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Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2018
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser om, at regnskabsmateriale
vedrørende regnskabsåret 2018 skal indberettes elektronisk i ministeriets
regnskabsportal med digital signatur senest:
mandag den 8. april 2019
Åbning af regnskabsportal
Vi forventer at kunne åbne regnskabsportalen for indberetning mandag
den 18. marts 2019. Når portalen er åben for indberetning vil institutionen modtage en mail herom på institutionens officielle mailadresse. Institutionens brugernavn og kodeord er det samme som sidste år. Brugernavn vil fremgå af ovenstående mail. Hvis kodeordet er glemt, kan kodeord nulstilles via regnskabsportalen: ”Glemt kodeord”.
Indberetning
Følgende materiale skal indberettes på Undervisningsministeriets regnskabsportal:
• Årsrapport for 2018
• Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018
• Eventuelle revisionsprotokollater, som er afgivet af revisor ved tiltrædelse eller i løbet af regnskabsåret for 2018
• Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller
væsentlige anbefalinger. Der henvises til paradigme på styrelsens
hjemmeside:
http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-ogdrift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-reguleredeinstitutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
• Bestyrelsestjekliste. Der henvises til paradigme på Undervisningsministeriets hjemmeside:

15. marts 2019
Sagsnr.:19/04207

http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-ogdrift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-reguleredeinstitutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
• Institutionens senest opdaterede regnskabsinstruks
Vi gør opmærksom på, at resultatopgørelsen skal indlæses som en fil via
ØDUP.
Vi gør opmærksom på, at det i år kan være nødvendigt, at der manuelt
skal indtastes værdier i felter i resultatopgørelsen vedr. videnscentre,
selvom resultatopgørelsen indlæses som en fil via ØDUP.
Vi gør desuden opmærksom på, at vi ikke imødekommer eventuelle anmodninger om udsættelse af indberetningsfristen.
Hvis fristen ikke overholdes igangsættes en rykkerproces, hvoraf det vil
fremgå, at styrelsen agter at tilbageholde institutionens tilskud, indtil indberetningen er afsluttet.
Formålsregnskab
Formålsregnskab for 2018 skal indberettes elektronisk via ØDUP med
samme frist som den øvrige indberetning.
Kvalitetssikring af indberetningen
Institutionen bør sikre, at der foretages en efterfølgende kontrol af regnskabsdata af en anden person end den person, der har indtastet disse.
Det bør desuden sikres, at der foretages en kontrol af, at både de indtastede data og de uploadede dokumenter, er indberettet korrekt. Særligt
bør den indtastede kontantvurdering (kontantvurderingen skal være i
hele kroner ikke tusinde kroner), og det indtastede antal årselever efterkontrolleres.
Den efterfølgende kontrol skal foretages inden jeres validering af indtastningen, jf. afsnit 7 i brugervejledningen, som kan findes på regnskabsportalen.
Signering
Bestyrelsen skal bemyndige en person til at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på
institutionen. Den bemyndigede persons NemId skal være tilknyttet institutionens CVR-nr.
Vi gør opmærksom på, at institutioner, som endnu ikke har en medarbejdersignatur med enten nøglefil eller nøglekort, hurtigst muligt skal
kontakte NETS med henblik på at bestille et nøglekort, så regnskabsma-
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terialet vedrørende regnskabsåret 2018 kan blive indberettet rettidigt.
Medarbejdersignaturen kan bestilles her:
https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/

Administrative fælleskaber
Vi henleder opmærksomheden på, at værtsinstitutioner for administrative fællesskaber ikke skal indsende årsregnskab for fællesskabet til Undervisningsministeriet, jf. Bekendtgørelse nr. 1771 af 22/12/2016 om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner.
Afslutning
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at sende en mail
til: oac-support@stukuvm.dk

Med venlig hilsen

Økonomisk Administrativt Center
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
OAC-support@stukuvm.dk
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