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4 Executive summary 
The latest year Denmark has gone through a paradigms shift in financial reporting. On the 7th April 2011 

the Danish government agreed on a plan that resulted in that Danish companies should provide their 

annual financial statement in a digital format. The purpose is mandatory digital communication between 

the authorities and the companies. The old traditional financial paper reporting is now replaced by the 

digital financial reporting, including eXtensive Business Reporting Language (XBRL) as the tool to filing in 

the annual financial report. The first companies to submit their annual financial report in XBRL is companies 

involving accounting class B with balance sheet date 31. January 2012 or later. Companies in accounting 

class C and D have to fill in their annual financial report in respectively accounting year 2014 and 2015.  

This master’s thesis is concentrated about the main stakeholders; company, public auditor, The Danish 

Business Authority and the users of the annual report. The master’s thesis is an analysis by the law 

adoption. And it describes the challenges and consequences of how the law will affect the main 

stakeholders. Further, it is an analysis about the concept and the method in which the Danish Business 

Authority have launched XBRL and the mandatory of digital financial reporting. Questions like how it would 

impact the auditor’s role and responsibilities will be solved, and how it will impact the users of the annual 

report. Last, it will deal weather the companies are ready to fill their annual financial report in XBRL. 

The master’s thesis is built into five parts, where the first is introduction. The second part is theory, where 

the agent-principal theory will be described. Furthermore, the financial reporting regarding the traditional 

reporting and the new digital way to filing the annual report will be reviewed. Last, auditor’s role and 

responsibility and XBRL will be illustrated. The third part is empirical; where the authors will present 

primary data by own surveys and qualitative interviews with relevant trade organizations, the Danish 

Business Authority and a small auditor firm. The authors have picked out useful surveys as the masters 

thesis’ secondary data. Fourth part is analytical and the part is further divided into four parts; problem 

identification, problem solving, impact assessment and finally discussion. Fifth and last part is the 

conclusion and perspective, and thereby the final result of the master’s thesis. 

However, the authors evaluate one of the master’s thesis’ main topics. The solution that The Danish 

Business Authority has launched is this solution useful and is it complete. The users of the annual report 

can’t get the real benefits of the financial data yet. It is a process that only has begun and one can not 

predict when it is fully integrated. 
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5 Forord 

Nærværende kandidatafhandling er udarbejdet som det afsluttende projekt på cand.merc.aud.-studiet ved 

Copenhagen Business School. 

Formålet med denne kandidatafhandling er at udarbejde en selvstændig afhandling vedr. digitale 

regnskaber, som på et fagligt niveau diskuterer påvirkningen af lovpligtig digital indberetning af 

årsrapporter, herunder eXtensive Business Reporting Language (XBRL). Afhandlingen har desuden til formål 

at illustrere færdigheder i anvendelse af videnskabelige metoder og teorier for et fagligt begrænset 

område. 

Digital regnskabsaflæggelse er blevet lovpligtig for regnskabsklasse B-selskaber med balancedato fra og 

med d. 31. januar 2012, hvorfor disse selskaber er nødt til at forholde sig til digital indberetning af 

årsrapporter. Senere følger de øvrige regnskabsklasser C og D. 

Afhandlingens problemområde er valgt ud fra de nye krav, der er stillet til regnskabsbrugere og revisorer 

ved ekstern rapportering i forbindelse med den lovpligtige anvendelse af XBRL. Den teknologiske udvikling 

inden for regnskabsaflæggelse er aktuel og relevant, da det medfører et paradigmeskifte for aflæggelse af 

årsrapporter.  

Det forudsættes af læserne, at de er bekendt med de almindelige termer indenfor revision og regnskab 

samt bekendtskab med finansiel teori. Det forudsættes desuden at læseren har et beskedent bekendtskab 

til XBRL, da teori og definitioner hertil mv. ikke vil blive omtalt. Den primære målgruppe i denne afhandling 

er medstuderende, regnskabsbrugere og revisorer. Den sekundære målgruppe vil være interessenter og 

institutioner, der har interesse for generel regnskabsaflæggelse. 

Vi ønsker i denne sammenhæng at takke vores vejleder, Jess Kjær Mogensen, som løbende har bidraget 

positivt og konstruktivt i kandidatafhandlingens forløb. Vi ønsker yderligere at takke Håndværksrådet, FSR – 

Danske revisorer, Finansrådet, Piaster Revisorerne samt Erhvervsstyrelsen, for deres bidrag og viden til 

kandidatafhandlingen. 

Afhandlingen overholder cand.merc.aud.-studieordningens regelsæt vedr. formalia og krav. 

København 29. november 2012, 

Theis Bruun Olsen  og Ming Thieu Son Tang 

       



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 8 af 141 
 

 

6 Fase 1 

6.1 Indledning 

Samfundet har siden det 19. århundrede udviklet sig fra et industrielt samfund til et videnssamfund. Den 

teknologiske udvikling har gjort, at samfundet kan drage nytte af dette på alle niveauer. Effekten af den 

teknologiske udvikling har sat sit præg på et sociologisk, kulturelt og økonomisk plan. Disse er mere styret 

af den teknologiske udvikling og er en konsekvens af denne. M.a.o. er den teknologiske udvikling 

bindeleddet mellem industrisamfundet og videnssamfundet.   

Overgangen fra et industrielt samfund til et videns baseret samfund i vesten har medført, at hovedparten 

af den arbejdsstyrke, vi har, er beskæftiget i den tertiære sektor, hvor viden er den primære ressource og 

drivkraften for produktionen. Videnssamfundet dækker over termer som informationssamfund, IT-

samfund, det digitale samfund, men i deres essens dækker disse begrebsverdener over samme 

grundsætninger og værdier.  

Hvori ligger så nytteværdien for samfundet, nu vi lever i en verden, der baseret på viden og vidensdeling. 

Her skaber den teknologiske udvikling nytteværdi for den enkelte borger og samfundet, fordi det letter 

tilgangen til data og information. I en verden der er globaliseret, er det essentielt, at særligt data og 

information er tilgængeligt for de enkelte selskaber, om det er offentlige instanser eller private 

erhvervsselskaber, såvel som det enkelte individ.  

Den nuværende finanskrise startede med subprime-krisen i USA. Subprime er en betegnelse for lån til 

låntagere med dårlig kreditværdighed, herunder Lehman Brothers konkurs. Dette skabte et stort tab for 

mange af de amerikanske banker, da disse lånetyper havde en stor andel i bankernes porteføljer for lån.  

Som følge af finanskrisen er der på flere områder stillet fokus på lovgivningen på flere niveauer. Her er der 

et ønske om øget gennemsigtighed og kontrol fra samfundet side. Nationalt som internationalt ønsker 

samfundet at opnå et regelsæt, der skal tjene offentlighedens interesser. Dette gøres via kvalitetsstyring, 

revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver. Ved at etablere og 

fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og en international ensretning af sådanne 

standarder, kan samfundet styrke regnskabsprofessionen på et globalt plan og bidrage til udviklingen af en 

stærk international økonomi.  

På internationalt plan udstedes standarder af den uafhængige organisation International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB), der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). Selskaber i 

Danmark kan i dag vælge at følge disse standarder eller den danske årsregnskabslov ved aflæggelsen af 
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deres årsrapporter. Lovgivningen, herunder standarderne, definere ansvaret og hermed de risici, der kan 

forekomme ved aflæggelsen af årsrapporter.  

I Danmark har man fra statens side ønsket, at Danmark er førende som informations- og 

sikkerhedskommunikationssamfund. Det fremgår af globaliseringsstrategien ”Fremgang, fornyelse og 

tryghed1” fra 2006 og det tidligere regeringsgrundlag ”Mulighedernes samfund2” fra november 2007. 

Formålet er at skabe grundlag for effektiv kommunikation mellem selskaberne og det offentlige, hvilket er 

forudsætning for at skabe vækst og fremgang for dansk erhvervsliv i en stadig mere global og digital 

verden. Her kan bl.a. nævnes tingloven3  og NemID, samt digitale regnskabsaflæggelse.  

Ift. sidstnævnte, digital regnskabsaflæggelse, er vi i Danmark ved at foretage et paradigmeskifte inden for 

aflæggelsen af årsrapporter. Vi er ved at overgå fra papirforms baseret regnskaber til digitale regnskaber. I 

Danmark er det pr. 1. januar 2012 blevet lovpligtigt for regnskabsklasse B selskaber, der aflægger 

årsrapporter senest 30. juni 2012, at aflægge deres regnskaber elektronisk. Det ses, at Danmark er førende, 

hvad angår lovkravet, da EU i indeværende år først har fremlagt udkast til udtalelse vedr. en fælles lovkrav i 

Europa om obligatorisk digital indberetning af årsrapporter4. 

6.2 Problemstilling 

Den teknologiske udvikling, har ført meget godt med sig, den har effektiviseret arbejdsgangene i samfundet 

på alle niveauer. Med den teknologiske udvikling, har samfundet og selskaberne kunnet optimere deres 

processer og systemer, dette har medført større profit og dermed større økonomisk vækst. Selskaber, om 

de er offentlige eller private, har kunnet effektivisere deres informationssystemer og dermed kunnet sikre 

sig bedre i form af øget kontrol og styring af deres organisation som helhed.  

Men i en verden, der er blevet mere afhængig af teknologi, skabes der andre udfordringer og krav til 

brugeren af teknologien. Med en større afhængighed af IT og teknologi følger også større risici. Det kan 

bl.a. ses i lyset af den nuværende finanskrise. Her har misbrug af IT bl.a. været en væsentlig faktor for, at 

besvigelser har lade sig gøre. Derfor har der fra samfundets side også været et større ønske og krav om 

mere gennemsigtighed og åbenhed fra selskaberne, herunder et øget fokus på Corporate Governance.  

                                                             
1 (http://www.globalisering.dk/multimedia/55686_strat.pdf) 
2 (http://www.stm.dk/publikationer/Regeringsgrundlag2007/regeringsgrundlag_07.pdf). 
3 (https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml) 
4(http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk-
%20XBRL%20i%20hele%20EU?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=FSR%2B-%2Bnyhedsbrev) 

http://www.globalisering.dk/multimedia/55686_strat.pdf
http://www.stm.dk/publikationer/Regeringsgrundlag2007/regeringsgrundlag_07.pdf
https://www.tinglysning.dk/tinglysning/welcome.xhtml
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk-%20XBRL%20i%20hele%20EU?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=FSR%2B-%2Bnyhedsbrev
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk-%20XBRL%20i%20hele%20EU?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=Nyhedsbrev&utm_campaign=FSR%2B-%2Bnyhedsbrev
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I kraft af at offentligheden kræver mere gennemsigtighed og åbenhed, rejses der også spørgsmål til 

ansvarsfordelingen, når det går galt for selskaberne. Her kan man se tilbage på de seneste års sager og 

konkurser, hvor der bl.a. også er rejst krav mod revisor/revisionshusene, samtidig med at bestyrelsen og 

ledelsen i de pågældende selskaber er blevet krævet ansvarlige. 

Tager vi og ser på det fra en revisionsvinkel, opstår der også et øget krav for kontrol og styring. Det ses i 

gennem ajourførte standarder og reguleringer på området. Ansvarsfordelingen og forventningerne er her 

flyttet pga. det forøgede brug af IT og teknologi. Kan revisor med rette i sin påtegning vise et retvisende 

billede af selskabet og vil revisoren have den fornødne kompetence til at kunne revidere 

realtidsregnskaber, som loven lægger op til, herunder den lovpligtig brug af XBR? 

For selskaberne og regnskabsbrugerne der er berørt af lovkravet, skabes der nye udfordringer på området 

og her gælder selv samme fornødne kompetencer og IT-parathed. Selve begrebet IT-parathed har i sig selv 

visse udfordringer, for hvad menes der med dette og hvad er minimumskravene for 

informationssystemerne?  

Problemstillingen i vores afhandling er aktuelt og relevant, idet den henvender sig til interessenter og 

institutioner med tilknytning til revisionsbranchen i Danmark samt de, der har interesse for regnskab 

generelt, herunder regnskabsbrugeren.  

Vores afhandling berører problemstillinger, som er relevante for selskaber, der er berørt af den lovpligtige 

brug af digitale regnskaber, mere præcist den lovpligtige brug af XBRL. For selskaber i regnskabsklasse B, 

der nu per lov skal omlægge dele af deres regnskabsaflæggelses-systemer eller gøre brug af en 

serviceleverandør for at kunne opfylde lovens rammer. Hvorfor denne kandidatafhandling kan have 

relevans for B-selskaber, da disse består af 94 % af alle selskaber i Danmark5. Derudover vil de 

revisionsmæssige aspekter kunne bruges som inspiration og afsæt til videre fordybelse for de 

interesserede. Tillige vil læseren opnå kendskab til gældende regulering og gældende lovgivning på 

området.   

  

                                                             
5 http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L139/som_fremsat.htm#dokwww.ft.dk 

http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L139/som_fremsat.htm#dokwww.ft.dk
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Fakta om digitale årsrapporter: 

Kravet om digital indberetning gælder i første omgang i regnskabsklasse B, som omfatter 94 
pct. af alle danske selskaber. Men relativt snart vil kravet om digital indberetning omfatte alle 
danske aktieselskaber og anpartsselskaber mv. 

 Små virksomheder i regnskabsklasse B, skal indberette årsrapporten digitalt for 
årsrapporter med balancedato efter 31. januar 2012. 

 Mellemstore og store virksomheder i regnskabsklasse C skal indberette årsrapporten 
digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012. 

 Statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D skal 
indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. 
december 2013. 

De første digitale årsrapporter er afleveret 

 I 2011 modtog Erhvervsstyrelsen i alt 208.569 årsrapporter. 203.208 på papir og 
5.361 digitalt. 

 Fra januar til maj i 2012 modtog styrelsen 82.192 årsrapporter. 77.521 på papir og 
4.671 digitalt. 

 

Tabel 16: Fakta om digitale årsrapporter 

Kilde: FSR – Danske Revisorer, august 2012 

6.3 Problemformulering og hypoteser  

Den vedtagne lov om digitale regnskaber giver anledning til nærmere undersøgelse og fordybelse. Det er 

interessant at studere hvorledes lovvedtagelsen påvirker selskaber, revisorer og regnskabsbrugere. 

Endvidere er det interessant at vurdere, hvilke konsekvenser lovgivningen vil have, da man på forhånd ikke 

kan konkludere bivirkningerne for de implicerede parter. Ovenstående betænkninger giver lejlighed til at 

identificere et problem og opstille hypoteser, som understøtter nedenstående problemformulering: 

En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber og de udfordringer og konsekvenser, det har for revisorer 

og regnskabsbrugere i forbindelse med paradigmeskiftet for aflæggelse af regnskaber. Herunder analyse 

omkring koncept og metode før og efter den lovpligtige indtræden af XBRL.  

Hvordan vil det påvirke revisors rolle og ansvar, samt hvordan det vil påvirke regnskabsbrugeren, og er 

regnskabsbrugeren klar til at indføre XBRL. Key stakeholders menes i denne henseende at være selskaber, 

revisor, regnskabsbrugere samt myndigheder. 

                                                             
6 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/indberetning-af-
digitale-
regnskaber?utm_campaign=NewsUpdate&utm_content=Direct&utm_medium=email&utm_source=NewsUpdate 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/indberetning-af-digitale-regnskaber?utm_campaign=NewsUpdate&utm_content=Direct&utm_medium=email&utm_source=NewsUpdate
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/indberetning-af-digitale-regnskaber?utm_campaign=NewsUpdate&utm_content=Direct&utm_medium=email&utm_source=NewsUpdate
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202012/indberetning-af-digitale-regnskaber?utm_campaign=NewsUpdate&utm_content=Direct&utm_medium=email&utm_source=NewsUpdate
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6.3.1  Hypoteser 

1. Hvad er hensigten med at indføre lovpligtig brug af XBRL? Hvilken betydning vil det have for 

revisoren og kan selskaberne drage nytte af lovpligtig brug af XBRL på kort og langt sigt?  

2. Hvorledes er selskaberne i regnskabsklasse B klar til indførelsen af XBRL, herunder IT-paratheden 

hos selskaberne? Er loven tilstrækkelig til at afdække nedbrud, fejl og mangler i systemet. Herunder 

nævner bekendtgørelse nr. 837 intet om selskabernes risici, blot hvordan de skal forholde sig ved et 

evt. nedbrud jf. § 22. Herunder tidligere elektroniske løsninger for andre fagområder end 

regnskabsaflæggelse; sammenholde mht. erfaringer, årsager, virkninger, formål. 

3. Vi vil undersøge hvilke forventninger er der til revisor og fra regnskabsbrugeren ved brug/krav til 

digitale regnskaber? Herunder, vil det skabe en større eller mindre forventningskløft mellem disse 

to grupper? Hvordan mindsker vi risikoen for misforståelser og er loven tydelig nok, når lovkravet 

vedr. brug af XBRL træder i kraft for regnskabsklasse B i år (2012).  

4. Hvis et selskab har en særlig regnskabspost, som ikke er indeholdende i taksonomien for Regnskab 

Basis eller Regnskab Special, så skal denne regnskabspost indberettes under anden regnskabspost 

med en bredere benævnelse, der skal i noterne fremgå en specifikation af sammenlægningen af 

regnskabsposte jf. bekendtgørelse nr. 837, § 17, stk. 1. fx kan salær sammenlægges med 

omkostninger, vil dette få betydning og konsekvenser for det retvisende billede af selskabets 

regnskab. 

5. Er digital regnskabsaflæggelse en konsekvens af finanskrisen? I og med, at digital 

regnskabsaflæggelse har været et kendt fænomen i snart 15 år, og det ikke har haft succes som 

metodeværktøj, er det så rimeligt at påtvinge selskaber og revisorer til at bruge XBRL? EU-

Grønbogen et eksempel fra EU, om et fælles sæt af regler for revisors rolle, stilling og ansvar. 

6. Bekendtgørelse nr. 837 § 8. ”Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i 

Erhvervsstyrelsen, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om 

at forestå indsendelsen til styrelsen, jf. årsregnskabslovens kapitel 2. Dette gælder uanset, om 

årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, eller den indberettes digitalt, efter reglerne i 

denne bekendtgørelse”. Er revisors erklæring vedr. det retvisende billede af årsrapporten holdbar 

på langsigt eller vil ansvarsforholdet på sigt skifte. Hvilket betyder, at revisor fremadrettet skal 

forholde sig til alle aspekter i årsrapporten inkl. XBRL-instansdokumentet og kan revisor drages til 

ansvar for vilkårlige udtrækninger af data fra selskabets interessenter.  
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6.4 Afgrænsning 

I nærværende afsnit vil vi gøre rede for de afgrænsninger, som vil give kandidatafhandlingen en helhed. Vi 

har vurderet afgrænsningerne hensigtsmæssige for at give kandidatafhandlingen en rød tråd samt for at 

bevare fokus på problemformuleringen og de dertilhørende hypoteser. Afgrænsninger i afhandlingen vil 

vedrøre referencerammen for afhandlingen, reguleringer, ændringer i organisationen, besvigelser, key 

stakeholders og til sidst dybdegående taksonomi.  

6.4.1 Referenceramme 

Kandidatafhandlingen skal ses i et EU perspektiv, da udviklingen indenfor udbredelse af XBRL, omend 

frivilligt eller lovpligtigt, har interesse og relevans både i EU regi og i Danmark. I og med at Danmark er 

medlem af EU, vil reguleringer i EU uigenkaldeligt have påvirkning og indflydelse på dansk lovgivning. 

Kandidatafhandlingens behandling af problemfeltet vil tage udgangspunkt i dansk lovgivning, vi vil inddrage 

EU perspektivet i det omfang vi finder det relevant. Da vi tager udgangspunkt i dansk lovgivning, er det 

vigtigt at pointere, at man ikke ukritisk kan ekstrapolere kandidatafhandlingens resultater med andre lande, 

da lande imellem ikke nødvendigvis følger samme Corporate Governance og lovgivning.  

6.4.2 Reguleringer 

For at holde os til revision og regnskab, afgrænser vi os fra reguleringer, som ikke har relationer til revisors 

rolle vedr. revision og regnskab. Vi afgrænser endvidere os fra amerikanske reguleringer. Så som Sarbanes-

Oxley Act, COSO og COSO- Enterprise Risk Management (ERM), som i det seneste årti har haft betydning og 

indvirkning for udviklingen i revisionsbranchen. Afgrænsningen skyldes, at regelsættet er så komplekst, at 

behandlingen vil være så tung at foretage at fokus på lovpligtig digital regnskabsaflæggelse vil blive 

nedprioriteret. 

Vi afgrænser os fra de internationale regnskabsstandarder, herunder de selskaber, der rapporterer efter 

IFRS’erne.  

I kandidatafhandlingen har vi valgt at behandle indsendelsesbekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012. 

Referencer til den tidligere indsendelsesbekendtgørelse nr. 52, vil kun blive anvendt, såfremt det er med til 

at skabe forståelse for læseren.  

6.4.3 Organisation 

Kandidatafhandlingens problemfelt medfører organisatoriske og kulturelle forandringer. Når selskabet skal 

bearbejde og håndtere XBRL, så vil implementeringen medføre ændrede arbejdsgange og processer. 
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Enterprise Ressource Planning (ERP) er et eksempel, som kræver organisatorisk og kulturel forankring, og 

denne proces vil vi afgrænse os fra, da vi ønsker at holde fokus på revision og regnskab. 

6.4.4 Besvigelser 

Besvigelser er afledte konsekvenser og kan forekomme i alle situationer. For at skabe kontinuitet og 

konsensus i kandidatafhandlingen, finder vi det nødvendigt at afgrænse os fra besvigelser.  

6.4.5 Implicerede parter 

Kandidatafhandlingen beskæftiger sig med lovpligtig digital indsendelse af årsrapporter og hermed 

regnskabsinformation knyttet til ekstern rapportering. Afhandlingens problemområder indebærer fire 

implicerede parter, herunder selskaber, revisorer og regnskabsbrugere på den ene side og myndigheder på 

den anden¸ hvorfor vi vil foretage afgræsning for hver part som følgende: 

 Vi vil udelukkende behandle den eksterne revisors rolle og afgrænser os hermed fra den interne 

revisor. Begrundelsen ligger i, at vi ikke kan generalisere, hvorledes arbejds- og 

ansvarsfordelingen mellem den eksterne og interne revisor er, da denne er forskellig fra selskab 

til selskab.  

 Selskaberne; Fokus for afhandlingen er på regnskabsklasse B. Regnskabsklasse C, D samt 

børsnoterede selskaber vil ikke blive behandlet dybere, kun ved eksempler, hvor det kan hjælpe 

med forståelsen af givne problemstillinger.    

 Regnskabsbrugerne; Aktionæren/ejeren, leverandør, banker og kreditvurderingsselskaber, 

aktieanalytikere m.m. 

 Myndighederne; Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Nationalbanken, European Banking Authority 

og EU.  

6.4.6 Dybdegående taksonomi 

Vi vil afgrænse os fra dybdegående taksonomi vedr. XBRL, da vi ikke ønsker at kandidatafhandlingen skal 

have en karakter af teknisk art, men skal omhandle den metode og det koncept, der er ved XBRL. Vi vil 

inddrage taksonomien på et plan, som vi finder relevant.  

6.5 Metode 

I nærværende afsnit vil vi beskrive hvilke væsentlige metodiske retninger og overvejelser, der er blevet 

gjort ift. kandidatafhandlingens opbygning. Der ses på de metodiske diskussioner vedr. anvendte teori og 

struktur i kandidatafhandlingen. 
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I afsnittet vil der blive diskuteret valg af videnskabsteori, og hvordan denne tilgang er med til at underbygge 

kandidatafhandlingens struktur, samt at paradigmevalg tages ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv. 

Kandidatafhandlingens struktur beskrives igennem inddelte faser.   

6.5.1 Videnskabsteoretisk perspektivering 

Videnskabsteori er en teori om teorier og forklarer, hvordan der i kandidatafhandlingen bliver set på 

genstandsfeltet, altså ontologien. Dernæst hvordan dette genstandsfelt bliver studeret, epistemologi.  

