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XBRL-taksonomi og tilrettet Paradigme for årsrapporten 2020 er nu publiceret

Til bestyrelsesformand og daglig leder
Med henvisning til brev af 7. oktober 2020 (sags nr. 20/17743) kan styrelsen oplyse, at den XBRL-taksonomi,
som skal anvendes i forbindelse med dannelsen af institutionens digitale årsrapport i XBRL-format nu er
publiceret.
XBRL-taksonomien kan ses og hentes på Yeti. Yeti er den online-platform som Erhvervsstyrelsen anvender til
publicering af XBRL-taksonomier. Der ligger flere taksonomier på Yeti, men den I skal anvende hedder ”XBRLtaksonomi Årsrapport 2020 for Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet
uddannelse og Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.” og ligger i
mappen ”Børne- og Undervisningsministeriet: XBRL taksonomier Årsrapport 2020 (20201116_1724)”.
Link til XBRL-taksonomien på Yeti:
https://yeti2.corefiling.com/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp
Paradigme for årsrapport 2020
XBRL-taksonomierne har været sendt i høring hos institutionsrevisorerne. De indkomne høringssvar har, udover
tilretning af taksonomierne til kun én taksonomi for alle statsfinansierede uddannelsesinstitutioner under Børneog Undervisningsministeriet, givet anledning til justering af de allerede publicerede Paradigmer for årsrapport
2020. De væsentligste ændringer er:
•

Der er nu kun ét Paradigme for årsrapport 2020, der gælder for samtlige statsfinansierede
uddannelsesinstitutioner under Børne- og Undervisningsministeriet (Institutioner for forberedende
grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt Institutioner for almengymnasiale
uddannelse og almen voksenuddannelse m.v.

•

Det er præciseret, at alle beløb skal være i hele kroner.

•

Hoved- og nøgletalsoversigten - der er foretaget ændringer af, hvilke nøgletal, der skal vises med én
decimal.

•

Hoved- og nøgletalsoversigten – posten Hensatte forpligtelser er tilføjet hoved- og nøgletalsoversigten.

•

Balancen – udstyr og inventar er delt op på to regnskabslinjer.

•

Balancen - under Kortfristede gældsforpligtelser er der tilføjet regnskabslinjen ”Skyldige indefrosne
feriemidler”.

•

Pengestrømsopgørelsen - under Pengestrømme for driftsaktivitet er der gjort plads til evt. specifikation af
regnskabslinjen ”Andre ikke kontante poster”.

•

Pengestrømsopgørelsen – under Pengestrømme for investeringsaktivitet er der tilføjet Køb af immaterielle
anlægsaktiver, Køb af værdipapirer og Salg af værdipapirer.

•

Pengestrømsopgørelsen – under Pengestrømme for finansieringsaktivitet er der tilføjet Optagelse af
statslån, Optagelse af realkreditlån, Optagelse af anden langfristet gæld.

•

Note 19 Egenkapital i øvrigt – posten Specifikation af årets bevægelser er ændret til Øvrige bevægelser.

•

Særlige specifikationer – det er præcisereret, at Lønomkostninger til chefløn skal vises i årsrapporten.

Link til det tilrettede paradigme for årsrapport 2020 på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paaregulerede-institutioner/aflaeggelse-af-aarsrapport-regulerede-institutioner

Bemærk
Det er vigtigt, at årsrapporten opstilles i overensstemmelse med paradigme for årsrapporten 2020 og tilhørende
vejledning. XBRL-taksonomien, der skal anvendes til udarbejdelse af institutionens digitale årsrapport i XBRL-format,
er dannet på baggrund af paradigmet. I forbindelse med indberetningen på virk.dk, vil institutionens indberettede
XBRL-fil måles op i mod taksonomien. Hvis ikke XBRL-filen er i overensstemmelse med taksonomien, vil
institutionen ikke kunne fortage indberetning.
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Frist for indberetning af regnskabsmateriale for 2020 er fredag den 9. april 2021. Styrelsen sender som sædvanligt
yderligere information om dette primo 2021 (herunder links til indberetningssiden på virk.dk).
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes.
Denne mail er også sendt til institutionsrevisorerne.
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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