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Beskrivning av xml-produkten
Foretagsinteckningar (F37) version
2.03

Datum: 2017-07-06
Version: 1.0
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1

Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket.
Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten F37Foretagsinteckningar.
Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens
struktur och uppbyggnad:
o Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
o Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är
nästlade.
o En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
o En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.

2

Allmänt om produkten Foretagsinteckningar

Produkten visar information om företagsinteckningar.
Visar enbart gällande uppgifter.
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3

Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas
kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.

4

Foretagsinteckningar huvudstruktur

Attribut
SchemaVersion

Beskrivning
Version av schemat.

Element
Foretagsinteckningar

Beskrivning
Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för
xml-validering.
Eventuell information om avsändare,
svarsinformation, referenser etc.
Behållare för de företagsinteckningar som
förfrågan gäller.

informationshuvud200:Informationshuvud
EIDK
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Informationshuvud substruktur
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Element
Avsandare

Beskrivning
Avsändare som skickat frågan och som får
svaret. Detta värde kommer från frågan och det
är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Används ej.
Används ej.
Referens som kan anges i sökningen och som
sen presenteras i svaret.
Datum och tid när svaret levereras.
Svarsinformation, svarskod.
Används ej.
Ytterligare referens som kan anges i sökningen
och som sen presenteras i svaret.

Sekvensnummer
MeddelandeTyp
Referens
MeddelandeDatumTid
SvarsInformation
SessionsId
Referens2

5.1

SvarsInformation substruktur

Attribut
kod

Beskrivning
Svarskod, möjliga svarskoder anges i
anvisningsdokumentet Frågehantering _XML.pdf.
Svarskod i klartext.

text

6

EIDK substruktur

Element
SenasteInskrivningsdag
anmarkning201:Anmarkning
naringsidakare200:Naringsidkare
Upplagg

Beskrivning
Senaste inskrivningsdag.
Behållare för information om anmärkning.
Behållare för information om näringsidkare.
Behållare för information om upplägg.
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7

Anmarkning subtruktur

Element
Dagboksnummer
UrsprungligtBeslutDagboksnummer
Fritext

8

Beskrivning
Dagboksnummer för anmärkning på EIDK.
Ursprungliga dagboksnumret för anmärkning på EIDK.
Ev. fritext på anmärkning på EIDK.

Naringsidkare subtruktur

Attribut
konkurs

Beskrivning
Används ej.

Element
Identitet
Namn
Status

Beskrivning
Organisationsnumret eller personnumret för näringsidkaren.
Personens eller företagets namn.
Behållare för information om status på företaget.

8.1

Status substruktur

Element
Status

Beskrivning
Företagets status om det är ett företag (text).

Attribut
kod

Beskrivning
Företagets status om det är ett företag (kod).

7 (15)

9

Upplagg subtruktur

Attribut
nr

Beskrivning
Nummer på upplägget.

Element
Verksamhet
GeografiskBegransning
Anteckning
Inteckning
InteckningarTotalt
anmarkning201:Anmarkning
BeloppFusion
9.1

Anteckning substruktur

Element
Anteckningsinformation
anmarkning201:Anmarkning
9.1.1

Beskrivning
Verksamhetsbegränsningen som finns för inteckningen.
Geografibegränsningen som finns för inteckningen.
Behållare för information om anteckning på upplägget.
Behållare för information om inteckning.
Behållare för information om inteckning totalt.
Behållare för information om anmärkning på upplägget.
Behållare för information om utnyttjat belopp fusion.

Beskrivning
Behållare för information om anteckning.
Behållare för information om anmärkning.

Anteckningsinformation substruktur

8 (15)
Element
Dagboksnummer
UrsprungligtBeslutDagboksnummer
Fritext
9.1.2

Anmarkning substruktur

Element
Dagboksnummer
UrsprungligtBeslutDagboksnummer
Fritext
9.2

Beskrivning
Dagboksnummer för anteckningen.
Ursprungliga dagboksnumret för anteckningen.
Ev. anteckning som finns för upplägget.

Beskrivning
Dagboksnummer för anmärkningen.
Ursprungliga dagboksnumret för anmärkningen.
Ev. anmärkning som finns för upplägget.

