

SAP 
AP1 

Integrator 
Allokering av kostnads- och resultatställen 

till rätt konto och funktion i Aaro  
Aaro 

Automatisk uppladdning dag 4 
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Bokslutstider för konsolideringen 
§  Bokslut tar olika lång tid beroende på period; 

 
§  Bokslut med Taxpack tar 2 dagar extra, årsbokslut 2 dagar ytterligare 

 

 
 
 
 
§  Essity i nivå med medianbolaget i Bokslutsbarometern 2019 i Q2 

─  2 dagar senare i Q1 och Q3 (inkl skatterapportering) 
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Bokslut  Antal dagar för färdigställande av 
Balansräkning dag 

För 3 år sedan 

Q2 (utan skatterapportering) 6,6 7,5 
Q1, Q3 8,6 9,5 
Q4 10 11 
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Bokslutstider koncernrapportering - Q2 
(Skatt baserat på skatterapporting i Maj-bokslutet) 
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Moment Dag Bokslutsbarometern 
2019, median 

IC rapportering i konsolideringssystemet 3 (16:00) 1 
IC matchning klar 4 (16:00) 3 
Inrapportering enheter 4 (18:00) 5 
Prel. EBIT flash till ledningen exkl Vinda 5 (13:00) 
Konsolidering klar exkl skatt 6,4 
Konsolidering klar inkl skatt 6,6 6,6 
Prel. kvartalsrapport till ledningen 7,8 7,8 
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Bokslutstider koncernrapportering Q1 och Q3 
(Inkl skatterapportering) 
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Moment Dag Bokslutsbarometern 
2019, median 

IC rapportering i konsolideringssystemet 3 (16:00) 1 
IC matchning klar 4 (16:00) 3 
Inrapportering enheter 4 (18:00) 5 
Prel. EBIT flash till ledningen exkl Vinda 5 (13:00) 
Inrapportering av skattepaket 5 (18:00) 
Konsolidering klar exkl skatt 6,6 
Konsolidering klar inkl skatt 8,6 6,6 
Prel. kvartalsrapport till ledningen  8,9 7,8 
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Rapportering av skatt 
§  Rapportering skattepaket (Taxpack)  

─  Förklaring till avvikelse av redovisad skatt från förväntad skatt baserat på lokal skattesats 
─  Specifikation av temporära skillnader och uppskjuten skatt i balansräkningen 

 

§  Taxpack upprättas för alla bolag, också för justeringsbolag i koncernredovisningen 
─  Konsoliderad sammanställning för perioden 

 
§  I kvartalsbokslut ska hänsyn tas till den förväntade vägda skattesatsen för helåret 

─  Vissa poster (discrete items) ska dock tas i den period posten infaller (tex korrigeringar av tidigare års 
skatt) 

─  Innebär korrigering på koncernnivå av rapporterad skatt till prognostiserad skatt  
 

§  Sammanfattningsvis 
─  En komplicerad process som tar tid i boksluten 
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Hur arbetar vi i bokslutet 
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Hur arbetar vi i bokslutet 
§  Planering 

─  Tidplan för 2021 påbörjades i våras och färdigställs nu 
─  När kan styrelsen träffas, datum för publicering av bokslut, hur ligger helgdagar, rapportering från Vinda? 

 

§  Förberedelser innan bokslutet 
─  Kvartalsinstruktioner sänds ut en månad innan med ändrade rapporteringskrav, deadlines etc 
─  Nya kända transaktioner diskuteras specifikt med berörda 
─  Förvärvade bolag får stöd av integreringsteam 
 

§  Konsolideringsfasen 
Arbetsdag 3-4 
─  Interna mellanhavande 

─  Ett team inom Shared Service Center arbetar löpande med avstämning av interna mellanhavande för alla SAP-bolag 
─  En RPA (robot) sedan 2018, tar ut matchningsrapporter ur konsolideringssystemet var 3 timma, 

Vid matchdifferens, påminnelse till kontaktpersoner under WD 3 och 4 till dess differenser lösta  
(tidigare tidsödande arbete att ta ut data, identifiera differenser och skicka frågor) 
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Hur arbetar vi i bokslutet 

