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Vill du ställa en fråga?
  » Skriv i chatten eller maila till info@ctrlprint.net

  » Svar på frågor som vi inte hinner med under sändningen  
lägger vi ut på vår hemsida ctrlprint.net

  » Vi mailar länk till inspelning och presentation när det är publicerat



ESEF 2020  
- utmaningar och lösningar
Karl Magnus Westerberg, CtrlPrint



Bakgrund
  » 180 av CtrlPrints kunder arbetade med ESEF i olika former

  » 20 kunder skickade in (flera länder, de flesta i Finland)

  » Amanas XBRL Tagger: cirka 500 bolag inom EU

  » Tyskland, Österrike, Tjeckien, Slovenien med flera, sköt inte upp ESEF



Vad finns att lära från det första året  
som många har nytta av till andra året?

  » Undersökning tillsammans med Amana

  » Vilka utmaningar hade ni? 

  » Hur löste ni den svåraste utmaningen?

  » Vilket är ert bästa råd till någon som inte har börjat?



Resultat
  » 169 svarande

  » 16 länder 

  » 104 svarande skickade in ESEF (frivilligt och obligatoriskt)

  » 57 inskickade som inte sköt upp



Alla utmaningar
Utmaning Svar

Trusting that the chosen tags are the correct ones 81

Understanding why there was sometimes a minus 
in the PDF but not in the ESEF report

78

Reviewing the reports  
(technical validations, PDF and XHTML are the same)

70

A lack of example reports to have learned from 66

Finding information and understanding the ESEF requirements 64



Alla utmaningar, forts.
Utmaning Svar
Understanding what files to submit, how to file them  
and how to publish them

54

Handling last-minute changes to all different versions  
(PDF, XBRL and XHTML version)

51

Handling questions from the auditors 33

Dealing with our ESEF vendor/service provider 22

Understanding my national database’s (OAM) filing rules 20

Lack of internal resources 15



Vi tittar på dem som skickade in  
– och framförallt de som inte sköt upp

Land Uppskjutet Antal svar
Tyskland Nej 50
Slovenien, Tjeckien, Österrike Nej 7

Finland Ja 28
Frankrike Ja 8
Bulgarien, Italien, Lettland,  
Litauen, Polen, Spanien, Sverige Ja 11



Utmaningarna - inte uppskjutet

Understanding why there was sometimes a minus in the PDF but 
not in the ESEF report

33

Reviewing the reports  
(technical validations, same content in PDF and XHTML)

32

Handling last-minute changes to all different versions  
(PDF, XBRL and XHTML version)

27

Finding information and understanding the ESEF requirements 22
Trusting that the chosen tags are the correct ones
Handling questions from auditors
A lack of example reports to have learned from

(57 svar)



Utmaningarna - uppskjutet, men inskickat

Trusting that the chosen tags are the correct ones 22

Reviewing the reports  
(technical validations, same content in PDF and XHTML)

21

Finding information and understanding the ESEF requirements 18

A lack of example reports to have learned from 17

Handling last-minute changes to all different versions  
(PDF, XBRL and XHTML version)

16

Understanding why there was sometimes a minus in the PDF but 
not in the ESEF report

16

(47 svar)



Utmaningarna - ej inskickat

Trusting that the chosen tags are the correct ones 37

Understanding why there was sometimes a minus in the PDF but 
not in the ESEF report

29

A lack of example reports to have learned from 27

Finding information and understanding the ESEF requirements 25

Reviewing the reports  
(technical validations, same content in PDF and XHTML)

17

Understanding what files to submit, how to file them and how to 
publish them on the website

17

(54 svar)



Sammanfattning av skillnaderna
Ej uppskjutet
Sign/SignLogic; Granskning; Sena ändringar

Uppskjutet, men inskickat

Rätt taggar; Granskning; Förstå ESEF

Inte inskickat

Rätt taggar; Sign/SignLogic; Rapportexempel; Förstå ESEF



Genomsnittligt antal utmaningar
  » Ej uppskjutet:       3,7 st

  » Uppskjutet, men inskickat:   3,0 st

  » Ej inskickat:       3,2 st



Lösningar och goda råd
Nya krav, format och verktyg Börja i god tid, mappa när ni börjar planeringen  

av årsredovisningen. Titta på XHTML tidigt.

Mappning, extensions Diskutera med revisorer, internt och branschkollegor. 
Anlita konsulter.  
Viktigt att förstå vad ni faktiskt rapporterar.

