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Hvorfor ny indberetningsløsning

• Anvendelse af fællesstatslige it-løsninger (virk.dk modtager årligt flere end 200.000 
regnskaber)

• Øget automatisering af regnskabsindberetningen

• Øget datakvalitet

• Flere data (fx oplysninger om institutionen, ledelsesberetning og påtegning)
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Pilot-forsøg

• 12 SOSU-skoler udtaget til af foretage delvis regnskabsindberetning via virk.dk 

• Årsrapport i XBRL- og PDF-format indberettet via virk.dk

• Data fra XBRL-fil og PDF-fil blev overført fra virk.dk til Regnskabsportalen  

• Institutionerne indberettede øvrigt materiale og data i Regnskabsportalen

• Afsluttede indberetningen i Regnskabsportalen
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Plan for øget automatisering af 
regnskabsindberetningen

• 2019: Proof of Concept (POC) - Det kan lade sig gøre, at overføre data fra XBRL-filer 
fra virk.dk til Regnskabsportalen. 

• 2020: Gennemført pilotforsøg på SOSU-området.

• 2021: Institutionerne på det regulerede institutionsområde skal foretage 
indberetning af al regnskabsmateriale mv. via virk.dk – herunder vedhæfte  
årsrapporten i XBRL-format. 

• 2022: Ingen institutioner eller skoler forventes at skulle foretage indberetning via 
Regnskabsportalen.

• Publicering af regnskabsdata og årsrapporter: Foregår indtil videre via 
Regnskabsportalen (grundet de avancerede søgefunktioner)

• Ønske for fremtiden: Revisionsprotokollat i XBRL-format.
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OBS!

• Årsrapporterne skal udarbejdes i overensstemmelse med STUKs paradigme for 
årsrapport.

• Taksonomien for årsrapporten er udarbejdet på baggrund STUKs paradigme for 
årsrapport.

• I taksonomien er der indbygget kontroller, der blandt andet skal sikre, at paradigmet 
følges og at der er kongruens og kontinuitet i data.

• På virk.dk vil det ikke være muligt for institutionen at foretage 
regnskabsindberetning, hvis XBRL-filen ikke kan passere én eller flere af kontrollerne 
i taksonomien.

• Institutionen kan først foretage regnskabsindberetning på virk.dk, når XBRL-filen kan 
passere alle kontrollerne i taksonomien.
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