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Indberetning af årsrapporter i Danmark 

 
• 210.000 selskaber indberetter årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

 

• Frist: 5 måneder efter balancedatoen 

 

• 90% af alle årsrapporter udarbejdes af revisor 

 

• “Åben” rapportering 

 

• Reglerne er fastlagt i årsregnskabsloven 

 

 

 

. 
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Indførslen af XBRL 

 Samme krav til det, der indberettes 

 

 PDF og XBRL instans indsendes sammen på virk.dk. 

 

 Alle årsrapporter skal indsendes i XBRL indeholdende: 

 Finansielle informationer: Balancen, resultatopgørelsen, 
pengestrømsopgørelsen, Egenkapitalopgørelsen, noter 

 Ikke-finansielle informationer: Revisionspåtegning, 
Ledelsespåtegning, Ledelsesberetning, 
Regnskabspraksis 

 

 XBRL-instans afspejler de informationer, der også står i 
PDF’en 

 

 



Tidslinjen 

2008-2011: Ældre ”ikke-fungerende taksonomi/platform” 
 
2010 
 Januar:  Påbegyndt ny XBRL-taksonomi 
 November: Lovforslag fremsat 
 December: Åbning af ny modtagelsesplatform 

  Start af frivillige indberetninger 
2011 
 April:  Lov vedtaget i folketinget 

 
2012: 
 Januar:  Obligatorisk for de 95% mindste selskaber (31/1) 
 Juni: Den første deadline for digital indberetning 

 
2013 
 Januar:  Obligatorisk for alle selskaber (1/1) (pånær IFRS) 

 
2014: 
 Januar:  Obligatorisk for IFRS-selskaber (1/1)  



 I 2012 modtog styrelsen 211.294 årsrapporter - heraf 
150.247 på papir og 61.047 digitalt. Dermed er den 
foreløbige andel af digitale regnskaber for 2012 på 28,9 
%. 

 

 For de virksomheder, som er omfattet af obligatorisk digital 
indberetning, er der en digitaliseringsgrad på ca. 95 %. 

 

 Ca. 20 % indsendes gennem Erhvervsstyrelsens online-
løsning. 

 

 Erhvervstyrelsen har kendskab til 14 forskellige systemer 
der anvendes til indberetning. 

 

Modtagne årsrapporter digitalt 



Overgangsordninger mv.  i forbindelse med XBRL 

 Forskudt regnskabsår (først få, så mange) 

 

 Først de små simple regnskaber, derefter de store 

 

 CLOB-tagging (Characther Large OBject) 

 

 Undtagelse fra indberetning  

 

 Online løsning til XBRL-indrapportering 

 

 

 



De næste tiltag: 

 Distribution af alle årsrapporter digitalt fra maj 2013 

 

 Gradvis udbygning af taksonomierne 

 Evidens-baseret 

 Noteapparat 

 Fokuseret på datakvalitet 

 

 Øget validering af data ved indberetning 

 

 Obligatorisk for IFRS-selskaber fra januar  

 

 Indberetninger til Skat og Danmarks Statistik via 
samme taksonomi og platform 



Lidt teknik for ikke-teknikere 

 Taksonomien er nært beslægtet med IFRS’s 
taksonomi 

 

 Genbrug af værktøjer, der anvendes internationalt 

 

 På vej mod InlineXBRL - ét dokument, der kan læses 
af mennesker og maskiner 
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