Sista minuten-ändringar Se till att i förväg veta hur ni löser det själva.  
Det är ont om externa resurser.

Granskning av (XHTML och PDF) 
och valideringsfel

Håll ordning på versionerna och  
ta hjälp av era leverantörer



Sign/SignLogic då?
  » Behövs pga hur XBRL hanterar minustecken och balans (debet/credit)

  » Frustrerande och förvirrande i början, men det finns en logik

  » Bara två SignLogic behövs (AsReported/Reverse)

  » Mappningsrapporten bästa verktyget i dagsläget

  » Ny videor kommer



Tack för visat intresse!
  » Ställ en fråga i chatten eller maila till info@ctrlprint.net

  » Svar på frågor som vi inte hinner med under sändningen  
lägger vi ut på vår hemsida ctrlprint.net

  » Vi mailar länk till inspelning och presentation när det är publicerat

  » Ni når oss även på sales@ctrlprint.net



Webinar den 1 juni 2021
  » Tillsammans med Amana

  » Fördjupad analys av våra enkätsvar

  » En revisor och ett bolag från Tyskland

  » Elina Koskentalo från XBRL Finland

https://web.ctrlprint.net/esef/webinars-the-road-to-esef-
over-the-finish-line/



Erfarenheter från  
mappning 2020

Anna Lindén, PwC



18 maj 2021

Anna Lindén 

Erfarenheter 
från första året 
med ESEF



Agenda

3

Bakgrund1

4

8 tips för ett effektivt ESEF arbete 

Sammanfattning 

2 Vanliga frågor - första året med ESEF

Uppdatering kring regelverket på 
europanivå, vart står vi nu - vad 
händer med revisionsplikten?

2



Bakgrund



Bakgrund - För vem underlättar iXBRL?1

Investerare och analytiker Myndigheter Bolag

“Tillfälle att strömlinjeforma 

befintliga processer”

“Långsiktig 

kostnadsbesparing”

“Tillgång till stor mängd 

standardiserad data”

“Möjlighet att analysera data 

utan manuell 

handpåläggning”

“Maskinläsbar data och 

möjlighet till jämförelser 

mellan bolag obehindrat av 

språk inom hela EU”

“Demokratisering av data”
“Billigare tillgång till 

data om leverantörer, 

kunder, konkurrenter”

4



ELEKTRONISK 

MÄRKNING

5

XHTML

XBRL

Källa: ESMA Example of Annual Financial Report (GLEIF, 2019),  

https://www.gleif.org/assets/components/xbrl-viewer/gleif-annual-report-2019/ixbrl-viewer.signed4.htm

1

iXBRL

Bakgrund
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iXBRL

Källa: ESMA Example of Annual Financial Report (GLEIF, 2019), 

https://www.gleif.org/assets/components/xbrl-viewer/gleif-annual-report-2019/ixbrl-viewer.signed4.htm

1 Bakgrund



Vanliga frågor -
första året med 
ESEF



● Bolag som är skyldiga att följa 16 kapitlet i Lagen om värdepappersmarknaden ska 

tillämpa ESEF.

● Emittent som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är

upptagna till handel på en reglerad marknad.

● Bestämmelserna ska inte tillämpas i fråga om obligationer eller andra överlåtbara

skuldförbindelser som var och en har ett nominellt värde motsvarande minst €100 000.

Tillämpningsområde?2

8



Konsoliderade IFRS-

räkenskaper

Individuella räkenskaper i 

juridisk person 

Primära räkenskaper 

+ obligatoriska 

märkningar

Blocktaggning av 

noter

Detaljerad taggning 

av noter

Frivilligt 

(om medlemslandet 

tillhandahåller en taxonomi 

för klassificering)

Obligatoriskt från 2021

Obligatoriskt från 2022

Frivilligt

Vilka datum gäller?2

9



Om det finns flera element i den befintliga taxonomin att välja mellan, välj det element 

som har den snävaste redovisningsbetydelsen och/eller den snävaste omfattningen.
2

Välj det element i den befintliga taxonomin som bäst motsvarar den upplysning som 

märks. 
1

10

Källa: Bilaga IV i SEF-förordningen.

3
Om det valda elementet skulle ge en missvisande bild av redovisningsbetydelsen, skapa 

ett eget element (extension) och använd det för att märka den berörda upplysningen.

