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Til bestyrelsesformand og daglig leder 
 
 
Jf. mail af 19. december 2019 ”Orientering om pilot-forsøg i forbindelse med SOSU-skolernes 
regnskabsindberetning for 2019” orienterede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i brev om, at SOSU-
skolerne er udtaget til at deltage i et pilot-forsøg, hvor årsrapporten indberettes både som en xbrl-fil 

samt pdf-fil via virk.dk.  
 

Konvertering af årsrapport til XBRL-fil 
Styrelsen for It og Læring har indgået aftale med virksomheden ParsePort om konvertering af de 
deltagende pilot-institutioners årsrapporter til XBRL-format. Udgifter til konvertering af årsrapporten til 
XBRL-fil i pilot-forsøget afholdes af Styrelsen for It og Læring og afregnes direkte mellem Styrelsen for It og 
Læring og Parseport. Vælger institutionen en anden XBRL-leverandør, afholder institutionen selv 
omkostningerne forbundet med konverteringen. 
 
ParsePort har en forventet ekspeditionstid på op til 3 hverdagsdøgn på konverteringen. Se vedlagt brev 
fra ParsePort, der indeholder kontaktinformation samt yderligere information og opmærksomhedspunkter 

i tilknytning til konverteringen af årsrapporten til XBRL-fil.   
 
Hvornår kan indberetning påbegyndes 
Styrelsen for undervisning og Kvalitet sender en mail, når indberetningen kan påbegyndes på virk.dk 
(forventeligt medio marts).  
 
Efter indberetning af årsrapporten på virk.dk, skal institutionen afvente mail fra Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet, før årets indberetning af årsrapport m.v. kan færdiggøres og afsluttes på 
regnskabsportal.uvm.dk 
 
Fristen for indberetningen af årsrapport 2019 m.v. er den 8. april 2020. 
 

Bemærk, at indberetningen af formålsregnskabet foregår som sædvanligt via ØDUP med samme frist som 
den øvrige indberetning. 
 
Øvrigt 
Styrelsen for undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at evt. særlige specifikationer i årsrapporten 

vedr. nedenstående emner, skal indtastes manuelt i regnskabsportal.uvm.dk: 
 

        Administrative fællesskaber 

        Videnscentre 

        Afsluttede projekter 

        Igangangværende anlægsprojekter 

 
 
Herudover skal institutionen på regnskabsportal.uvm.dk indtaste/vedhæfte:  

 

        Navn på revisor, der har underskrevet institutionens årsrapport 

        Revisortjeklisten, jf. Revisionsprotokollatet til årsrapporten 2019 

        Start- og slutside for revisionsprotokollatet 

        Bestyrelsens tjekliste, jf. Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen 

        Følgende dokumenter i PDF-format: 

-      Revisionsprotokollat 

-      Bestyrelsens tjekliste og bestyrelsens stillingtagen 

-      Regnskabsinstruks 

-      Samt evt. protokollater i løbet af året 
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsender som vanligt brev med information om, hvad institutionen 
skal indberette (og hvor), krav til signering samt frister mv. Styrelsen forventer at sende brevet i løbet af 
et par uger. 
 
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes. 
 

Denne mail er også sendt til institutionens revisor. 
 
 

 
   

Med venlig hilsen 
Anna Sofie Husager 
Specialkonsulent 

 

 
   

Børne- og Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Center for Institutionsdrift og Administration 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
 
Direkte tlf.: 3392 5147 
E-mail: anna.sofie.husager@stukuvm.dk 
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