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Vad är XBRL och hur fungerar det?

Finansinspektionen, Möte på 
Hasselbacken 

den 19 februari 2015
Per Thorling – per.thorling@se.pwc.com

Björn Rydberg - bjorn.rydberg@se.ey.com



Föreningen XBRL Sweden

Vara den globala XBRL organisationens förlängda 
arm i Sverige

Stödja utvecklingen av svenska XBRL baserade 
taxonomier

Främja implementeringen av XBRL i Sverige
– Kommunikation och debatt
– Konferenser och utbildning
– Direktkontakt med myndigheter och näringsliv



XBRL Sweden - Medlemmar



VAD är XBRL
eXtensible Business Reporting Language 

Är en öppen, licensfri, global standard för elektroniskt utbyte eller 
rapportering av finansiell information i ett format som kan läsas 
och analyseras av datorer

Används av myndigheter och företag för att samla in strukturerad
data effektivare

Information “taggas” med en elektronisk kod i en fil som kallas
instansdokument

Koderna är definierade i en strukturerad katalog av “taggar” som
kallas taxonomi

Varje instansdokument (XBRL-fil) kan testas elektroniskt för
teknisk validitet (XBRL-specifikation) och att datat är konsistent
(affärsregler)



XBRL - Beståndsdelar

XML-schema

(Begreppslista)

Label linkbase

(Rubrikförteckning)

Business rules

(Affärssregler)

Reference linkbase

(Referensförteckning)

Presentation linkbase

(Presentationshierarki)

Calculation linkbase

(Summeringskontroll)

Människa
Dator



Svenska taxonomiramverket –
harmonisering av rapporteringsbegrepp
XBRL Sweden har sedan 

starten arbetat utifrån en vision 
för XBRL som möjliggörare för 

harmoniserad och 
standardiserad rapportering till 

myndigheter och andra 
externa intressenter

Taxonomiramverket:
• Modulär arkitektur

• Återanvändning av begrepp

• Underlätta utveckling och 

förvaltning



Mycket att vinna på standardisering

Transparens och kvalitet i informationen 

– Förstås av alla – tar hand om gränssnittet mellan teknik, juridik och information 

– Struktur, sökbarhet, jämförbarhet och tillgänglighet

Återanvändbarhet 

– Data som produceras i en process, av en organisation, ska inte behöva bli 

föremål för re-digitalisering i en annan process. (Omregistreringen av bokslut har 

t ex benämnts den analoga idiotloopen )

Kostnadseffektivitet 

– Betydande resurser läggs på att producera, återskapa, analysera, anpassa och 

översätta datamängder till specifika syften. Här finns naturligt pengar att spara 

när informationen är standardiserad, digital och ”taggad”



Tillämpningar/projekt inom EU

Banking
regulated
sector

Insurance
regulated
sector

Securities 
Market
Regulated
sector

Business 
register

Tax sector Statistics

SBR – Standard Business Reporting



XBRL - Standardisering

IT-standardiseringsrådet - ärende N001 
XBRL Finansiell information

European Multi-Stakeholder Platform on 
ICT – XBRL 2.1



Hur får man sin data i XBRL?

Det finns en etablerad marknad av olika
rapporteringslösningar som stödjer XBRL

– Enkla formulärverktyg (webb, excel etc)
– Programvaror med rikare funktionalitet och

möjlighet att aggregera information från källa
– Integrerade lösningar



Rapporteringslösningar - att tänka
på…

Koppling mot källdata (automatiseringsgrad)

Mappning av data mot taxonomielement

Valideringsfunktionalitet (XBRL, business rules, etc)

Workflow och approval

Transparens och spårbarhet

Underhåll och uppdatering vid förändrade krav

Möjlighet till anpassning för lokala krav

Komplex tillämpning - kunskap och erfarenhet



Det finns stöd och hjälp att få

Programvaruleverantörer

Konsulter

Tjänsteleverantörer - datakonvertering



XBRL International 
hemsida:
www.xbrl.org

XBRL Sweden hemsida:
www.xbrl.se



DPM
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Niclas Wensberg
Projektledare FI
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Vad är DPM?