Formålet med videnskabsteori er at opstille grundregler, grundlagsproblemer og gyldighedsproblemer 

indenfor forskellige videnskabelige fag og discipliner. Det skal skabe et fundament, der sikre, at den viden 

som udledes er underlagt præmisser og regler, således at der er tale om videnskab og ikke 

pseudovidenskab. Det at vælge en gren af videnskabsteori er altså at vælge hvilke spilleregler, 

kandidatafhandlingen er underlagt.  

’’A rational and fruitful discussion is impossible unless the participants share a common framework of basic 

assumptions or, at least, unless they have agreed on such a framework7” 

Der vil igennem kandidatafhandlingen blive brugt en ad hoc tilgang til videnskabsteori. Diskussioner vedr. 

det videnskabsteoretiske vil blive bragt op, når det er relevant og giver mening. De resterende 

problemstillinger vil ikke indgå i opgaven, men vi vil have forholdt sig til dem. Denne tilgang kræver et 

overblik, og dette overblik kan kun bevares, så længe både de vigtige og mindre vigtige problemstillinger er 

vurderet.  

Ved valg af videnskabsteoretisk retning ønsker vi at betragte to videnskabelige tilgange, herunder 

epistemologi og ontologi. Vi ønsker at klarlægge vores videnskabsteoretiske vinkel ud fra, hvordan vi vil 

anse genstandsfeltet, og hvordan genstandsfeltet skal studeres. Ved at betragte figur 1, der omhandler de 

to nævnte tilgange og hver deres forskellige standpunkter, kan vi identificere vores videnskabsteoretiske 

synsvinkel.  

  

                                                             
7 The Myth of the Framework (Popper & Notturno 1994; 34-35) 
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Figur 1: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne 

 

Kilde: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, Fuglesang & Olsen 20018 

Den vandrette akse i figur 1 beskriver de to standpunkter i ontologien og spændingerne imellem dem. Den 

lodrette akse beskriver således spændingen imellem de to erkendelsesmåder i epistemologien.  

Videnskabsteoretisk perspektiv i kandidatafhandlingen er, som nævnt tidligere, med for at underbygge 

strukturen i kandidatafhandlingen. Her igennem skabes der en forståelse for de fundamentale antagelser, 

der er taget i analysen, og hvordan problemstillingen takles. Vores valg af paradigme ligger i de nordlige 

kvadranter jf. figur 1, der benævnes videnskabelige realismer og komplekse idealismer.  Kombinationen af 

epistemologi og ontologi bunder i vores fokus på lovmæssigheder, hvor viden skal forstås som tolkninger. 

Ved at anvende tolkninger og begreber, ønsker vi at skabe objektive strukturer underlagt den observerbare 

virkelighed. Data skal behandles kritisk og skal ses i relation til virkeligheden samt vi ønsker at stræbe efter 

at formindske modsætningerne mellem det objektive og det subjektive, og derfor har vi valgt en 

kombination af Komplekse idealismer og videnskabelige realismer9. 

6.5.2 Kandidatafhandlingens struktur 

Kandidatafhandlingen er overordnet opdelt i fem faser. Dette gøres for at give læseren et overblik over 

strukturen i kandidatafhandlingen. Fase 2 i kandidatafhandlingen er en præsentation af anvendt teori, og 

empirisk data følger i fase 3. Analysefasen i fase 4 har til formål, at belyse følgende tre områder, 

                                                             
8 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer, Fuglesang & Olsen, Roskildes 
Universitetsforlag, 2004, [31]. 
9
 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer, Fuglesang & Olsen, Roskildes 

Universitetsforlag, 2004, [34;37]. 
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problemidentifikation, problemløsning og konsekvensanalyse. Dette munder ud i en diskussion 

afslutningsvis i fase 5. Sidst i kandidatafhandlingen vil vi konkludere på de fundne resultater, samt 

perspektivere til øvrig litteratur indenfor emnefeltet i afhandlingen.  

Faserne i kandidatafhandlingen kan illustreres via figur 2 nedenfor. 

Figur 2: Kandidatafhandlingens faser 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

6.5.3 Fase 2 

Det teoretiske grundlag for kandidatafhandlingen skal skabe rammerne for afhandlingen, samt belyse de 

vigtige elementer og komponenter i afhandlingen. Kandidatafhandlingen skal primært ses i et nationalt lys, 

da vi i Danmark står over for et paradigmeskifte indenfor ekstern rapportering. Litteraturen er dog en 

blanding af engelsk og dansk litteratur, da vi i kandidatafhandlingen også kort vil inddrage erfaringer fra 

andre lande, hvor vi finder det relevant for afhandlingen og forståelsen af digitale regnskaber.  

Gennem det teoretiske afsnit vil forfatterne tage udgangspunkt i de grundprincipper bag rapporteringen af 

årsregnskabet og selve regnskabet som et informationssystem. For at skabe et overblik over 

kandidatafhandlingens opbygning, vil vi tage afsæt i flere teoretiske perspektiver for at belyse læseren om 

de tanker og ideer bag afhandlingen. 

Af teoretiske perspektiver, der vil blive inddraget, er det teoretiske grundlag for brug af XBRL, Agentteori, 

regnskabets ontologi og rapporteringskæden, revisors rolle og ansvar. Disse perspektiver er nødvendige for 

læseren at kende, da de skaber rammerne og reglerne for kandidatafhandlingen.  
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Agentteori har vi valgt at inddrage for at belyse de fire aktørers roller og ansvar i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen. Agentteorien beskriver de forskellige mekanismer bag et selskab og dens ejere, samt 

hvilken rolle og ansvar revisoren har i selskabet. Her vil myndighederne også blive inddraget i forbindelse 

med regnskabsaflæggelsen. 

Regnskabets ontologi og rapporteringskæden tager udgangspunkt i de fire aktørers rolle i de forskellige trin 

i regnskabsaflæggelsen og hele opbygningen af regnskabet. Det er en nødvendighed for afhandlingens 

analyse at skabe en dybere forståelse for regnskabet, og de implicerede parters funktioner. Disse to teorier 

har forfatterne valgt at inddele i to selvstændige afsnit, da dette vil give læseren et bedre overblik. 

Det sidste perspektiv vi i projektgruppen har valgt at inddrage er revisors rolle, ansvar og funktion. Vi har i 

projektgruppen fundet det nødvendigt, at tegne et billede af revisors funktion i fremtidens 

regnskabsaflæggelse og om hvorvidt ansvarsfordelingen bliver forrykket med tiden.  Denne teoretiske blok 

er med for at belyse, hvorvidt revisors rolle er berettiget, og om forventningskløften udvides eller 

formindskes. 

XBRL - eXtensible Business Reporting Language - er det digitale sprog for kommunikation af finansielle data. 

Det teoretiske grundlag for XBRL er med for at skabe en forståelse for, hvad XBRL er og hvilke muligheder, 

der er ved anvendelsen af XBRL og ikke blot som et værktøj til at lette udarbejdelse, analyse og 

kommunikation af forretningsmæssig information, herunder regnskabsaflæggelsen. Her vil projektgruppen 

gennemgå og afdække relevante problemstillinger ved XBRL, der senere skal indgå i analysedelen i 

kandidatafhandlingen. 

6.5.4 Fase 3 

Fase 3 i afhandlingen bygger på de empiriske data, der er indsamlet til brug for analysen i afhandlingen. 

Den første blok i fase 3 vil bestå af en empirisk analyse, hvor kvantitative teknikker er anvendt. I 

afhandlingens to surveys anmodes respondenterne om information ved anvendelse af en skriftlig 

spørgeundersøgelse. Respondenterne er et repræsentativt udvalg af key stakeholders i afhandlingen. Den 

første survey er rettet mod selskaber i regnskabsklasse B og den anden er rettet mod revisionshusene, 

konsulentselskaber, bogholderier samt selskaber der yder regnskabsassistance.  

De to surveys er udformet efter teknikken elektronisk udspørgning, Computer Assisted Web Interviewing 

(CAWI)10. Det er en metode, der har vundet frem i takt med internettets udbredelse, et såkaldt 

webinterview. Metoden er praktisk og kan nå ud til mange respondenter og indeholder desuden mulighed 

                                                             
10 http://www.norstat.dk/dk/hvad_vi_tilbyder/produkter/web/ 
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for at ordne faste svaralternativer i tilfældig rækkefølge, og så er den ”interviewerstyret” – i dette tilfælde 

vha. computerprogrammet. 

Anden blok i fase 3 har sit afsæt i kvalitative teknikker. Disse bygger på et panel af ekspert-interviews, hvor 

repræsentanter for implicerede parter interviewes. Repræsentanterne for key stakeholders har alle en 

akademisk baggrund og den fornødne erfaring indenfor deres felt. De leverer derfor den ekspertviden, der 

er nødvendig for, at vi kan verificere og validere afhandlingens problemfelt. De to valgte forsknings 

metoder i afhandlingen er kort beskrevet i nedenstående tabel.  

Tabel 2: Kvantitativ og kvalitativ forskning 

Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning 

Hypotesetest Opfatte og opdage betydninger 

Begreber er velafgrænsede operationaliserbare variable. Begreber har form af taksonomier og generaliseringer 

Der gennemføres præanalyse op opbygning af det 
statistiske problem, før data indsamles 

Redskaber og sandsynliggørelse opbygges ift. materiale 
og den kyndighed gruppen har på forhånd 

Data er tal og deres betydning Data er ord og mening 

Teoretisk baggrund er opstået i en deduktiv arbejdsform, 
og der søges som regel bekræftelse af årsagsforhold 

Teoretisk baggrund er normalt ikke deduktivt præget, 
fordi det empiriske anvendes som kritisk element i 
projektet 

Der følges standardprocedurer, og der skal kunne 
gennemføres gentagelser 

Undersøgelser er unika, om end planlagte og 
systematiske, men der gennemføres sjældent præcise 
gentagelser 

Analysen opfattes som synonym med analyse af det 
statistiske problem i undersøgelsen 

Analyse skaber et konsistent svar på spørgsmålet, der er 
stillet, ud fra data om fænomener, processer og 
sammenhænge 

Kilde: Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog, Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen 200911 

Det primære data, vi får via interviews, skal senere bruges til analysedelen i kandidatafhandlingen. Den 

empiriske del af afhandlingen tager udgangspunkt i teoriafsnittet og forfatterne tager afsæt i teorien ved 

udarbejdelsen af interviews. 

Forskningsprocessens syv trin (De 7 trin i interviewundersøgelsen) 

1. Præcisere: Formulere formål ved en interviewundersøgelse og beskrive forståelse af 

undersøgelsens genstand, før interviewet påbegyndes. Undersøgelsens hvorfor og hvad formuleres 

eksplicit, før metodespørgsmålet om hvorledes tages op.  

2. Projektere: Planlægge undersøgelsens oplæg m.h.p. hvert af de syv trin, før interviewene 

foretages.  

                                                             
11

 Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog, Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen, Roskilde 
Universitetsforlag 2009 [236] 
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3. Interviewe: Gennemføre de kvalitative interviews med udgangspunkt i en interviewguide og med 

et reflekteret forhold til interviewets dynamik og teknik  

4. Strukturere: Tilrettelægge det indsamlede interviewmateriale for analyse. Det omfatter 

overvejelser om overgangen fra tale til tekst, at skabe en oversigt over og evt. en sammenfatning af 

det ofte omfattende interviewmateriale.  

5. Analysere: Afgøre ud fra undersøgelsens formål, materialets egenart og størrelse, hvilke 

analysemetoder der er relevante for det indsamlede materiale. Principielle valg om eksplorerende 

vs. hypotesetestende formål, valg af analyseniveau og tolkningskontekst går her forud for 

metodevalg om standardiserede vs. ikke-standardicerede og kvantitative vs. kvalitative 

analyseteknikker.  

6. Verificere: Vurdere gyldighed af analysens resultater. Det omfatter en vurdering af de foretagne 

tolkninger m.h.p. at etablere metodekrav som reliabilitet, validitet og repræsentativitet. Det 

omfatter endvidere en stillingtagen til relevansen af de anførte metodekriterier for den specifikke 

interviewundersøgelses egenart samt en vurdering af inddragelsen af alternative sandhedskriterier 

for det kvalitative forskningsinterview.  

7. Rapportere: Formidle undersøgelsens resultater i en form, som tilgodeser videnskabelige 

fremstillingskrav, som tager hensyn til de etiske aspekter ved undersøgelsen, og som resulterer i et 

læseværdigt produkt12. 

I den empiriske del af afhandlingen vil vi gøre brug af både primære og sekundære data. Det primære 

datasæt består af en kvantitativ undersøgelse og kvalitative interviews. Den kvantitative undersøgelse er 

målrettet mod selskaber hørende under regnskabsklasse B og revisionshuse m.m., omhandlende deres 

synspunkter, udfordringer og fordele samt ulemper vedr. digitale regnskaber. De kvalitative interviews er 

rettet mod de fire implicerede key stakeholders, hvor vi har valgt brancheforeninger, selskaber og 

Erhvervsstyrelsen ud fra kriterier om, hvad de kunne bidrage med til denne afhandling. Samlet består det 

primære datasæt af kvantitative undersøgelser og kvalitative interviews. I analyse vil vi hovedsagligt lægge 

os op ad de statistiske undersøgelser, og inddrage interviews, hvor vi mener, det er relevant. Det 

sekundære datasæt består af eksterne undersøgelser vedr. IT-parathed, IT-sikkerhed og digitale regnskaber 

herunder XBRL. 

Ved endt præsentation af empiri giver det anledning til at identificere og beskrive de fire implicerede key 

stakeholders synspunkter og holdninger til digitale regnskaber.    

                                                             
12

 Problemorienteret projektarbejde – en værktøjsbog, Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersen, Roskilde 
Universitetsforlag 2009 [244;255] 
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6.5.5 Fase 4 

Den fjerde fase i kandidatafhandlingen har til formål at belyse problemstillingerne ved den lovpligtige brug 

af XBRL, samt den sociologiske udvikling. Fase 4 er opdelt i fire dele, problemidentifikation, problemløsning, 

konsekvensanalyse og diskussionen. Denne opdeling er for at danne et overblik og vil overfor læseren skabe 

en bedre forståelse for de implikationer samt fordele, som vi vurderer ved paradigmeskiftet indenfor 

regnskabsaflæggelsen.  

Den eksterne rapportering, herunder den lovpligtige brug af XBRL, har som formål at skabe et retvisende 

billede af selskabernes regnskabsmæssige udvikling i realtid og dermed deres performanceniveau. Ved at 

gøre brug af paradigmerne videnskabelige realismer og komplekse idealismer, bevare forfatterne i 

kandidatafhandlingen funktionaliteten af regnskabet.  

Analysefasen i kandidatafhandlingen har til formål at skabe konsensus mellem den virkelighed, der er og de 

problemstillinger, de implicerede parter har hver især. Her er der tale om selskaberne, der er berørt af den 

lovpligtige brug af XBRL, regnskabsbrugeren og revisor.  

De fire faser, som analysefasen er delt op i, tager udgangspunkt i de impliceret parter og deres tilgang til 

den eksterne regnskabsaflæggelse. I kandidatafhandlingen skal regnskabet betragtes som information, som 

kan behandles og fortolkes samt at der kan træffes beslutninger ud fra dette. Det skal forstås således, at et 

regnskab er opstillet ud fra en række data, disse data omdannes til struktureret data, der er brugbar.  

’’ XBRL - eXtensible Business Reporting Language - er en teknisk standard for struktureret opmærkning af 

finansiel information. En af XBRL's mulige anvendelser er årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Andre muligheder kunne blive rapportering overfor banker, fondsbørs, brancheorgfanisationer og andre 

offentlige myndigheder. Kravene til en given finansiel rapportering udtrykkes gennem en XBRL-taxonomi, og 

selve rapporteringen med data i udtrykkes gennem XBRL instance dokumenter’’.13 

Dvs. at udover den lovpligtige brug af XBRL, så kan XBRL således anvendes som et værktøj for ledelsen, 

regnskabsbrugeren, revisor og andre interessenter af den finansielle regnskabsaflæggelse.  

6.5.6 Fase 5 

Den femte fase i kandidatafhandlingen har til formål at slutte en konklusion på præmisserne opstillet i 

kandidatafhandlingen, og til det har vi valgt en metodologi kaldet hypotetisk-deduktiv, som er en 

                                                             
13 http://www.xbrl.dk/page_text.php?id=8 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 22 af 141 
 

 

slutningsform14. Ved den hypotetisk-deduktive metode udledes empiriske lovmæssigheder ud fra 

kandidatafhandlingens teori. Iflg. den østrigsk-britisk filosof Karl R. Popper så skal hypoteser i realiteten 

være falsificerbare, før de er valide. Poppers påstand er, at en teori kun kan være sand, hvis den er forsøgt 

falsificeret gennem test.  Testen skal da enten munde ud i en verificering eller falsificering af hypoteserne15.  

Slutteligt vil vi diskutere afhandlingens rammer og nye problemstillinger, der er kommet løbende under 

arbejdsprocessen. Formålet med perspektiveringen er, hvorvidt problemfeltet i afhandlingen kan ses i et 

nyt lys. Er der i arbejdsprocessen kommet nye facetter frem, der ikke er blevet behandlet i selve 

hypoteserne, så skal disse diskuteres. Her har forfatterne valgt, at vurderingen skal være selvkritisk og 

objektiv. Dette gøres for, at en yderligere drøftelse af afhandlingens fokus og fundne resultater kan ses fra 

en anden sammenhæng. 

6.6 Kildekritik 

I dette afsnit, vil forfatterne vurdere, hvorvidt de kilder, som er benyttet i kandidatafhandlingen er 

troværdige, og hvorvidt vi kan stole på dem. Endvidere hvorvidt om det har været nemt eller svært at 

indhente det materiale, som vi har haft behov for, til udarbejdelsen af vores kandidatafhandling. Det skal 

forstås således, at hvor bredt udbuddet af fagmateriale har været ift. XBRL, da det her kan være svært, at 

finde objektive artikler og udgivelser.  

Ved hjælp af internettet, herunder primært XBRLs hjemmeside og FSRs hjemmeside, har vi fundet 

relevante artikler om XBRL. Litteratursøgningen har relativt været præget af brugen af internettet. Hvorfor 

vi løbende har forholdt os kritisk til hvem, der har udarbejdet materialet, og sikret os, at den pågældende 

forfatter har den rigtige faglige baggrund, til at kunne udtale sig herom.  

Der er udgivet forskellig faglitteratur og data-/informationsgrundlag vedr. XBRL, men her har vi også 

forholdt os kritisk på den måde, at vi har været inde og vurdere, om der evt. er tale om forældelse, da XBRL 

er i en enorm udvikling. 

Det er ikke alle reguleringer, som vi har nævnt i vores kandidatafhandling, der er endeligt vedtaget, og 

derfor på nuværende tidspunkt kun ligger i udkast. Vi har forholdt os til de væsentligste ændringer inden 

                                                             
14 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer, Fuglesang & Olsen, Roskildes 
Universitetsforlag, 2004, [156;157]. 
15 Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og paradigmer, Fuglesang & Olsen, Roskildes 
Universitetsforlag, 2004, [155]. 
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for de forskellige standarder, og forudsætter, at de enkelte reguleringer, som ligger i udkast, bliver endeligt 

vedtaget indenfor den nærmeste fremtid.  

Forfatternes spørgeskemaundersøgelser har en svarprocent på hhv. 7 % og 6 % for gruppen for selskaber i 

regnskabsklasse B og gruppen for selskaber indenfor Revision, Konsulentvirksomhed, Bogholderi, 

Regnskabsassistance m.fl. Set fra et statistisk synspunkt er det ikke repræsentativt, men undersøgelsens 

resultater ligger meget tæt op af de sekundære data, vi har benyttet i afhandlingen, hvorfor vi vurderer 

undersøgelsens som valid. Der er endda en lille tendens, hvor vi vurderer, at kendskabet til XBRL har rykket 

sig i en positiv retning ift. tidligere undersøgelser under vores sekundære data. Den lave svarprocent skal 

også ses i lyset af, at kendskabet til XBRL er yderst beskedent, hvorfor selskaber ikke ønsker at deltage, da 

de mener, at de ikke kan bidrage fuldstændigt. 

7 Fase 2 

7.1 Teori 

Nærværende afsnit omhandler den teoretiske base i kandidatafhandlingen. I teori-fasen prøsenteres 

agentteori, regnskabets ontologi og rapporteringskædens forløb ved traditionel og digital 

regnskabsaflæggelse. Derefter berøres revisors rolle og ansvar med udgangspunkt i EU-grønbogen. Revisors 

rolle og ansvar ift. outsourcing af IT, vil endvidere behandles. Sidste del af teori afsnittet vil omhandle XBRL. 

Her vil vi i korthed forklare om XBRL.  

7.1.1 Agentteori 

Med udgangspunkt i Agentteori ønsker vi at belyse de fire aktørers roller og ansvar i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse på et overordnet plan. Der ønskes endvidere at skitsere de bagvedliggende 

mekanismer i selskabet og dens ejer, samt revisors placering og rolle ift. selskabet. Slutteligt vil der blive 

inddraget myndighed og eksterne interessenter, som ligger udenfor den agentteoretiske begrebsramme. 

Agentteori omhandler, meget simplificeret, relationen mellem to personer. Den ene er principal, og den 

anden er agent, som skal træffe beslutninger på principalens vegne. Principal/agent i den simple form kan 

stort set overføres til alle interaktioner, hvori en person handler på vegne af en anden. Der kan derfor være 

tale om stort set alt, hvor en person træffer en beslutning på vegne af en anden. Et eksempel er patienten 

(principal), som lader lægen (agent) træffe beslutninger, der påvirker patientens helbred16. 

                                                             
16 Douma, Sytse & Schreuder, Hein – 2008:“Economic Approaches To Organizations” – Prentice Hall; 2008, [131].  
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Overført til økonomisk teori så er principalens rolle at ansætte agenten, når den selv ikke har kompetence 

til at lede selskabet. Principalen er selskabets ejer, og agenten er selskabets ledelse (se figur 3). Substansen 

i den agentteoretiske model er altså spændingsfeltet i forholdet mellem ejerne og ledelsen, idet selskabets 

ledelse skal formidle ejernes indskudte kapital ud fra, at ledelsen er ansat til at tilgodese ejernes interesser. 

Spændingsfeltet er det asymmetriske informationsforhold mellem ejerne og ledelsen, hvilket dette leder til, 

at revision kommer ind i billedet. 

Revisors placering skal ses som en kontrollant til selskabets ledelse og en tillidsmand til selskabets ejere. 

Ledelsen rapporterer sine præstationer til ejerne i form af regnskab, hvorpå revisor påtegner gyldigheden. 

Regnskaber får hermed et pålidelighedsstempel af revisor.  

Figur 317: Den agentteoretiske model i sin simple form: 

 

Kilde: Revision i agentteoretisk belysning; Af Rolf Elm Larsen; Revision 2010 – 1 Cand.merc.aud Materialesamling; 
Academic Books. 

Hvis man overfører agentteori i henhold til forholdet mellem revisor, selskabets ledelse og selskabets ejere 

til dansk perspektiv, så har selskabets ejere den ultimative beslutningskompetence, som udøves på 

generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 76. Selskabets ledelse er som nævnt i ovenstående agent ift. 

selskabets ejer, og ledelsen vælges på generalforsamlingen via selskabets vedtægter, jf. selskabslovens § 

28, st. 1, nr. 5. Selskabets ledelse defineres som medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer, som 

varetager hhv. den øverste ledelse og den daglige ledelse efter love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der 

gælder for selskabet, jf. årsregnskabslovens Bilag 1, A, nr. 5. En af selskabets ansvarsopgaver er her at skulle 

forestå aflæggelse og indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, og hvert enkelt medlem af 

ledelsesorganet er endvidere ansvarlig for, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivning, 

årsregnskabslovens 8, stk. 2. Revisors rolle og profession er gældende for selskaber hørende under 

regnskabsklasserne B, C og D, som har pligt til udarbejdelse af årsrapport, jf. årsregnskabslovens 135, stk. 

                                                             
17

 Den agentteoretiske model i sin simple form; Revision i agentteoretisk belysning, Rolf Elm Larsen; Revision 2010 – 1, 
Cand. Merc. AUD Materialesamling, Academic books. 
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1.pkt. Revisor skal i sin opgavevaretagelse være uafhængig, og må ikke være involveret i selskabets 

beslutningstagning, revisorlovens § 24, stk. 1. Når revisor har udført sin opgavevaretagelse, og årsrapporten 

er blevet godkendt på generalformsalingen, så skal årsrapporter omfattet selskaberne i regnskabsklasserne 

B, C og D indsendes uden ugrundet ophold til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabslovens § 138. Herefter 

bliver årsrapporten offentliggjort, og er dermed tilgængelige for selskabets eksterne interessenter. 

