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Dagens program
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• DIRF v/ Tina Høilund Pedersen byder velkommen

• Facilitator Kristian Koktvedgaaard, DI sætter scenen

• Finanstilsynet v/ Thomas Røjel Smitt – Hvad, hvor og hvordan?

Hvad kræves af de nye regler, hvordan skal de udarbejdes og indberettes og hvor 

finder vi vejledning

• BystedFFW v/ Kitt Ralkov – Kan iXBRL og design forenes?

Hvordan påvirker det den kreative proces – og ikke mindst slutresultatet?

• Deloitte v/ Henrik Grønnegaard – Hvad er revisors rolle?

Hvordan og hvornår skal revisor tænkes ind i processen?

• Facilitator Kristian Koktvedgaard – Spørgsmål til panelet

• Tak for i dag



Kristian Koktvedgaard
Fagleder - Moms, Regnskab og Revision
10. juni 2020

Slidet bruger mørkt baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 

3

NYE ELEKTRONISKE INDBERETNINGSKRAV
- HVAD BETYDER DET?
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CENTRALE EKSTERNE AKTØRER
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Finanstilsynet

(Regulator)

Virksomheden

(Aflægger)

Deloitte

(Revisor)

Bysted FFW

(Bureau)

Softwareleverandører

Taxonomier

Samtidighed

Fra to til ét dokument

Processen2022-årsrapporterne

2020-årsrapporterne

Fondsbørsen, FT og 
Erhvervsstyrelsen

Hvornår skal vi starte?

Godkendelse på 
bestyrelsesmøde



ESEF set fra Finanstilsynet
- Hvad, hvor og hvordan?

Webinar ved DIRF

10. juni 2020



European Single Electronic Format (ESEF)

• Udarbejdelse af årsrapporter i et nyt elektronisk format bliver obligatorisk for alle 

udstedere, der fra 1. januar 2020 har finansielle instrumenter optaget til handel på et 

reguleret marked i EU og dermed er underlagt Transparensdirektivet

▪ I praksis vil det være selskaber, der er børsnoteret eller fx har gældsinstrumenter optaget 

til handel på et reguleret marked

• Årsrapporter, der dækker regnskabsperioder fra 1. januar 2020 og frem, skal leve op 

til ESEF kravene fra ESMA

▪ Dvs. ESEF kommer til at gælde for de årsrapporter, der første gang bliver offentliggjort i 

2021
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Hvorfor ESEF?

• ESEF årsrapporter skal bidrage til at skabe velfungerende kapitalmarkeder via 

harmonisering af regnskabsinformation i EU
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Hvad er ESEF?

• De nye årsrapporter skal udarbejdes i henhold til ESEF taksonomien, som fastsættes af 

ESMA ud fra en regulatorisk teknisk standard (RTS)

▪ ESEF taksonomien lægger sig i praksis meget tæt op ad IFRS taksonomien, men inkorporerer 

også andre elementer

• For alle udstedere gælder det, at ESEF årsrapporterne skal udarbejdes og indberettes i 

xHTML format

▪ xHTML-filer er både menneske- og maskinlæsbare og kan åbnes i alle gængse webbrowsere

• Udstedere med IFRS regnskaber skal desuden opmærke tallene i de primære finansielle 

opgørelser med inline XBRL ”tagging”

▪ Opmærkning af regnskabsnoter bliver obligatorisk for årsrapporter, der dækker regnskabsperioder 

fra 1. januar 2022 og frem, og som første gang bliver offentliggjort i 2023
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Årsrapporterne skal indberettes til Finanstilsynets OAM

• OAM gør oplysninger tilgængelige for alle interessenter

• Indberetning til OAM skal ske samtidig med

offentliggørelse til markedet via øvrige kanaler

• Ingen validering/kontrol af indberetninger

i realtid, men ex post kontrol

vil forekomme

• Finanstilsynet forventer at

lancere en ny OAM i 2021

• Indberetning via den nye OAM

kan foregå som hidtil og ventes ikke

at skabe yderligere udfordringer

for udstederne
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Indberetning til OAM