DPM- Data Point Model

DPM -“is a structured formal representation of the 
data [...], identifying all the business concepts and its 
relations, as well as validation rules, oriented to all 
kinds of implementers.” 

DPM är datacentrisk
– Explicit definition oavsett presentationen

Varje datapunkt består av
– Mätetal
– Explicit dimension
– Typad dimension

logga



Vad är  DPM?
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Domäner, subdomäner, 
dimensioner och medlemmar
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High Dimensional &
Moderate Dimensional
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Data Point 
Model

DPM XBRL 
architecture

HDA taxonomy 
layer

Non-DPM 
Eurofiling XBRL 

architecture MDA taxonomy 
layer

DPM-based 
annotated 
templates

Solvency II 
templates

Annotated 
templates 

(limited DPM)

Mapping layer



22

Derivatives, Investments other 
than held for index‐linked or unit‐
linked funds
BS_C1:A10A

Solo or Group
Solo
Group

Solo or Group

Periodicity
Annually

Quarterly

Monthly

Ad hoc

Valuation method

Solvency II

CRD

Statutory

Line of business
Total

Non‐life, non SLT health
SLT health

Life
Non‐SLT health

…

Investment or own use
Investment
Own use

Not unit‐linked, not index‐linked

Linking
Unit‐linked or index‐linked

Types of assets
Total

Debt instruments

Issuer or residence country
Total
…

Country of custody
Total
…

Type of amount
Carrying amount
…

Original currency
Total
……

Assets

Highly dimensional approach

Marked to market 
Marked to model

Solo or Group
Solo
Group

Solo or Group

Periodicity
Annually

Quarterly

Monthly

Ad hoc

Valuation method

Solvency II

CRD

Statutory

Marked to market 
Marked to model

Derivatives

…
…

Moderate dimensional approach

High Dimensional &
Moderate Dimensional



Var kan jag hitta DPM?
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DPM

24



25

Tidsplan för rapporteringen
Joakim Ström FI
Rapportering



Översikt åren 2015-2016

Förberedande rapportering 2015

Dag 1 rapportering 2016

Kvartalsrapportering QRT 2016

Rapportering för finansiell stabilitet 2016

Kompletterande tillsynsrapportering 2016
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Förberedande rapportering

Öppnar för rapportering  (första halvan april)

Årsrapport QRT  - företag 3/6   grupp 15/7

Årsrapport RSR - företag 3/6   grupp 15/7

Kvartal QRT - företag 25/11    grupp 6/1 2016

FLAOR  - två veckor efter styrelsebeslut

Rapporteras i SEK eller EUR
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Dag 1 rapportering

Avser information per 2016-01-01

EU –förordning (35/2015) – Framgår av artikel 314

Endast vissa basuppgifter

ITS om rapportering - Artikel 5 och Artikel 10

20 veckor efter 1 januari

Rapportbeteckningar:

- ”.s” - individuellt  (exempel S.02.01.s)

- ”.t” – grupp          (exempel S.02.01.t)
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Kvartalsrapport QRT 

Avser information per 2016-03-31 (1kv)

Möjlighet för FI att undanta vissa företag från viss 
rapportering

8 veckor (företag) respektive 14 veckor (grupp)

Rapportbeteckningar:

- ”.a” - företag

- ”.f” - grupp 
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Finansiell stabilitet

Avser information per 2016-03-31 (1 kv)

Riktlinjer från Eiopa

Tröskelvärde 12 miljarder EUR i balansomslutning

Avser endast företag och grupp över tröskelvärdet 

9 veckor efter periodens slut 

Rapportbeteckningar:

- ”.c” - företag

- ”.h” - grupp
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Kompletterande tillsynsrapportering

Avser information per 2016-03-31 (1 kv)

Krav i rapporteringsföreskrift (5 kap)

Via nya inrapporteringssystemet – Webbaserat

(Ej XBRL rapportering)

Hur mycket ska rapporteras av olika företag? 