7.1.2 Ontologi 

I dette afsnit vil der blive redegjort for regnskabets opbygning og ontologi. Forfatterne vil ved hjælp af 

rapporteringskæden klargøre de fire aktørers roller og ansvar på deres respektive trin. Det findes 

nødvendig for analysen at skabe en dybere forståelse af regnskabets indhold, og hvad de implicerede 

parters funktioner er. Ved agentteori er der blevet skitseret en bred forståelse for forholdet mellem de fire 

aktører, hvor vi i dette afsnit graver et spadestik dybere.  

7.1.2.1 Ontologier 

Med udgangspunkt i agentteorien så har ledelsen uddelegeret det daglige ansvar til direktionen, hvorfor 

ledelsen ønsker at føre kontrol med direktionen. Regnskabet har en central rolle som tillidsfuld objekt, der 

udføres af en uafhængig revisor til brug for ledelsen som kontrolapparat til direktionen. Man kan dermed 

sige, at regnskabet er en central objektiv redegørelse for forvaltningen af det uddelegerede ansvar. For at 

regnskabet skal fungere som ordensskabende objekt følger antagelserne at18: 

1) de menneskelige aktører tror der eksisterer en objektiv erkendbar virkelighed vedr. et selskabs 

økonomiske eller sociale situation, 

2) de tror denne virkelighed kan repræsenteres ved hjælp af tal og tekst i årsregnskabet, 

3) de tror at en eventuel revisor, som følge af en revision, kan erkende hvorvidt der er 

overensstemmelse mellem den objektive virkelighed og dennes repræsentation i regnskabet. 

Samtidig med selskaber bruger regnskaber som kontrolapparat internt, så fastsætter lovgivningen, at 

regnskaber skal repræsentere den bagvedliggende objektive virkelighed i selskabet. Denne bagvedliggende 

objektive repræsentation af selskabet, kaldet ”real-økonomiske virkelighed”, viser sig dog at være 

problematisk, da regnskabet kan præsenteres flertydigt afhængigt af, hvordan man erkender dette. Typisk 

eksempel herpå er den regnskabspraksis, man benytter, altså hvorledes man erkender opnåelse af den 

objektive virkelighed for selskabet.  

Et klassisk eksempel på dette, er Daimler-Benz’ årsregnskab fra år 1993. Daimler-Benz aflagde to 

regnskaber hhv. på New York Stock Exchange og på den tyske børs. Med opfattelse af den objektive 

                                                             
18  Postmoderne regnskaber?, skrevet af Kim Klarskov Jeppesen, side 30-31, Dansk Sociologi 1/01. 
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repræsentation af virkeligheden i selskabet i mente, ville man tro, at de to regnskaber ville være identiske. 

Dette var ikke tilfældet. Regnskabet på den amerikanske børs viste et underskud på 1.839 millioner DM, og 

regnskabet på den tyske børs fortalte et overskud på 602 millioner DM. Denne væsentlige forskel skyldtes 

de to forskellige regnskabspraksis, altså to forskellige måder at erkende, hvorledes man repræsenterer den 

objektive virkelighed i selskabet19. 

Ovenstående eksempel fremstiller problematikken ved årsregnskabsaflæggelse, hvor man formoder, at den 

repræsenterer den bagvedliggende virkelighed i selskabet, men man erkender, at den kan fremstilles 

flertydigt. Det betyder, at man ikke betragter én ontologi, men flere forskellige ontologier. Disse ontologier 

kan være positivistisk, postpositivistisk og socialkonstruktivistisk, og beskrivelse følger:20  

7.1.2.1.1 Positivistisme: 

Grundtanken er, at regnskabsvæsenet skal udstede regnskabsregler- og vejledninger, som er apolitiske og 

neutrale, da man tildeler den almindelig antagelse, at regnskabet skal være en neutral og objektiv 

repræsentation af virkeligheden i selskabet. Neutralitet kan kun opnås ved samarbejde med alle parter, 

hvor alle afstår subjektivt præg, også selvom, hvis de skulle have enten økonomiske eller andre interesser 

hertil.  Det eksterne regnskabs mål er netop at udvise neutralitet og objektivitet, og dette opnås ved, at alle 

parter accepterer en konceptuel begrebsramme i form af regnskabsregler- og vejledninger. Denne 

erkendelsesmåde spænder i tråd med den almene opfattelse af positivisme, hvor man kun videnskabeligt 

accepteret det, der kan iagttages og måles. 

7.1.2.1.2 Postpositivistisme 

Som modpart til positivisme så er postpositivistisme en politisering af regnskabet, hvor man inddrager 

bestemte gruppers økonomiske eller andres interesser. Erkendelsesmåden er bygget på, at 

regnskabsvæsenet er demokratisk, som er åben og lydhør. Processen, hvor regnskabsregler udarbejdes, er 

således præget af politiske kompromiser skabt ved konkurrerende opfattelser. Synsvinklen er stadig én 

objektiv virkelighed, men underlagt forskellige politiske konstellationers særlige fokus. Et politisk forlig 

intensiveres ved flere interesser for et bestemt område. Resultatet herpå peger i retning af, at 

regnskabsreglen udmønter sig i en blød fortolkning, herunder det professionelle dømmekraft-princip, 

netop for at tilgodese alle parters interesser. Det betyder, at regnskabet ikke repræsenteres entydigt.   

                                                             
19 Flower, J. & G. Ebbers 2002: Global financial reporting, Houndmills, Palgrave, [131;133]. 
20

 Samfundsvidenskabelige analysemetoder; Claus Nygaard, Forlaget Samfundslitteratur; regnskaber og postmoderne 
ontologi, skrevet af Kim Klarskov Jeppesen, [108;113]. 
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7.1.2.1.3 Socialkonstruktivistisme 

Enhver menneskelig aktivitet er underlagt vænnedannelse. Ved gentagelser presses denne aktivitet i et 

genkendeligt mønster, hvorefter det kan udføres med minimalt anstrengelse. Stillingtagen lettes, fordi den 

bagvedliggende tankemæssige indsats er formindsket. Når forskellige aktører udfører disse menneskelige 

vanemæssige handlinger, udmønter det sig i såkaldte institutioner. Institutioner menes her normer, 

værdier, praksis, procedurer, klassifikationer eller opfattelser. Når denne subjektive socialkonstrueret 

institution videregives til generationer uden kritisk evaluering af den forhistoriske baggrund og 

tankemæssige indsats, så bliver institutionen virkelig i sin konsekvens. Den socialskabte institution er i sin 

sandhed ikke uafhængig af subjekter. Men den socialskabte institution kommunikeres ud som værende den 

entydige virkelighed, hvorfor nytilkomne aktører handler ud fra denne som sådan.  

Med relation til regnskaber og revisionspåtegninger, så prioriteres én opfattelse frem for øvrige alternative 

fortolkninger af virkeligheden. Når omverdenen hermed handler ud fra denne opfattelse som værende den 

objektive repræsentation af virkeligheden, så bliver regnskabet virkelig i sin konsekvens. Eksistensen er kun 

til stede i det omfang, at regnskabsbrugerne handler i overensstemmelse med denne. Med begrebet 

”retvisende billede af selskabet” konstruerer revisor en virkelighed af selskabet ud af øvrige alternative 

muligheder, hvorpå regnskabsbrugerne accepterer revisors konstruktion og den bliver virkelig i sin 

eksistens. Tabel 3 sammenholder de tre ovenstående ontologier. Tabellen beskriver hver for sig, hvorledes 

de respektive ontologier værdiansætter og definerer regnskabsposter.  

Tabel 3: Tre typer af regnskabsposter og den tilhørende ontologi21. 

Type Karakteristika Ontologi 

1 Regnskabsposter med en fysisk 
manifestation, som er værdiansat 
objektivt. Eksempel herpå: 
kassebeholdning 

Positivistisk 

2 Regnskabsposter med en fysisk 
manifestation, hvor 
værdiansættelsen sker på baggrund 
af subjektive skøn. Eksempel herpå: 
varelager, debitorer. 

Postpositivistisk 

3 Regnskabsposter der eksisterer i 
kraft af deres definition fremfor 
manifestation, og hvor 
værdiansættelsen har et subjektivt 
præg. Eksempel herpå: 
immaterielle aktiver 

Socialkonstruktivistisk 

Kilde: Samfundsvidenskabelige analysemetoder; Claus Nygaard 2007. 

                                                             
21

 Samfundsvidenskabelige analysemetoder; Claus Nygaard, Forlaget Samfundslitteratur 2007; regnskaber og 
postmoderne ontologi, skrevet af Kim Klarskov Jeppesen, [116]. 
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Regnskabsposter i type 1 er positivistisk, fordi den er fysisk tilstede og den kan værdiansættes objektivt. 

Der er en klar entydig opfattelse af den virkelig repræsentation af posten. I årsregnskabslovens § 36, stk. 1, 

1. pkt. skal aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Kostprisen er 

salgsprisen, hvilket er en målbar enhed. Type 2-poster er fysisk tilstede og værdiansættes ved det 

subjektive skøn. Posten er virkelig i sin eksistens, men værdiansættelse er opgjort ud fra konkurrerende 

opfattelser. I årsregnskabslovens § 37, stk. 1, 1. pkt. skal aktiver og forpligtelser efter første indregning 

løbende reguleres til dagsværdi. Ved fraværelse af et velfungerede marked, så vil dagsværdien blevet 

reguleret ud fra et subjektivt skøn. Regnskabsposter type 3 derimod er hverken fysisk til stede og eksisterer 

kun i kraft af sin definition. Iflg. årsregnskabslovens § 33, stk. 1, 3. & 4. pkt. kan selskaber undlade at 

indregne udviklingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle rettigheder, såsom patienter, 

koncessioner, varemærker og lignende rettigheder. Selskaber kan ikke indregne andre internt oparbejdede 

immaterielle aktiver. 

Som tidligere nævnt, så skal regnskabet give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultat, jf. årsregnskabslovens § 11, stk. 1. Regnskaber iflg. årsregnskabsloven 

indeholder derfor forskellige opgørelsesprincipper, fortolkningsbegreber, skønsvurderinger osv. 

Regnskabet bliver dermed betragtet som en socialkonstruktion af regnskabsbrugerne, og den er en 

blanding af de tre typer ontologier beskrevet i tabel 3.   

7.1.3 Kvalitetskrav til det eksterne regnskab 

Til trods for, at ekstern regnskabsbruger får tilgængelig adgang til eksterne regnskaber, er det ikke 

ensbetydende med, at de har nytte af dem, hvorfor årsregnskabsloven opstiller grundlæggende 

forudsætninger og kvalitetskrav til årsrapporten. Årsrapporten skal udarbejdes på en måde, så den støtter 

regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger, jf. årsregnskabslovens § 12, stk. 2 1. pkt. Årsrapporten 

må altså ikke udarbejdes på en måde så regnskabsbrugere ville handle anderledes end det selskabet reelt 

indeholder. Primært, handler kvalitetskravene og de grundlæggende forudsætninger sig om, at oplysninger 

skal være22: 

 Forståelige 

 Relevante 

 Troværdig repræsentative 

 Sammenlignelige 

 Going concern-princippet 

 Periodiseringsprincippet 

 Konsistens.  

                                                             
22

 Egen tilvirkning med inspiration fra: Jens O. Elling, Finansiel Rapportering – teori og regulering, 2. udgave, Gjellerup, 
[21]. 
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Oplysningerne skal være forståelige, og det er de, når de udarbejdes på en klar og overskuelig måde, jf. 

årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Parametre som har indvirkning på denne størrelse er 

regnskabsproducentens valg af begrebsapparat samt regnskabsbrugerens faglige kvalifikationer. Relevante 

oplysninger er oplysninger om forhold i årsrapporten, der kan have indvirkning på regnskabsbrugernes 

økonomiske beslutninger, jf. årsregnskabslovens § 12, stk. 3 samt stk. 2, 1. pkt. Anses flere irrelevante 

forhold til sammen som væsentligt skal disse endvidere også indgå i årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 

13, stk. nr. 3. Oplysningerne skal desuden være pålidelige, og repræsenterer troværdige forhold af 

selskabet, som regnskabsbrugerne må forvente er normale, jf. årsregnskabslovens § 12, stk. 3, 2. pkt.  

Årsrapporten skal være sammenlignelig, både årsagssammenlignelig og virksomhedssammenlignelig. Det 

gøres ved, at opstilling, klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt 

anvendt monetære enhed ikke må ændres år fra år, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 2, 1.pkt., medmindre 

der opnås et bedre retvisende billede, eller nødvendigt grundet overgang til ny regnskabsklasse, 

lovændring eller nye forskrifter, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 2, 2.pkt. Going concern begrebet bevirker, 

at driften af en aktivitet formodes at fortsætte, årsregnskabslovens § 13, stk. 4, nr. 4. For transaktioner, 

begivenheder og værdiændringer skal disse indregnes og måles ensartet i samme kategori, jf. 

årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 7, og indregningstidspunktet skal være når de er indtruffet, jf. 

årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 6.   

7.1.4 Rapporteringskæde 

Rapporteringskæde er en kæde af processer, hvor selskabet udarbejder, bearbejder og afsender 

årsrapporten. Rapporteringskædens processer kan være alt lige fra manuelle personaktiviteter til 

automatiske informationsstrømme. Informationssystemer er en vigtig disciplin når man dokumentere, 

evaluere og forbedre komplekse forretningsgange og interne kontroller. Ved informationssystemer skelner 

man mellem to typer procesdiagrammer ift. data og system. Dataprocesdiagrammer omhandler fysiske og 

logiske procesdiagrammer. Fysisk procesdiagram handler om systemets interne og eksterne enheder, og 

strømmene ind og ud af disse enheder. Interne enheder er enten person, ting eller sted, der bearbejder 

data. Man ser hvor, hvordan og af hvem en proces udføres af, men illustrationen viser ikke noget specifikt 

hvad personen, tingen eller stedet gør. Logisk procesdiagram viser systemets forskellige processer som 

bobler, dataopbevaringssted og strømmene af data ind og ud af dette. Den logiske natur i systemet bliver 

beskrevet, hvilke opgaver som udføres dog uden nogen specifikation om af hvem og hvorhenne. 

Procesdiagram ift. system hedder System Flowchart. System Flowchart er en illustration af 

informationsprocesserne samt de relaterede operationsprocesser. Den er indeholdende den logiske og 

fysiske gengivelse af hvem, hvad, og hvordan samt hvor operations- og informationsprocesserne strømmer. 
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System Flowchart giver dermed den samlede forståelse ved at kombinere den logiske og fysiske 

procesdiagram. Man bruger informationssystemer til at forklare eksisterende systemer, eller for at 

procesoptimere. I denne sammenhæng ønsker vi at dokumentere eksisterende systemer ved brug af 

System Flowcharts23.  

En forudsætning for, at en rapporteringskæde er mere effektiv end den hidtidige er, at der skabes tillid til 

troværdigheden af de informationer, som der rapporteres om24. Det må uigenkaldelig også betyde, at 

enhver teknologisk løsning vedr. rapporteringskæde er begrænset til dette kriterium25. 

Ved brug af System Flowcharts ønsker vi at dokumentere regnskabsaflæggelsen før den lovpligtige 

indtræden af digital regnskabsaflæggelse, og regnskabsaflæggelsen efter den lovpligtige digitale 

regnskabsaflæggelse. Som det ses i det næste, så lægger Erhvervsstyrelsen op til flere muligheder for 

selskabet til at digitalisere regnskabsaflæggelsen. I det følgende er der beskrevet grafiske illustrationer i 

tilfælde med regnskabsaflæggelse i den papirbaserede, med Regnskab Basis, Regnskab Special, System-til-

system og til sidst selskabets mulighed for at udlicitere til eksternt bureau.  

7.1.4.1 Papirbaseret regnskabsaflæggelse: 

I den papirbaserede regnskabsaflæggelse udarbejder revisor/regnskabsmedarbejder regnskabsdata, hvor 

årsrapporten udskrives. Dernæst skal den godkendes og underskrives på den ordinære generalforsamling. 

Hvis årsrapporten godkendes sendes den med post ind til Erhvervsstyrelsen. 

  

                                                             
23 Ulric J. Gelinas, Jr. and Richard B. Dull, Accounting Information Systems, Seventh Edition, Thomson, South-Western, 
2008, [kapitel 4]. 
24

 Robert K. Elliott, Twenty-First Century Assurance , Audting: A journal of practise, Vol. 21, nr. 1 [139;146]. 
25 Hall, J., Information Systems Auditing and Assurance, South-Western College Publishing, 2000, [kapitel 1]. 
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Figur 4: System Flowchart over traditionel papirbaseret regnskabsaflæggelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.4.2 Regnskab Basis: 

Regnskab Basis er beregnet til små selskaber, som ikke ønsker at investere i ny software, som kan håndtere 

konvertering til XBRL-format. Det er en løsning, som Erhvervsstyrelsen udbyder, og det medvirker, at man 

blot skal gå online og indtaste sine regnskabsdata, hvorefter Erhvervsstyrelsens IT systemer genererer 

pdf.fil og XBRL.fil. Proceduren vedr. indberetning af Regnskab Basis er opbygget af tre trin: 

1. indberetningspligtige logger på www.virk.dk med sin digitale signatur eller NemID, og herefter 

indtaster manuelt ønskede regnskabsdata. Regnskab Basis henter automatisk oplysninger, som 

allerede er registreret i Erhvervsstyrelsens systemer, hvorefter indberetningspligtige har mulighed 

for at ændre disse oplysninger, dvs. oplysninger vedr. selskabets regnskabsperiode, adresse, navn 

osv. Dernæst danner Erhvervsstyrelsens IT-systemer to filer, herunder pdf fil og XBRL fil ud fra 

taksonomi specifikation 2.0. 

2. Årsrapporten udskrives på pdf fil, og godkendes på den ordinære generalforsamling. 

3. Indberetningspligtige logger på www.virk.dk igen og indberetter godkendte årsrapport. 

  

http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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Figur 5: System Flowchart over Regnskab Basis 

 

  Kilde: Egen tilvirkning 

Til sidst modtager indberetningspligtige en e-kvittering for indberetningen. Denne e-kvittering sendes til 

den e-mailadresse, som er tilknyttet den digitale signatur eller NemID. For Regnskab Basis er det en 

mulighed at ændre og indtaste en anden e-mailadresse, hvortil e-kvitteringen skal sendes. Den 

indberettede digitale årsrapport skal ikke gengives med fysiske underskrifter, den indberetningspligtige 

indestår over for Erhvervsstyrelsen, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en eventuel revisor, jf. 

Bekendtgørelse nr. 837 § 26, stk. 5.  

7.1.4.3 Regnskab Special: 

Regnskab Special løsningen kræver, at selskabet selv sørger for at købe IT-software, der kan håndtere enten 

XBRL-format og pdf-format eller inlineXBRL-format. Herefter kan de to muligheder lagres i selskabets 

database, hvorefter den indberetningspligtige kan logge på www.virk.dk med sin digitale signatur eller 

NemID, og uploade hhv. inlineXBRL.fil eller XBRL.fil og pdf.fil. Kort tid efter modtager den 

indberetningspligtige e-kvittering på modtagelse af digital indberetning. 

  

http://www.virk.dk/
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Figur 6: System Flowchart over Regnskab Special 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Taksonomi specifikation 2.1 er en åben taksonomi, hvilket vil sige, at der er mulighed for at udvide 

taksonomien, hvis der påkræves særlig regnskabsposter efter IFRS.  

7.1.4.4 System-til-system løsning: 

Erhvervsstyrelsens tredje løsning, som de udbyder, er system-til-system løsning. System-til-system løsning 

er Regnskab Special, men tilgås uden om www.virk.dk, via et webservicekald til Erhvervsstyrelsens 

applikationsapparat. Regler og bestemmelser for system-til-system løsning er samme, som er gældende for 

Regnskab Special, med undtagelsen for muligheden for udvidelse af taksonomi vedr. særlig regnskabspost, 

når man udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, jf. Bekendtgørelse nr. 837 §§ 10, stk. 

4 & 18, stk. 2. System-til-system løsning er gunstig i den situation, hvor selskabets IT-udstyr kan håndtere 

konvertering af XBRL-format, og man derpå ønsker en direkte integration med Erhvervsstyrelsens 

modtagelsessystem.  

http://www.virk.dk/
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Figur 7: System Flowchart over system-til-system løsningen 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.4.5 Selskabets udlicitering til eksternt bureau: 

Selskabet kan også vælge at udlicitere konverteringen af regnskabsdata til XBRL-format. Det kan være 

aktuelt, når selskabet ikke har likviditet til at investere i egen software løsning, og selskabets regnskabsdata 

er enten for stor eller komplekst til at blive betjent i Regnskab Basis. Selskabet sender rå regnskabsdata til 

eksternt bureau, som herefter modtager konverteringen til enten til XBRL-format og pdf.fil eller inlineXBRL. 

Dernæst følger proceduren den samme som i Regnskab Special. 
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Figur 8: System Flowchart ved brug af eksternt bureau. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

7.1.5 Sammenfatning  

Med Erhvervsstyrelsens lancering af digital regnskabsaflæggelse, herunder XBRL, giver det selskaberne 

mange alternative muligheder. Lige fra implementering af egen XBRL software til udlicitering af XBRL 

varetagelsen til eksternt bureau. Fællestræk for alle mulighederne ift. traditionel papirbaserede 

regnskabsaflæggelse er dog, at digital regnskabsaflæggelse uigenkaldelig betyder ekstra 

arbejdshandlinger/omkostninger enten for selskabet selv eller revisor, når han forstår selskabets 

regnskabsaflæggelse.  

7.2 Revisors rolle og ansvar 
Følgende teori afsnit tager udgangspunkt i Europa-Kommissionens Grønbog. Kandidatafhandlingens fokus 

er hos revisors rolle og ansvar med særlig henblik på regnskabsaflæggelsen. Endvidere behandler afsnittet 
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outsourcing af IT, da det er et relevant emne at få afdækket ift. de valgmuligheder, der er digital 

regnskabsaflæggelse. Øvrig revisionsteori vil i afhandlingen blive anvendt, såfremt det er relevant for 

forståelsen af teksten i afhandlingen. 

7.2.1.1 Den lovpligtige revision 

Den lovpligtige revisors rolle har indenfor den nærmeste årrække været genstand for livlig debat både i 

Danmark og på verdensplan. Som følge af den nuværende finanskrise og især en række større konkurser er 

man fra forskellige sider begyndt at interessere sig for, hvordan den lovpligtige revision virker, og for 

revisors uafhængighed. Det har været problematisk at besvare disse spørgsmål på EU-plan, fordi reglerne 

om lovpligtig revision har været mangelfuld. EU havde ikke tidligere nogen fælles holdning til den 

lovpligtige revisors rolle, stilling og ansvar. En mangel på en fælles holdning fra EU, havde en negativ 

indflydelse på kvaliteten af revisionen i sin helhed.  

De foranstaltninger, der blev vedtaget internationalt og lokalt efter finanskrisen, har primært haft deres 

fokus på at stabilisere finanssystemet. I mange tilfælde har man anfægtet og grundigt analyserede den 

rolle, som pengeinstitutter, hedgefonde, vurderingsbureauer, tilsynsmyndigheder og centralbanker har 

spillet. Nu står revisionsbranchen også for skud, og revisionsfunktionens effekt på finansiel stabilitet skal 

granskes. Hvorfor det findes hensigtsmæssigt, at både revisionens rolle og dens omfang drøftes, og 

undersøges yderligere set i sammenhæng med reformerne af tilsynet med de finansielle markeder. Dette 

ses i det lys, at talrige banker led store tab, da finanskrisen var værst, det gjaldt både på de balanceførte 

poster og ikke-balanceførte poster. Det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt de gældende lov rammer er 

hensigtsmæssige og tilstrækkelige, da revisorerne har kunnet fremlægge rene revisionspåtegninger for 

deres kunder i disse perioder.   

