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Bolag som är skyldiga att följa 16 kapitlet i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden ska tillämpa ESEF.

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en emittent som har Sverige som hemmedlemsstat och 
vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

3 § Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas i fråga om obligationer eller andra överlåtbara 
skuldförbindelser som var och en har ett nominellt värde motsvarande minst 100 000 euro [...].

4 § Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje 
räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och i förekommande fall en koncernredovisning.

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

Tillämpningsområde1
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ELEKTRONISK 
MÄRKNING

6

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

Visualisering av XHTML, XBRL och iXBRL1

iXBRL
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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

Visualisering av iXBRL1
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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 2020

Obligatoriskt från 2022

Frivilligt

Finansiella rapporter som omfattas av ESEF1
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Finans-
inspektionen

IFRS - ÅR
2020 (sv)

Vid offentliggörande

iXBRL-märkt mot ESEF-taxonomi

Endast XHTML-format

ESMAs valideringsregler

Bolagsverket

IFRS - ÅR 
2020 (sv)

Efter årsstämman med 
fastställelseintyg

Endast papper 

Inrapportering av års- och koncernredovisningen 20211

European Electronic Access Point (EEAP) 
kommer att utvecklas i framtiden 

Andra svenska 
myndigheter
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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

Elementens presentation i ESEF-taxonomin2
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Definitioner2

Attributtyp/prefix Definition

Axis Betecknar en dimensionell egenskap i tabellform.

Credit eller debit Betecknar den ”naturliga” balansen i upplysningen (i de fall det är fördefinierat i taxonomin)

Duration eller 
instant

Betecknar att det monetära värdet återger ett flöde (duration) eller en stock (instant). Generellt har element i 
resultaträkningen normalt attributen “duration” och element i balansräkningen normalt attributen “instant”.

Member Betecknar ett element i en dimension på en axel.

Shares Betecknar att elementtypen är ett antal aktier. Dessa element är numeriska poster.

Text Betecknar att elementtypen är en text (en sekvens av alfanumeriska tecken). Detta element används för att märka korta 
stycken av kommenterande information. Textelement är icke numeriska poster.

Text block Betecknar att elementtypen är ett textblock. Detta element används för att märka större informationssamlingar, såsom 
noter, redovisningsprinciper eller tabeller. Textblock är icke numeriska poster.

X Betecknar att elementtypen är monetär (en siffra i en angiven valuta). Dessa element är numeriska poster.

X.XX Betecknar att elementtypen är ett decimalvärde (t.ex. ett procentvärde eller ett värde per aktie). Dessa element är 
numeriska poster.

Källa: Bilaga 1 i ESEF-förordningen

12
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Standardattribut / 
Räkning

Balansräkning

Resultaträkning / 
Övrigt totalresultat

Debetattribut Kreditattribut

Ökning av tillgångar

Kostnad

Ökning av skuld / 
Eget kapital

Intäkt

Kassaflödesanalys Inflöde Utflöde

Standardattribut för element2

13
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 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Kostnad för sålda varor

Bruttoresultat

Rörelsekostnader

Rörelseresultat

16,5

- 13,8

2,7

-1,1

1,6

MSEK 2019

Value: 13,8
Taxonomy: ESEF
Label: Cost of sales
Name: CostOfSales
Period type: duration
Data type: monetary
Balance: debit
Reference: IAS 1 Para 99 and 103
Documentation: The amount of costs relating to expenses 
directly or indirectly attributed to the goods or services sold, 
which may include, but are not limited to, costs previously 
included in the measurement of inventory that has now been 
sold, unallocated production overheads and abnormal 
amounts of production costs of inventories.
Scale: 6
Decimal: -5
Unit: SEK
Sign: No
Period: 1 January 2019 to 31 December 2019
Domain member: Taxonomy defaults apply
Entity ID: 1234500ABCDE1ABC1021 

Visualisering av en tagg2
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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

16

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 uppmärkningRegler för uppmärkning – 3 steg3
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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

17

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 uppmärkningRegler för förankring - uppåt och nedåt3
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Exempel 1 - Märkning mot befintliga element

Ifrs-full: Revenue

4

 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Intäkter

Kostnader för sålda varor och tjänster Ifrs-full: Cost Of Sales

1

2

1

2

20
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Ifrs-full: Revenue From Rendering 
Of Gaming Services

Exempel 2 - Märkning mot befintliga element4

 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Intäkter från spelverksamheter