Inteckning substruktur

Element
anmarkning201:Anmarkning
Inteckningsid
Inteckningsnummer
Filflagga

Beskrivning
Behållare för information om anmärkning på
inteckningen.
Internid för inteckningen.
Inteckningsnummer för inteckningen.
Markering om inteckningen är enligt lagen om
företagsinteckning.
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Skriftligt
LikaRatt

Om en inteckning är skriftlig eller elektroniskt.
Markering om inteckningen har lika rätt som
föregående inteckning i upplägget.
Behållare för information om belopp för
inteckningen.
Markering om inteckningen är beviljad.
Ordningsnummer som inteckningen har.
Behållare för information om s.k. inomläge.
Behållare för information om innehavare.
Markering om det finns en spärr gällande
förkommen handling på inteckningen.

Belopp
Beviljad
Ordningsnummer
SummaInomlage
Innehavare
SparrPgaFrkHandl

Anmarkning substruktur

9.2.1

Element
Dagboksnummer
UrsprungligtBeslutDagboksnummer
Fritext

Beskrivning
Dagboksnummer för anmärkningen på
inteckningen.
Ursprungliga dagboksnumret för anmärkningen
på inteckningen.
Ev. anmärkning som finns för inteckningen.

Belopp substruktur

9.2.2

Attribut
valutakod
valutatext

Beskrivning
Valuta på inteckningen (kod).
Valuta på inteckningen (text).

Element
Belopp

Beskrivning
Belopp som inteckningen har.
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SummaInomlage substruktur

9.2.3

Attribut
valutakod
valutatext

Beskrivning
Valuta på det uträknade s.k. ”inomläget” för en viss inteckning (kod).
Valuta på det uträknade s.k. ”inomläget” för en viss inteckning (text).

Element
Belopp

Beskrivning
Det uträknade s.k. ”inomläget” för en viss inteckning.

9.2.4

Innehavare substruktur

Element
Dagboksnummer
adress202:Adress
Namn
9.2.4.1

Beskrivning
Dagboksnummer för innehavet.
Behållare för information om adress.
Ev. innehavares namn av inteckningen.

Adress substruktur
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Element
CO
Postadress
Postnummer
Postort
Land
Webbadress
Telefon
Epost

Beskrivning
Innehavarens c/o.
Innehavarens postadress.
Innehavarens postnummer.
Innehavarens postort.
Innehavarens land (text).
Innehavarens webbadress.
Innehavarens telefon.
Innehavarens e-post.

Attribut
kod

Beskrivning
Innehavarens land (kod).

9.3

InteckningarTotalt substruktur

Element
Beviljade
EjBeviljade

Beskrivning
Behållare för information om beviljade inteckningar.
Behållare för information om ej beviljade inteckningar.

Beviljade substruktur

9.3.1

Attribut
antal

Beskrivning
Antalet beviljade inteckningar.

Element
SummaBeviljade

Beskrivning
Behållare för information om summan på de
beviljade inteckningarna.

9.3.1.1

SummaBeviljade substruktur
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Attribut
valutakod
valutatext

Beskrivning
Valuta på de beviljade inteckningarna (kod).
Valuta på de beviljade inteckningarna (text).

Element
Belopp

Beskrivning
Belopp som de beviljade inteckningarna utgör.
EjBeviljade substruktur

9.3.2

Attribut
antal

Beskrivning
Antalet ej beviljade inteckningar.

Element
SummaEjBeviljade

Beskrivning
Behållare för information om summan på de ej
beviljade inteckningarna.

9.3.2.1

SummaEjBeviljade substruktur

Attribut
valutakod
valutatext

Beskrivning
Valuta på de ej beviljade inteckningarna (kod).
Valuta på de ej beviljade inteckningarna (text).

Element
Belopp

Beskrivning
Belopp som de ej beviljade inteckningarna utgör.
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9.4

Anmärkning substruktur

Element
Dagboksnummer
UrsprungligtBeslutDagboksnummer
Fritext
9.5

Beskrivning
Dagboksnummer för anmärkningen på
upplägget.
Ursprungliga dagboksnumret för anmärkningen
på upplägget.
Ev. anmärkning som finns på upplägget.

BeloppFusion substruktur

Attribut
valutakod
valutatext

Beskrivning
Valuta på utnyttjat belopp vid fusion (kod).
Valuta på utnyttjat belopp vid fusion (text).

