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Indberetning af årsrapport 2019 og tilhørende revisionsprotokollat mv. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med Styrelsen 

for It og Læring og Erhvervsstyrelsen igangsat et projekt, der skal resul-

tere i, at den årlige indberetning af årsrapporter og tilhørende revisions-

protokollater mv. for selvejende institutioner på Undervisningsministeri-

ets område på sigt skal indberettes via virk.dk (Erhvervsstyrelsens indbe-

retningsplatform).  

 

Projektet er motiveret af en målsætning om øget automatisering af insti-

tutionernes årlige indberetning af årsrapporter, revisionsprotokollater 

mv. og en målsætning om øget anvendelse af fælles it-løsninger i staten 

(jf. VLAK regeringens strategi for it-styring i staten fra november 2017). 

 

Den eksisterende indberetningsløsning på regnskabsportal.uvm.dk kræ-

ver, at institutionerne manuelt indtaster mere end 200 finansielle data fra 

årsrapporten og mere end 50 ikke-finansielle data fra revisionsprotokol-

latet og øvrige dokumenter. De manuelle indtastninger er tidskrævende 

for institutionerne og er kilde til fejlindberetninger, hvilket påvirker vali-

diteten af de indberettede data negativt.  

 

Via virk.dk modtager Erhvervsstyrelsen årligt godt 270.000 digitale års-

rapporter fra private virksomheder, og styrelsen har således stor erfaring 

med digital indberetning af årsrapporter, ligesom styrelsen løbende hol-

der sig orienteret om den teknologiske udvikling på området.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It- og Læring har 

besluttet, at der i forbindelse med indberetning af årsrapporten for 2019 

og tilhørende revisionsprotokollat mv. skal gennemføres et pilot-forsøg 

med deltagelse af samtlige 12 social- og sundhedsskoler. 
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Pilot-forsøget 

Pilot-forsøget er tilrettelagt således, at årets indberetning af årsrapport og 

tilhørende revisionsprotokollat mv. dels vil foregå via virk.dk og dels via 

den eksisterende indberetningsløsning på regnskabsportal.uvm.dk. 

 

Indberetning via virk.dk 

I pilot-forsøget skal institutionen som sædvanligt uploade en PDF-fil 

med årsrapporten, men i stedet for manuelt at indtaste finansielle data fra 

årsrapporten i Regnskabsportalen skal institutionen uploade en XBRL-fil 

med årsrapporten. Denne del af indberetningen foregår via virk.dk. 

 

Indberetning via Regnskabsportalen 

Institutionen skal fortsat manuelt indtaste oplysninger fra revisionspro-

tokollatet (”Revisortjeklisten” og pagineringsoplysninger) og oplysninger 

om bestyrelsestjeklisten fra dokumentet ”Bestyrelsestjekliste og bestyrel-

sens stillingtagen”. Revisionsprotokollat, regnskabsinstruks og dokumen-

tet ”Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen” skal uploades som 

PDF-filer. Denne del af indberetningen foregår fortsat via regnskabspor-

tal.uvm.dk. 

 

Den afsluttende godkendelse og signering af indberetningen (både den i 

virk.dk og den i regnskabsportalen) foregår på sædvanlig vis i regnskabs-

portalen med digital signatur. 

 

Hvordan skal institutionen foretage indberetning af regnskabsma-

terialet for 2019?  

 

Indberetning af årsrapporten via virk.dk: 

 

 Institutionen sender den bestyrelsesgodkendte og revisorpåtegnede 

årsrapport for 2019 til en XBRL-leverandør, som Styrelsen for It- og 

Læring har indgået aftale med eller til institutionens revisor. 

 På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets taksonomi (pa-

radigme) for årsrapporten konverterer XBRL-leverandøren årsrap-

porten til en XBRL-fil. 

 XBRL-leverandøren sender XBRL-fil indeholdende årsrapport for 

2019 til institutionen. 

 Senest 8. april 2019 indberetter institutionen årsrapporten på virk.dk 

(årsrapporten indberettes både som en XBRL-fil og som en PDF-fil). 

