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Vad är det som ska XBRL-
taggas?
ESEF-taxonomin tillhandahåller de 
element eller taggar som används för 
att klassificera detaljer i de finansiella 
rapporterna och är avgörande för 
strukturerad elektronisk rapportering 
med XBRL. Det är taggarna som är 
inbäddade i rapporten som gör de 
finansiella rapporterna maskinläsbara.

*”block” taggning innebär att hela sektioner taggas 
istället för detaljerad taggning (”rad för rad”).

Detta innebär således att det av 
koncernredovisningar för 2020 och 2021 
endast krävs detaljerad ”taggning” för 
följande räkningar:

ESMA (European Securities and Markets 
Authority) har publicerat en standard 
för elektronisk rapportering av års- 
och koncernredovisning (European 
Single Electronic Format, ESEF). Den 
nya standarden syftar till att göra 
finansiella rapporter mer tillgängliga 
och jämförbara för investerare inom 
EU. ESEF ska följas av emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel 
på en reglerad marknad1 i Europeiska 
unionen för räkenskapsår som börjar den 
1 januari 2020 eller därefter. Den första 
rapporteringen kommer att ske 2021, och 
i Sverige ska inrapporteringen då ske till 
Finansinspektionen. 

ESEF kräver att företaget utarbetar 
en enda ”rapport” som består av en 
eller flera elektroniska filer. Dessa 
kommer att innehålla de finansiella 
rapporterna, förvaltningsberättelsen och 
ansvarsförklaringen från styrelse och VD. 
Informationen i dessa filer ska utarbetas i 
XHTML-format. 

Eftersom bolag vars värdepapper är 
noterade på en reglerad marknad 
i Sverige är skyldiga att i sin 
koncernredovisning följa International 
Financial Reporting Standards (IFRS) så 
tillkommer ett krav på inrapportering 
av koncernredovisningen enligt ESEF-
taxonomin (baserad på IFRS Taxonomin) 
genom så kallade XBRL-taggar och Inline 
XBRL-teknik. 

European Single Electronic Format / 
XBRL

 • Resultaträkning inklusive övrigt 
totalresultat

 • Balansräkning

 • Kassaflödesanalys

 • Eget kapitalräkning

Den detaljerade taggningen för de fyra 
ovanstående räkningarna innebär i 
praktiken att varje rad i respektive räkning 
ska ”taggas” mot ett specifikt element i 
ESEF-taxonomin. För att exemplifiera med 
resultaträkningen så ska raden ”Intäkter” 
taggas mot motsvarande element enligt 
ESEF-taxonomin, kostnad såld vara 
på motsvarande sätt, och så vidare. 
Finns det inte något element i denna 
taxonomi måste företaget skapa ett eget 
element. Det innebär att ju mer unik och 
företagsspecifik en finansiell rapport 
är, desto fler egna element behöver 
företaget definiera på egen hand. 

Noterna behöver således inte alls taggas 
i koncernredovisningen för 2020 och 
2021 och endast taggas på aggregerad 
sektionsnivå/ ”block” taggning fr.o.m. 
2022. Med ”block” taggning avses att 
exempelvis ”Not 1 Redovisningsprinciper” 
i sin helhet taggas mot motsvarande 
element i ESEF-taxonomin 
(”Redovisningsprinciper”), d.v.s. inte något 
krav på att tagga detaljer inom respektive 
not.

Taggning ska ske av räkningarna för 
räkenskapsår som påbörjas den 1 
januari 2020 eller därefter

Taggning ska ske av räkningarna 
samt ”block”* taggning av noterna 
för räkenskapsår som påbörjas den 1 
januari 2022 eller däreter

Om detaljerad taggning ska göras  
även av noterna, i koncernredovis-
ningen, kommer att beslutas senare

1 I Sverige finns det två reglerade marknader, Nasdaq Stockholm och NGM Equity.



3

En systemfråga – är ni redo?
Att hantera ESEF-kraven och XBRL-
taggningen är mångt och mycket en 
systemfråga även om själva taggningen 
kräver kunskap om ESEF-taxonomin. 
Några nyckelfrågor som bolagen ställs 
inför: 

 • Förstår ni omfattningen av ESEF-kraven 
och syftet med XBRL?

 • Har er nuvarande programvara 
möjlighet att utföra XBRL-taggning 
eller är den kompatibel med en XBRL-
programvara?

 • Kommer koncernredovisningen att 
upprättas med hjälp av en programvara 
där den produceras tillsammans med 
XBRL-taggningen eller kommer separat 
programvara användas för XBRL-
taggningen?

 • Har ni expertisen och tiden som krävs 
för att i så fall använda programvaran 
och utföra XBRL-taggningen eller 
behöver ni assistans?

 • Om ni istället behöver investera i ny 
programvara, har ni tillräckliga resurser 
inom er organisation för att genomföra 
en programvaruimplementering i tid? 

 • Vilken precisionsnivå behöver ni 
uppnå i den information som er XBRL 
programvara kommunicerar?

Har Du några frågor rörande detta, 
vänligen kontakta:

Fredrik Walméus  
fwalmeus@deloitte.se  
tfn 0733-97 24 80

Joachim Mårtensson 
jmartensson@deloitte.se  
tfn 0768-47 24 15

Anders Biloch 
abiloch@deloitte.se 
tfn 0700-80 23 81
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