• Indberetning af ESEF årsrapporter til Finanstilsynet kan ske som hidtil. Tilsynets 

indberetningsportal kan modtage alle slags filtyper op til 2 GB

▪ Finanstilsynet opfordrer dog alle udstedere til at søge at begrænse filstørrelser, da dette må 

forventes at være i alles interesse

• Udstedere med IFRS regnskaber skal udarbejde og indberette ESEF årsrapporter i 

xHTML/iXBRL format i én samlet .zip fil

▪ Udstedere med ikke-IFRS regnskaber kan nøjes med at udarbejde og indberette en enkelt xHTML-

fil

• Finanstilsynet sætter ikke yderligere krav til årsrapporterne end, hvad ESEF taksonomien 

tilsiger

▪ Så længe årsrapporterne lever op til ESEF taksonomien, er det tilladt at indberette årsrapporter, 

der også måtte leve op til yderligere nationale krav og accepterede extensions af ESEF 

taksonomien, der fx måtte sættes af Erhvervsstyrelsen

5



Hvor finder jeg yderligere information?

• Alt relevant materiale og information om ESEF kan findes på ESMAs hjemmeside

▪ Link: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-

format

• Det er udstedernes eget ansvar(!) at orientere sig i ESMAs materiale løbende og holde sig 

opdateret omkring ESEF taksonomien og eventuelle ændringer heri, som vil blive 

offentliggjort på ovenstående side

▪ Husk løbende at få tjekket hjemmesiden for nyheder, opdaterede dokumenter, etc. 

• Det er også udstedernes eget ansvar(!) at sørge for, at deres årsrapporter for 2020, som 

offentliggøres i 2021, overholder ESEF kravene

▪ Finanstilsynet opfordrer alle berørte udstedere til at forberede sig i god tid på at være i stand til at 

danne årsrapporter, der er ESEF compliant
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Software

• ESMA har udarbejdet et ”conformance suit”, som er et værktøj, der er rettet mod udbydere af 

software, der kan benytte værktøjet til at teste, hvorvidt deres software er i stand til at danne 

og/eller bruge de nødvendige xHTML-filer eller ”pakker” af filer indeholdende årsrapporter, 

som overholder ESEF kravene

▪ Værktøjet kan selvfølgelig findes på ESMAs hjemmeside

• På XBRL Internationals hjemmeside kan man finde en oversigt over XBRL certificeret 

software, der henholdsvis kan ”konsumere” og/eller danne årsrapporter, der er ESEF 

compliant

▪ Link: https://software.xbrl.org

▪ Finanstilsynet er opmærksom på, at der eksisterer et stort marked for denne type software, og at 

der findes andre gode løsninger derude
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ESMAs side om ESEF:
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-
electronic-format

Det er vigtigt at holde sig opdateret løbende på denne side! Her kan man finde de vigtigste nyheder om 
ESEF og de seneste versioner af alt relevant materiale såsom ESEF rapporteringsmanualen, ESEF 
taksonomien (RTS’en), ESEF conformance suit, m.m.

Finanstilsynets side om ESEF:
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/EU-
lovsamling/Retsakter/Transparensdirektivet/ESEF-210619

Finanstilsynets Q&A om ESEF:
Ikke lagt på Finanstilsynets hjemmeside endnu, men vil ske snart! Det vil sandsynligvis blive 
en underside til ovenstående.

XBRL International’s oversigt over certificeret XBRL software:
https://software.xbrl.org/

Finanstilsynets nuværende OAM:

Dansk: https://oasm.finanstilsynet.dk/dk/forside.aspx

Engelsk: https://oasm.dfsa.dk/uk/frontpage.aspx





























ESEF – Hvad er revisors rolle?
v/Henrik Grønnegaard, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dansk Investor Relations Forening – ESEF og iXBRL Webinar 10. juni 2020
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European Single Electronic Format (ESEF)
Nyt rapporteringskrav for børsnoterede virksomheder fra og med 2020-årsrapporterne

Hele årsrapporten skal
udarbejdes i xHTML-
format og koncern-

regnskabstal, jf. 
ovenfor, skal tilføjes

XBRL-tags med 
reference til en særlig
ESEF XBRL-taksonomi

XBRL tags skal indarbejdes i
xHTML-dokumentet (iXBRL) 
med reference til en særlig
ESEF XBRL-taksonomi og
yderligere krav i ESEF-

regelsættet vedr. brug af
extensions og anchoring.

Hele årsrapporten i
nyt digital format

Primære
regnskabsopgørelser i

koncernregnskabet skal
tagges på detailniveau

(totalindkomst, balance, 
EK-opgørelse og

pengestrømsopgørelse).

