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YTTRANDE  

    

 

Bokföringsnämnden 

Box 7849 

103 99  Stockholm 

 

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring 

 

Inledning 

Föreningen XBRL Sweden tackar för möjligheten till att få lämna kommentarer till 

Bokföringsnämndens förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring.  

Den Svenska XBRL föreningen består av 21 medlemmar representerande revisions- och 

redovisningsbranschen, programvaruföretag och kreditupplysningsföretag. Föreningen ska 

stödja utvecklingen av svenska XBRL baserade taxonomier samt främja implementeringen 

av XBRL i Sverige via kommunikation och debatt, konferenser och utbildning samt direkt-

kontakt och samarbete med myndigheter och näringsliv.  

Vi har nedan valt att lämna vissa upplysningar kring XBRL och kortfattat kommenterat 

förslaget. Inriktning för oss har i första hand varit att ta del av och utvärdera avsnitten IV – 

Räkenskapsinformation och dess arkivering respektive V – Systemdokumentation och 

behandlingshistorik, i förhållande till XBRL. Vi representeras vidare indirekt via några av våra 

medlemsorganisationer, FAR, SRF, SIE-gruppen samt Upplysningscentralen vilka också är 

inbjudna att lämna yttranden.  

 

Om XBRL 

XBRL , eXtensible Business Reporting Language, är en öppen, licensfri, global standard. 

XBRL är baserat på XML som är en utbredd standard för utbyte av data mellan system och 

på internet. XML är en bred standard, utmärkt som bas för att bygga mera specifika 

standards. XBRL är en sådan specifik standard – byggd unikt för att hantera finansiell- och 

annan utfalls-relaterad information (t ex hållbarhetsredovisning) för myndigheter och 

näringsliv. Standarden hanterar både text och siffror och ger även utrymme för att bifoga filer 

och stödjer elektroniska signaturer. 

XBRL är en global de facto standard för utbyte av finansiell information. I Sverige har 

Bolagsverket valt XBRL för sin e-tjänst, Lämna Årsredovisning. I ett nyligen startat projekt 
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förbereder även Finansinspektionen för XBRL baserad data för sin rapportering till EBA, 

European Banking Authority. FI förbereder även för att också ta in data i XBRL-format från 

den Svenska finanssektorn för sin analys och övervakning. Vidare väljer SIE föreningen, i sitt 

pågående arbete med att förnya och utöka SIE standarden, XBRL-GL som bas för det nya 

SIE-XBRL. 

I vår omvärld finns ett stort antal XBRL implementationer. I t ex Kina, Japan, USA, Indien, 

Australien och i Sydamerika finns ett betydande antal implementationer och pågående 

projekt. I Europa har England, Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien m fl länder XBRL 

baserade tillämpningar för att stödja effektivt utbyte av finansiell data för skatterapportering, 

rapportering till registrator (Bolagsverk), delning av data från finansinstitut till finans-

inspektioner samt överföring av data till banksektorn för analys och kreditprövningar m m. 

Intressanta är även de pågående projekten med att utnyttja XBRL för redovisning och 

delning av miljö-/hållbarhetsinformation. 

I vårt närområde har Danmark fr o m 2012 obligatorisk rapportering av företags årsredo-

visningar till Erhvervsstyrelsen baserat på XBRL. Finland har pågående projekt och så även 

bland andra Estland och Litauen. 

Inom EU pågår initiativ för att stärka transparens för finansiell information, där elektroniska 

lösningar är i starkt fokus och där det finns tydliga rekommendationer kring att elektroniskt 

ska vara huvudalternativ.  

XBRL är en informationsbärare av data. Fulla potentialen nås när den enskilda 

informationsgivaren, det enskilda företaget, kan rapportera sin data till en punkt och att 

sedan denna data kan delas av många, delas mellan myndigheter och konsumeras av 

näringsliv och privatpersoner. 

 

Allmänna kommentarer 

Elektroniskt original 

Karaktären på XBRL, det elektroniska XML-baserade formatet som informationsbärare, 

innebär att innehållet i datafilen kan presenteras på olika sätt beroende på behov av att 

visualisera och konsumera data. Filen kan utgöra ett originalinnehåll som kan visas på olika 

sätt, med olika läsare. Filen kan sedan vid behov förses med elektronisk signatur för att 

tillgodose ett förändringsskydd för originalinnehållet. 

I fallet med Bolagsverkets e-tjänst för elektroniska årsredovisningar, Lämna Årsredovisning, 

är just detta fallet då alternativet ”elektronisk original” tillämpas. XBRL-filen med all data, till 

exempel motsvarande de innehållsmässiga kraven utifrån K2 ramverket, definieras av den 

taxonomi som ligger som grund. Filen skyddas med elektroniska signaturer via användning 

av e-legitimation. 
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Räkenskapsinformation i XBRL-format 

Som anges ovan är XBRL en bärare av information. I de fall XBRL är bärare av information 

som klassificeras som räkenskapsinformation skiljer sig inte XBRL ur ett ÅRL eller BFL-

perspektiv från då informationen hanteras i något annat filformat (Excel, Word, PDF, CSV-fil, 

textfil, EDI etc).  

XBRL kan som också anges ovan användas för olika ändamål, där årsbokslutet i elektronisk 

form är ett exempel på då XBRL representerar aggregerad information. Tillämpning via SIE-

formatet är vidare ett exempel på där XBRL kan användas som bärare av information på 

transaktionsnivå. 

Det vår uppfattning att de lagtexter med allmänna råd och kommentarer som vägledningen 

innefattar och som gäller för räkenskapsinformation i elektronisk form allmänt, också är 

applicerbara då XBRL används.  

XBRL ger dock, till skillnad från andra format, via sin uppbyggnad i XML med länkdatabaser, 

en unik möjlighet till att uppnå läsbarhet, tydlighet och transparens avseende vad filen 

innehåller och hur innehållet kopplar till olika ramverk och regelverk. Räkenskapsinformation, 

data, i XBRL-format ger härigenom också en möjlighet för att effektivt dela och konsumera 

denna inom och utom företaget. 
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