Regler för uppmärkningVilka regler för uppmärkning finns?2



Frivilligt: Förankra det egna elementet nedåt mot befintliga element som har den 

närmaste snävare redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen. 
2

Obligatoriskt: Förankra det egna elementet uppåt mot ett befintligt element som har den 

närmaste allmänna redovisningsbetydelsen och/eller omfattningen. 
1

11

Källa: Bilaga IV i SEF-förordningen.

3

Obligatoriskt: Om det egna elementet utgörs av en kombination av ett antal befintliga 

element, måste det egna elementet förankras nedåt till vart och ett av de befintliga 

elementen som kombineras. 

Regler för uppmärkningVilka regler för förankring finns?2



ifrs-full: Expense of restructuring 

activities

ifrs-full: Impairment loss recognised 

in profit or loss, trade receivables

ifrs-full: Operating expense

ext: Items affecting comparability

ifrs-full:    Element i den grundläggande klassificeringen

ext: Tilläggklassificeringselement (extension)

⚓

⚓

⚓

Exempel - Eget element (extension), kombinerad förankring2

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Bruttoresultat

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Jämförelsestörande poster

Övriga rörelseintäkter  

Rörelseresultat

5 000

-2 000

- 800

-1 000

200

1 400

NOTUPPLYSNING

Omstruktureringskostnader

Kundförlust

Jämförelsestörande poster    

-500

-500

-1 000

12



ifrs-full: Construction in progress?

ifrs-full: Non current advances?

ifrs-full: Non current assets

ext: Construction in progress and advance 

payments

⚓

⚓

⚓

ifrs-full:    Element i den grundläggande klassificeringen

ext: Tilläggklassificeringselement (extension)

Är posterna i räkningarna rätt benämnda?2

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill

Övriga immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Pågående nyanläggningar och förskott     

Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

13



Hur görs märkning av eget kapital?2

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL PER 2020-12-31

Ingående balans 

Årets resultat

Aktie-

kapital

Övrigt till-

skjutet kapital

Balanserat

resultat

Summa 

eget kapitalTSEK

1 2 3 4

Axis: Components of equity

Tag: Equity at beginning of period Tag: Equity at beginning of period

Issued capital [member] Additional paid in capital [member]

Tag: Equity at beginning of period

Retained earnings [member]

Tag: Equity at beginning of period

Equity attributable to owners 

of parent [member]

100

-

1 000

-

8 266

12 408

9 366

12 408

1 2

3 4

14



Standardattribut

Balansräkning

Resultaträkning / 

Övrigt totalresultat

Debetattribut Kreditattribut

Ökning av tillgångar

Kostnad

Ökning av skuld / 

Eget kapital

Intäkt

Kassaflödesanalys Inflöde Utflöde

Vilka är standardattribut för element?2

15



KONCERNENS KASSAFLÖDE

Förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av kundfordringar

Minskning av varulager

Minskning av leverantörsskulder

Exempel - Standardattribut för element2

-15 000

3 000

-100

-12 100

Label: Justeringar för minskning (ökning) i 

kundfordringar

Name: AdjustmentsForDecreaseIncrease

InTradeAccountReceivable

Period type: duration

Data type: monetary

Balance: debit

Reference: allmän praxis: IAS 7 20 a

Documentation: Justeringar för en minskning (ökning) 

i kundfordringar för avstämning av rörelseresultatet 

mot nettokassaflödet från (som använts i) den löpande 

verksamheten.

Sign: Yes

Standardattribut Debetattribut Kreditattribut

Kassaflödes-

analys
Inflöde Utflöde

16



8 tips för ett 
effektivt ESEF-
arbete



1. Lär känna ESEF-regelverket och taxonomin3

18

● Skapa en övergripande kunskap om ESEF-

regelverket och taxonomin

● Skapa en förståelse för hur ett element är uppbyggt

och grundläggande regler

● Hoppa inte direkt in i systemlösning



19

Finansiell 

rapport:

Rapport över 

finansiell ställning 

Rapport över 

resultat 

Rapport över 

övrigt 

totalresultat

Rapport över 

förändringar 

i eget kapital 

Rapport över 

kassaflöden

Uppställ-

ningsform:

Omsättnings-

och 

anläggnings-

tillgångar / 

kortfristiga 

och 

långfristiga 

skulder

Likviditet
Funktions-

indelad

Kostnad-

slags-

indelad

Efter 

skatt

Före 

skatt
N/A

Direkt 

metod

Indirekt 

metod 

Mapp i 

taxonomin:
210000 220000 310000 320000 410000 420000 610000 510000 520000

Vilka emittenter omfattas av ESEF?1. Lär känna ESEF-regelverket och taxonomin3

Items are further detailed in section [8xxxxx]
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2.  Välj systemlösning3

Välj systemlösning utefter era nuvarande och framtida behov samt diskutera vem som ska göra taggningen

Vilka 

systemlösningar 

finns idag?

