Til bestyrelsesformand og daglig leder for
institutioner for forberedende grunduddannelse,
institutioner for erhvervsrettet uddannelse og
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Ændret frist for indberetning af årsrapport for 2020 mv.
Som følge af en fejl på virk.dk, der forhindrer institutionerne i at indberette årsrapport mv. er fristen for indberetning af årsrapport udskudt til:
Torsdag den 15. april 2021
Eventuelle anmodninger om udsættelse af indberetningsfristen imødekommes som udgangspunkt ikke.
STUK forventer, at fejlen på virk.dk vil være rettet, så indberetningen
kan genoptages mandag den 12. april 2021.
Test af den digitale årsrapport
Trods fejlen på virk.dk, er det er muligt at teste, om den digitale årsrapport (årsrapporten i XBRL) kan indberettes på virk.dk uden fejl.
For at teste filen, skal I logge på virk.dk og påbegynde indberetningen.
Hvis ikke I får fejl, når den digitale årsrapport er uploadet, er XBRL-filen
ok. Får I fejl ved upload af den digitale årsrapport, skal filen rettes til, før
indberetning kan foretages.
Hvis testen af upload fungerer uden fejlmeddelser er I klar til at indberette, så snart fejlen på virk.dk er løst.

Formålsregnskab (gælder ikke institutioner for forberedende

grunduddannelse)
Fristen for indberetning af institutionens formålsregnskab for 2020 er ligeledes rykket til torsdag den 15. april 2021.

Her kan I holde jer informeret
I kan holde jer ajour om aktuel status på fejlløsningen på Styrelsen for Itog Lærings (STIL) supportside: https://viden.stil.dk/x/qICrBQ
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STUK sender mail ud til institutionerne, så snart fejlen på virk.dk er løst
og indberetning kan foretages.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er Institutionen velkommen til at
sende en mail til: TRR-support@stukuvm.dk
Dette brev er sendt cc. til institutionens revisor.
Med venlig hilsen
Center for Institutionsdrift og Tilsyn
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
TRR-support@stukuvm.dk
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