Ligesom tilsyn og corporate governance i høj grad bidrager til finansiel stabilitet, bør revision ligeledes 

bidrage, eftersom den giver sikkerhed for rigtigheden af selskabets økonomiske forhold. Denne sikkerhed 

som revisionen giver, bør mindske risikoen for fejlinformation i regnskaberne, og således reducere 

omkostningerne forbundet med konkurs, som ellers ville blive påført selskabets interessenter og samfundet 

som helhed. En grundig og udførlig revision, er nøglen til at genoprette tillid på de finansielle markeder.  

EU Grønbogen lægger altså op til, at revision skal have en samfundsrolle, og i den forbindelse er det vigtigt 

at understrege, at revisorerne spiller en afgørende rolle, når de udfører den lovpligtige revision, eftersom 

de afgiver erklæring om, at regnskabet giver et retvisende billede. Derfor har et af kerneområderne været 

revisorers uafhængighed. Revisorers uafhængighed er beskrevet i EU's ottende direktiv artikel 2226, og i 

                                                             
26 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0087:DA:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0087:DA:PDF


En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 37 af 141 
 

 

Danmark er den reguleret i Revisorlovens §§ 24-2627. Det er en samfundsopgave som EU håber at 

revisorstanden kan løse. Erhvervslivet har såvel stillet spørgsmålstegn ved værdien af revisionen, og hvilken 

relevans denne har. Fra key stakeholders har det været vanskeligt at forstå, hvilken rolle revisionen har. Det 

har været vanskeligt at sætte sig ind i de begrænsninger revisionshandlingerne har i selve revisionen, når 

det gælder revision netop af besvigelser og ledelsens ansvar. Her har forventningskløften i samfundet og 

blandt revisormiljøet været særlig divergerende. Derfor har det været vigtigt at starte en debat om 

revisorernes uafhængighed og hvilke tiltag, der skal foretages for at sikre, at tilliden til de 

revisionserklæringer på de reviderede regnskaber ikke forsvinder.  

Fra de enkelte medlemslande i EU har der ikke været konkrete tiltag, for at sikre ovenstående problem. 

Kompetencekravene, der er anført i ottende direktiv er ikke blevet fulgt op. Endvidere er det nødvendigt at 

se på uddannelsen af fremtidens revisorer. Her er det essentielt, at pensum bliver tilpasset tidens krav, 

således at en harmonisering på denne front vil lette anvendelsen af kommissionens direktiver. Dermed vil 

key stakeholders accept af direktivernes forskrifter kunne hjælpe revisorstanden til at tilrettelægge en 

målrettet revisoruddannelse, samtidig vil det hjælpe revisorerne med at drive selskab i det indre marked. Et 

sådant initiativ på europæisk plan kunne indgå i EU’s nye handlingsprogram SOCRATES28 og ERASMUS29, om 

samarbejdsprojekter mellem universiteterne om emner af fælles interesse, der fungerer som tænketank for 

repræsentanter for den socioøkonomiske og akademiske verden inden for specifikke fagområder. 

Informationsteknologien hastige udvikling må også forventes at have en stor betydning for revisionen. Den 

kan undertiden ses som en trussel mod revisorer på grund af den vigende betydning af offentliggjorte 

regnskaber for investorer, der måske kan få finansielle oplysninger permanent ad anden vej. Den kan også 

åbne op for nye muligheder i form af attesteringsfunktioner i forbindelse med nye informationsstrømme, -

systemer og -typer, som rapporteringsorganer vil forsyne brugerne i takt med informationstidsalderens 

udvikling. Dette må få en betydning for de uddannelsesmæssige krav, der nu indgår i ottende direktiv, og 

som blev indført under hensyntagen til revision i et andet teknologisk miljø. Bl.a. af denne grund kan det 

blive nødvendigt at tilpasse eller afklare artikel 6 i ottende direktiv. 

7.2.2 Revisors forhold til IT-revisionen 

Revisorer skal i stigende grad forholde sig til IT, da det for de fleste selskaber udgør en væsentlig del af 

driften.  

                                                             
27 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117632#Kap4 
28

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1104%2801%29:DA:HTML 
29 http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/europa/livslang-laering/erasmus 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117632#Kap4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21997A1104%2801%29:DA:HTML
http://www.iu.dk/programmer-og-tilskud/europa/livslang-laering/erasmus
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Derfor skal revisor være bekendt med IT-revision, da det har en direkte indflydelse på den finansielle 

revision.  

Når revisor finder brugen af IT væsentligt, skal han foretage revisionshandlinger efter ISA 300, ISA 315 og 

ISA 330, herunder skal revisor identificere risici i den interne kontrol, herunder kunne verificere brugen af 

interne kontroller i selskabet.  ISA 315 kræver, at revisor skal opnå forståelse af selskabet og dens 

omgivelser, og revisor skal kunne vurdere de risici, der er for væsentlig fejlinformation.  Dette er særligt 

vigtigt ift. forskellige typer af selskaber, som kræver forskellige revisionshandlinger. Efter ISA 300, skal 

revisoren planlægge sin revision og hermed inddrage ISA 330, "Revisors handlinger som reaktion på 

vurderede risici".  

For at kunne eksemplificere revisors revisionshandlinger har vi i kandidatafhandlingen valgt SMV-

segmentet for at illustrere disse handlinger. Figur 9 giver et kort overblik over regnskabsklasserne. 

Figur 9: Overblik over regnskabsklasserne 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

I kandidatafhandlingen bruger vi COBIT, som er det lovpligtige framework. Det gør vi, da COBIT er et 

værktøj, som selskaberne bruger for at kunne optimere og strømline selskabets brug af IT ift. den 

overordnede strategi og god IT skik. COBIT IT kontrolmålene30 bruges til at udarbejde en revisionsplan for IT 

i selskabet, og hvor man kan se på, hvilke områder inden for IT, der skal være kontrolleres. Dog vil COBIT 

frameworket ej blive præsenteret i dybden i afhandlingen. Ved indførelsen af den lovpligtige brug af XBRL, 

vil det medføre stadig flere selskaber, vil vælge at outsource IT, herunder det digitale regnskab.   

                                                             
30 COBIT 3rd Edition Control Objectives, the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute 2000 [20] 
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Når der skal tages en beslutning vedr. outsourcing af IT, bør ledelsen i selskabet inddrage sin revisor i denne 

beslutning. Det optimale vil være, at revisor er involveret i outsourcing af processen fra et tidligt stadie, så 

denne kan deltage i udarbejdelsen af bl.a. kravspecifikationer til den outsourcede IT. Dette bør gøres, da 

outsourcing er en strategisk beslutning fra ledelsen, og det kan blive en kompleks og omkostningstung 

proces, hvis revisoren ikke inddrages fra start. Set i lyset af, at en specifik erklæring kan øge 

omkostningerne yderligere, hvis udarbejdelsen af denne erklæring ikke indgår i Service Level Agreement 

(SLA) fra begyndelsen. Omvendt, hvor erklæringskravet ikke indgår i SLAen, vil en senere udarbejdelse af 

serviceleverandørens revisor være behæftet med omkostninger. Erklæringen, der hentes i den indledende 

fase, inden beslutningen om outsourcing af IT, vil typisk være en type 1-erklæring efter ISAE 3402. Revisor 

bør også inddrages, på trods af, at den outsourcede IT ikke direkte har indflydelse på aflæggelsen af det 

finansielle regnskab, blot for dennes viden og erfaring. Hermed lægges der op til, at revisor skal vurdere 

væsentligheden af outsourcingdelen. Som nævnt tidligere, kan det være væsentlig for selskabet, men ikke 

nødvendigt for den finansielle revision.     

Figur 1031: SLA ved outsourcing af IT 

 

Kilde: Nykredit 2010 

En vigtig pointe i forbindelse med outsourcing af IT er ansvarsfordelingen; selskabet, der outsourcer, vil 

altid have det overordnede ansvar, da dette ikke kan outsources. Det er selskabet, der skal sørge for, at 

serviceleverandøren overholder lovgivning, der gælder for selskabet og krav, der er specificeret i SLAen, 

herunder kontrol og revision.  

                                                             
31 Slides af Kim Stormly Hansen, vicerevisionschef, Nykredit (ksh@nykredit.dk), d. 29. oktober 2010. 

mailto:ksh@nykredit.dk
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For, at revisor kan opnå sine revisionsmål, skal han tage højde for det kodeks/framework, som 

brugerselskabet arbejder ud fra. De aspekter, der er væsentlige for revisor i revisionen, skal til sidst 

udmunde sig i et tilstrækkeligt revisionsbevis.  

De test af kontroller, der skal foretages af revisor, skal udføres som var det brugerselskabet selv, der 

udførte test af interne kontroller af de systemer og applikationer, der er i den outsourcede IT.  

I SLAen skal ledelsen og revisor sikre sig adgang til serviceleverandørens systemer, herunder både det 

interne arbejde udført af serviceleverandørens revisor samt fra serviceleverandørens medarbejdere.  

Der skal indarbejdes procedurer, der sikrer overvågning og opfølgning på kravene i SLAen. Via disse 

procedurer kan brugerselskabet få kendskab til, hvorvidt serviceleverandøren opfylder kravene.  

Indførelsen af denne proces gør, at serviceleverandøren aktivt kan rapportere om uheld, driftsproblemer 

eller svigt af interne kontroller til brugerselskabet.  

I test af interne kontroller skal der tilsigtes, at brugerselskabets IT-sikkerhedspolitikker overholdes. 

Herunder skal revisor sikre, at der er tilstrækkelig funktionsadskillelse hos serviceleverandøren ift. følsomt 

data.   

Der er flere forhold, som selskabet skal være opmærksom på, inden de vælger at outsource dele eller hele 

deres IT-afdeling, hvor de også bør involvere deres revisor. Grunden til denne involvering er for at sikre 

selskabet får den bedst mulig rådgivning om, hvad de bør tage højde for, hvordan beslutningen om at 

outsource vil påvirke revisionen fremadrettet samt eventuelle forhold, der skal indskrives i en SLA med 

serviceleverandøren. 

Omvendt de børsnoterede selskaber i regnskabsklasse D, er der ikke et lovkrav om at anvende et kodeks for 

selskabsledelse ved outsourcing af IT for regnskabsklasse B og C. Dog vil der være nogle selskaber, som 

anvender kodeks i bestræbelsen på at opnå en bedre governance. Ved brugen af et anerkendt framework, 

kommunikerer selskabet både til sine interessenter og omverden i en terminologi, der er ens overalt.   

I ISA 402, afsnit 9-14 opstilles der krav til, hvad revisor skal forholde sig til, når denne reviderer selskaber, 

der gør brug af en serviceleverandør. Revisor skal kende de ydelser, som bliver leveret af 

serviceleverandøren, og hvilken indvirkning og betydning disse ydelser måtte have på brugerselskabets 

egne interne kontroller. Kendskab til ydelsernes udformning, og hvornår de vil blive implementeret i 

brugerselskabet er endvidere et krav for at opnå forståelse for væsentligheden af de ydelser, der 

outsources. Samtidig vil serviceleverandørens kontroller blive kontrolleret af revisor, da disse kan være 
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væsentlige for den finansielle revision og dermed regnskabsaflæggelsen. Kan serviceleverandøren og 

dennes revisor komme med tilstrækkelig dokumentation for procedurerne og arbejdsgangene i systemet, 

ville denne dokumentation kunne lette revisionen for revisor, hvilket igen kan være 

omkostningsbesparende. Revisor skal dog udøve professionel skepsis overfor det præsenterede materiale, 

der udleveres fra serviceleverandøren.  

Som led i den finansielle revision, skal revisor interviewe den IT-ansvarlige samt selskabsledelsen om, 

hvorvidt IT-strategien understøtter selskabets øvrige strategi32, og hvorledes der er sammenhæng mellem 

det sikkerhedsniveau. som ledelsen har fastsat og det reelle niveau. Når selskabet vælger at outsource 

deres IT til en ekstern leverandør, vil revisor skulle rette sin henvendelse til denne m.h.p. at opnå 

revisionsbevis omkring anvendelsen af IT. De krav, der er i ISA 315 til gennemgang af selskabets IT-strategi 

er mindre omfattende set ift. COBIT33. ISA 315 har kun fokus på de områder, som har betydning for revisors 

påtegning af det finansielle regnskab, hvorimod COBIT fokuserer på, hvorvidt selskabets IT-investeringer er 

værdiskabende. 

Er IT et væsentligt aktiv i selskabet, vil området have en større betydning for revisionsbeviset, hvilket 

medfører flere substanshandlinger for revisor, herunder kontroller af backup procedurerne, 

genskabelsesprocedurerne og funktionsadskillelse. I mindre selskaber indenfor SMV-segmentet, kan 

overholdelse af princippet om funktionsadskillelse være problematisk af strukturelle og økonomiske 

grunde.  

Selvom revisoren har indhentet en ISAE 3402-erklæring fra serviceleverandørens revisor, vil denne 

erklæring ikke udelukkende kunne danne grundlag for revisionen af dette område. Revisor skal stadig selv 

fysisk foretage test af kontroller og systemer til brug for sit revisionsbevis.  

7.2.2.1 Revisionserklæringer  

I dette afsnit vil vi gå nærmere ind på revisionserklæringerne og tilfælde, hvor erklæringen ikke kan 

fremskaffes. 

Som noget nyt er det ikke længere tilladt at bygge ovenpå en anden revisors erklæring, jf. ISA 402 – afsnit 

21. Dvs., at den revisor, som modtager en tredjepartserklæring fra serviceleverandørens revisor ikke må 

bruge erklæringen som revisionsbevis. Revisor skal i stedet bruge ISAE 3402-erklæringen som 

udgangspunkt for sin egen substansrevision. Denne ændring kommer som følge af opdateringerne af 

                                                             
32

 Høringsudkast – RS 315 af juli 2009, bilag 2, Revisionsteknisk udvalg, Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. 
33“ The IT Governance Institute”, COBIT 4.1 Excerpt, Executive Summery Framework, [13]. 
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standarderne i forbindelse med Clarity-projektet. Formålet med denne ændring er ønsket om at have 

”reasonable assurance” på begge erklæringstyper, modsat RS 3411, der arbejder med begreberne 

”begrænset og høj grad af sikkerhed”. 

ISAE 3402 er en erklæring med sikkerhed, der forudsætter, at der er et trepartsforhold, der inkluderer den 

revisor, selskabsledelsen og brugerselskabets interessenter. Revisor er den, der udarbejder erklæringerne 

jf. ISA 402, og det er ham, der indhenter tredjepartserklæringen i form af ISAE 3402 fra 

serviceleverandørens revisor. Dog er det selskabsledelsen, der har det overordnede ansvar, da dette ikke 

kan outsources. I SLAen skal selskabsledelsen definere, hvad der indgår af relevante erklæringsemner. Disse 

kan være direkte eller udsagnsbaserede erklæringsopgaver. Ved en direkte erklæringsopgave vurderer og 

måler revisor erklæringsemnet, hvorved revisor i sin erklæring skal kommunikere dette til ledelsen. 

Udsagnsbaserede erklæringer er, hvor selskabsledelsen forestår vurderingen og målingen af 

erklæringsemnet, og emneindholdet har form af et udsagn fra selskabsledelsen, der gøres tilgængeligt for 

brugerselskabets interessenter eller brugere, der er baseret på revisors erklæring. De tiltænkte brugere, er 

den persongruppe, hvortil erklæringen udarbejdes.  

Vi har hidtil fokuseret på selskabets revisor, og hvordan denne har behandlet IT-revisionen, herunder 

erklæringerne ISA 402 og ISAE 3402. En vigtig pointe er, at det er serviceleverandørens revisor, der 

udarbejder ISAE 3402 erklæringen. Vi vil i dette afsnit komme nærmere ind på serviceleverandørens 

revisors rolle med hensyn til revisionen.  

Serviceleverandørens revisor skal fokusere på procedurer og arbejdsgange i forbindelse med 

vedligeholdelse af applikationerne. Serviceleverandørens revisor skal tjekke om, der er retningslinjer og 

procedurer, som sikrer dokumentation, kvalitetsstyring, test i forbindelse med opdateringer og regler for 

Change Management. Derudover skal der være mulighed for, at systemerne kan genskabes til et tidligere 

stadie, så man ikke mister data, hvis der opstår problemer34. Helt centralt er kravet, at alt skal 

dokumenteres. Ideen er, at der ved udvikling og vedligeholdelse af applikationer skal ske godkendelse og 

ikke selvgodkendelse – altså funktionsadskillelse. Det er eksempelvis vigtigt at se, hvornår ændringer er 

blevet udført og godkendt. Hvis ændringer og godkendelse er sket samtidigt, er der stor sandsynlighed for, 

at det blot er en anden medarbejder, der har siddet ved siden af og godkendt løbende uden at have udvist 

fornøden omhu. 

                                                             
34 "IT-revision" Heilbuth, Carsten & Tjagvad, Carsten, Forlaget Thomson, 4 udgave, 2008, [205]. 
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7.2.2.2 Risici ved erklæringer med sikkerhed  

I alle tilfælde af outsourcing af selskabets processer, vil der være en forøget risiko for revisor. Grunden til 

dette er, at det er tredjemand, der skal bearbejde og behandle de outsourcede processer. Revisor vil ikke 

100 procent kunne kontrollere og overvåge tredjemands handlinger/arbejde. Hvordan skal revisor forholde 

sig, når det ikke er muligt, at kontrollere de interne kontroller hos serviceleverandøren? Hvad gør revisor, 

hvis adgangen til det fornødne data ikke er tilgængelig?  Hvilke komplikationer vil der være i den finansielle 

revision, såfremt man ikke modtager en erklæring fra serviceleverandørens revisor. Vil revisor således 

kunne opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis? Her er pointen, at revisor bør inddrages i beslutningen om 

outsourcing, så man i SLAen får aftalt, at disse emner skal være opfyldt. Men selv om det kan være 

nedskrevet i SLAen, er det ikke ensbetydende med, at denne aftale bliver overholdt. Her bør revisor 

anbefale, at der aftales en bod/forsikring for manglende overholdelse af SLAen fra serviceleverandørens 

side. Hvilke revisionshandlinger skal revisor da foretage sig? Generelt er revisor afhængig af, at 

samarbejdet med serviceleverandøren fungerer. Det eneste reelle tiltag, revisor kan gøre brug af, er at tage 

forbehold i sin påtegning. Hvis en af ovenstående kriterier ikke er opfyldt, så skal det ind som enten 

supplerende oplysninger eller forbehold i påtegningen. Dette afhænger af væsentligheden af det 

outsourcede IT for den finansielle revision.  

7.3 Sammenfatning 

Revisor skal, uanset hvilken type af selskab denne reviderer, tage højde for de samme ting i store træk. Dog 

skal vi i denne sammenhæng have ISA 315 i mente.  Problemstillingerne vil i grove træk være ens. 

Selskabet, der hører til i SMV-segmentet, står med de samme udfordringer og overvejelser som et 

børsnoterede selskab, når det gælder beslutningen om at outsource dele eller hele IT-driften, herunder det 

digitale regnskab. 

7.4 XBRL - eXtensible Business Reporting Language 

I 1999 introducerede den amerikanske revisororganisation American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) eXtensible Business Reporting Language (XBRL) til brug for strukturering og 

kommunikation af finansielle informationer35.  

XBRL er et teknisk set en videre udvikling af XML (fra Extensible Markup Language), der er et 

opmærkningssprog. XML er et format, der bruges til at udveksle informationer mellem computere. En lang 

række formater som udvidelser af XML er bl.a. XHTML og XSL. Grundtanken bag systemet er, at alle 

                                                             
35 http://web.bryant.edu/~xbrl/xbrl/history.htm 
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informationer kun skal indtastes én gang, hvorefter systemet selv kan præsentere informationen i 

forskellige formater og standarder ud fra hvilket format, der er mest anvendeligt til videre brug. 

XBRL er en teknisk standard for struktureret opmærkning af finansiel data og information. En af XBRL’s 

anvendelsesområder er som nævnt tidligere digitale årsrapporter til Erhvervsstyrelsen. XBRL’s muligheder 

rækker dog længere end den lovpligtige brug af XBRL, fx kan XBRL blive brugt til rapportering overfor  andre 

offentlige myndigheder end Erhvervsstyrelsen, herunder banker36 osv.  

Kravene til en given finansiel rapportering udtrykkes gennem en XBRL taksonomi, og selve rapporteringen 

med data udtrykkes igennem XBRL instans dokumenter. 

Med XBRL er der en unik mulighed for skabe en ubrudt digital informationskæde for finansielle data, som 

går lige fra selskabets bogholderi og ud til alle dem, der forbruger regnskabsdata. Når informationskæden 

er fuldt udbygget, vil der være store fordele for alle, der indgår i den.  

XBRL-standarden er udviklet af organisationen XBRL International37, som også arbejder for at fremme 

anvendelsen af standarden. 

Grundlæggende kan man ved brug af XBRL strukturerer og udveksle finansielle data efter standarder, der er 

målrettet bestemte rapporteringsbehov. Dertil er det relevant at understrege XBRL ikke er en ny 

bogførings- eller regnskabsstandard og, at XBRL derfor heller ikke er mere end de standarder i form af 

taksonomier, der tilkobles. Yderligere har XBRL ikke noget at gøre med realtidsrapportering og om 

selskabet i praksis kan udføre dette. XBRL er blot den tekniske løsning, der muliggør dette, og som via 

internettet giver en øget tilgængelighed for brugerne. 

Som tidligere beskrevet, er der en fremherskende opfattelse internationalt, at XBRL er fremtidens 

rapporteringsværktøj. Vi vil kort beskrive rapporteringsværktøjets tekniske aspekter, for senere at kunne 

diskutere problemstillinger ved denne rapporteringsform, og i særdeleshed revisors fremtidige rolle med 

særligt fokus på XBRL instansen. Udover indtastning af finansielle data, skal en taksonomi defineres.  

Taksonomien beskriver et regelsæt for rapportering, og udgør i sidste ende den valgte 

rapporteringsstandard. Taksonomien definerer hver enkelt indtastning eller regnskabspost, og beskriver 

yderligere en række relationer mellem posterne i taksonomien. I relation til den traditionelle årsrapport, er 

IFRS og Årsregnskabsloven eksempler på forskellige taksonomier. Andre former for taksonomier er 

relevante til andre rapporteringsopgaver og andre målgrupper. Eksempelvis kan der opsættes et specifikt 

                                                             
36

 http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/XBRL/Hvad%20er%20XBRL 
37 http://www.xbrl.org/AboutXBRL 
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element (hypercube38) til rapportering til Danmarks Statistik, hvor data fra årsrapporten rapporteres, men 

suppleres med yderligere information, fx selskabets eksportvolumen eller andet. Tilsvarende kan 

taksonomier skræddersyes til banker og kreditinstitutter, som vil efterspørge andre nøgletalsberegninger, 

fx budgettal mv. 

En af mulighederne ved XBRL er, at selskaberne i fremtiden kan rapportere til én instans. Derefter vil disse 

data være forbundet til andre databaser på kryds og tværs af myndigheder og regnskabsbrugere. De vil 

kunnet blive fremvist i det format, der imødekommer behovet fra brugeren af regnskabsdata. Brugeren vil 

formodentligt selv udarbejde taksonomier, der er tilpasset deres egne standarder. Herudover kan et 

selskab selvfølgelig udarbejde taksonomier til internt brug, måling eller styring vedr. selskabets strategi.  

7.4.1 InlineXBRL 

InlineXBRL er den nyeste version af XBRL formatet. Det er opstillet i HTML med indbygget XBRL og ligner 

papirregnskabet.  

InlineXBRL indeholder både XBRL data og præsentationen af årsrapporten. Den danske version af XBRL fra 

Erhvervsstyrelsen gør, at både Regnskab Basis og Regnskab Special er kompatible med InlineXBRL. I 

Regnskab Basis anvendes InlineXBRL som præsentationsformat, og Regnskab Special er blevet 

videreudviklet, så det er blevet muligt at aflevere årsrapporten som InlineXBRL format39. 

7.4.2 Fordele og ulemper ved XBRL 

Flere af de fordele og ulemper, der ligger i anvendelsen af XBRL, er i samme høj grad gældende, såfremt en 

anden form for internetbaseret realtidsrapportering valgtes. Vi vil igen understrege, at fokus med 

kandidatafhandlingen er revision, herunder XBRL instansen, hvorfor den efterfølgende analyse vil være 

relevant selv om tekniske eksperter i nær fremtid valgte et andet sprog eller program til at strukturere og 

kommunikere data. 

