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Er du klar til digital indrapportering 
af finansielle data?

Finansielle data skal fremover kommuni
keres digitalt til blandt andet Erhvervs
styrelsen. Læs her, hvordan kravet om 
digital kommunikation åbner op for nye 
forretnings muligheder.

Lovgivningskrav
Folketinget vedtog 7. april 2011 lovforslaget om obliga-
torisk digital kommunikation for virksomheder. Vedta-
gelsen af lovforslaget betyder blandt andet, at indsen-
delse af virksomhedernes årsrapporter skal ske digitalt.

Hvad er XBRL?
Ved digital indberetning af årsrapporter skal årsrappor-
tens indhold konverteres til det såkaldte XBRL-sprog. 
XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting 
Language, der er en åben it-standard, der er udviklet til 
digital udveksling af finansielle informationer. XBRL er en 
standard, der har vundet stor global udbredelse de sene-
re år. XBRL-formatet kan også anvendes ved indberet-
ning af regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik, og 
fremadrettet forventes det, at det også vil blive muligt at 
indsende oplysninger til SKAT ved brug af dette format.

XBRL har flere anvendelsesmuligheder og kan således 
anvendes til såvel overholdelse af compliance via digital 
kommunikation af finansielle data som til forretningsud-
vikling via optimering af nuværende processer. XBRL 
strukturerer og beskriver finansielle data efter standardi-
serede taksonomier, der er målrettet bestemte eksterne 
rapporteringsbehov som for eksempel:

• Bankers kreditvurderinger
• Investorers analyser
• Indrapportering af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen
• Skatteregnskab
• Oplysninger til Danmarks Statistik

Ikrafttrædelsesdatoen for digital indsendelse af årsrapporter er afhængig af, hvilken regnskabsklasse din virk-
somhed er omfattet af.

• Regnskabsklasse B skal foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato 31. januar 2012 
eller senere. Det vil sige årsrapporter, der har indsendelsesfrist 30. juni 2012 eller senere.

• Regnskabsklasse C skal tidligst foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato 31. juli 
2012 eller senere. Det vil sige årsrapporter, der har indsendelsesfrist 31. december 2012 eller senere.

• Regnskabsklasse D skal tidligst foretage digital indberetning af årsrapporter, der har balancedato 31. august 
2013 eller senere. Det vil sige årsrapporter, der har indsendelsesfrist 31. december 2013 eller senere.

Kravet om digital indsendelse af årsrapporter er allerede sat i kraft for regnskabsklasse B ved indsendelsesbe-
kendtgørelsen af 24. januar 2012. Kravet for regnskabsklasse C og D er endnu ikke trådt i kraft, og den ende-
lige frist for virksomheder i disse regnskabsklasser er derfor ikke fastsat.
(Kilde: Erhvervsstyrelsen)



Pengeinstitutterne, realkreditinstitutterne og andre fi-
nansielle virksomheder bør overveje tilgængeligheden 
og anvendelsen af digitale data til yderligere at automa-
tisere forretningsprocesserne. Implementeringen af XBRL 
vil for eksempel udløse en effektivisering af kreditvurde-
ringsprocesserne og dermed understøtte forretningsud-
viklingen.

Anvend compliance til forretningsudvikling
De danske penge- og realkreditinstitutter kan opnå store 
fordele ved XBRL og især i forbindelse med udlån til er-
hverv, da XBRL bliver tilgængeligt som digital datakilde, 
der giver et større og mere konsistent datagrundlag til 
blandt andet at risikovurdere kunderne. Datakilden gør 
det muligt at kreditvurdere kunderne mere effektivt og 
til en lavere omkostning.

Implementér XBRL allerede nu og vær klar til anvendelse 
af regnskabsinformationerne i XBRL-format, så du kan 
udnytte potentialet i din virksomhed, og så både du og 
dine kunder hurtigere kan opnå fordelene fra XBRL.