§  Konsolideringsfasen, forts 
Arbetsdag 5 
─  Justeringar på koncernnivå som påverkar affärsenheterna, EBIT prioriteras 
─  Bekräftelse till Affärsenheterna - alla rapporterat, kända EBIT justeringar gjorda kl 12:00 
─  Analys av rapportering från legala enheter, uppdelat på 8 regioner 
─  Övergripande analys av eget kapital och jämförelsestörande poster 
─  Flash EBIT exkl Vinda till ledningen kl 13:00 
─  ”Status call” kl 14:30  (15 min) med Shared service-regionerna där rapportering bekräftas och problem 

berörs kort 
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Hur arbetar vi i bokslutet 

§  Konsolideringsfasen, forts 
─  Arbetsdag 6 

─  Fortsatt analys av resultat, kassaflöde och balansräkning 
─  Rapportering från Vinda (China) och intresseföretaget Asaleo (Australien) 
─  EBIT fastställs av både Group Control och BU Controlling 
─  Rapport EBIT inkl Vinda till ledningen kl 13 
─  Jämförelsestörande poster fastställs 
─  Kassaflöde och balansräkning 
─  Finansnettot 
─  Eget kapital avstämt 
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Hur arbetar vi i bokslutet 
§  Konsolideringsfasen, forts 

─  Arbetsdag 7, 10:00 
─  Avvikelseanalys (jämfört med fg period, volym och pris effekt) från affärsenheterna 
─  Skatt klart kl 14:00 i Q2 
─  Slutlig intern rapport med fastställt Resultat, Kassaflöde och sysselsatt kapital till ledningen i Q2 

 
─  Arbetsdag 8 

─  Rapporter från BU-Controlling med förklaringar till resultat, jmf mot föregående perioder/budget/prognos 

─  Arbetsdag 9 (Q1 och Q3) 
─  Skatt klart kl 15:00 
─  CFO o VD får rapport med fastställt Resultat, Kassaflöde och sysselsatt kapital 
  

§  Efter bokslutet 
─  Gemensamt feedback samtal med rapporteringsansvariga 

─  Redovisningsproblem och potentiell lösning inför nästa bokslut 
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Pågående projekt 
 

 
 

§  Förbättringsområden 
−  Data i olika system, försvårar åtkomst till information,  
−  Medför ineffektivt och manuellt arbete, negativ inverkan på kvaliteten 

  

§  Fokus idag; 
−  Genomgång och harmonisering av Essitys huvudprocesser inom flera områden - (förenkla) 
−  Förbättra vår digitala plattform, öka användarvänligheten 
−  Master-data 
−  Centralisera eller förbättra kommunikation av data mellan våra undersystem (undvika sk data cilos) 

 

•  Speciellt fokus inom koncernrapportering 
−  Integration av BSN (ca 50 bolag) på samma SAP plattform och införande av Smart Close 
−  Gemensam kontoplan i SAP 
−  Redovisning av skatt’ 
−  ESEF 
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Potentiella förbättringsprojekt 

 
 
 

§  Bokslutsprocessen; 
─  Tidigare rapportering från legala enheter (dag 3 möjlig på sikt?) 
─  Införa Process övervakningssystemet Smartclose även i Konsolideringsprocessen? 
─  Harmonisering av Operativa kontoplanen (i legala bolagen) och Koncernens kontoplan? 
−  Underlättar underhåll, informationsgivning och minskar behovet av översättningstabeller 

 

§  Förbättra redovisningsprinciper och guidelines i Finansmanualen 
─  Mera anpassade redovisningsexempel 
─  Bättre struktur 

 

§  Reducera sårbarheten för sjukdom 
−  Rotation 
−  Väldokumenterade processer  
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Sammanfattning 
§  Vi upplever att vår bokslutsprocess har förbättrats de senaste åren 

─  Mycket pga små successiva förbättringar av process och kvalitet 
─  Bättre planering och kommunikation mellan funktionerna 
─  Bokslutet färdigt ca 1 dag tidigare med bättre kvalitet 
─  Rapportering till ledningen tidigare, bättre kvalitet och drill-down funktion 
─  Mindre övertid 

─  Personal ej slutkörda efter bokslut 
─  Kraft och tid över åt värdeskapande aktiviteter 
─  Högre arbetstillfredsställelse 

§  Kommentar 
─  Snabbhet viktigt men kvalitet också viktigt 

─  Uppföljning på många operativa dimensioner tar tid 
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