Hur ser er 

plan kring 

digitalisering 

framöver ut?

Vem ska utföra 

taggningen?



3. Tagga föregående års årsredovisning3

21

● Börja i tid!

● Tagga föregående års siffror redan nu

● Majoriteten av taggarna är samma mellan åren 



4. Ha en tidsplan för implementeringen 3

Utse en 

projektledare

Dialog med 

revisionutskottet

Tydlig ansvars-

fördelning

Dela upp ansvaret -

vem som ska göra vad 

och när?

Ha en löpande dialog 

med revisions-

utskottet under året.

Viktigt att planera 

in hur bolagets 

finansavdelning 

involverar andra 

funktioner tex. IR 

och IT. 

22

Samarbete mellan 

parter

Koordinera mellan 

bolaget, designbyrå, 

mjukvaruleverantör, 

revisor etc.



● Årsredovisningen behöver valideras

● Många varningar och fel som upptäcks vid valideringen måste åtgärdas direkt

● Går ej att offentliggöra en felaktig rapport

● Problem som flaggats upp vid automatiserade kontroller behöver ej vara problem

5. Alla fel är inte riktiga fel, men samtliga måste analyseras 3

23
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● Bedömning vad som är den underliggande redovisnings-

betydelsen i varje post - 5 000 taggar att välja mellan

● Avvägningar om taggen är för snäv eller för bred, eller om en ny

företagsspecifik tagg måste skapas

● Företagsspecifika taggar ska förankras

● Rätt datum, enhet och andra attribut till varje tagg måste

fastställas och kontrolleras

● Val av tecken till varje tagg måste granskas

3 6. Alla attribut för ett element är viktiga och behöver kontrolleras 



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Rörelsekostnader

Rörelseresultat

16,5

- 13,8

2,7

-1,1

1,6

MSEK 2020

Value: 13,8

Taxonomy: ESEF

Fixed attributes

Label (svenska): Kostnad för sålda varor

Name: CostOfSales

Period type: duration

Data type: monetary

Balance: debit

Reference: IAS 1 Para 99 and 103

Documentation (svenska): Kostnader i samband med utgifter som

är direkt eller indirekt hänförliga till sålda varor eller tjänster, vilket kan

innefatta men inte är begränsat till kostnader som tidigare inkluderats

i värderingen av varor som nu har sålts, samt ofördelade

omkostnader för tillverkningen och onormala tillverkningskostnader.

Preparer-set attributes

Scale: 6

Decimal: -5

Unit: SEK

Sign: No

Contexts

Period: 1 January 2020 to 31 December 2020

Domain member: Taxonomy defaults apply

Entity ID: 1234500ABCDE1ABC1021 

6. Alla attribut för ett element är viktiga och behöver kontrolleras3

25



Säkerställ att pdf-fil och xhtml-fil överensstämmer

Konvertera en pdf-fil till en xhtml-fil

26

Sidbrytningar, sidnummer och dubbla tabeller på en och samma sida är några kända och 

förekommande källor till problem

Regler för uppmärkning7. För första gången ta fram årsredovisning i ESEF-format3
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8. Dokumentera lärdomarna och förbättringarna från första året3

Dokumentera 

processen

Uppdatera 

processen
Process för 

intern kontroll



Sammanfattning 



Välj element och attribut

Välj systemlösning

Testkör och åtgärda 

eventuella felmeddelanden 

vid validering

Granska valda element

Lämna in din ESEF-

rapportering

Projektet i korthet4

29

Lär känna ESEF-regelverket 

och taxanomin



Anna Lindén

Head of Accounting Advisory Services

anna.linden@pwc.com

+46 72 584 94 19

Tack!

mailto:viktor.lindroth@pwc.com


www.pwc.se

Denna presentation har tagits fram endast som allmän information och/eller generell vägledning. Den utgör således inte någon professionell rådgivning. Du bör därför inte förlita dig på presentationen 

eller vidta några åtgärder på grundval av den utan att dessförinnan ha gjort avstämningar med en professionell rådgivare utifrån de förutsättningar som gäller i din situation. Med hänsyn härtill lämnar 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB ingen utfästelse eller garanti (uttrycklig eller underförstådd) för att informationen i presentationen är korrekt och/eller fullständig för 

dina syften och ändamål. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB tar således inte något som helst ansvar för eventuella konsekvenser av att du väljer att förlita dig på eller 

agera utifrån informationen i denna presentation.  