 

Indberetning af øvrigt materiale via regnskabsportal.uvm.dk er uændret i 

forhold til tidligere: 

 

 Revisionsprotokollat for 2019 uploades som PDF-fil. 

 Evt. revisionsprotokollater i årets løb uploades som PDF-fil. 
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 Revisors afkrydsning af ”Revisortjeklisten” indtastes, herunder også 

oplysninger om revisors påtegning på årsrapporten (revisortjeklisten 

indgår som obligatorisk del af revisionsprotokollatet). 

 Oplysninger om revisionsprotokollatets sidenummerering (pagine-

ring) indtastes. 

 ”Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen” uploades som 

PDF-fil. 

  ”Regnskabsinstruks” uploades som PDF-fil. 

 Oplysninger fra bestyrelsestjeklisten indtastes. 

 

Afsluttende godkendelse af årets indberetning samt signering af indbe-

retningen i regnskabsportal.uvm.dk kan foretages når: 

 

 Indberetningen af årsrapporten via virk.dk er overført fra virk.dk til 

regnskabsportalen.  

 Indberetning af revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste, bestyrelsens 

stillingtagen, regnskabsinstruks samt evt. protokollater i årets løb er 

indtastet/uploadet på regnskabsportal.uvm.dk. 

 

Opmærksomhedspunkter 

 

 Ved udarbejdelse af årsrapporten er det vigtigt, at institutionen følger 

ministeriets offentliggjorte paradigme for årsrapport 2019 samt tilhø-

rende vejledning, da institutionens årsrapport ellers kan blive afvist 

mhp. berigtigelse.  

 Årsrapporten skal være bestyrelsesgodkendt og revisorpåtegnet inden 

den kan konverteres til XBRL, hvorefter den kan indberettes. 

 Udgifter til konvertering af årsrapporten fra PDF-fil til XBRL-fil i 

pilot-forsøget afholdes af Styrelsen for It- og Læring, når institutio-

nen vælger den af Styrelsen for It- og Læring udpegede XBRL-

leverandør. Styrelsen informerer yderligere herom senere. 

 Indberetning af formålsregnskabet foregår som sædvanligt ved ind-

sendelse af xml-fil via ØDUP. 

 Institutionerne får tilsendt mail, når indberetningen kan påbegyndes 

(forventeligt medio marts). 

 

Link til paradigme til årsrapport for 2019 samt vejledning til udarbejdelse 

af årsrapport 2019: 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-

institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner 

 

Hvad er XBRL? 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner
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XBRL står for Extensible Business Reporting Language, og er en fri og 

åben teknisk standard til digital rapportering af finansiel information, 

som kan anvendes gratis.  

 

XBRL understøtter, at data kan digitaliseres ved kilden og efterfølgende 

distribueres som dokument, således at andre kan indlæse rapporteringen 

digitalt og anvende data til eget formål.  

 

Udarbejdes fx årsrapporten i XBRL-format, vil der derfor ikke være be-

hov for, at oplysninger fra årsrapporten indtastes manuelt for at få digital 

adgang til årsrapportens data.  

 

Alle former for forretningsoplysninger og rapporteringer kan digitaliseres 

ved brug af XBRL, hvorfor styrelsens projekt på sigt evt. også vil omfat-

te digital indberetning af revisionsprotokollater via XBRL. 

 

XBRL fungerer således, at institutionen udarbejder årsrapporten (i over-

ensstemmelse med styrelsens paradigme for årsrapport), som efterføl-

gende omdannes til en XBRL-fil på baggrund af en af styrelsen godkendt 

taksonomi for årsrapporten. Taksonomien er den datastruktur som års-

rapporten skal overholde.  

 

Taksonomien, som skal anvendes for årsrapport 2019, forventes at være 

tilgængelig på uvm.dk primo februar 2020: 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-

drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-

institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner 

 

Afslutning 

Institutionerne vil senest i februar 2020 modtage et orienteringsbrev med 

yderligere instruktioner samt nærmere oplysninger om årets indberet-

ning. 

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes. 

 

Dette brev er også sendt til institutionens revisor. 

  

 

  

Med venlig hilsen 

 

Anna Sofie Husager 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5147 

anna.sofie.husager@stukuvm.dk 
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