Element
Belopp

Beskrivning
Utnyttjat belopp vid fusion.
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Exempel på svar

Här presenteras exempel på företagsinteckningar. Observera att detta är testmaterial och används
bara i informationssyfte.
10.1

Exempel

I svaret för F37Foretagsinteckningar så presenteras informationen så här.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Foretagsinteckningar SchemaVersion="2.03"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/foretagsinteckningsinformation/f37_203"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/infor
mationshuvud_200"
xmlns:nar="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/naringsidkare/naringsidkare_200"
xmlns:val="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/valuta/valuta_201">
<informationshuvud200:Informationshuvud>
<informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
<informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
<informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
<informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
<informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2017-0706T14:21:52.297+02:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
<informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
<informationshuvud200:SessionsId>DxmY3EQJ3D5SlvoZf-Z87mdx.JVM01-proj4jas</informationshuvud200:SessionsId>
<informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
</informationshuvud200:Informationshuvud>
<EIDK>
<SenasteInskrivningsdag>2016-05-24</SenasteInskrivningsdag>
<nar:Naringsidkare>
<nar:Identitet>5564044097</nar:Identitet>
<nar:Namn>Testbolaget AB</nar:Namn>
</nar:Naringsidkare>
<Upplagg nr="01">
<Inteckning>
<Inteckningsid>2016110715295376</Inteckningsid>
<Inteckningsnummer>20160516.3.01</Inteckningsnummer>
<Filflagga>false</Filflagga>
<Skriftligt>J</Skriftligt>
<LikaRatt>false</LikaRatt>
<Belopp valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>380000.000000</val:Belopp>
</Belopp>
<Beviljad>true</Beviljad>
<Ordningsnummer>0001</Ordningsnummer>
<SummaInomlage>
<val:Belopp>380000.000000</val:Belopp>
</SummaInomlage>
<SparrPgaFrkHandl>false</SparrPgaFrkHandl>
</Inteckning>
<Inteckning>
<Inteckningsid>2016112415585928</Inteckningsid>
<Inteckningsnummer>20160517.3.01</Inteckningsnummer>
<Filflagga>false</Filflagga>
<Skriftligt>J</Skriftligt>
<LikaRatt>false</LikaRatt>
<Belopp valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>50000.000000</val:Belopp>
</Belopp>
<Beviljad>true</Beviljad>
<Ordningsnummer>0002</Ordningsnummer>
<SummaInomlage>
<val:Belopp>430000.000000</val:Belopp>
</SummaInomlage>
<SparrPgaFrkHandl>false</SparrPgaFrkHandl>
</Inteckning>
<Inteckning>
<Inteckningsid>2017020714242879</Inteckningsid>
<Inteckningsnummer>20160517.3.02</Inteckningsnummer>
<Filflagga>false</Filflagga>
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<Skriftligt>J</Skriftligt>
<LikaRatt>false</LikaRatt>
<Belopp valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>150000.000000</val:Belopp>
</Belopp>
<Beviljad>true</Beviljad>
<Ordningsnummer>0003</Ordningsnummer>
<SummaInomlage>
<val:Belopp>580000.000000</val:Belopp>
</SummaInomlage>
<SparrPgaFrkHandl>false</SparrPgaFrkHandl>
</Inteckning>
<Inteckning>
<Inteckningsid>2017020714330292</Inteckningsid>
<Inteckningsnummer>20160517.4.01</Inteckningsnummer>
<Filflagga>false</Filflagga>
<Skriftligt>J</Skriftligt>
<LikaRatt>false</LikaRatt>
<Belopp valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>750000.000000</val:Belopp>
</Belopp>
<Beviljad>true</Beviljad>
<Ordningsnummer>0004</Ordningsnummer>
<SummaInomlage>
<val:Belopp>1330000.000000</val:Belopp>
</SummaInomlage>
<SparrPgaFrkHandl>false</SparrPgaFrkHandl>
</Inteckning>
<InteckningarTotalt>
<Beviljade antal="4">
<SummaBeviljade valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>1330000.00000</val:Belopp>
</SummaBeviljade>
</Beviljade>
<EjBeviljade antal="0">
<SummaEjBeviljade valutakod="SEK" valutatext="SVENSK KRONA">
<val:Belopp>0.00000</val:Belopp>
</SummaEjBeviljade>
</EjBeviljade>
</InteckningarTotalt>
</Upplagg>
</EIDK>
</Foretagsinteckningar>