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 

PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.



Revision av ESEF
Mona Alfredsson & Björn Rydberg, FAR:s Normgivningsgrupp och EY



ESEF

RevR 18 Granskningsstandard för ESEF 

2021-05-18



Utgångspunkt för revisionen av lagstadgad ESEF

Granskningen av ESEF är en del av den lagstadgade 
revisionen

Samma yrkesetiska krav som vid revision av års- och 
koncernredovisning

Separat uppdragsbrev krävs ej då del av lagstadgad 
revision

Granskning ska utföras enligt ISAE 3000 och RevR 18

Arvode
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Frivillig ESEF

Frivilligt upprättad ESEF rapport

• Bolag har ej krav på ESEF enligt 16:4a§ LVpM

• Revisorn kan granska ESEF rapport efter separat 
överenskommelse mellan revisorn och företaget

• ISAE 3000 och RevR 18

• med undantag för rapportering i 
revisionsberättelsen - revisorns rapportering ska 
istället göras i separat yttrande

• Granskning enligt särskild överenskommelse i enlighet 
med SNT 4400 är också möjligt

Frivillig utökning av iXBRL märkning

• Bolag har krav på ESEF enligt 16:4a§ LVpM

• Bolaget utökar iXBRL-märkningar till andra uppgifter 
än de som det finns krav på

• Revisorn kan granska efter separat överenskommelse 
mellan revisorn och företaget

• tilläggsavtal måste upprättas

• Om ingen granskning

• verka för att frivillig märkning tas bort - om det 
ej tas bort, måste framgå i revisionsberättelsen 
att det ej granskats
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Planering av granskningen av ESEF rapportering

Samordna planeringen med revisionen i övrigt av års- och koncernredovisningen

Planering Ansats Väsentlighet

• Fastställ omfattning, inriktning, 
tidpunkt och resurser

• Viss granskning kan endast utföras 
efter det att revisionen av års- och 
koncernredovisningen i stort sett 
har slutförts

Revisorn behöver fastställa 

• Kombination av granskning av 
intern kontroll och 
substansgranskning, eller 

• Enbart substansgranskning

• Samma väsentlighetsbedömning 
som för revisionen i övrigt

• Kvalitativa faktorer

• Återkommande felaktigheter
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Planering av granskningen av ESEF rapportering

Samordna genomförandet med revisionen i övrigt av års- och koncernredovisningen

Inhämta förståelse för process Bedöma eventuell servicebyrå Fastställa granskningsåtgärder

• Vilken intern kontroll har bolaget för 
att säkerställa

• Teknisk validering

• Upprätta XHTML format

• Uppfylla krav på 
iXBRLmärkning

Revisorn behöver

• Hur använder företaget 
servicebyråns tjänster för att 
förbereda Esef-rapporterna?

• Utvärdera kontroller hos företaget

• Utvärdera kontroller hos 
servicebyrån

• Identifiera och utvärdera riskerna 
för väsentliga felaktigheter

• Fastställa granskningsåtgärdernas 
omfattning och karaktär

• Förslag på gransknings-
program har tagits fram

ISAE 3402
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Granskningen av ESEF rapportering

Börja i god tid – jämförelsetal för 2020 kan med fördel granskas redan under våren/hösten

Teknisk riktighet XHTML format iXBRL märkning

• Tekniska kraven anges i Esef-
förordningen

• Hela zip-filen omfattas

• Programvaror bistår 

Revisorn behöver granska

• Stäm av att den läsbara presenta-
tionen av års- och koncern-
redovisningen i XHTML-format 
överensstämmer med den 
granskade års- och koncernredovis-
ningen

• Bedömning av element, tilläggs-
element och attribut till element

• Enligt taxonomin och krav i 
förordningen

• Märkt allt som ska märkas

• Inkluderat allt som ska inkluderasTekniskt stöd

Redovisnings-
specialist
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Rapportering av revisorns granskning av ESEF rapportering