Dine kunders fordele

• Digitale løsninger i stedet for 
papir

• Data bliver afrapporteret én 
gang og rigtigt første gang

• Forbedret og større indsigt i 
egen virksomhed

• Kortere svartid på kredit-
ansøgninger

• Individuelt tilpassede kredit-
faciliteter 

Dine fordele

• Slut med manuel dataind tastning

• Sammenlignelige og op daterede 
data

• Forbedret datakvalitet og objekti-
vitet

• Forbedrede risikomodeller

• Bedre markedsinformation

• Kortere svartid på kredit-
ansøgninger

• Større differentiering i grænser og 
priser på kreditfaciliteter 

Er din virksomhed klar til at identificere 
effektiviseringsmulighederne i ny lovgivning?
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Hvordan andre lande har håndteret XBRL-
implementeringen
I Holland sluttede ABN AMRO, ING og Rabobank 
sig sammen i et konsortium i forbindelse med 
implementeringen af XBRL for at udnytte det 
 fulde potentiale ved en fælles infrastruktur. Ban-
kerne etablerede i fællesskab et roadmap til ud-
vikling af et system til brug for elektronisk ud-
veksling af finansielle rapporter for virksomheder. 
Rapporterne anvendes til at forlænge og over-
våge udlån.

Hver bank uddelegerede et antal medarbejdere, 
der skulle deltage i de nedsatte arbejdsgrupper, 
hvor Deloitte deltog på vegne af ING. Arbejds-
grupperne udarbejdede en fælles banktaksono-
mi, en fælles infrastruktur (portal) og en webside 
til fælles kommunikation.

I april 2010 var procesinfrastrukturen og de fi-
nansielle rapporter klar til at blive digitalt udveks-
let mellem kunder, revisorer og bankerne.

Hvordan kommer du i gang?
Deloitte har stor erfaring med implementering af XBRL-
teknologien, internationalt såvel som nationalt, hvilket 
sikrer en effektiv implementering, kortere tilbagebeta-
lingstid af investeringen samt fordelene ved teknologien.

Deloitte tilbyder en bred ydelsespalet, så du både kan få 
rådgivning om forretningsudvikling og teknisk ekspertise 
fra vores it-eksperter og revisorer. Vi kan hjælpe dig med 
at høste effektiviseringsgevinsterne ved at realisere de 
afledte effekter som blandt andet automatisering af kre-
ditscoringsprocesserne.

Vi kender de kritiske succesfaktorer i forhold til at reali-
sere XBRL-implementering på den kortest mulige tid og 
tilbyder en tretrinsstrategi, hvor vi udarbejder en busi-
nesscase og et roadmap og bistår med implementerin-
gen.

Med udgangspunkt i de danske lovkrav kan Deloitte 
hjælpe din virksomhed til at udnytte det fulde potentiale 
ved digital informationsudveksling, herunder XBRL. Vi 
hjælper blandt andet med projektledelse, omlægning af 
processer og andet projektarbejde ved implementering 
af XBRL, så din virksomhed kan:

• Takle nye lovgivningskrav mere effektivt.
• Identificere effekter og potentialer i forhold til forret-

ningsprocesserne.
• Optimere digital dataindsamling og informationsud-

veksling.

1 Businesscase

• Tilpasning til strategi
• Interessentanalyse, internt og eksternt
• Interview af interessenter
• Udarbejdelse af businesscase
• Sikring af overholdelse af lovkrav
’• Sikring af potentialer

2 Roadmap

• Opstilling af mål på tidslinje
• Arkitekturprincipper
• Projektledelse
• Kommunikationsstrategi
• Design af roadmap
• Design af procesprincipper

3 XBRL-implementering

• Design af procesløsning
• Design af it-løsning
• Test af løsninger
• Implementering af løsningsmodel
• Kommunikation
• Overholdelse af businesscase
• Gevinstrealisering

For bankcentraler
• Taksonomirealisering
• Infrastrukturproces



Høst det fulde 
potentiale ved 
 digital informa
tionsudveksling.
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