På hjemmesiden XBRL.dk40 nævnes bl.a. følgende fordele, som forskellige interessenter vil kunne opleve: 

Selskaber (dataproducenterne) 

 Automatisering af dataindsamlingsprocesserne 
 Automatiserede kontroller af finansielle data 
 Let konsolidering på tværs af softwareplatforme 
 Automatisering af rapporteringsprocesserne 

                                                             
38 http://xbrl.squarespace.com/journal/2009/6/25/interactive-information-hypercube.html 
39

 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/om_xbrl 
40XBRL Danmark – link: http://xbrl.dk/page_text.php?id=18 

http://xbrl.dk/page_text.php?id=18
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 Ét datakoncept for al rapportering: Ledelsesinformation, kreditoptagelse, hjemmeside, 
regnskabsaflæggelse, brancheforening, myndighedsrapportering 

Revisorer 

 Mere effektiv udveksling af data 
 Mulighed for at opbygge struktureret kvalitetssikring 

Investorer/kreditorer 

 Hurtig adgang til relevante data 
 Meget bedre sammenligningsmuligheder på tværs af selskaber og brancher – også internationalt 
 Automatiserede behandlingsprocesser 
 Bedre og hurtigere sagsbehandling 
 Analyseinstitutioner og informationsudbydere 
 Ingen dataindtastninger – store omkostningsbesparelser 
 Bedre datakvalitet 
 Bedre muligheder for at lave analyser 

Software- og IT-leverandører 

 Nye forretningsmuligheder: ERP-systemer, analyseværktøjer, valideringsværktøjer 

Brancheorganisationer 

 Lettere overvågning af specifikke segmenter 

Uddannelses- og forskningsinstitutioner 

 Regnskabsdata bliver lettere tilgængelig for erhvervsforskere 
 Digitale regnskaber som ny disciplin 

Myndigheder 

 Rationalisering af arbejdsgange 
 Bedre kundebetjening 
 Lettere opfyldelse af nye lovkrav 

Flere af ovenstående fordele kunne også indgå i andre rubrikker, og det står klart, at de oplagte fordele er 

én indtastning, øget tilgængelighed, øget sammenlignelighed, ressourcebesparelse, enorme 

udbygningsmuligheder med bl.a. kvalitative data. Fordelene understøttes af flere forfatters holdninger, der 

overordnet nævner, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at generere en ubrudt kæde fra 

selskabets bogholderi til alle de forskellige brugere, der bygger på den samme enkelte indtastning. Som 

eksempel kan nævnes følgende forfatter Lars J. Dymer (2004), som fremhæver samme fordel og benævner 

det i sine artikler, ”Administrative lettelser – den anden vej” og ”Digitale årsrapporter”. 

XBRL er dog ikke helt problemfri for hverken selskaberne, der skal anvende det eller for regnskabsbrugerne. 

Følgende afsnit vil kort redegøre for nogen af de problemstillinger og ulemper XBRL kan forsage.  
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Først og fremmest skal der fra den tekniske side opstilles taksonomier, som møder de af 

regnskabsbrugerne efterspurgte standarder samt er velfungerende. På grund af de administrative lettelser, 

mener forfatterne dog, at der bør være en klar interesse fra alles side til at medvirke hertil og fremme 

anvendelsen. Idet den samlede kæde af information ofte bygger på én manuel indtastning, skal der fortsat 

bevares en høj grad af kontrol omkring denne. Risikoen for fejl senere i kæden elimineres dog ved, at 

modtager af dataene ikke også skal indtaste samme data. Idet, XBRL giver mulighed for realtidsrapportering 

er der en række revisionsmæssige hensyn at iagttage, og det skal i særdeleshed nævnes at frigivne data 

ofte vil være uredigeret, når de hentes af en senere bruger. Yderligere vil der være oplysninger, som er 

revideret ud fra et finansielt hensyn, men som revisor eventuelt ikke har blåstemplet på andre områder, 

selvom det vedrører samme genstand. Dette vil bl.a. kunne opstå ved en selskabs produkter, hvor selskabet 

vil udlægge informationer om produktets indehold af råvarer, dets vægt eller andet nogen måtte 

efterspørge, men som ikke revideres på lige fod med produktets finansielle del. 

Ulemperne kommer dermed som følge af flere af fordelene, men det står samtidig klart, at det formentlig 

ikke er XBRL, som system, der skaber risikomomenterne, men snarere, at det er overgangen til 

realtidsrapportering og den øgede eller måske fulde tilgængelighed. Det kan tænkes, at der vil være en 

risiko for, at eksempelvis kapitalmarkederne, som er de, der oftest efterspørger realtidsrapportering, 

reagerer på information, der ikke opfylder de gængse kvalitetsmæssige krav om relevans og pålidelighed 

som følge af, at dataene kan være ureviderede. 

7.4.3 XBRL internationalt og i Danmark 

Idet XBRL er et nyt programmeringssprog, er der selvfølgelig enormt mange tilpasninger af software m.m., 

som skal gøres inden rapporteringsformatet kan blive udnyttet i dets fulde potentiale.  

 

Kina var det første land i verden til at muliggøre modtagelse af XBRL filer fra myndighedernes side tilbage i 

2003, og i dag er det obligatorisk at indsende XBRL regnskaber for de selskaber, der er noteret på Shanghai 

Stock Exchange. Yderligere har en række andre landes myndigheder søsat XBRL projekter, herunder blandt 

andre de skandinaviske lande, USA, Japan, Italien, Spanien, Holland og Australien. SEC i USA har iværksat et 

pilotprojekt, hvor børsnoterede selskaber kan indsende regnskaber i XBRL format.  

7.4.4 Opmærknings niveauer 

I dette afsnit vil forfatterne kort beskrive de forskellige opmærkningsniveauer, der er ved anvendelse af 

XBRL. Dette gøres for at give læseren et indblik i, hvad clob-opmærkninger er samt hvilke niveau af detaljer 
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det kræves, jo højere niveau af opmærkning man ønsker. Afsnittet tager udgangspunkt i den amerikanske 

beskrivelse af opmærkningsniveauer efter SECs beskrivelse41.  

Hvad er fodnote opmærkningskravene i henhold til SECs regler? SEC har foreslået en regel, der identificerer 

fire niveauer af opmærkning: 

1. hver komplet fodnote er kodet som en enkelt blok af tekst, 

2. alle væsentlige regnskabsmæssige politikker og fodnoter indenfor anvendt regnskabspraksis er 

kodet som en enkelt blok af tekst, 

3. hver tabel indenfor hver fodnote er opmærket som en separat tekstblok, og 

4. indenfor hver fodnote, hvert beløb er separat markeret (dvs. pengeværdi, procent og antal), og 

hver videregivelse af narrativer kræver, at disse offentliggøres af US GAAP (eller IFRS, som udstedt 

af IASB, hvis relevant), og kommissionens forordninger kræves separat opmærket. 

7.4.4.1 1. Opmærknings niveau (clob-opmærkning) 

Iflg. SECs regler er opmærkning af hver komplet fodnote som enkelte blokke af tekst, en opmærkning i 

niveau 1. Clob-opmærkning kan også bestå af indlejring af HTML-opmærkninger til formaterings formål. 

Ved brug af clob-opmærkninger, er XBRL opmærkninger placeret rundt om en blok af tekst eller tal. Den 

enkle proces med clob-opmærkninger af en note til finansieringsformål vil bestå af følgende steps: 

1. Vælg den blok af tekst, du ønsker at opmærke. Dette kunne være et notat, der forklarer selskabets 

anvendelse af dagsværdi eller deres offentliggørelse af fondsaktiver. 

2. Vælg opmærkningstekstblokken fra XBRL taksonomien og opret din tekstblok i det XBRL 

opmærkede software, der er valgt. 

7.4.4.2  2. Opmærknings niveau  

Niveau 2 opmærkning kræver, at alle væsentlige regnskabsmæssige politikker indenfor anvendt 

regnskabspraksis opmærkes som en fodnote i enkelte blokke af tekst. Den opmærkningsmetode svarer til 

den samme som i niveau 1. 

7.4.4.3 3. Opmærknings niveau  

Niveau 3 opmærkning bør betragtes som en del af opmærkningen i 4. niveau. Enhver tabel, i enhver 

fodnote opmærkes som en separat tekstblok og kombineres med alle de krav, som der er i niveau 4 som 

beskrevet nedenfor. 

                                                             
41 http://hitachidatainteractive.com/2008/10/15/level-1-block-tagging-vs-level-4-deep-tagging-an-xbrl-illustration/ 
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7.4.4.4 4. Opmærknings niveau 

På niveau 4, som gælder for alle selskaber, efter deres første år med clob-opmærkninger, kræver SECs 

foreslåede regel, at selskaberne opmærker hver note. Indenfor hver note, pengeværdi, procentdel eller 

talværdi skal der være en XBRL anvendt opmærkning, men det er ikke nødvendigt, at bevare det 

oprindelige format eller layout, da det antages, at hvis niveau 4 opmærkning er tilgængelige, så niveau 1 

opmærkning også til stede. 

Hvis selskabet følger IFRS regler, som der er udstedt af IASB, skal IFRS oplysninger være opmærkede. 

Selskaberne kan også vælge at videregive yderligere oplysninger i detaljerede fodnoter, der overstiger 

minimumskravene fra US GAAP. 

Niveau 4 opmærkning, betyder en forberedelse af en XBRL opmærkning for: 

1. hvert eneste nummer, pengeværdi, procent, etc. indeholdt i en fodnote, 

2. alle myndighedens krævede oplysninger, og 

3. Selskabsspecifikke oplysninger, der er mere vidtgående end myndighedernes krav. 

Det tredje element er ikke specifikt krav i den foreslåede regel fra SEC, men regnskabsaflæggere kan 

frivilligt inkludere dem i deres XBRL instans. 

7.4.4.5 Opsummering 

Clob-opmærkninger er m.a.o. at opmærke en tekst eller en numeriske fremstilling fra en note med et 

finansieringsformål, og derefter tilføje en opmærkede tekstblok til oplysningerne. XBRL instans dokumentet 

skal være i overensstemmelse med reguleringen det første år vedr. opmærkningskrav, men vil ikke give 

yderligere oplysninger om selskabet.  

Niveau 3 opmærkning, der kræves i det andet år, placerer hvert tabel, der forekommer i en note til et 

separat element. Niveau 4 opmærkning, kræves også i det andet år, og kræver en detaljeret opmærkning af 

noterne, herunder hvert separat markeret beløb (dvs. pengeværdi, procent og antal) hver videregivelse af 

narrativer kræver at disse offentliggøres af US GAAP (eller IFRS, som udstedt af IASB, hvis relevant), og 

kommissionens forordninger kræves separat opmærket. 

7.4.4.6 Opmærkningsniveau i Danmark 

Selskaberne i Danmark vil med den løsning, som er præsenteret af Erhvervsstyrelsen, kun i første omgang 

stå overfor opmærknings niveau 1, m.a.o. clob-opmærkningerne. Her er det præcist beskrevet i 

indsendelsesbekendtgørelsen nr. 837 § 15. Løsningen med clob-opmærkninger i Danmark er kun ment som 

en overgangsperiode, dog er der ingen endegyldig deadline for overgangsfasen.  
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8 Fase 3 

8.1 Empiri 

I nærværende afsnit vil afhandlingens empiriske data blive præsenteret. Dette har til formål at belyse, 

hvorvidt afhandlingens hypoteser kan valideres. Til dette vil den hypotetisk-deduktive metodologi blive 

anvendt.  

Ved den hypotetisk-deduktive metode, udledes forudsigelser ud fra vores hypoteser. Igennem de empiriske 

data dannes der observationer, der efterprøves m.h.p. verifikation eller falsifikation af hypoteserne i 

kandidatafhandlingen. 

Der er til formålet både anvendt primære data og sekundære data. De primære data er udarbejdet ud fra 

kvantitative spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews af de implicerede key stakeholders. Ift. 

primære data, så er fokus lagt på kendskab til digitalisering af regnskabet, parathed mht. digital 

regnskabsaflæggelse, udfordringer ved digitaliseringen af selskaberne i Danmark og selskabernes 

løsningsmuligheder. Til indsamlingen af data vedr. spørgeskemaundersøgelserne, er internetværktøjet 

Enalyzer – Survey Software42 blevet anvendt. 

Sekundære data i kandidatafhandlingen er tidligere undersøgelser, artikler og litteratur indenfor 

kandidatafhandlingens emneafgrænsning. Her lægges bl.a. vægt på IT-parathed, IT-sikkerhed og 

digitaliseringen af danske selskaber, med særlig vægt på digitaliseringen af regnskaber, herunder XBRL.  

8.2 Primære data 

I nærværende afsnit vil vi præsentere afhandlingens empiriske data. Først præsenteres resultaterne af de 

kvantitative data, som består af de spørgeskemaundersøgelser vi har foretaget vedr. digitale regnskaber. 

Her har vi foretaget to undersøgelser. Den ene er rettet mod selskaber i regnskabsklasse B, der er den 

første gruppe af selskaber i Danmark, som lovpligtigt skal indberette deres årsrapporter digital. Den anden 

undersøgelse er rettet mod revisionshuse, konsulentselskaber, bogholderier og selskaber, der yder 

regnskabsassistance m.fl. 

Efterfølgende vil det kvalitative datasæt blive præsenteret. Det kvalitative datasæt, består af interview 

foretaget m.h.p. at afklare de forskellige key stakeholders holdninger og synspunkter vedr. digital 

regnskabsaflæggelse. Følgende key stakeholders er blevet interviewet, da forfatterne mener, at disse er 

                                                             
42 http://www.enalyzer.dk/ 

http://www.enalyzer.dk/
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væsentlige og repræsentative for at afdække kandidatafhandlingens problemformulering; FSR – Danske 

Revisorer, Piaster Revisorerne43, Finansrådet, Håndværksrådet44 og Erhvervsstyrelsen. 

8.2.1 Kvantitative data  

Formålet med kvantitative undersøgelser er at få afdækket kendskabet til digitale regnskabsaflæggelse 

samt parathed og udfordringer ved digitale regnskaber, som nævnt ovenstående. Et andet aspekt ved de to 

undersøgelser er at vise et øjebliksbillede af, hvordan det reelt forholder sig hos de implicerede parter ift. 

digital regnskabsaflæggelse. Vi har delt de to undersøgelser op i grupperinger, hvoraf ’Gruppe I’ består af 

selskaber i regnskabsklasse B, og ’Gruppe II’ består af selskaber indenfor revision, konsulentvirksomhed, 

bogholderi og regnskabsassistance m.fl. 

8.2.1.1 Spørgeskemaundersøgelsernes præmisser  

Nedenstående cirkelfigurer viser præmisserne for spørgeskemaundersøgelserne. Som det fremgår af figur 

11 så er 4980 selskaber i regnskabsklasse B blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvoraf 347 har 

valgt at gennemføre undersøgelsen, og det svarer til 7 pct. af de adspurgte. Ydermere ses det, at 31 

deltager ikke har færdiggjort spørgeskemaet, som svarer til 1 pct. af respondenterne.  

For gruppen af selskaber, der består af revision, konsulentvirksomhed, bogholderi, regnskabsassistance 

m.fl. ser tallene således ud; der er samlet inviteret 3245 respondenter, her har 207 valgt at deltage. Dette 

svarer til en gennemførelsesprocent på 6 pct. Af gruppen ’ufuldstændige’ besvarelser er der 18 i alt, som 

svarer til en procentdel på 1 pct. 

Gældende for begge grupper er, at der er en væsentlig del af de adspurgte selskaber, der ikke har besvaret 

spørgeskemaet. For ’Gruppe I’ er dette 86 pct., og for ’Gruppe II’ er det 87 pct. Af antal adspurgte, der ikke 

ønsker at deltage, er det gældende for begge grupper, at denne procentdel er på 6 pct. Den store 

procentdel af ’ikke besvaret’ og ’vil ikke deltage’ skyldes, at kendskabet til XBRL og digitale regnskaber er 

yderst begrænset, hvorfor mange ikke deltager, da de mener, at de ikke kan bidrage. Dog mener vi, at 

undersøgelserne er repræsentative i den forstand, at svarresultaterne svarer til resultaterne i sekundære 

data. Dette vil blive præciseret senere i præsentationen af sekundære data.  

  

                                                             
43

 http://www.piaster.dk/ 
44 http://www.hvr.dk/Default.aspx 

http://www.piaster.dk/
http://www.hvr.dk/Default.aspx
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Figur 11: Spørgeskemaundersøgelse blandt selskaber i regnskabsklasse B. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 12: Spørgeskemaundersøgelse blandt selskaber indenfor Revision, Konsulentvirksomhed, Bogholderi og 

Regnskabsassistance m.fl. 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.2.1.2 Motiveret spørgeskemaundersøgelse 

I nærværende afsnit vil selve spørgsmålene til de to grupperinger blive beskrevet, og der vil kort 

argumenteres for valg af spørgsmålssæt til de to grupper af respondenter.  
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Hovedvægten i de to spørgsmålssæt er kendskabet til digitale regnskaber, med særlig fokus på den 

lovpligtige brug af XBRL. Her er formålet at få afdække, hvorvidt de forskellige parter er parate til 

indførelsen af digitale regnskaber. En væsentlig faktor for udbredelsen af XBRL, er kendskabet til XBRL og 

derfor vigtigt at få afdækket. En anden vigtig faktor, er de implicerede parters vurderinger af udfordringer 

og mulige komplikationer ved indførelsen af den lovpligtige brug af XBRL. Dette kan være en væsentlig 

indikator for, hvorvidt overgangen til digitale regnskaber vil forløbe gnidningsfrit eller om der forventes, at 

der skal sættes flere ressourcer ind for at opfylde lovkravet af bekendtgørelse nr. 837. Integrationen med 

det offentlige afspejles i de to gruppers spørgsmål nummer 6. Et af hovedargumenterne fra Erhvervs- og 

Vækstministeriets side, for at indføre digitale regnskaber er at skabe vækst i Danmark, og dette gøres til 

dels ved at digitalisere selskabernes kommunikation med det offentlige. 

’’Det er regeringens målsætning, at al relevant skriftlig kommunikation mellem selskaber og det offentlige foregår 

digitalt senest i 2012. Dette skal bidrage til at sikre vækst og fremgang for dansk erhvervsliv i en stadig mere global og 

digital verden45’’.  

Afslutningsvis har vi valgt at fokusere på de løsningsmuligheder, der er for at aflægge årsrapporten digitalt. 

Der er ikke specifikt lagt vægt på de forskellige softwareløsningsmodeller til XBRL, som er udbudt på 

markedet. Det vil kort blive gennemgået senere i afhandlingen. Det overordnet er at få afdækket, hvorledes 

selskaberne i de to grupperinger vil gribe den digitale regnskabsaflæggelse an.  

Nedenstående følger de spørgsmål, der er stillet til de to grupper: 

Gruppe I: Selskaber i regnskabsklasse B 

1. Type af virksomhed/branche?   

2. Antal ansatte i selskabet?    

3. Demografi?    

4. Hvilken regnskabsperiode/balance dato har selskabet?   

5. Hvad er jeres kendskab til digitale regnskaber (XBRL)?     

6. Benytter selskabet sig af andre digitale løsninger med det offentlige?   

7. Vurder niveauet af udfordringer ved digitaliseringen af regnskabsaflæggelsen (lovpligtig brug af 

XBRL)? 

8. Hvilke udfordringer ser selskabet ved digitalisering af årsregnskaber (lovpligtig brug af XBRL)?  

9. Hvilken af følgende muligheder vil I benytte jer af, når I skal til at aflægge digitale regnskaber?  

                                                             
45

 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20101/lovforslag/l139/20101_l139_som_fremsat.pdf - (Det tidligere Økonomi- og 
Erhvervsministerium) 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20101/lovforslag/l139/20101_l139_som_fremsat.pdf
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Gruppe II: Revision, Konsulentvirksomhed, Bogholderi og Regnskabsassistance m.fl. 

1. Type af virksomhed?    

2. Antal ansatte i selskabet?    

3. Demografi?    

4. Hvad er jeres kendskab til digitale regnskaber (XBRL)?    

5. Hvorvidt vurderer I, at jeres kunder er parate til at aflægge deres regnskaber digitalt?  

6. Assisterer I jeres kunder, i andre digitale løsninger med det offentlige, angiv gerne flere svar?  

7. Vurder niveauet af udfordringer ved digitaliseringen af regnskabsaflæggelsen (lovpligtig brug af 

XBRL)? 

8. Hvilke udfordringer ser I ved digitaliseringen af regnskaber (lovpligtig brug af XBRL)?  

9. Hvilke muligheder forventer I at benytte/hvilke benytter I på forhånd, når I sammen med jeres 

kunder skal til at aflægge digitale regnskaber?  

8.2.1.3 Et sæt spørgsmål – to perspektiver 

Trods spørgsmålenes ensartethed, skal de ses ud fra to forskellige perspektiver. De to grupper 

repræsenterer hver forskellige key stakeholders. Derved er deres holdninger og synspunkter ligeledes 

differentieret.  

Fra selskabernes side, er det selvfølgelig vigtigt at få afklaret, hvorvidt der ligger en ekstra administrativ 

byrde i indførelsen af XBRL og om, hvorvidt deres nuværende ressourceforbrug skal udvides enten i form af 

personel eller IT-ressourcer. Derudover er det vigtigt for selskaberne i Gruppe I at få afdækket, hvorvidt 

XBRL løsningen er noget de kan håndtere inhouse eller om de skal outsource digital regnskabsaflæggelse.  

For selskaberne i Gruppe II er det en væsentlig faktor at få afklaret, hvorvidt deres procedurer og 

arbejdsgange bliver ændret betydeligt, og om de på sigt ser en besparelse. Målet fra myndighedernes side 

er på sigt at effektivisere og optimere arbejdsgangene hos det offentlige og hos de enkelte selskaber. Noget 

andet er, at der er et stykke vej før vi når den fulde digitalisering af det offentlige og de enkelte selskaber. 

Hertil ønsker revisionsbranchen en hurtigere afklaring på overgangsfasen. Endvidere er det vigtigt at få 

afklaret, hvorvidt deres kunder er klar til at konvertere deres regnskaber til XBRL og, hvilke forventninger 

kunderne har til revisorerne og omvendt. Dette er nogle spørgsmål key stakeholders, som skal have 

overvejet indenfor nærmest fremtid, hvis de ikke allerede har gjort det. En nærmere analyse af 

forventningerne til digitale regnskaber følger i kandidatafhandlingen, herunder Fase 4 – analyse.   
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8.2.2 Kvalitative data 

Kvalitative data i afhandlingen består som nævnt ovenstående af interviews med forskellige key 

stakeholders, der hver repræsenterer deres aktørgruppe. Key stakeholders er selskaber, revisorer, 

regnskabsbrugere samt myndigheder. Blandt aktører vi har interviewet er; FSR – Danske revisorer, Piaster 

Revisorerne, Finansrådet, Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen. Der er for hver enkel aktør udarbejdet et 

specifikt spørgsmålssæt, der er relevant og centralt for kandidatafhandlingen. Nedenstående følger en kort 

præsentation af de interviewede parter og, hvilke key stakeholders de repræsenterer. 

FSR – Danske revisorer: er en brancheorganisation for revisorer i Danmark. Foreningen varetager 

revisorernes interesser fagligt og politisk. FSR - danske revisorer dækker hele revisorbranchen, og har 6.000 

personmedlemmer, som repræsenterer 800 medlemsselskaber46.  

Piaster Revisorerne: er et mindre revisionshus i Birkerød. Selskabet beskæftiger 19 medarbejdere, og af 

disse er der 4 statsautoriseret og 1 registreret revisor. Deres kernekompetencer er indenfor revision, 

regnskab, økonomi og SKAT47.  

Fælles for disse to aktører er, at de repræsenterer revisorerne i kandidatafhandlingen. Deres holdninger og 

synspunkter er derfor essentielt for afdækningen af problemformuleringen i afhandlingen. FSR – Danske 

Revisorer har været en vigtig samarbejdspartner for Erhvervsstyrelsen i lovforarbejdningerne til 

bekendtgørelse nr. 837. FSR – Danske Revisorer er den største brancheorganisation for revisorer i Danmark. 