Utökat krav på rapportering 

Uttalande från företagsledningen Revisionsberättelsen Rapport till revisionskommittén

• Skriftligt uttalande krav

• Infogas lämpligen som nytt avsnitt i 
sedvanligt uttalande

Rapporteringen omfattar

• Avsnittet ”Rapport om andra krav 
enligt lagar och andra författningar” 
får ett avsnitt om redovisningens 
överensstämmelse med Esef

• Lämpligt att revisorn i denna 
rapport rapporterar om 
omfattningen och resultatet av 
granskningen av Esef-rapporten

• Väsentliga avvikelser och/eller 
brister måste inkluderasUppdatering 

av mallar

Check
summa
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Erfarenheter och att tänka på

➢ Revisionsansats – Substansinriktad, baserad på verktygsstöd

➢ Utvärdering av taggning och teknisk validitet av ESEF

➢ Tidplan vid årsbokslut 

➢ Senaste datum för test rapportering baserat på 2020-siffror

➢ Alla (små) förändringar kräver ny validering

➢ OBS att revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen om den slutliga ESEF rapporten.

➢ Scope för år 1 taggning

➢ År1, År2 och framåt

➢ Ny taxonomi 2021

➢ Fel och fällor

➢ Rätt tag och rätt attribut

➢ Calculation Linkbase

➢ Förändring i EK
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Användning av XBRL och 
digital inlämning

Nina Brede & Thomas Holmgren, Bolagsverket



Ctrl Prints webinar 18 maj 2021

Nina Brede och Thomas Holmgren

Digital inlämning av 
årsredovisningar
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• Bakgrund

• Roller och ansvar

• Status idag

• Plan framöver

• Besvara de frågor som vi har fått via enkäten

Agenda



Företag, programvaruleverantörer,  branschorganisationer, 
företagarorganisationer, informationsförädlare, 

specialister/konsulter, informationsbrukare,  med flera

Samskapa



Samverka & samskapa

2021-05-18 Taxonomier
Programvaror, Årsredovisning

Stöd för upprättande och 
distribution av årsredovisningar

ESEF / K4
ESMA / RFR

K2
Bokföringsnämnden

K3
Bokföringsnämnden

Revisionsberättelse
FAR

Basbegrepp
Analysföretag/Analytiker 
Konsumerar elektroniska 

årsredovisningar för 
analyser 

Övriga intressenter
Konsulter, Experter etc

FEK-kvartal
Statistikmyndigheten, SCB

FEK-månad
Statistikmyndigheten, SCB

K3-koncern
Bokföringsnämnden

Faställelseintyg
Bolagsverket

Programvaror, Statistikrapport
Stöd för upprättande av 

företagsekonomisk 
statistikrapportering

Bolagsverket
Tjänst för mottagning av 

årsredovisningshandlingar

Statistikmyndigheten, SCB
Tjänst för mottagning av 

statistikrapportering

Bolagsverket
Tjänst för distribution av 

årsredovisningshandlingar

Statistikmyndigheten, SCB
Konsumerar elektroniska 

årsredovisningar för 
analyser 

Intresseorganisationer etc.
FAR, SRF, Svenskt Näringsliv etc.

Normgivning etc.
BFN, Revisorsinspektionen, 

Finansinspektionen, RFR, ESMA etc.

Lagstiftaren

Företagen



Aktörer, intressenter och ansvarsfördelning
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2
Pappersprocessen
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• Tjänst planeras finnas tillgänglig under Q1 2022 (räkenskapsår 2021)

• Företagen ska kunna använda samma handling/paket för offentliggörande 
hos Bolagsverket som för ESMA/ESEF (Finansinspektionen)

• En ZIP-fil (Taxonomy package) innehållande:
• Års- och koncernredovisning med revisionsberättelse i Inline XBRL format
• Företagets tilläggstaxonomi

• Ambitionen är att följa ESMA/ESEF rekommendationer/regler för innehåll och 
struktur, det KAN tillkomma några specifika tilläggskrav/restriktioner

• Företagen behöver dock upprätta ett fastställelseintyg i Inline XBRL format 
baserat på en Svensk taxonomi framtagen av Bolagsverket

Målbild



Förenklad översikt
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Årsstämma
Årsstämma genomförs