I 2022 skal note-
oplysninger XBRL-tagges

på overskriftsniveau
(block tagging). 

XBRL tags 
inkluderes

Type af XBRL tags?

Tidslinje

Hvilke virksomheder er omfattet?

Baggrund

I 2013 blev EU’s Transparensdirektiv
tilføjet krav om, at alle børsnoterede
virksomheder i EU skal udarbejde
årsrapporter i et standardiseret
digitalt rapporteringsformat. Formålet
er at understøtte en effektiv distribution af
digitale regnskabsdata på tværs af
virksomheder og landegrænser. 

Virksomheder, der har udstedt og
noteret egenkapital- og/eller
gældsinstrumenter på regulerede
markeder i EU (Nasdaq OMX i
Danmark)

Krav

2020

Detaljeret tagging af de 
primære regnskabs-

opgørelser
(koncernregnskab) for 

regnskabsår, der begynder
1. januar 2020 eller senere. 

2022

Detaljeret tagging af
primære

regnskabsopgørelser og
“block tagging” af
regnskabsnoter

(koncernregnskab) for 
regnskabsår, der begynder
1. januar 2022 eller senere.

Senere?

Detaljeret tagging af
komplet

koncernregnskab.
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xHTML er det nye format for årsrapporter
PDF-formatet kan ikke længere anvendes til indberetning

… kan åbnes og læses i en almindelig web-browser.
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xHTML-filerne skal suppleres med XBRL-tags (iXBRL)
Årsrapportens informationer kan læses “maskinelt”

… kræver p.t. særlig software at læse og udtrække XBRL-data.



31© Deloitte 2020

ESEF er ikke blot et nyt digitalt format
Overholdelse af nyt rapporteringskrav vil kræve ændringer i processen for regnskabsudarbejdelse

Hovedelementer i

regnskabsproces

Udarbejdelse

af årsrapport-

indhold

Bogføringsluk, 

afstemning og

konsolidering

Design, opsætning, review og

godkendelse af årsrapport

NYT
Konvertering til xHTML/iXBRL skal
ske før godkendelse på
bestyrelsesmøde, da ledelse har
ansvar for både det læsbare
format (xHTML) og XBRL-tags.

Konver-

tering til

PDF

Årsrapport
godkendes på

bestyrelsesmøde

Årsrapport
indberettes til

Erhvervs-
styrelsen (iXBRL
eller PDF/XBRL)

Årsrapport
godkendes på

generalforsamlng

Nuværende

proces

Ændret

proces

Konvertering til

XBRL

“Konvertering” til

XBRL-taksonomi

fra Erhvervs-

styrelsen

“Konverte-

ring” til

xHTML/

iXBRL

NYT
Hele årsrapporten - i xHTML og
iXBRL format – skal indberettes til
Finanstilsynet (Officially Appointed 
Mechanism) ved offentliggørelse
efter bestyrelsens godkendelse.

NYT
Som en konsekvens af de nye
krav vil årsrapporten fremadrettet
skulle indberettes to gange med 
XBRL-tags til to taksonomier
(ESEF + ERST).

R
e
v
is

io
n

?
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Forslag for håndtering af revisorinvolvering:

1. Beskriv virksomhedens process/plan for udarbejdelse af årsrapport i
det nye format, herunder hvilke kontroller o.l. virksomheden vil
gennemføre i processen og ledelsens ansvar og involvering i
godkendelse af det digitale “lag”

2. Aftal hvornår revisor vil involveres i processen

• Forsøg at skubbe hovedparten af arbejdet frem til før selve
færdiggørelse af årsrapporten

3. Aftal om revisor vil basere sit arbejde på virksomhedens “system” til
udarbejdelse af årsrapport i xHTML/iXBRL-format eller egne værktøjer

4. Afsæt tid til revisors afsluttende arbejder og erklæringsafgivelse.

ESEF og revisors rolle
Revisor skal afgive erklæring om XBRL-tagsene i xHTML-dokumentet

“According to the Commission services’ combined reading of the provisions of the Transparency Directive, the Accounting Directive and the Audit 
Directive – which are subject to national transposition in each Member State, statutory auditors of companies with securities listed on EU 
regulated markets will have to provide an audit opinion stating: (i) whether the financial statements included in the annual 
financial reports give a true and fair view in accordance with the relevant financial reporting framework; and (ii) whether these 
financial statements comply with the requirements set out in the ESEF Regulation.”