Det i sig selv gør dem til en vigtig aktør. Piaster Revisorerne, herunder Steen Dahl Andersen, er et 

revisionshus, der er meget involveret i, hvad der rører sig i revisionsbranchen. Steen Dahl Andersen har 

forelæst på cand.merc.aud. studiet og tidligere på SR-akademiet48, og han er derfor ligeledes en aktør, hvis 

mening er relevant. Samtidig er Piaster Revisorerne blandt de mindre revisionshuse, som især står med 

udfordringen ved digitale regnskaber.  

Finansrådet: Finansrådet er en interesseorganisation for bankerne i Danmark. Deres medlemmer er 

banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker. De er tæt på politiske 

processer, og spiller en aktivt og målrettet rolle med i de politiske beslutninger, som har betydning for 

deres medlemmers forretningsvilkår49. 

                                                             
46 http://fsr.dk/Om%20os 
47 http://www.piaster.dk/ 
48

 http://www.fsr.dk/Kurser/SR-Akademiet 
49 http://www.finansraadet.dk/om-os.aspx 
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Finansrådet repræsenterer regnskabsbrugeren i kandidatafhandlingen, herunder pengeinstitutter. For dem 

er der en klar fordel at hente på sigt. XBRL formatet kan bl.a. hjælpe pengeinstitutterne til at automatisere 

deres kreditvurderingsprocesser. Nedenfor ses en graf over, hvordan forskellige regnskabsbrugere vægter 

årsrapporten. Brugerne har på en skala fra 1-5 vurderet i hvilket omfang årsrapporten vægtes som 

informationskilde. Det ses, at bankerne er den gruppe af regnskabsbrugere, der vægter årsrapporten mest, 

hvorfor det i kandidatafhandlingen er vigtigt at have deres meninger og holdninger med.  

Figur 13: Oversigt over regnskabsbrugerens vægtning af årsrapporten. 

 

Kilde: PricewaterhouseCoopers50. 

Endvidere har Finansrådet været aktiv i lovforarbejdningerne til bekendtgørelse nr. 52. Derfor er deres 

holdninger og synspunkter ligeledes væsentlige. 

Håndværksrådet: Håndværksrådet er en hovederhvervsorganisation for små og mellemstore selskaber. 

Siden deres stiftelse i 1879, har deres hovedformål været at sikre Danmarks små og mellemstore selskaber 

de bedste betingelser for at drive selskab. Samlet repræsenterer de mere end 20.000 små og mellemstore 

selskaber51. Håndværksrådet har en særlig interesse for kandidatafhandlingen, da de beskæftiger sig med 

problemstillinger som SMV-selskaber står overfor. De er relevante at inddrage, da SMV-selskaber står 

overfor en stor udfordring ift. at håndtere digital regnskabsaflæggelse. Håndværksrådet har ligeledes været 

aktiv i lovforarbejdningerne til bekendtgørelse nr. 52, og derpå har de en holdning vedr. digital 

regnskabsaflæggelse.   

                                                             
50

 http://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf 
51 http://www.hvr.dk/om-h%C3%A5ndv%C3%A6rksr%C3%A5det.aspx 

http://www.pwc.dk/da/publikationer/assets/aarsrapportanalysen.pdf
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Erhvervsstyrelsen: Erhvervsstyrelsen hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og arbejder for at skabe 

vækst gennem regulering, digitale løsninger, adgang til erhvervsdata, moderne kommunikationsteknologier 

og internationalt samarbejde52. 

Hvorfor Erhvervsstyrelsen er en vigtig aktør beskrives bedst med deres digitaliseringsstrategi: 

’’Med den nye digitaliseringsstrategi bliver der for alvor sat skub på at anvende digitalisering til at forny den offentlige 

sektor og gøre den mere effektiv. Danskernes parathed og den offentlige sektors digitale førerposition skal bruges til at 

tage de næste store skridt på den digitale vej til fremtidens velfærd’’53. 

’’Digitale regnskaber åbner op for nye muligheder. For aktionærer, analytikere og banker vil digital indberetning af 

årsrapporter indebære en forbedret adgang til regnskabsdata. Myndighederne vil naturligvis også kunne anvende 

disse data, bl.a. i kontroløjemed’’
54

. 

8.3 Præsentation af primære data 

Følgende afsnit omhandler præsentation af resultater fremkommet ved vores spørgeskemaundersøgelse 

for gruppe I: selskaber i regnskabsklasse B. 

8.3.1.1 Branche – Type af virksomhed 

Af respondenterne blandt gruppe I svarer 24 pct. at de opererer indenfor handel og transport. Den største 

gruppe af respondenterne på 29 pct. svarer, at de arbejder indenfor en anden branche end de kategorier, 

der er stillet. En stor del af disse arbejder indenfor ejendomsbranchen og finansiering og IT-virksomhed. En 

mere uddybende liste over denne gruppe findes i bilag ved liste A.1. Den tredje største gruppe på 15 pct. af 

respondenterne findes i industribranchen. Herefter følger selskaber i bygge og anlæg på 13 pct. Dernæst 

følger respondenter indenfor brancherne information og kommunikation og erhvervsservice på hhv. 11 pct. 

og 8 pct. Endvidere findes en grafisk fremstilling af de forskellige grupper i bilag A ved figur A.1.  

8.3.1.2 Antal ansatte i selskaberne 

Af respondenterne svarer 45 pct. at de beskæftiger op til 10 medarbejdere. Dette afspejler også selskaber 

der er i regnskabsklasse B. 18 pct. af respondenterne svarer, at de har ansatte mellem 11-25. 14 pct. svarer 

at de har medarbejdere mellem 26-50. Diagrammet afspejler det billede af regnskabsklasse B selskaber, 

som forventes og grafen kan ses i bilag A ved figur A.2.  

                                                             
52 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/omerst 
53

 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/digitaliseringsstrategien 
54 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/regnskab_2_0 
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8.3.1.3 Fordelingen af selskaberne efter demografi 

Som forventet er den største gruppe af respondenterne lokaliseret i Hovedstadsregionen på 35 pct., og 14 

pct. på Sjælland. Disse danner tilsammen den største gruppe på 49 pct.  Midtjylland og  Syddanmark udgør 

hhv. 25 pct. og 19 pct. Sidst følger 8 pct. af respondenterne i Nordjylland. Fordelingen af de øvrige 

selskaber er som ventede, og kan ses i bilag A ved figur A.3. 

8.3.1.1 Hvilken regnskabsperiode/blancedato har virksomheden 

Her er som forventede en overvægt af selskaber, der har balancedato d. 31. december, og grafen kan ses i 

bilag A ved figur A.4. 

8.3.1.2 Selskabernes kendskab til XBRL 

Af respondenterne svarer kun 9 pct. at de i overvejende eller høj grad kender til XBRL. Hvorimod hele 49 

pct. svarer, at de intet kendskab har til XBRL, og 27 pct. af respondenterne har lidt grad af viden ift. XBRL. 

Den midterste gruppe, der har nogen grad af viden vedr. XBRL består af 15 pct.   

Figur 14: Gruppe I: Selskabernes kendskab til XBRL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.1.3 Selskabernes vurdering af niveauet for udfordringer ved den lovpligtige brug af XBRL 

til digital regnskabsaflæggelse 

Af respondenterne svarer 34 pct. at de ikke kan vurdere niveauet af udfordringer ved indførelsen af den 

lovpligtige brug af XBRL. 14 pct. af respondenterne vurderer, at niveauet af udfordringer er i overvejende 

eller høj grad. 24 pct. vurderer, at niveauet er overkommeligt. Det skal bemærkes, at der er 28 pct. af de 

respondenter svarer, at der kun er lidt eller ingen grad af udfordringer ved XBRL. 
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Figur 15: Gruppe I: Selskabernes vurdering af niveauet for udfordringer ved den lovpligtige brug af XBRL til digital 

regnskabsaflæggelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.1.4 Andre offentlige indberetninger som selskaberne benytter 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar ift. spørgsmålet om, hvorvidt de benytter andre 

digitale løsninger med det offentlige. Diagrammet viser, at 93 pct. af respondenterne indberetter momsen 

digitalt, og 80 pct. indberetter deres SKAT via den digitale løsning. 51 pct. af selskaber indberetter told og 

afgifter til det offentlige.  ’Andet’, der indberettes digitalt til det offentlige består af 7 pct., herunder løn og 

feriepenge.  

Figur 16: Gruppe I: Andre offentlige indberetninger som selskaberne benytter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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8.3.1.5 Typer af udfordringer som selskaberne vurderer ved XBRL 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar ift. spørgsmålet om, hvilke udfordringstyper de 

ser ved digitaliseringen af årsregnskaberne. 40 pct. af respondenterne kender ikke til løsningerne udbudt af 

det offentlige. Ca. 1/3 af respondenterne mener, at der vil komme en forøgede økonomisk omkostning, og 

implementeringen af nyt software vil blive en udfordring. 1/4 af respondenterne vurderer at 

brugervenligheden med det offentlige er besværlig, samt at informationen og supporten fra det offentlige 

er en udfordring. 17 pct. af de adspurgte, der har svaret på spørgsmålet, vurderer, at det kræver 

efteruddannelse af medarbejdere eller at deres egen tekniske kunnen er en udfordring.  

Figur 17: Gruppe I: Typer af udfordringer som selskaberne vurderer ved XBRL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

7 pct. mener, at det offentliges IT-sikkerhed er en udfordring, og 6 pct. vurderer, at de skal have personlig 

kontakt med en medarbejder fra det offentlige alligevel. 1/5 af respondenterne ser andre udfordringer ved 

digitaliseringen af årsregnskaberne. Her vurderer hovedparten, at det er revisors opgave. 
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8.3.1.6 Hvilke løsningsmuligheder vil selskaberne benytte sig af, når de skal aflægge deres 

regnskaber digitalt 

Langt størstedelen af respondenterne vil give opgaven videre til deres revisor. Hele 73 pct. mener, at det er 

en opgave de vil betro deres revisor. 14 pct. af de selskaber, der har besvaret spørgsmålet, vil selv gøre 

brug af Regnskab 2.055 via Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning. 10 pct. vil udlicitere opgaven til et 

eksternt bureau. 

Figur 18: Gruppe I:Hvilke løsningsmuligheder vil selskaberne benytte sig af, når de skal aflægge deres regnskaber 

digitalt 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.2 Gruppe II – Selskaber inden for Revision, Konsulentvirksomhed, Bogholderi, 

Regnskabsassistance m.fl. 

Følgende afsnit omhandler præsentation af resultater fremkommet ved vores spørgeskemaundersøgelse 

for gruppe II: selskaber indenfor revision, konsulentvirksomhed, bogholderi, regnskabsassistance m.fl. De 

kommende grafer illustrerer de svarresultater vi har modtaget på de stillede spørgsmål under afsnit 8.2.1.2. 

8.3.2.1 Branche – Type af virksomhed 

Af respondenterne blandt gruppe II svarer 31 pct., at de opererer indenfor regnskabsassistance. Næststørst 

respondentgruppe er bogholderibranchen på 29 pct. Derefter følger svarprocent på 20 pct. og 15 pct. for 

hhv. revision og konsulentvirksomhed. Som femte og sidste svarmulig er ’andet’. Grafisk fremstilling og liste 

kan ses under bilag B for hhv. figur B.1 og liste 1.B.  
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8.3.2.2 Antal ansatte i selskaberne 

Af respondenterne svarer 90 pct., at de beskæftiger op til 10 medarbejdere. Dernæst kommer 7 pct. af 

respondenterne, der har ansatte mellem 11-25. Grafisk fremstilling kan ses under bilag B ved figur B.2.  

8.3.2.3 Fordelingen af selskaberne efter demografi 

Som forventet er den største gruppe af respondenterne lokaliseret i Hovedstadsregionen på 38 pct. og 21 

pct. på Sjælland. Tilsammen danner de den største gruppe på 59 pct. 18 pct. af respondenterne er 

lokaliseret i Syddanmark samt 15 pct. i Midtjylland. 8 pct. af respondenterne er fra Nordjylland. Fordelingen 

af de øvrige selskaber er som ventede, og graf kan ses under bilag ved figur B.3.   

8.3.2.4 Selskabernes kendskab til XBRL 

Af respondenterne svarer kun 23 pct., at de i overvejende eller høj grad kender til XBRL. Hvorimod hele 53 

pct. svarer, at de intet eller lidt grad af kendskab har til XBRL Den midterste gruppe, som har nogen grad af 

viden ift. XBRL består af 24 pct.   

Figur 19: Gruppe II: Selskabernes kendskab til XBRL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.2.5 Selskabernes vurdering af om deres kunder er parate til digital regnskabsaflæggelse 

49 pct. af respondenterne har svaret, at de vurderer deres kunder i ingen eller lidt grad er parate til at 

aflægge regnskaber digitalt. Når det kommer til at være parate i høj grad eller gør det allerede, så er 

svarprocenten samlet på 14 pct. 8 pct. af selskaberne ved ikke om deres kunder er parate til at aflægge 

regnskaber digitalt. 
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Figur 20: Gruppe II: Selskabernes vurdering af om deres kunder er parate til digital regnskabsaflæggelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.2.6 Andre offentlige indberetninger som selskaber assisterer deres kunder med 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar ift. spørgsmålet om, hvorvidt de benytter andre 

digitale løsninger med det offentlige. Diagrammet viser at 97 pct. af respondenterne indberetter momsen 

digitalt, og 88 pct. indberetter deres SKAT via den digitale løsning. 77 pct. af selskaber indberetter løn 

digitalt til det offentlige.  Endvidere er der 42 pct. og 44 pct. af respondenterne for hhv. Danmarks Statistik 

og sygepenge, som assisterer deres kunder i digital indberetning til offentlige. Respondenterne har ikke 

svaret ’andet’. 

Figur 21: Gruppe II: Andre offentlige indberetninger som selskaber assisterer deres kunder med 

 

Kilde: Egen tilvirkning 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 64 af 141 
 

 

8.3.2.7  Selskabernes vurdering af niveauet for udfordringer ved den lovpligtige brug af XBRL 

til digital regnskabsaflæggelse 

32 pct. af respondenterne mener, at der er nogen grad af udfordringer ved brug af XBRL, mens 34 pct. 

synes, at der er overvejende høj grad af udfordringer. 17 pct. finder det mindre eller ingen udfordringer ved 

at anvende XBRL til digital regnskabsaflæggelse, hvorimod 17 pct. ’ved ikke’.  

Figur 22: Gruppe II: Selskabernes vurdering af niveauet for udfordringer ved den lovpligtige brug af XBRL til digital 

regnskabsaflæggelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.3.2.8 Typer af udfordringer som selskaberne vurderer ved XBRL 

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar ift. spørgsmålet om, hvilke udfordringstyper de 

ser ved digitaliseringen af årsregnskaberne. 32 pct. af respondenterne kender ikke til løsningerne udbudt af 

det offentlige. Ca. 1/2 af respondenterne mener, at der vil komme en forøgede økonomisk omkostning, og 

implementeringen af nyt software vil blive en udfordring.  
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Figur 23: Gruppe II: Typer af udfordringer som selskaberne vurderer ved XBRL 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Lidt over 1/3 af respondenterne vurderer, at brugervenligheden med det offentlige er besværligt samt 

informationen og supporten fra det offentlige er en udfordring. 24 pct. vurderer, at efteruddannelse og 

egen teknisk kunnen er en udfordring. 14 pct. mener, at det offentliges IT-sikkerhed er en udfordring, og 9 

pct. vurderer, at de alligevel skal have personlig kontakt med en medarbejder fra det offentlige. 

8.3.2.9 Hvilke løsningsmuligheder vil selskaberne sammen med kunden benytte sig af, når der 

skal aflægges digitale regnskaber  

41 pct. af respondenterne vil benytte sig af Regnskab 2.056 via Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning. 27 

pct. vil erhverve egen XBRL software, hvorimod 24 pct. af respondenterne ikke ved, hvilke muligheder de vil 

benytte sig af. 8 pct. vil udlicitere opgaven til eksternt bureau.  
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Figur 24: Gruppe II: Hvilke løsningsmuligheder vil selskaberne sammen med kunden benytte sig af, når der skal 

aflægges digitale regnskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.4 Præsentation af kvalitative data - Interviews 

Key stakeholders i afhandlingen er i dette afsnit repræsenteret via det kvalitative datasæt, der består af 

interviews. Dette er gjort for at få uddybet deres holdninger og synspunkter vedr. digitale regnskaber, som 

ikke var muligt via det kvantitative datasæt. Den fulde interviewtekst kan ses i bilag C. 

Formålet ved interviewene er at fremstille key stakeholders generelle holdninger vedr. digitale regnskaber. 

Her er det essentielt for besvarelsen af afhandlingens problemformulering og hypoteser at få afdækket 

deres synspunkter vedr. bekendtgørelse nr. 837. Et andet vigtigt element er deres holdninger vedr. 

parathed ift. digitale regnskaber. Det er væsentligt at få belyst, hvorvidt overgangen fra papirbaserede 

regnskaber til digitale regnskaber kommer til at foregå gnidningsfrit. For key stakeholders er det vigtigt at 

identificere hvilke udfordringer, som er de mest omkostningstunge og betydningsfulde. Ydermere, er det 

relevant at se på deres synspunkter omkring rolle og ansvar på kort og langt sigt, nu da bekendtgørelsen er 

en realitet. I bekendtgørelse nr. 837, § 8 står der således: 

’’§ 8. Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som modtages i Erhvervsstyrelsen, uanset om ledelsen har 

anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om at forestå indsendelsen til styrelsen, jf. årsregnskabslovens 

kapitel 2. Dette gælder uanset, om årsrapporten indsendes på papir med almindelig post, jf. § 9, stk. 3, eller den 

indberettes digitalt efter reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Kravene til revisors arbejde og erklæringsafgivelse er 

de samme, uanset om årsrapporter indsendes til styrelsen på papir med almindelig post, jf. § 9, stk. 3, eller indberettes 

digitalt efter reglerne i denne bekendtgørelse’’. 
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Men er det således det forholder sig reelt blandt aktørerne, og kan dette i praksis fungere uden 

komplikationer og misforståelser? Vil gabet i forventningskløften vokse eller vil den indsnævres, da der er 

en klar definition på instansen? Dette vil blive uddybet senere i kandidatafhandlingen.  

Sidst, men ikke mindst er det relevant og væsentligt for besvarelsen af kandidatafhandlingens 

problemformulering at se på key stakeholdernes tilgang til digitale regnskaber, og de løsningsmuligheder 

der er på markedet i dag. Såsom ReviRapport, Revisor Informatik ApS, Magnus Informatik A/S m.fl57. Alle 

disse løsningsmuligheder er selvfølgelig et alternativ til Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning via 

Regnskab 2.0. Dette er væsentligt, fordi det tilfører ekstra administrative omkostninger til parterne. Her er 

det relevant at se hvem regningen sendes til.  

8.4.1 Key stakeholders holdninger og synspunkter vedr. digitale regnskaber, herunder XBRL 

I følgende afsnit ses der mere konkret på key stakeholders holdninger og synspunkter vedr. forskellige 

emner, der er centralt for afhandlingen. Afsnittet opdeles i mindre komponenter for at give læseren et 

bedre overblik over de berørte områder. 

8.4.1.1 Parathed og kendskab hos key stakeholders 

Parathed og kendskab er interrelationære komponenter i dette tilfælde, og ift. XBRL skal det ses ud fra to 

synsvinkler. Den første og mest interessante vinkel er, hvorvidt Erhvervsstyrelsen selv er parate, når den 

første store bølge af indberetninger af digitale regnskaber kommer til næste år. Hovedparten af alle B-

selskaber skal indberette deres digitale regnskaber senest 31. maj 2013. Det er her Erhvervsstyrelsens 

systemer skal vise om det er bæredygtigt. Tidligst næste år kan succeskriteriet for XBRL vurderes. At se på 

selskaberne og revisorernes parathed kan være underordnet, hvis ikke Erhvervsstyrelsen er klar til at 

modtage de digitale indberetninger. 

Den anden vinkel som parathed skal ses fra, er selskabernes og revisorernes side. Det er de to grupper af 

key stakeholders, der direkte skal forholde sig til den digitale regnskabsaflæggelse i år og frem til senest 31. 

maj 2013. Ift. paratheden for disse to key stakeholders skal kendskabet til digitale regnskaber og hermed 

XBRL øges. Disse to elementer går hånd i hånd, når vi taler om digitale regnskaber (XBRL). Uden kendskab 

til XBRL, er det svært at tale om parathed og implementering.  

8.4.1.1.1 Erhvervsstyrelsens parathed 

Til spørgsmålet om Erhvervsstyrelsen egen parathed, svares der at XBRL-taksonomien i princippet er 

færdigt.  Iflg. Niels-Peter Rønmos, der er Chefkonsulent i projektgruppen hos Erhvervsstyrelsen er XBRL en 

                                                             
57

 http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-
EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx 

http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx


En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 68 af 141 
 

 

struktur der er defineret og løsningen er tilrettet således, at der fremadrettet kan foretages ændringer. 

Taksonomien til XBRL er derfor også fleksibel nok til at denne kan ændres såfremt det er nødvendigt.  

’’ Niels-Peter Rønmos: Nogen vil sige at vi slet ikke er færdige, dem skal I nok møde nogen af, hvis I ikke allerede har. 

Andre vil sige, at det nogenlunde er på plads. Men XBRL som taksonomi er færdig ift. hvad som er lovkrav. Vedr. 

platformen, så arbejder vi her i styrelsen på at færdiggøre de komponenter, så vi kan offentliggøre regnskaberne. Så 

nu er det vigtig at få taksonomien og indberetningen færdig, næste skridt er selvfølgelig at regnskabsbrugerne skal 

have mulighed for at få disse informationer ellers giver det her ikke mening. Vi sidder i øjeblikket og er færdig i 2012 

med vores offentliggørelses-platform, så vi kan sende det ud til banker og andre regnskabsbrugere’’58. 

Systemet er i princippet klar til at køre, og der foretages allerede frivillige indberetninger af digitale 

regnskaber. Op mod 10.000 selskaber har allerede indberettet deres årsregnskaber digitalt for 2011. Disse 

har enten indberettet via. Regnskab 2.0 eller en af de andre løsningsmuligheder, der er på markedet på 

nuværende tidspunkt.  

’’ Niels-Peter Rønmos: Løsningen er fuldt færdigt til at understøtte det den skal og dem der er forpligtede. Og når 

loven gør alle forpligtede, så følger systemerne selvfølgelig også med. Løsningen er fuldt udviklede til at understøtte 

lovgivningen’’59.  

Løsningen til digitale regnskaber fra Erhvervsstyrelsen skal ikke ses som én løsning, men en løsning, der 

hele tiden udvikler sig og vokser. Der er ikke sat en entydig deadline, hvor man kan sige at systemet er fuldt 

lanceret og oppe at køre. Der vil altid forekomme specialtilfælde, hvor der løbende skal rettes og tilpasses i 

taksonomien.  

Iflg. Erhvervsstyrelsen så er der ingen selskaber, der ikke bør være parate til indførelsen af XBRL. Har man 

adgang til folkebiblioteket og er i besiddelse af et NemID, så kan man også logge på Erhvervsstyrelsens 

systemer, og dermed bør alle være IT-parate ift. XBRL løsningen. Det er ikke XBRL løsningen der 

bestemmer, men Årsregnskabsloven der regulerer, hvad der skal indberettes. XBRL løsningen er blot 

værktøjet, som skal anvendes til at opmærke selskabets finansielle data. Så kort og godt, er man i 

besiddelse af en computer og kan logge på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, så er man også parat til at 

indberette digitale regnskaber.  

8.4.1.1.2 Selskaberne og revisors parathed 

Selskaberne i SMV-segmentet har et meget beskedent kendskab til XBRL, og det kan derfor være svært at 

vurdere egen parathed og teknisk kunnen vedr. anvendelse af XBRL, og i hvilket omfang det vil ændre på 
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arbejdshandlinger og procedurer. Som Lars Magnus Christen fra Håndværksrådet udtaler, så er kendskabet 

til XBRL meget begrænset60.  

Selv for mindre revisionshuse, så er kendskabet til digital regnskabsaflæggelse ligeledes begrænset, og de 

har typisk en lav IT-teknisk kunnen, idet de fleste lader leverandører håndtere deres IT-systemer. 

