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Orientering om regnskabsaflæggelsen for 2019 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer i dette brev om regn-

skabsaflæggelsen for 2019. 

 

Retningslinjer for regnskabsaflæggelsen og regnskabsindberetning 

for 2019  

Paradigme til årsrapport  

Det følger af FGU-loven, at institutionen er forpligtet til at udarbejde 

årsrapporten i overensstemmelse med styrelsens paradigme for årsrap-

port samt tilhørende vejledning.  

 

Der skal for 2019 ikke udarbejdes en målrapportering. 

  

Det gældende paradigme for årsrapport og tilhørende vejledning findes 

på styrelsens hjemmeside:  

  

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

rede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/af-

laeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner  

 

Udslusning taxametertilskud 

I forbindelse med årsafslutningen for 2019 har FGU-institutionerne und-

tagelsesvist mulighed for at periodisere forventede indtægter vedrørende 

udslusningstaxametertilskud, da der endnu ikke er etableret mulighed for 

indberetning af tilskudsudløsende aktivitet vedrørende dette tilskud.  

 

Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsent-

lige bemærkninger i revisionsprotokollatet 

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal bestyrelsen udfylde 

”bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle 

kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet”, som skal 

indberettes elektronisk sammen med den øvrige regnskabsindberetning.  

 

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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Regnskabsindberetningen for regnskabsåret 2019   

Styrelsen gør opmærksom på, at fristen for indberetning af regnskabsma-

teriale for regnskabsåret 2019 er: Onsdag den 8. april 2020.   

  

Institutionen vil forud for indberetningen modtage nærmere information 

om de praktiske forhold omkring indberetningen.   

  

Styrelsen henstiller til, at der ved indberetningen ikke er personsammen-

fald imellem den person, der indtaster data, og den person, der signerer 

indberetningen digitalt med NemID.   

  

Styrelsen gør opmærksom på, at NemID, der anvendes i forbindelse med 

signeringen, skal være tilknyttet institutionens CVR-nr.  

 

Formålsrapportering 

Formålsregnskab for 2019 skal indberettes elektronisk via ØDUP med 

samme frist som den øvrige indberetning. Se vedhæftede slidepakke fra 

de administrative seminarer om årsafslutning og regnskabsaflæggelse den 

16. januar 2020 i Vejle og den 17. januar 2020 i Ishøj.  

 

Styrelsen gør opmærksom på, at registreringer på CØSA formål 2115 

(Staten i Jobcenter/kommuners køb af IDV) i øjeblikket går på fejlliste 

ved kørsel af valideringsrapporten i Navision. Det skyldes, at formålet 

fejlagtigt har status som lukket i systemet.  

 

Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt.  

 

Søgbare dokumenter 

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at årsrapport og revisionsprotokollat 

skal uploades som søgbare pdf-filer. Dvs. at pdf-filer, der er dannet ved 

scanning af et papirdokument, ikke kan anvendes, da det ikke vil være di-

gitalt søgbart.   

  

Dokumenterne må gerne uploades uden underskrifter, da institutionen er 

forpligtede til at opbevare de underskrevne dokumenter på institutionen. 

 

Afslutning   

Hvis dette brev giver anledning til spørgsmål, er institutionen velkom-

men til at kontakte styrelsen på oac-support@stukuvm.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Torland 

Specialkonsulent 