Kilde: “CEAOB guidelines on the auditors’ involvement of financial statements in European Single Electronic Format”  - 28.11.2019

Det betyder, at revisor skal:

1. sikre sig, at det læsbare “lag” af årsrapporten inkluderet i det elektroniske format er enten revideret eller identisk med den reviderede
årsrapport, og

2. vurdere hvorvidt informationerne inkluderet i det digitale “lag” er XBRL-opmærket i overensstemmelse med ESEF-kravene.   

For at afgive erklæring i f.t. pkt. 2 skal revisor foretage følgende, jf. 
CEAOB:

a) Fastlægge væsentlighed

b) Vurdere risiko for væsentlige fejl og mangler, herunder
fuldstændighed og nøjagtighed

c) Gennemføre handlinger til sikring af, at informationerne er
opmærket i o.m. ESEF-kravene (fx substansrevision)

d) Konkludere på hvorvidt informationerne er i o.m. ESEF-kravene

CEAOB anbefaler, at erklæring om XBRL-opmærkning indarbejdes som en
særksilt revisorerklæring adskilt fra den almindelige revisionspåtegning.
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Vejen til forståelse og overholdelse af ESEF-kravet
Begynd nu, involver revisor tidligt i processen og vær klar i god tid før balancedagen

Implementer ESEF-kravet i virksomhedens
processer, systemer mv.

Baseret på valgt teknisk løsning implementers 
løsning i regnskabsudarbejdelsesprocessen, 
medarbejdere trænes og der udarbejdes en
detaljeret tidsplan for gennemførelse af den nye
process for regnskabsudarbejdelse. Gennemfør evt. 
“generalprøve” baseret på årsrapport for sidste år.

Review af XBRL-tags og overholdelse ESEF-krav

Foretag og gennemgå XBRL-tags af relevante dele i
årsrapporten, valider iXBRL-dokumentet baseret på
“prøvetal” og få revisors accept af XBRL-tags. 

Undersøg og vælg teknisk løsning

Få overblik over mulige tekniske løsninger til
udarbejdelse af årsrapport i det nye format, tag 
møder med min. 2-3 mulige udbydere af
løsninger og vurder hvilke løsninger, der bedst
understøtter virksomhedens behov, 
kompetencer og proces. Vælg løsning og indgå
aftale med evt. leverandør.

Forstå ESEF-regelsættet og ERST-krav

Forstå ESEF-reguleringen, formålet og vigtigheden af
XBRL-tags og vurder indvirkningen på virksomheden, 
dens processer og organsiering.

1

2

3

4

* Bemærk, at proces og krav kan være forskellige i forskellige lande.

Udarbejdelse og erklæringsafgivelse

Udarbejd færdigt xHTML/iXBRL-årsrapport* 
og indhent erklæring fra ledelse på
godkendelse og erklæring fra revisor med 
dennes konklusion.
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Vejen til opfyldelse af ESEF-kravet

Begynd allerede nu og tag en projekttilgang til
opgaven med involvering af alle relevante
personer, der bidrager til regnskabs-
udarbejdelsesprocessen, herunder eventuelt
eksterne leverandører og revisor. 

Vigtige leverancer er valg af metode/løsning
til udarbejdelse af xHTML/iXBRL-dokumentet, 
tidsplan, opgave- og ansvarsfordeling, 
kommunikationsplan og process for 
håndtering af spørgsmål til xHTML/iXBRL-
dokumentet m.fl. 



Slidet bruger mørkt baggrundsbillede. Indsæt et nyt: Klik på Baggrundsbilleder ikonet i Templafy vinduet, vælg ved at klikke én gang. Vent og vælg knappen Select Image as Background under DI fanen. 
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SPØRGSMÅL TIL PANELET

”Hvad gør man, når det går galt med 
iXBRL-tagging under 
bestyrelsesmødet….5 minutter før 
offentliggørelse?”
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PANELET

Kristian Koktvedgaard
DI

Thomas Røjel Smitt
Finanstilsynet

Kitt Ralkov
BystedFFW

Henrik Grønnegaard
Deloitte



TAK FOR I DAG

DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING

Præsentation fra dagens webinar og replay af 
webinaret vil være tilgængelige fra DIRFs
hjemmeside:

https://dirf.dk/

Webinaret er sponseret af: 

https://dirf.dk/

