Effektivisering via krav om
elektronisk indberetning af
finansielle data
Udnytter du mulighederne
ved XBRL?

Industrigruppe Finans

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
forretningsmuligheder.
Lovgivningskrav
Folketinget vedtog 7. april 2011 lovforslaget om obligatorisk digital kommunikation for virksomheder. Vedtagelsen af lovforslaget betyder blandt andet, at indsendelse af virksomhedernes årsrapporter skal ske digitalt.
Hvad er XBRL?
Ved digital indberetning af årsrapporter skal årsrapportens 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 senere år. XBRL-formatet kan også anvendes ved indberetning 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 forretningsudvikling via optimering af nuværende processer. XBRL
strukturerer og beskriver finansielle data efter standardiserede 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 virksomhed 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 indsendelsesbekendtgørelsen af 24. januar 2012. Kravet for regnskabsklasse C og D er endnu ikke trådt i kraft, og den endelige frist for virksomheder i disse regnskabsklasser er derfor ikke fastsat.
(Kilde: Erhvervsstyrelsen)

Er din virksomhed klar til at identificere
effektiviseringsmulighederne i ny lovgivning?
Løbende proces

Pengeinstitutterne, realkreditinstitutterne og andre finansielle virksomheder bør overveje tilgængeligheden
og anvendelsen af digitale data til yderligere at automatisere forretningsprocesserne. Implementeringen af XBRL
vil for eksempel udløse en effektivisering af kreditvurderingsprocesserne og dermed understøtte forretningsudviklingen.
Anvend compliance til forretningsudvikling
De danske penge- og realkreditinstitutter kan opnå store
fordele ved XBRL og især i forbindelse med udlån til erhverv, 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.

Forretningsudvikling

Effektivisering
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Stor
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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 fordele

Dine kunders fordele

• Slut med manuel dataindtastning

• Digitale løsninger i stedet for
papir

• Sammenlignelige og opdaterede
data
• Forbedret datakvalitet og objektivitet

• Data bliver afrapporteret én
gang og rigtigt første gang
• Forbedret og større indsigt i
egen virksomhed

• Forbedrede risikomodeller
• Bedre markedsinformation

• Kortere svartid på kredit
ansøgninger

• Kortere svartid på kredit
ansøgninger

• Individuelt tilpassede kredit
faciliteter

• Større differentiering i grænser og
priser på kreditfaciliteter

Hvordan kommer du i gang?
Deloitte har stor erfaring med implementering af XBRLteknologien, internationalt såvel som nationalt, hvilket
sikrer en effektiv implementering, kortere tilbagebetalingstid 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 kreditscoringsprocesserne.
Vi kender de kritiske succesfaktorer i forhold til at realisere XBRL-implementering på den kortest mulige tid og
tilbyder en tretrinsstrategi, hvor vi udarbejder en businesscase og et roadmap og bistår med implementeringen.

Hvordan andre lande har håndteret XBRLimplementeringen
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. Bankerne etablerede i fællesskab et roadmap til udvikling af et system til brug for elektronisk udveksling 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. Arbejdsgrupperne udarbejdede en fælles banktaksonomi, en fælles infrastruktur (portal) og en webside
til fælles kommunikation.

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:

I april 2010 var procesinfrastrukturen og de finansielle rapporter klar til at blive digitalt udvekslet mellem kunder, revisorer og bankerne.

• Takle nye lovgivningskrav mere effektivt.
• Identificere effekter og potentialer i forhold til forretningsprocesserne.
• Optimere digital dataindsamling og informationsudveksling.
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Businesscase

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

•
•
•
•
•
•
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Roadmap

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

•
•
•
•
•
•
•

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.

Kontakt
Henrik Grønnegaard
Director
Tlf. +45 36 10 36 86
hgroennegaard@deloitte.dk

Stefan Schaper
Seniormanager
Tlf. +45 36 10 24 96
sschaper@deloitte.dk

Sune krings
Manager
Tlf. +45 27 11 79 23
skrings@deloitte.dk

Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række
brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde
service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca.
200.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse
af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

