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Tidpunkt för ikraftträdande av ESEF 

 

Enligt det s.k. öppenhetsdirektivet (2004/109/EG ändrat genom 2013/50/EU) ska alla 

noterade bolag i EU med verkan från den 1 januari 2020 upprätta sin års- och 

koncernredovisning i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (European electronic 

single format, ESEF). Bestämmelsen har genomförts i svensk rätt genom lagen om 

värdepappersmarknaden. Mottagaren av den elektroniska rapporten är i Sverige 

Finansinspektionen.  

 

Att upprätta och lämna in års- och koncernredovisningen elektroniskt kräver ett omfattande 

förberedelsearbete och systemanpassningar av de rapporteringsskyldiga bolagen. Till följd 

av Corona-krisen är många företag hårt belastade av åtgärder som syftar till att 

upprätthålla och säkerställa en fungerande verksamhet, och inte sällan företagets 

överlevnad. Förberedelsearbetet i många av de bolag som ska rapportera i enlighet med 

ESEF har därför kraftigt försenats, bl.a. med anledning av korttidspermitteringar. I ett läge 

när många företag kämpar för att upprätt hålla sin verksamhet är det inte lämpligt att införa 

nya krav om det inte särskilt kan motiveras. Tvärtom är det angeläget att den administrativa 

bördan lättas i så stor utsträckning som möjligt. Elektronisk rapportering av års- och 

koncernredovisningen är inte en prioriterad fråga för svenska noterade företag. 

Finansinspektionens arbete med att ta fram en systemmiljö för mottagande av rapporten är 

dessutom försenat. Den elektroniska rapporten kommer inte heller att kunna tas emot av 

Bolagsverket i ett initialt skede, utan noterade företag kommer även fortsättningsvis lämna in 

sin års- och koncernredovisning till Bolagsverket i pappersform. Sammantaget innebär detta 

att nuvarande tidplan för implementering av ESEF i Sverige är svår att motivera. 

 

Med hänsyn till att kravet på att upprätta års- och koncernredovisning i enlighet med ESEF 

bygger på ett EU-direktiv anser Svenskt Näringsliv att Sverige skyndsamt bör agera för att 

det införs en möjlighet för medlemsstaterna att skjuta upp ikraftträdandet i åtminstone ett år. 

Därefter bör Sverige skjuta upp ikraftträdandet i enlighet med den möjligheten. 

 

Med vänlig hälsning 
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