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Hvordan forløb indberetningen
• I dagene op til fristen 

modtog STUK 
henvendelser fra ca. 30 
pct. af institutionerne 
eller deres revisorer om, 
at  fristen ikke 
forventedes at kunne 
overholdes, da 
udarbejdelsen af XBRL-
filen var forsinket.

• Der var mod 
forventningen kun én 
ekstern leverandør, der 
bød ind med konvertering 
til XBRL.

• Det er vores oplevelse, at 
en del revisionsselskaber 
også anvendte denne ene  
eksterne leverandør.
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Kontrollerne i taksonomien

• Den eksterne leverandør af XBRL-filer har meldt om et uventet 
stort tilbageløb for at få filerne igennem de indbyggede 
kontroller i taksonomien 

• Ud af de ca. 140 kontroller, har vi på baggrund af ekstern 
henvendelse slukket for i alt 4 kontroller.

• Den efterfølgende validering af data fra XBRL-filerne har vist 
yderligere behov for kontroller, for at sikre sammenlignelige og 
summerbare data på tværs af institutioner samt at alle 
krævede data eksisterer i XBRL-filen

Slukkede kontroller

• Krav om 
opmærkning af 
finansielle 
anlægsaktiver

• Krav om 
opmærkning af 
afsnit vedr. 
ekstraordinære 
poster under 
anvendt 
regnskabspraksis

• 2 kontroller for 
antal årselever for 
IDV i Danmark og 
i udlandet, der 
var behæftet med 
fejl.
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Efterfølgende validering af data i XBRL-
filen 
• Nøgletal i hoved- og nøgletalsoversigten er ofte behæftet med 

fejl. Her er de oftest forekommende fejl: 
• Værdier er ganget med t. eller mio. på værdier, der er oplyst i hele 

kroner i årsrapporten
• Værdier, der i årsrapporten er afrundet til tusinder eller millioner i 

årsrapporten er ikke opmærket i hele kroner i XBRL-filen
• Nøgletal oplyst i procent i årsrapporten er i XBRL-filen opmærket 

som rene decimaltal og ikke i procent
• Ca.50 pct. af institutionerne vil blive bedt om at rette fejl i XBRL-

filen og foretage genindberetning på virk.dk
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Kommentarer til forløbet og forslag til 
forbedringer
• Taksonomi (kontroller)?

• Paradigme for årsrapport?

• Kommunikation og information?

• Andet?
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XBRL for skolerne på det frie 
institutionsområde 
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