Nye filformatkrav for børsnoterede virksomheders årsrapporter
(European Single Electronic Format - ESEF)
Europa-Kommissionen har offentliggjort en ny delegeret forordning, der fastsætter
regler for de filformater, som årsrapporter skal udarbejdes i.
Disse regler vil ligeledes få betydning for de årsrapporter, som skal indberettes til
Erhvervsstyrelsen.
Reglerne kommer til at gælde alle virksomheder i EU, som er børsnoterede eller på
anden måde er udstedere af finansielle instrumenter på regulerede markeder fra 1.
januar 2020 og frem. De nye regler vil finde anvendelse første gang for årsrapporterne
for 2020, som offentliggøres i 2021.
Hensigten med ESEF er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at
gøre data mere tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter.
Der indføres et krav til, at regnskabstal udarbejdes i et struktureret dataformat, så
årsrapporter bliver maskinlæsbare.
Reglerne gælder for indberetning af årsrapporter til Finanstilsynet i forbindelse med
offentliggørelsen. Læs nærmere i Finanstilsynets nyhed her.

Erhvervsstyrelsens rolle
ESEF-reglerne er relevante for de ovenfor nævnte virksomheder, som i forbindelse
med offentliggørelsen af årsrapporten, indberetter den til Finanstilsynet.
Selvom indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen således ikke er direkte
omfattet af ESEF-kravet, har Erhvervsstyrelsen fundet det naturligt at tage en aktiv
rolle.
Dermed vil de pågældende virksomheder have mulighed for at indberette samme
format til både Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen.
Erhvervsstyrelsen er i øjeblikket ved at undersøge hvilke konkrete tiltag, som skal
implementeres på Erhvervsstyrelsens område. Dette vil blive meldt nærmere ud i
sidste halvår af 2019.

Hvad er ESEF?
ESEF medfører, at årsrapporter skal udarbejdes i XHTML, som er et format, der kan
åbnes af alle standardwebbrowsere. XHTML erstatter for mange virksomheder PDFformatet.
Udstedere, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder
IFRS, skal desuden benytte InlineXBRL til at opmærke regnskabstallene i
virksomhedens primære finansielle opgørelser, dvs. resultatopgørelsen samt
opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og
pengestrømsopgørelsen. For årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1.

januar 2022, der offentliggøres i 2023, bliver opmærkning af regnskabsnoter også
obligatorisk.

Hvem er ESEF relevant for?
Alle udstedere af finansielle instrumenter i EU skal udarbejde årsrapporter i
overensstemmelse med ESEF-forordningen, når de er omfattet af
gennemsigtighedsdirektivet og den relevante nationale lovgivning. I Danmark vil det
være udstedere, der er omfattet af kapitel 5 i lov om kapitalmarkeder. Det vil sige alle
børsnoterede virksomheder og virksomheder, som på anden måde har udstedt
finansielle instrumenter, som er optaget til handel på et reguleret marked indenfor EU.
Alle IFRS–aflæggere skal desuden opmærke de primære finansielle opgørelser med
InlineXBRL-tags.

Hvordan implementeres ESEF?
ESMA har udviklet en taksonomi til InlineXBRL-delen af ESEF for at sikre, at
offentliggørelseskravene til årsrapporterne blandt udstedere harmoniseres. ESEFtaksonomien afspejler i høj grad IFRS-taksonomien med enkelte tilføjelser, som er
relevante for ESEF. Taksonomien er tilgængelig på ESMA’s hjemmeside, og
udstedere skal følge denne taksonomi, når de opmærker regnskabstallene.
Da ESEF kræver en omstilling af virksomhedernes formatering af årsrapporter, har
ESMA udviklet materiale til at understøtte udstedernes implementering. ESMA har
blandt andet udarbejdet en vejledning og stillet en række eksempler på årsrapporter i
XHTML og InlineXBRL til rådighed på sin hjemmeside.
Alle danske udstedere, som skal udarbejde årsrapport efter ESEF-forordningen, skal
orientere sig i ESMA’s materiale om ESEF-taksonomien og holde sig opdateret på
eventuelle ændringer, som vil blive offentliggjort.

Hvornår træder ESEF-reglerne i kraft?
Den delegerede forordning, der definerer ESEF-kravene, blev offentliggjort i Official
Journal of the European Union den 29. maj 2019 og træder formelt i kraft den 18. juni
2019. Reglerne finder anvendelse på årsrapporter, som dækker regnskabsår, der
starter fra og med 1. januar 2020. I årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og
med 1. januar 2022, indfases flere krav til opmærkning med InlineXBRL herunder krav
til, at regnskabsnoter opmærkes.
Links
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815, som fastsætter ESEF-reglerne
Kommissionens pressemeddelelse
Kommissionens ’Frequently asked questions’
ESMA’s hjemmeside om ESEF
Video-præsentation af ESEF (YouTube, sætter cookies)
ESMA’s Final Report (pdf)
ESMA’s Reporting Manual (pdf).
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