ZIP

</>

ESEF-paket innehållande (ZIP-fil):
• Års- & koncernredovisning (Inline XBRL)
• Revisionsberättelse (Inline XBRL)
• Företagets extension-taxonomi (XBRL)

TaxonomiInline XBRL

Företaget KAN använda samma 
paket för offentliggörande hos både
Finansinspektionen & Bolagsverket

Kunder

Fastställelseintyg (Inline XBRL):
• Separat fil som laddas upp 

tillsammans med ZIP-filen
• Innehåller taggad information

som saknas i ESEF-handlingen

Försäljning/distribution
• ZIP-fil
• Inline XBRL handlingar

• Års- & koncernredovisning
• Revisionsberättelse
• Fastställelseintyg

• XBRL-data

ZIP

</>

ESEF-paket innehållande (ZIP-fil):
• Års- & koncernredovisning (Inline XBRL)
• Revisionsberättelse (Inline XBRL)
• Företagets extension-taxonomi (XBRL)

TaxonomiInline XBRL

Eget utrymme
Ledamot fastställer
• Loggar in i eget utrymme
• Granskar & signerar handlingarna
• Därefter skickas de till Bolagsverket

• Får kvittens den är mottagen
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• Motsvarande funktionalitet som för års- & koncernredovisningar enligt K2/K3
• Stödjer endast uppladdning via ett ”maskin till maskin” gränssnitt
• Endast offentliggöranden av XBRL-handlingar (Inline XBRL) dvs inga andra format som 

PDF

• Stegvis införande av funktionalitet, första året är målsättningen ”en brevlåda”

• Handlingarna som laddas till eget utrymme kommer att valideras så att de är teknisk 
korrekt enligt XBRL-standarden

• Handlingen ska ”gå att öppna i en XBRL-editor” och arkiveras  för ”all framtid”
• Tekniskt felaktiga handlingar kommer inte att kunna offentliggöras hos Bolagsverket
• Säkerställer endast att det är ett tekniskt korrekt format, inte att informationen är 

korrekt dvs en felaktig summering är inte hindrande

Kort om tjänsten
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• Stegvist införande av taggning, motsvarande 
modell som för ESEF-införandet.

• Preliminära krav på taggning för 2022 i 
Bolagsverkets tjänst:

• Års- och koncernredovisning, taggas enligt 
ESEF-riktlinjer

• Revisionsberättelse , inga krav på taggning

• Fastställelseintyg, taggas med en Svensk 
taxonomi motsvarande dagens version för 
K2 och K3

• För ESEF-företagen kommer fastställelse-
intyget att även innehålla information som 
idag inte kan taggas i ESEF-handlingen

• Exempelvis Organisationsnummer

Om Inline XBRL och taggning
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• Det finns idag ett antal offentliggjorda ESEF-filer innehållande tekniska fel 
• Filerna hade inte varit möjliga att offentliggörande hos Bolagsverket
• Om man manuellt ”packar upp” ZIP-filen så ser den visuella Inline XBRL 

handlingen korrekt ut, avvikelsen är i taxonomi eller taggning.

• Inline XBRL filerna blir markant större än motsvarande PDF-filer
• Finns exempel på Inline XBRL filer som överstiger 50 MB
• Hur blir upplevelsen för en konsument av års- och koncernredovisningar i Inline

XBRL format?
• Om det tar 30-40 sekunder att öppna filen i en webbläsare på sin lokala dator?
• Eller om det inte går att öppna filen alls?

Erfarenheter från ESEF-filer 2021
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Analys pågår
– Intervjuer med intressenter

– Slutsatser

– Plan

Mer information efter semestrarna

Målsättningen är en tjänst i drift Q1 2022.

www.taxonomier.se

Frågor emsdiar@bolagsverket.se

Nu och framöver



2021-05-18 12

Statistik för K2 och K3 t o m 2021-05-17



Tack!
nina.brede@bolagsverket.se

thomas.holmgren@bolagsverket.se
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Avslutande frågor
Nina Brede & Thomas Holmgren, Bolagsverket

Mona Alfredsson & Björn Rydberg, FAR:s Normgivningsgrupp och EY

Anna Lindén, PwC



Stort tack för idag!
  » Vi återkommer den 1:a juni

  » För er som är intresserade av hållbarhetsrapportering 
finns en ny utgåva av “Words & Numbers” med fokus på det området

https://web.ctrlprint.net/knowledge-base/prepar-
ing-for-next-years-sustainability-report/
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