’’Michael Rugaard: Den fornødne tekniske kunnen for de mindre revisionshuse kan vi roligt sige, at det er meget få 

som har. Typisk har de leverandører som håndterer deres servere, styresystem og applikationer for dem. Mange af de 

små revisionshuse færdiggør deres regnskaber i Excel og Word’’61. 

Steen Dahl Andersen fra Piaster Revisorerne tilhører gruppen af revisorer, som har kendskab til XBRL, da de 

over en periode har testet Erhvervsstyrelsens indtastningssystem Regnskab 2.0. 

”Steen Dahl Andersen: Første indberetning havde vi i efteråret, allerede i sidste år. Men vi har ikke været pionerer 

ligesom Beierholm62 og BDO Scanrevion63, der startede i en arbejdsgruppe for 1,5-2 år siden og har arbejdet tæt 

sammen med Erhvervsstyrelsen”64.  

De har brugt en del tid på teknikken. Der er gået ca. 150-200 arbejdstimer på at få testet, talt, gjort og sat 

sig ind i Regnskab 2.0. Efter testforløbet har de vurderet, at den mest rentable løsning for dem, er at 

udlicitere selve konverteringen til XBRL formatet til ParsePort65, som er et eksternt bureau66. 

Piaster Revisorerne vurderer deres kunders parathed således, at 95 % af kunderne overlader 

regnskabsopstilling m.m. til dem, herunder den digitale regnskabsaflæggelse.  

”Steen Dahl Andersen: Der er ikke nogen af vores kunder som kan håndtere digital regnskabsaflæggelse, herunder 

XBRL. Det ligger under 5 procent som kan håndtere opgaven. De økonomichefer som selv vil håndtere opgaven, mener 

blot det er at indtaste regnskabet via indtastningsløsningen. Når de så har prøvet det og testet det så siger de, at det 

er forfærdeligt.”67 

Efter Steen Dahl Andersens vurdering, anser han, at deres kunder generelt ikke er parate ift. egen kunnen 

til at aflægge regnskaber digitalt. 

                                                             
60 Interview med Jacob Thiel og Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet d. 27. juni 2012. 
61 Interview med Michael Rugaard og Ole Steen Jørgensen, FSR – Danske revisorer d. 14. august 2012 
62 http://www.beierholm.dk/ 
63 http://www.bdo.dk/Pages/default.aspx 
64 Interview med Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne d. 18. juni 2012. 
65 http://www.parseport.com/da/xbrl. 
66
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67 Interview med Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne d. 18. juni 2012. 
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8.4.1.2 Udfordringer og ved indførelsen af digitale regnskaber set fra key stakeholders 

synspunkter 

Udfordringerne ved indførelsen af digitale regnskaber varierer blandt de forskellige aktører. Dog er de alle 

enige i, at udfordringerne forekommer nu, da de skal til at indføre et nyt redskab/værktøj i form af XBRL til 

aflæggelse af årsregnskabet. Alt nyt skal læres og tilpasses, og dette gælder for alle key stakeholders om 

den er selvstændig eller en lovgivende instans. I det følgende præsenterer vi afhandlingens forskellige key 

stakeholders holdninger og meninger omkring de emner de fokuserer på, når vi taler om udfordringer ved 

digitale regnskaber.  

8.4.1.2.1 Erhvervsstyrelsen 

Set fra Erhvervsstyrelsen side, så er deres største udfordringer at klargøre deres interne systemer, så de kan 

klare håndteringen af de digitale regnskaber. Deres fokus ligger i at udvikle og vedligeholde platformen til 

XBRL, så denne er klar og up to date med de regnskaber, der bliver indberettet. En af de store udfordringer 

har været at udvikle selve platformen. Forløbet har været en del år undervejs, og flere projektgrupper har 

været inde over i årenes løb. Siden 1995 har man begyndt at tale om digitale regnskaber i Danmark. 

Efterfølgende, er XBRL så blevet den løsning Erhvervsstyrelsen har valgt til digitaliseringsprocessen af 

regnskabsaflæggelsen.  

Til udviklingen af platformen har Erhvervsstyrelsen haft mange faggrupper inde over, som det polske firma 

Business Reporting Advisory Group (BRAG)68, der har udviklet taksonomien. CoreFilling69, der leverer 

produktet til validering af regnskaberne. Andre firmaer som Nineconsult70. BDO Scanrevison har også 

assisteret i udviklingen af platformen, der er baseret på Linux hostet Platform og driftes hos KMD71. Den 

tidligere version af platformen blev drevet i samarbejde med BDO Scanrevision.  

En anden væsentlig udfordring er at udvikle platformen, så den både opfylder lovkravet og brugernes 

behov tilgodeses. Her har ligeledes været mange samarbejdspartnere inde over, udover de medarbejdere 

fra Erhvervsstyrelsen selv. FSR – Danske Revisorer, PwC, Deloitte og Revisor Informatik72 har været blandt 

de centrale bidragsydere til udviklingen af løsningen som den ser ud i dag.  Med så mange parter involveret, 

så er det en udfordring at få alle komponenterne på plads.  

                                                             
68 http://www.br-ag.eu/ 
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Derudover er det essentielt at data, der indberettes digitalt er tilgængelig for key stakeholders, mest af alt 

for regnskabsbrugerne. Dette er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt. 

’’Niels-Peter Rønmos: Nu er det vigtig at få taksonomien og indberetningen færdig, næste skridt er selvfølgelig at 

regnskabsbrugerne skal have mulighed for at få disse informationer ellers giver det her ikke mening’’
73

. 

Hele grundlaget for at indføre den lovpligtige brug af XBRL, er netop at data bliver lettere tilgængelig for 

erhvervslivet og samfundet. Dette gøres for, at Danmark bliver mere strømlinet igennem effektiv 

kommunikation mellem selskaber og det offentlige. Det danner et fundament for at skabe vækst og 

fremgang. Hvorfor det er en udfordring at få processen med at gøre data tilgængelig på plads. Ikke før 

dette sker, er digitaliseringen fuldt ud funktionelt og brugbar efter hensigten.  

En udfordring, der bør nævnes i denne sammenhæng er også at indføre systemet, således at brugeren er 

med i forløbet, hvis digitaliseringsprocessen skal opnå succes. Det vil ikke være gavnligt for nogen parter at 

presse et system ned over hovedet på brugeren. Det vil blot skabe afstand og modvilje mod projektet. 

Derfor skal der være en overgangsfase, som er brugervenlig. 

’’Lise Fode: I Bekendtgørelsen taler vi meget overgangsfaser. Vedr. Jeres spørgsmål mht. overgangsfasen, så er svaret, 

at det ved vi faktisk egentlig ikke. Det kommer an på hvilke erfaringer vi får og hvordan udviklingen er og om brugerne 

er parate til at vi tager det næste skridt. Der vil vi lave en evaluering når der er gået noget tid, jeg vil skyde på nogle år, 

derefter vurdere vi om brugerne er klar til at vi går væk fra fx clob-opmærkningerne’’74. 

’’Niels-Peter Rønmos: Vi skal forsøge at gøre det på en måde, så vi ikke er en elefant i en glasbutik, hvor vi bare 

ødelægger det hele. Derfor er det utroligt vigtigt, at når vi fjerner disse overgangsordninger, ved fx clob-opmærkninger 

osv., så skal vi gøre det på et tidspunkt, hvor vi kan se at taksonomien og brugeren inden for en rimelig grænse kan 

klare det. Det er almindelig Chain Management’’
75

. 

Der er en del udfordringer, som forsat ikke er afdækket endnu, men disse vil blive løst ved en ad hoc 

tilgang. M.a.o. vil Erhvervsstyrelsen tage udfordringerne op som de kommer hen ad forløbet.  

8.4.1.2.2 Selskab 

For selskaberne i regnskabsklasse B, er de største udfordringer af administrativ karakter. Her er tvivlen til 

XBRL og den begrænset viden vedr. XBRL ligeledes en del af de udfordringer, som selskaberne står overfor. 

Det kan være svært for det enkelte selskab at vurdere, hvilken størrelse XBRL er og, hvilken betydning det 

kan have for selskabet ift. deres nuværende systemer og processer i regnskabsaflæggelsen.  

                                                             
73 Interview med Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Erhvervsstyrelsen d. 15. juni 2012. 
74

 Interview med Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Erhvervsstyrelsen d. 15. juni 2012. 
75 Interview med Niels-Peter Rønmos og Lise Fode, Erhvervsstyrelsen d. 15. juni 2012. 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 72 af 141 
 

 

”Lars Magnus Christensen: Jeg sidder og arbejder med administrative byrder, hvor vi har og har haft fokus på at lette 

administrative byrder, og digitaliseringsdagsordenen er vi meget for. Det kan være med til at lette de administrative 

byrder, men som det også fremgår af vores høringssvar76, så skal det foregå på den rigtige måde. Det er ikke bare at 

sætte et system op, også kan man begrænse de administrative byrder. Vi skal også have vejledet selskaberne i brugen 

af digital kommunikation, før vi er helt i mål og høster den gevinst som det offentlige og det private rigtig gerne vil 

have”77. 

’’Jacob Thiel: Man kunne forestille sig at der er en vis startomkostning, og den kurve ville gå nedad efterhånden som 

tiden går. Sådan er det som regel med implementering af IT, at det på langt sigt er omkostningsbesparende. Der er 

altid et problem, når man introducerer noget nyt, særligt IT.  Så ser det meget dyrt og besværligt ud, men hvis det nu 

fungerer, så det er det jo godt’’78. 

Information og vejledning fra det offentlige er ligeledes en udfordring ift. hvor man skal indhente den rette 

information, og om tilgængeligheden er til stede fra det offentlige. Her er det vigtigt for selskaberne, at de 

får den rette vejledning fra start og, at de føler, at de kan håndtere og magte opgaven. Men disse 

spørgsmål vil de typisk gå til deres revisor med for at få afklaret, hvis dette ikke kan klares via de offentlige.  

8.4.1.2.3 Revisorer 

Steen Dahl Andersen fra Piaster Revisorerne vurderer, at en af udfordringerne for dem ved digital 

regnskabsaflæggelse, er ekstra økonomiske omkostninger. For dem er det en klar omkostning at skulle 

håndtere implementering og konvertering af XBRL på kort sigt. Endvidere er det en ekstra opgave at skulle 

forestå indsendelsesprocessen for regnskabet på langt sigt.  

”Steen Dahl Andersen: På kort sigt, hele implementeringsdelen. Og på langt sigt forhåbentligt kun den der ekstra 

opgave i form af indsendelse af regnskabet.”79  

Han vurderer yderligere, at hvis de ikke kan overbevise deres kunder om, at de skal honoreres ekstra for 

denne opgavehåndtering, så vil det betyde en yderligere ekstra økonomisk omkostning for Piaster 

Revisorerne på længere sigt.     

”Steen Dahl Andersen: Det har klart været en ekstra omkostning for os. Det er der ikke nogen tvivl om. Men 

forhåbentligt er den snart afholdt. Hvis vi ikke kan overbevise vores kunder om at de skal betale ekstra for denne 

håndtering, så bliver det også en ekstra omkostning på længere sigt.”
80

  

                                                             
76 http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l139/bilag/1/954849.pdf - side 57 - 58. 
77 Interview med Jacob Thiel og Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet d. 27. juni 2012 
78 Interview med Jacob Thiel og Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet d. 27. juni 2012 
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Endvidere påpeger Steen Dahl Andersen fra Piaster Revisorerne stor udfordring vedr. udviklingen af 

taksonomien fra Erhvervsstyrelsens side. Udfordringen er at vedligeholde og tilpasse de eksisterende 

systemer med en ny opdatering fra Erhvervsstyrelsen omkring taksonomien, som formodes at komme til 

næste år. Han vurderer yderligere, at Piaster Revisorernes medarbejdere har brugt en del 

efteruddannelsestimer på at kunne lære at opstille regnskabsmodeller på en sådan måde, så det passer ind 

i XBRL taksonomien.   

”Steen Dahl Andersen: Udfordringen er noget mere ved vedligeholdelse, når det formodes, at de nu laver om på 

taksonomien næste år, fordi de laver om på nogle betegnelser. Jamen, der er vi da ikke nogen tvivl om, at det har 

været en stor udfordring for os. Alle har været på kursus på nye regnskabsopstillingsmodeller, så der er brugt den del 

timer på efteruddannelse, som ikke har noget at gøre med at er blevet bedre til at revidere eller stille et regnskab op. 

Vi har bare skulle have lært at gøre det på en anden måde.”
81  

Steen Dahl Andersen vurderer samlet, at der er i nogen grad udfordringer vedr. digital regnskabsaflæggelse, 

men det er udfordringer som kan håndteres og behandle på en måde, så det ikke har betydelige 

konsekvenser. 

Vi mener ikke, at Piaster Revisorernes subjektive synspunkter på området bør generaliseres, da dette 

udelukkende er baseret på deres egne erfaringer og viden indenfor deres kernekompetencer og 

arbejdsområder. Dog støttes mange af deres synspunkter og holdninger af FSR – Danske revisorer. 

Blandt de revisorer, der har kendskab til digitale regnskaber er der en generel holdning, som ligger sig tæt 

op af FSR’s officielle høringssvar til lovændringen til digitale regnskaber. 

’’FSR er overordnet set positiv over for, at det offentlige vil anvende de muligheder, der ligger i digitalisering og ny 

teknologi. FSR er således også positiv over for en overgang til digital indberetning af årsrapporter til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Det kan på sigt give store fordele for brugerne af årsrapporter og for brugere, der ønsker adgang til 

data fra regnskaber på tværs af selskaber, brancher mv. På kort sigt må omstillingsomkostningerne dog forventes at 

overstige de mulige effektiviseringsgevinster – både målt på selskabsplan og samfundsplan’’82. 

Revisionsbranchen mener, at digitaliseringen er vejen frem og, at det på langt sigt vil gavne samfundet, 

men det er udfordringerne her og nu de forholder sig til. Revisionsbranchen vurderer på kort sigt 

udfordringer ved omstillingsomkostninger, og det netop den hurdle som skal overvindes. 

                                                             
81 Interview med Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne d. 18. juni 2012. 
82 
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Reg
nskaber/Vaerktoejskasse/H195-10%20-%20100110.ashx 

http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/H195-10%20-%20100110.ashx
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/H195-10%20-%20100110.ashx
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8.4.1.2.4 Regnskabsbrugeren 

Udfordringen for regnskabsbrugeren i øjeblikket er at få adgang til data på nuværende tidspunkt via 

Erhvervsstyrelsens indberetningssystem. Det er selvfølgelig muligt på den traditionelle måde, hvor man 

trækker data via www.virk.dk eller www.cvr.dk eller andre hjemmesider, der sælger selskabs 

informationer.   

Det er derfor vigtigt at få systemet op at køre, så regnskabsbrugeren kan drage nytte af digitaliseringen og 

den mere effektive måde, hvorpå information kan hentes og forarbejdes.  

’’Poul Kjær: Der er hvert fald to dimensioner i det her. Når vi snakker regnskabsbruger-siden. Det er et 

kæmpepotentiale. Det er det så for bankerne, men på sigt vil det også komme kunderne til gode i forskellige 

sammenhænge og myndigheder, revisor osv. Så lynhurtigt er vi ude i et samfundsperspektiv’’
83

. 

En anden udfordring for regnskabsbrugeren eller bankerne, som Finansrådet repræsenterer, er at 

kreditvurderingerne som bygger på en række oplysninger ikke nødvendigvis er en indbygget del af den 

taksonomi, som Erhvervsstyrelsen har udviklet. Derfor står den finansielle sektor også overfor udfordringer 

med at udvikle deres egen taksonomi. På denne måde kan de med deres egen taksonomi udvikle en 

platform, der er mere målrettet efter bankernes behov. Dette samarbejde styres af The European Banking 

Authority (EBA)84 i London. 

’’Ole Steen Jørgensen: Det er også spændende at se det i andre regi, herunder Finanssektoren, med COREP og FINREP, 

Basel III. EBA har gjort det obligatorisk, og skal allerede starte i begyndelsen af næste år. En fælles europæisk løsning, 

men om det kommer for revisorer, det vides endnu ikke’’85.  

Med Konsultationspapir nr. 50 fra EBA, er der tre bolde i spil. COREP86, FINREP87 og XBRL. Alle tre tiltag er 

nye. Der er nogle lande, som har rapporteret nogle solvensoplysninger (COREP), som fx Frankrig. Det bliver 

ændret, når Basel III kommer på banen. Der definerer man en lang række ting som opfølgning på 

finanskrisen. Selv for lande, der har rapporteret bliver dette nyt. I Danmark har vi hverken haft FINREP, 

COREP og XBRL. Af samme grund har der også været afholdt en bank konference af XBRL Danmark onsdag 

d. 23. maj 2012, hvor netop disse emner blev taget op88. Dermed ligger bankernes udfordringer et andet 

sted ift. de andre key stakeholders i kandidatafhandlingen. 

                                                             
83 Interview med Poul Kjær, Finansrådet d. 15. maj 2012 
84 http://www.eba.europa.eu/ 
85 Interview med Michael Rugaard og Ole Steen Jørgensen, FSR – Danske revisorer d. 14. august 2012 
86 http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/Introduction.aspx 
87

 http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/Introduction.aspx 
88 Interview med Poul Kjær, Finansrådet d. 15. maj 2012. 

http://www.virk.dk/
http://www.cvr.dk/
http://www.eba.europa.eu/
http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/Introduction.aspx
http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/Introduction.aspx
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8.4.1.3  Rolle og ansvar i mellem key stakeholders 

8.4.1.3.1  ift. digital indberetning af årsrapporten 

Fra Erhvervsstyrelsens side, så forholder de sig som ventede til bestemmelsen i bekendtgørelsen nr. 837 jf. 

§ 8. Her er det klart defineret fra myndighedens side, hvis ansvar det er, at indberetningen sker korrekt. 

Hvorledes man håndterer dette i markederne er ikke en stilling de vil tage hensyn til. Eneste nye i dette er, 

at der ikke stilles krav til gengivne fysiske underskrifter, men at den der indsender eller indberetter 

årsrapporten indestår over for Erhvervsstyrelsen, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en 

eventuel revisor, jf. § 21, stk. 5. 

Ift. rolle og ansvar mellem revisorerne og deres kunder, så er der en bred enighed om at rolle og 

ansvarsfordelingen ikke kommer til at ændre sig væsentligt. Det vil være i høj grad fungerer som hidtil. Det 

er blot et spørgsmål om, hvad der aftales mellem kunden og revisoren, som så nedfælles i aftalebrevet 

mellem disse parter jf. ’ISA 210 Aftale om revisionsopgavers vilkår’ 

’’ Steen Dahl Andersen: Jeg er ikke et sekund i tvivl om, altså det de får at vide er at XBRL-filen blot er en kopi af det 

fysiske regnskab også i øvrigt konverteret over i XBRL-sprog, så hvis der går et eller andet galt i indsendelsen og 

konverteringen, så er det klart mit ansvar, fordi det køber kunden sig til. Men hvis der er noget galt i regnskabet, så er 

der også noget galt i filen. Jeg er sådan set enig i at det er mit ansvar, fordi det er aftalt imellem os. Det er jo også 

derfor de skal betale for det’’89. 

Heller ikke fra Håndværksrådet ser de en større ændring af rolle og ansvar vedr. indsendelsen af det digitale 

regnskab.  

’’Jacob Thiel: Når I spørger om der er forøget behov på det område omkring regnskabsaflæggelse, så ja når revisor er 

kyndig på området’.’
90

. 

8.4.1.3.2 Forventningskløften 

En definition af forventningskløften er som nævnt tidligere den forskel mellem, hvad der fra samfundets 

side forventes af en revisor og, hvad revisoren selv tillægger sit arbejde, og hvad hans profession skal 

bidrage til samfundet. Her kan der ud fra vores empiriske undersøgelse ikke drages en entydig konklusion 

på, at forventningskløften vil ændre sig af betydning ved indførelsen af digitale regnskaber. Trods der 

opstår nye arbejdshandlinger for revisoren eller dennes kunde, så er disse ekstra arbejdshandlinger en del 

af aftalebrevet mellem de to aktører. Dette bakkes op af Michael Rugaard fra FSR, der udtaler; 

                                                             
89

 Interview med Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne d. 18. juni 2012 
90 Interview med Jacob Thiel og Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet d. 27. juni 2012 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 76 af 141 
 

 

’’Michael Rugaard: Selskaberne vil fralægge sig lige så meget som de gør det i dag. Et umiddelbart bud. Et problem 

kan være når revisor siger at kunden skal betale ekstra for digital indberetning, hvorfor vil kunden sige. Det vil i sig selv 

ikke forøge forventningskløften. Der hvor forventningskløften er, er mellem revisorbranchen og offentligheden. Det er 

der hvor den største forventningskløft er’’91. 

Kun ved utilstrækkelig regulering opstår der forskelle mellem, hvad der med rimelighed kan forventes af 

revisor og, hvad der iflg. loven og forskellige standarder kræves af revisor. Fx kan en revisor have præsteret 

tilfredsstillende i henhold til, hvad af lovgivningen kræves, men hvis lovgivningen ikke matcher de 

forventninger samfundet med rimelighed kan have, er der dermed tale om utilstrækkelig regulering92. Men 

på dette punkt er bekendtgørelsen klar, og der er en bred enighed om, hvorvidt § 8 skal tolkes blandt 

aktørerne. 

8.4.1.4 Løsningsmuligheder 

Hvilke løsningsmuligheder er der så som alternativ og, hvilke løsninger vil de forskellige key stakeholders 

vælge eller foretrække, når de skal til at indberette deres årsregnskaber digitalt? I det følgende afsnit 

beskrives de forskellige parters syn på de muligheder, der foreligger på markedet samt Regnskab 2.0. 

Der er flere produkter på markedet som selskaberne og revisorer kan købe eller udlicitere konvertering af 

regnskabet til XBRL format. Såsom ParsePort, IT Revisor fra Focus IT93, Magnus Informatik A/S samt 

CaseWare fra Revisor Informatik ApS og ReviRapport fra FSR – Danske Revisorer94 m.fl. Priserne på de 

forskellige produkter varierer. Der er alt fra årsabonnementer til køb og leje efter antal brugere og 

moduler. Hvilke produkter, der er bedst kommer selvfølgelig an på det enkelte selskabs behov og 

kompleksitet i regnskabet. Det samme er gældende for revisor.  

Der er en bred enighed blandt key stakeholders, at størstedelen af selskaberne vil overlade denne del af 

regnskabet til deres revisor, hvis ikke hele regnskabsopstillingen, som de med stor sandsynlighed har hos 

revisoren i forvejen.  

’’Jacob Thiel: Jeg tror helt klart at man vil udlicitere opgaven vedr. regnskabsaflæggelse det til revisor eller 

konsulent’’95. 

                                                             
91 Interview med Michael Rugaard og Ole Steen Jørgensen, FSR – Danske revisorer d. 14. august 2012 
92”The audit expectation – performance Gap is the gap between society’s excpetations, of auditors and auditors’ 
performance as perceived by society” [Porter, 1993:50] 
93 http://www.focus-it.dk/it-revisor.aspx 
94 http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-
EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx 
95 Interview med Jacob Thiel og Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet 27. juni 2012 

http://www.focus-it.dk/it-revisor.aspx
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/Faglig%20viden/XBRL/Artikelserie-EogS/Sammenfatning%20%20XBRL%20produkter%20redigeret%20nov.ashx
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FSR – Danske Revisor har foretaget en undersøgelse blandt deres 800 medlemsselskaber, hvoraf 272 har 

besvaret undersøgelsen vedr. deres valg af indberetningsløsning. Et nærmere kig på denne undersøgelse 

kan findes på deres hjemmeside96. 

Tabel 4 nedenfor viser fordelingen af FSR – Danske Revisorers medlemmers valg af indberetningsløsning, 

uanset om den er implementeret eller ej: 

Tabel 4: FSRs survey om medlemmerne har valgt XBRL-løsninger 

Gennem Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning 34 pct. 

Gennem egen software 65 pct. 

Gennem eksternt bureau  1 pct.  

