
 

  

NOTIS 2.7/4.8/6.3 TIL OSLO REGELBOK II: ELEKTRONISK RAPPORTERING AV ÅRSREGNSKAP 

(ESEF) 

 
1 INTRODUKSJON 

(1) Denne Notis ble utstedt av Oslo Børs ASA den 22. oktober 2021 som et supplement til Oslo Regelbok 

II punkt 2.7.1 og 2.7.2, samt punkt 4.8.2.2, 4.8.3.3 og 6.3.1. 

 

(2) Denne Notis angir nærmere avklaringer vedrørende krav og prosedyrer i forbindelse med 

innsendelse av årsrapport med vedlegg til Oslo Børs i henhold til kravene om elektronisk 

rapporteringsformat (ESEF). Reglene om elektronisk rapporteringsformat gjelder for årsrapporter 

med virkning fra og med regnskapsåret 2021.  

 

2 RAPPORTERINGSFORMAT 

(1) For Utstedere med IFRS konsernregnskap skal årsrapporten med vedlegg rapporteres som en zip-fil 

med XHTML- /XBRL-dokumenter, som er i samsvar med ESEF-taksonomien, og med definisjoner av 

eventuelle utvidelser.  

 

(2) For Utstedere uten konsernregnskap eller som ikke rapporterer i samsvar med IFRS kreves det ingen 

tagging av regnskapstallene med iXBRL. Oslo Børs anbefaler at slike filer ikke pakkes inn i en zip-fil, 

men sendes inn som frittstående XHTML-filer i tråd med ESMAs anbefalinger. 

 

(3) Dersom en Utsteder velger å utarbeide og oversende delårs- og halvårsrapporter i XHTML/XBRL-

format, er det ikke krav om å sende inn dokumentene som PDF i tillegg. 

 

3 NAVNESTANDARD 

(1) ESMA har utarbeidet en veiledning vedrørende filnavn for innsendelse av årsrapporter til offisiell 

lagringsmekanisme (OAM). Oslo Børs anbefaler at Utstederne følger denne navnestandarden for å 

lette behandlingen for sluttbruker. Se vedlagte link punkt 2.6.3 “Naming convention for report 

packages and report file”: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-

254_esef_reporting_manual.pdf 

 

4 UNNTAK FOR ENKELTE OBLIGASJONSUTSTEDERE 

(1) Utstedere som bare utsteder obligasjoner hvis pålydende verdi er minst EUR 100 000 er ikke 

forpliktet til å utarbeide og offentliggjøre årsrapporten i XHTML/IXBRL-format, eller sende over 

rapporten med vedlegg i slikt format til Oslo Børs – slike Utstedere kan benytte PDF-format.  

(2) Norske kommuner og fylkeskommuner er ikke forpliktet til å utarbeide og offentliggjøre 

årsrapporten i XHTML/IXBRL-format, eller sende over rapporten med vedlegg i slikt format til Oslo 

Børs – slike Utstedere kan benytte PDF-format.  
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