– Beror på olika gränsvärden baserat på
balansomslutningen

Riksbanksuppgifter 

Olika rapporteringstidpunkter
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Inrapportering till 
Finansinspektionen
Maria Tydén, FI
Rapportering



Systemet Periodisk inrapportering 
via webb (PI2)

Inloggning via Finansinspektionens hemsida med 
kort och kod

Kvantitativa rapporter rapporteras in med XBRL-
instansfil

Kvalitativa rapporter rapporteras in med pdf-fil
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Rapportplanen
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Lägga till kontaktuppgifter
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Rapportplanen – välj rapport
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Rapportering av kvantitativ 
rapport
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Rapportering av kvantitativ 
rapport
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Rapportering av kvantitativ 
rapport
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Rapportering av kvantitativ 
rapport
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Rapportering av kvantitativ 
rapport
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Hur vet man om rapporten blivit 
godkänd?
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Hur vet man om rapporten blivit 
godkänd?
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Hur vet man om rapporten blivit 
godkänd?
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Kan jag komma åt min inskickade 
rapport?
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Kvitto
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Kvitto
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Testrapportering
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Kaffepaus 10.25-10.45
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T4U
Karl Hansell, FI
It-utveckling



Bakgrund

Eiopa startade utveckla T4U som en del, i en grupp 
av verktyg, för att underlätta Solvens 2 rapporteringen

T4U är avsett för att stödja försäkringsbranschens 
rapportering till de nationella myndigheterna

Avsikten från Eiopa, har varit att hjälpa till i 
uppstarten av Solvens 2 rapporteringen
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Status

Beta versionen finns att ladda ner på 
http://t4u.eurofiling.info/

Produktionsklar version planerat klar i Augusti

52



Framtid

Budgetnerskärningar hos Eiopa gör att framtiden för 
T4U osäker.

Det är inte troligt att det blir någon vidareutveckling 
under 2016

Vi rekommenderar ingen att bygga sin långsiktiga 
inrapporteringslösning enbart på T4U
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Hur ser vi nyttan med T4U

Ett verktyg för att bekanta sig med Solvens2 och dess 
taxonomier

Ett hjälpmedel för att underlätta de första 
inrapporteringarna av Solvens 2
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Vad mer kan man använda 
verktyget till

Skapa test filer

Validera test och produktionsfiler

Validatorn, Arelle, går att använda ”stand alone”
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Ladda ner och mer information

Huvudsida: http://t4u.eurofiling.info/

Eiopas sida: 
https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/
Tool-for-Undertakings.aspx

Arelle: http://arelle.org/
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Frågor kring verktyget

ToolForUndertakings@eiopa.europa.eu
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Vart vänder man sig med 
frågor?
Joakim Ström, FI
Rapportering



Information hos Eiopa

Q&A on Guidelines

https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/QA-on- Guidelines.aspx

XBRL: Solvency II Reporting Format

https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Reporting-formats.aspx

Tools for undertakings (T4U)

http://t4u.eurofiling.info/
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Frågor till Eiopa

GuidelinesQA@eiopa.europa.eu

xbrl@eiopa.europa.eu

ToolForUndertakings@eiopa.europa.eu 
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Information på FI:s hemsida

Förberedande riktlinjer inför solvens 2
– Finns under: Regler /  solvens

Förberedande rapportering
– Finns under: Rapportering / Periodisk / Försäkring

Information nya inrapporteringssystemet
– Finns under: Rapportering / Periodisk / Nytt system 

för periodisk rapportering

Information hur skapa XBRL instansfil
– Finns under: Rapportering / Periodisk / Nytt system 

för periodisk rapportering / Teknisk information
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Prenumerera på nyheter
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Frågor till FI

eiopagl@fi.se

rapportering_forsakring@fi.se

rapportering@fi.se

it-support@fi.se
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