Övriga rörelseintäkter Ifrs-full: Other Income

1

2

1

2

21
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Ifrs-full: Fee And Commission 
Income

Exempel 3 - Märkning mot befintliga element4

 KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Avgifts- och provisionsintäkter

Avgifts- och provisionskostnader

Avgifts- och provisionsnetto

Ifrs-full: Fee And Commission 
Expense

1

2

1

2

Ifrs-full: Fee And Commission 
Income Expense33

22
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Betydelse och 

omfattning 

Språk 

Iden
tifi

eri
ng

Bala
nsa

ttr
ibut

02
Identifiering
Den som skapat elementet ska kunna 
identifieras med en s.k. LEI-kod

04
Språk
Märkning ska ske på samma språk som 
i ÅR. Tillägg rekommenderas att göras 
på andra språk.

Egna element

Betydelsen/omfattningen 
bör vara unik 

Elementet får inte ha samma 
betydelse och omfattning som något 
annat element i den grundläggande 

klassificeringen

03
Balansattribut

Elementet ska förses med ett 
lämpligt balansattribut.

01

Källa: Bilaga IV i ESEF-förordningen.

Regler för att skapa egna element (tilläggsklassificeringselement/extensions)4
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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 4 - Extension, combined anchoring4

 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

25

1
1
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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)

Exempel 5 - Extension, combined anchoring4

 KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott        
Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

26

1

1
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Exempel 6 - Märkning av eget kapital4

 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL PER 2019-12-31

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

28
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Exempel 7 - Märkning av kassaflödet 4

 KONCERNENS KASSAFLÖDE

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Lån till närstående
Erhållen utdelning
Kassaflöde från investeringsverksamheten

  Ifrs-full: Cash advances and loans made to 
related parties

30

1

ifrs-full:    Element i den grundläggande klassificeringen

1
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Exempel 8 - Märkning av kassaflödet  4

 KONCERNENS KASSAFLÖDE

Investeringsverksamheten
Förskott till närstående parter
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Lån till närstående
Erhållen utdelning
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Ifrs-full: Cash advances and loans 
made to related parties

  ext: Advances made to 
related parties

⚓

  ext: Loans made to related 
parties

ifrs-full:    Element i den grundläggande klassificeringen
ext:      Tilläggklassificeringselement (extension)

31

1

2
1

2
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 KONCERNENS KASSAFLÖDE

Förändringar i rörelsekapitalet
Ökning av kundfordringar

Minskning av varulager

Minskning av leverantörsskulder

-15 000

3 000

-100

-12 100

Label: Justeringar för minskning (ökning) i 
kundfordringar

Name: AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTrade 
AccountReceivable

Period type: duration

Data type: monetary

Balance: debet

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 / 
Räkning Debetattribut Kreditattribut

Kassaflödes-
analys Inflöde Utflöde

32

1

Exempel 9 - Märkning av kassaflödet  4
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Outsourcing
Tillägg till 

existerande
lösning

Integrerad 
lösning

Vägen framåt - Lösningar och leverantörer5
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Potentiella risker
vid outsourcing:

Märkning

Tolkning av data

In
fo

rm
at

io
ns

lä
ck

ag
e

A
rbetsrutiner och avtal

Outsourcingpartnern 
kanske inte förstår er 
verksamhet och kan 

därmed föreslå 
olämpliga element

Risk för att 
outsourcingpartnern 

använder 
årsredovisningens 
innehåll felaktigt

Outsourcing-
partnern kan 
oavsiktligt 
röja 
opublicerad 
information 

Specificera 
arbetsrutiner 
och avtal för 

att hantera 
outsourcing- 

partnerns 
uppdrag

Vägen framåt5
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Processer
Förändringar i existerande rapporterings-, boksluts- och 
konsolideringsprocesser.

System
Nya system eller förändringar i existerande system kräver 
planering, införande, test och godkännande.

Timing
Förändringar i tidplanen för rapporterings-, boksluts- och 
konsolideringsprocesser.

Kontroller
Nya kontroller kommer behöva etableras.

System

Ti
m

in
g

Kontroller

Processer

Vägen framåt5



PwC

Välj element och attribut

Välj systemlösning

Testkör och åtgärda 
eventuella felmeddelanden 
vid validering. Revision. 

Granska valda element

Lämna in din 
ESEF-rapportering

Vägen framåt - Projektet i korthet5

37
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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.