Kilde: FSR – survey, juni 2012 

Ovenstående tabel viser, at en overvægt på 65 pct. af revisorerne, der har selskabskunder skal foretage 

indberetningen for deres kunder og de vil vælge at bruge egen software. Blot 1 pct. vil vælge at udlicitere 

opgaven til eksternt bureau. Det der er interessant er, at 34 pct. af respondenterne vil vælge at bruge 

Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning. Det svarer til at ca. 70.000 regnskaber, som skal skal indtastes via 

deres Regnskab Basis. Dette mener Steen Dahl Andersen er højst usandsynligt. 

’’Steen Dahl Andersen: Så undersøgelsen kommer ikke helt til at afspejle indberetningsprocenten, når du kigger på 

selskabsregnskaberne. Der er ca. 200.000 selskaber i regnskabsklasse B, så tror jeg ikke at 70.000 selskaber indberetter 

via indtastningsløsningen, det nægter jeg simpelthen at tro på. Så skal de virkelig være hurtige på tasterne’’97. 

Forklaringen på dette kan være, at de 34 pct. afspejler enkeltmandsselskaberne i revisionsbranchen, der 

knap har så mange selskabskunder, hvorved det er lettere for dem at bruge indtastningsløsningen. 

Indeholdt i de 65 pct. er ’big four’, herunder PwC, KPMG98, Deloitte og Ernst & Young. De fylder en del på 

vægtskålen ift. antal indberetninger. Dette kan give et misvisende billede af undersøgelsens resultater ift. 

valgte løsninger af medlemsvirksomheder.  

8.5 Præsentation af sekundære data 

Sekundære data i kandidatafhandlingen består af en række artikler og research papirer, og er hentet fra en 

bred palet af aktører, der har med digitaliseringsprocessen i deres daglige virke. Her består litteraturen 

både af dansk og international karakter.  

                                                             
96 http://fsr.dk/Faglige_informationer/XBRL/FSRs%20nyheder%20om%20XBRL/medlemmerne-har-valgt-xbrl-losninger 
97

 Interview med Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne d. 18. juni 2012. 
98 http://www.kpmg.com/dk/da/sider/forside.aspx 

http://fsr.dk/Faglige_informationer/XBRL/FSRs%20nyheder%20om%20XBRL/medlemmerne-har-valgt-xbrl-losninger
http://www.kpmg.com/dk/da/sider/forside.aspx
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I afhandlingen er det også taget udgangspunkt i en del undersøgelser vedr. IT generelt og IT-parathed samt 

selskabernes brug af IT. Dernæst er der foretaget nogle surveys omkring XBRL i Danmark såvel som i 

udlandet, som også er inddraget.  

Af vigtige aktører bag litteraturen til sekundære data er Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, FSR – 

Danske Revisorer, XBRL Danmark, Håndværksrådet og PwC. Disse har alle bidraget med vigtig viden 

indenfor kandidatafhandlingens emneområde, hvorfor det har været essentielt at bringe disse agenters 

holdninger og synspunkter frem i afhandlingen.  

Der vil ikke forekomme et afsnit i afhandlingen med en uddybende forklaring på anvendt litteratur. Men 

der vil løbende i kandidatafhandlingen blive henvist til sekundær litteratur, når disse findes relevante og 

væsentlige for forståelsen af emnerne. 

8.6 Opsummering  

For at samle trådene fra de primære og sekundære data, vil vi i følgende afsnit sammenkæde resultaterne 

fra det primære datasæt, suppleret med sekundære datasæt.  

Der har været fire overordnet emner i det primære datasæt, som har været centralt for 

kandidatafhandlingen; rolle og ansvar, parathed, herunder kendskab, udfordringer og løsningsmuligheder. 

Disse emner er med til at verificere hypoteserne i kandidatafhandlingen. Igennem det empiriske datasæt 

får læseren et overblik over de forskellige key stakeholders nuværende holdninger og tilgange til digitale 

regnskaber. Endvidere får læseren er indblik i aktørernes problemstillinger vedr. den lovpligtige brug af 

XBRL og hele digitaliseringsprocessen fra det offentlige i Danmark.  

For at give et bedre overblik over resultaterne frembragt af datasæt vil vi starte fra et bredt perspektiv for 

så gradvis at indsnævre det. Ved at tage de forskellige hovedemner og rangerer dem i en deduktiv form.  

8.6.1 Parathed, herunder kendskab 

For at selskaberne såvel som revisorerne skal kunne tale med om digitaliseringsprocessen, så kræver det i 

første omgang, at de har kendskab til denne proces. Hvis der intet kendskab er, så vil det heller ikke give 

mening at forsætte med resten af datasættet. Til spørgsmålet omkring, hvorvidt respondenterne i de 

kvantitative surveys kender til digitale regnskaber svarer 49 pct., at de intet kendskab har til XBRL og hele 

27 pct. svarer, at de kun i lidt grad har kendskab til XBRL blandt B-selskaberne. Dette resultat går fin i 

spænd med at 73 pct. vil vælge at lade deres revisor håndtere denne del af regnskabsaflæggelsen, når 

deres årsregnskaber skal aflægges digitalt.  
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Nedenstående figur 25 viser, hvorledes sammenhængen mellem kendskab og løsningsmuligheder hænger 

sammen blandt B-selskaber. 

Figur 25: Gruppe I: ’Selskabernes kendskab til XBRL’ krydset med ’Hvilke løsningsmuligheder vil selskaberne sammen 

med kunden benytte sig af, når der skal aflægges digitale regnskaber’ 

.  

Kilde: Egen tilvirkning 

Det er dog værd at notere sig, at trods manglende kendskab til XBRL, så består denne gruppe af manglende 

kendskab til XBRL for 37 pct. af dem, der vælger at bruge Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning.  

Dette går også i tråd med revisorernes vurdering vedr. deres selskabskunders parathed, når det gælder 

indberetningen af et digitalt regnskab. Her svare 49 pct., at deres selskabskunder ikke er parate eller kun i 

lidt grad er klar til at indberette digitalt. Af deres selskabskunder er der kun 18 pct. der i nogen grad er 

parate til XBRL. Kun 14 pct. er i høj grad klar eller gør det allerede jf. figur 20. 

Tiderne har selvfølgelig ændret sig, og validiteten af undersøgelsen ´Fra papir til internet - Digital 

indberetning i små og mellemstore selskaber’ er med stor sandsynlighed ikke særlig brugbar længere. 

Hvorimod har FSR – Danske Revisorer i januar 2012 foretaget en survey, blandt deres medlemmer, som 

skulle vurdere deres kunders parathed omkring, hvorvidt selskaberne var klar til digitale regnskaber99. 

Vores survey omkring respondenternes svar vedr. spørgsmålet omkring deres kunders parathed ses i figur 

20. 

                                                             
99

 http://fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/2012/FSR-survey-Digitale-regnskaber-
januar%202012.ashx 

http://fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/2012/FSR-survey-Digitale-regnskaber-januar%202012.ashx
http://fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Analyser/FSR-survey/2012/FSR-survey-Digitale-regnskaber-januar%202012.ashx
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Figur 26: FSR – survey, januar 2012: Er virksomhederne klar til digitale regnskaber? 

 

Kilde: FSR – survey, januar 2012 

Undersøgelsen her viser på sin vis de samme resultater, som vores surveys, hvilket giver et godt billede af 

selskabernes parathed i dag.  Endvidere viser undersøgelsen, at den primære grund til, at selskaberne ikke 

er klar til at aflægge deres regnskaber digitalt skyldes, at 65,7 pct. af selskaberne ikke råder over den 

nødvendige software og ekspertise. 17, 2 pct. vurderer, at de ikke er blevet informeret grundigt nok om 

reglerne fra myndighederne.  En lille procentdel på 4 pct. vurderer, at der er problemer med 

Erhvervsstyrelsens indtastningssystem. 

Ift. FSRs survey er der ingen af respondenternes selskabskunder, der allerede er begyndt at indberette 

deres regnskaber digitalt. Vores undersøgelse viser dog, at respondenterne svarer til samme spørgsmål, at 

7 pct. allerede har indberettet deres årsregnskaber digitalt. Her skal denne forskel ses i lyset af 

tidsforskellen mellem de to undersøgelser. 

8.6.2 Udfordringer 

Den største udfordring for selskaberne er den administrative byrde, som digitale regnskaber kan medføre. 

Der er bred enighed blandt det primære datasæt og det sekundære datasæt vedr. udfordringerne for 

selskaberne. Til dels er der informationen omkring myndighedernes regler, og kendskab til ny lovgivning. I 

forlængelse af dette er løsningsmulighederne fra det offentlige ofte besværlige at anvende.  

En konklusion fra en tidligere undersøgelse fra 2005 foretaget af Håndværksrådet og Erhvervsstyrelsen ’Fra 

papir til internet - Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder’100 viser 7 del konklusioner, som 

understøtter vores holdninger vedr. udfordringer for selskaberne. Det konkluderes, at tilgangen til de 

offentliges løsningsmuligheder skal være lettere og hurtigere, og der skal være flere løsningsmuligheder til 

rådighed og behovet for råd og vejledning samt typen af indberetningen afgør om selskaberne selv vil 

                                                             
100 http://www.evm.dk/publikationer/2005/~/media/oem/pdf/2005/digitalindberetning-pdf.ashx 

http://www.evm.dk/publikationer/2005/~/media/oem/pdf/2005/digitalindberetning-pdf.ashx


En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 81 af 141 
 

 

kunne håndtere indberetningen. Dette harmonerer med vores egne empiriske studier, som indikerer, at det 

er de samme udfordringer, der er gældende for selskaberne i dag jf. figur 17. Revisionsbranchen vurderer 

ligeledes at have samme udfordringer.  

For regnskabsbrugeren og revisor er udfordringerne ligeledes ensartet. Det handler om tilstrækkelig tilgang 

til regnskabsdata og anvendeligheden af regnskabsdata. Hvilke løsninger er mest rentabelt for dem at 

anvende og, hvorledes de bedst kan drage nytte af den information de har adgang til.  

Fra et revisionssynspunkt ses det endvidere som en ekstra omkostning på kort sigt. På langt sigt håber de, 

at denne omkostning reduceres og forhåbentlig kan de se gevinsten af digitaliseringsprocessen. Dette 

bakkes op med FSRs survey fra januar 2012. Her vurderer 84 pct., at digital indberetning af regnskaberne 

ikke er en administrativ lettelse for selskaberne på kort sigt.  

’’Michael Rugaard: på kort sigt er det en omkostning, en ting er anskaffelsespris, men en anden er implementering 

målt i tid, det koster noget. Det er altid billigere at digitalisere strukturerede arbejdsgange, end ustrukturerede 

arbejdsgange. På langt sigt kan det betyde at man får snor på sine processer og overlader det til IT og har færre 

menneskehænder. Det burde alt andet lige betyde reduceret omkostninger og på sigt et forretningspotentiale i 

revisionsbranchen, hvis de er med for start i forløbet’’101.  

Implementering af nyt software i eksisterende systemer er også en udfordring, som revisorerne finder 

udfordrende. Vores undersøgelse viser samme tendens blandt respondenterne. Samme holdning deles af 

Steen Dahl Andersen ved vores interview under afsnit 8.4.1.2.3. Erhvervs- og Vækstministeriet er kommet 

med en redegørelse vedr. den digitale vækst i Danmark i 2012. Her lægges der også op til, at man fokusere 

på de små selskaber, der kan have svært ved digitale indberetninger. Typisk er det ovenstående udfordring, 

som er det mest væsentlige for denne restgruppe, og myndighederne har allerede lanceret et par 

initiativer, der skal hjælpe selskaberne med overgangen. Her nævnes bl.a. et forsøgsprojekt med 

bibliotekerne og en ’velkomstpakke’ til iværksættere, så de får en bedre start til den digitaliseret 

kommunikation med det offentlige. Et tredje initiativ fra det offentlige er et tættere samspil med virk.dk og 

startvækst.dk102 for, at selskaberne får lettere adgang til relevante informationer, og det vurderes, at der 

kan spares 40 mio. i det offentlige med dette initiativ103. 

                                                             
101 Interview med Michael Rugaard og Ole Steen Jørgensen, FSR – Danske revisorer d. 14. august 2012 
102 http://startvækst.dk/ 
103

 http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/30-05-12-redegorelse-om-danmarks-
digitale-vaekst-2012-final.ashx [Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012; 18] 

http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/30-05-12-redegorelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2012-final.ashx
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2012/pressemeddelelser-2012/30-05-12-redegorelse-om-danmarks-digitale-vaekst-2012-final.ashx
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8.6.3 Rolle og ansvar 

Hvordan deler vi så vandende, hvem har ansvaret og hvilke roller har de forskellige key stakeholders ift. 

digitale regnskaber? Undersøgelserne i denne kandidatafhandling indikerer, at selskaberne i høj grad vil 

lade deres revisorer håndtere denne del af indberetningen. M.a.o. er det ikke noget størstedelen af 

selskaberne selv vil varetage.  

’’Ole Steen Jørgensen: Det vil ligge implicit i et aftalebrev, at det fremgår hvad revisor skal lave og ikke skal lave. 

Selskabets ledelse har ansvaret for regnskabet’’. 

’’Michael Rugaard: Der vil være de samme spilleregler som der er i dag, så hvis revisor har påtaget sig rollen så er det 

også ham der står for mål’104’. 

Blandt de regnskabskyndige, herunder revisorerne, er opfattelsen den samme. Det er dem der kommer til 

at sidde med langt størstedelen af de digitale regnskabsindberetninger, da de i forvejen forestår 

regnskabsopstillingen m.m. Det er blot endnu et punkt i aftalebrevet for revisorernes vedkommende jf. 

afsnit 8.4.1.3.1.  

8.6.4 Løsningsmuligheder 

Hvilken type løsning kan man så vælge til indberetningen af digitale regnskaber. Der er tre-fire 

løsningsmuligheder til rådighed, afhængig af om man er revisor eller selskab, der foretager indberetningen: 

1. De kan benytte Erhvervsstyrelsens særlige indtastningsløsning, som der er stillet til rådighed på 

portalen virk.dk. Dette indebærer genindtastning af al tekst og alle data i årsrapporten. 

2. Anvende egen eller erhvervede XBRL-parat software, fx produktet som ’IT-revisor’ fra Focus IT eller 

Caseware. Andre selskaber betjener sig fortrinsvis af Excel og Word til regnskabsafslutningen, og 

disse kan vælge en løsning, som transformerer Excel-data til XBRL. 

3. Få en ekstern partner til at gennemføre transformeringen til XBRL.   

4. Få revisor til at gennemføre den digitale indberetning af årsregnskabet i XBRL 

De tre første løsningsmuligheder er gældende for begge grupper, hvorimod den fjerde mulighed er ekstra 

løsning, som er til rådighed for selskabet.   

                                                             
104

 Interview med Michael Rugaard og Ole Steen Jørgensen, FSR – Danske revisorer d. 14. august 2012 
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9 Fase 4  

9.1 Analysen 

I følgende afsnit vil der blive samlet op på både primære- og sekundære data samt teori for at belyse 

kandidatafhandlingens hovedteser. Analysefasen i afhandlingen skal afdække, hvilke problemstillinger 

digitale regnskaber kan medføre for de forskellige key stakeholders. De hypoteser, der er opstillet i 

afhandlingen skal efterprøves, og en sammenhæng mellem den teoretiske base og de empiriske 

undersøgelser skal kædes sammen. Årsag og sammenhæng i bekendtgørelse nr. 837 skal identificeres og 

konsekvenser for de forskellige key stakeholders skal forklares, og løsningsforslag fremlægges.  

9.1.1 Problemidentifikation 

Den nuværende regering har som målsætning at digitalisere al relevant skriftlig kommunikation mellem det 

offentlige og erhvervslivet i 2015. Hele digitaliseringsstrategien105 har til formål at forbedre vækst og 

erhvervssvilkår, og Danmark skal være førende inden for informations- og kommunikationssamfund. Det 

fremgår af globaliseringsstrategien ’Fremgang, fornyelse og tryghed’106 fra 2006 og regeringsgrundlaget 

’Mulighedernes samfund« fra november’107 fra 2007. 

9.1.1.1 Digitaliseringsstrategi 

For at sikre fremgang og vækst for dansk erhvervsliv i en stadig mere global og digitalverden forudsættes 

det, at der er en effektiv kommunikation mellem det offentlige og erhvervslivet. Som konsekvens af 

finanskrisen i 2008, så er selskabernes produktivitet svingende, og fra de globale markeder er danske 

selskabers konkurrenceevne under pres. For at sikre den bedste ressourceudnyttelse i Danmark både, hvad 

angår erhvervslivet og den offentlige sektor, så er digitaliseringsstrategien værktøjet som skal sikre den 

mest effektive varetagelse af projekterne.  Effektiv varetagelse af projekterne forudsættes endvidere, at 

værktøjerne implementeres på en retmæssig og hensigtsmæssig måde. 

9.1.1.2 Paradigmeskifte for regnskabsaflæggelse 

Indenfor regnskabsvæsenet er der ved at ske et paradigmeskifte ift. regnskabsaflæggelse. I skrivende stund 

er regnskabsklasse B-selskaber omfattet af lovgivningen for digital regnskabsaflæggelse, og regnskabsklasse 

C- og D-selskaber følger hhv. i 2013 og 2014. Digital regnskabsaflæggelse skal sikre en mere efficient tilgang 

                                                             
105 http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Lettere-vej-til-vaekst-for-
virksomhederne. 
106

 http://www.globalisering.dk/multimedia/Globaliseringsstrategi_pixi.pdf. 
107 http://en.fi.dk/international/global-cooperation/regeringsgrundlag-07-1.pdf.  

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Lettere-vej-til-vaekst-for-virksomhederne
http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategiens-initiativer/Lettere-vej-til-vaekst-for-virksomhederne
http://www.globalisering.dk/multimedia/Globaliseringsstrategi_pixi.pdf
http://en.fi.dk/international/global-cooperation/regeringsgrundlag-07-1.pdf
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til at udveksle finansielle data. XBRL er en åben og teknisk standard for struktureret opmærkning af 

finansiel information, som er global accepteret.  

Nedenstående citat er taget fra www.xbrl.org108 og fortæller, hvor global accepteret XBRL er. Charlie 

Hoffman109 er grundlægger af XBRL, og Steve Levine110  er fra Ubmatrix111, der udvikler XBRL løsninger til 

den finansielle sektor. 

“Carlie Hoffman og Steve Levine: What is XBRL? How is it different than XML? Who is using it today? With the United 

States Securities and Exchange Commission (SEC) mandating it; stock exchanges around the world using it; and official 

support from the European Parliament as well as governments of the Netherlands, Australia, Japan and China--the 

Extensible Business Reporting Language (XBRL) can certainly be considered a global standard for business 

reporting”112. 

9.1.1.3 XBRL på verdensplan 

Nedenstående figur 27 viser, hvorledes status på XBRL globalt er medio 2010. Det ses, at udbredelsen og 

udviklingen af XBRL er størst i USA, Vesteuropa, Japan og Kina. 

Figur 27: XBRL på verdensplan 

 

Kilde: XBRL – Europe, konference 31. marts 2011. 

                                                             
108 http://www.xbrl.org/.  
109 http://www.xbrl.org/news/charlie-hoffman-receives-aicpa-award-pioneering-xbrl-work. 
110 http://www.slideshare.net/oreillymedia/the-what-why-and-who-of-xbrl. 
111

 http://developer.ubmatrix.com/welcome. 
112 http://www.xbrl.org/youtube-ubmatrix-xbrl-what-why-and-who-xbrl.  

http://www.xbrl.org/
http://www.xbrl.org/news/charlie-hoffman-receives-aicpa-award-pioneering-xbrl-work
http://www.slideshare.net/oreillymedia/the-what-why-and-who-of-xbrl
http://developer.ubmatrix.com/welcome
http://www.xbrl.org/youtube-ubmatrix-xbrl-what-why-and-who-xbrl
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Hvis man kigger udover den danske grænse og retter fokus mod EU, så vil man kunne konstatere, at man på 

europæisk plan er nået et skridt nærmere ift. digital regnskabsaflæggelse. Man har fremsendt et udkast til 

udtalelse om forsalg til nyt regnskabsdirektiv m.h.p. at gøre XBRL obligatorisk i hele EU fra 2018113. En 

sådan bestemmelse i EU's regnskabsdirektiv vil ikke berøre lande som tidligere har indført XBRL, herunder 

Danmark, men vil betyde, at XBRL bliver et obligatorisk regnskabssprog i hele EU. I Holland har man 

allerede igangsat projekt om at lette selskabernes byrde ved, at det offentlig udbyder én teknologisk 

løsning til al indberetning til staten. Projektet hedder Standardised Business Reporting (SBR)114. Den 

Hollandske løsning lægger sig tæt op af den danske regerings digitaliseringsstrategi om integration mellem 

Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT. I Belgien har de digitaliseret regnskabsaflæggelsen for ikke-

finansielle selskaber og de skal rapportere i XBRL format115. 

Med et kig over mod Atlanterhavet, så er XBRL indberetning rettet mod børsnoterede selskaber, hvor 

taksonomien er udviklet af US GAAP116. Indberetningen forestås til Security Exchange Commission (SEC)117.  

Hvis man retter blikket mod Østasien, og kigger på bankernes indberetning baseret på XBRL, så vil man 

konstatere, at Japan er meget langt fremme på dette område. Bank of Japan har modtaget månedlige 

indberetninger fra 560 finansielle selskaber siden februar 2006118.  

9.1.1.4 Digital regnskabsaflæggelse i Danmark 

Med den danske digitaliseringsstrategi følger også en ændret opfattelse af kommunikationsformerne 

blandt erhvervslivet parter samt det offentlige. Der skal være en generel accept blandt selskaberne for 

indførelsen af en voksende digital kommunikation og ændret arbejdsgange for fremtidens Danmark. Men 

denne accept kommer ikke af sig selv. Det er en gradvis udvikling, hvor alle parter skal implementere 

løsningerne efter deres egen tekniske kunnen eller i tilfælde af mangel på samme, kan søge information og 

få den nødvendige assistance, før alle vil acceptere den generelle løsning. Manglende information, der 

afleder til et lavt kendskabsniveau medfører, at den brede holdning blandt selskaberne på tværs af 

brancher ser den digitale indberetning via XBRL, som en administrativ byrde. De ser det ikke på nuværende 

tidspunkt, som en samfundsgevinst. Der er en enighed om, at digitaliseringen er vejen frem til at forbedre 

konkurrenceevnen, forsat mere effektive og automatiseret arbejdsgange og øget vækst. Men for mange 

                                                             
113 http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-
Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk%20XBRL%20i%20hele%20EU. 
114 http://www.sbr-nl.nl/english/.  
115 http://www2.xbrl.org//eu/nmpxbrl.aspx?id=9.  
116 http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176158877750. 
117

 http://xbrl.sec.gov/. 
118 http://www.xbrl.org/CaseStudies/BoJ_XBRL_06.pdf.  

http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk%20XBRL%20i%20hele%20EU
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Internationalt/EU/Europa-Parlamentet%20overvejer%20obligatorisk%20XBRL%20i%20hele%20EU
http://www.sbr-nl.nl/english/
http://www2.xbrl.org/eu/nmpxbrl.aspx?id=9
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176158877750
http://xbrl.sec.gov/
http://www.xbrl.org/CaseStudies/BoJ_XBRL_06.pdf
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selskaber i erhvervssektoren ser man det som teknikaliteter, som kun er til gene, så længe det ikke er fuldt 

ud funktionelt efter hensigten.  

9.1.1.5 Problemidentifikation for key stakeholders 

I de følgende afsnit vil de enkelte key stakeholders udfordringer ved digital regnskabsaflæggelse blive 

identificeret. 

9.1.1.5.1 Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsens indtastningssystem er i sig selv et af de områder, hvori der ligger en udfordring. 

Overgangsperioden med clob-opmærkninger i den nuværende form, hvor data er taggede i Level 1 kan 

medføre forringet værdi af finansielle data for regnskabsbrugeren. Ikke før, at Erhvervsstyrelsens 

indtastningsløsning har et Level 4 tag-niveau får regnskabsbrugeren den fulde kvalitet og gevinst af den 

digitale regnskabsaflæggelse. 

Det er Erhvervsstyrelsens pligt at varetage, at det offentliges indtastningsløsning forsat udvikler sig, så 

paradigmeskiftet fra papirbaserede regnskaber til digitale regnskaber lettes for selskaberne. Manglende 

ressourcer til Erhvervsstyrelsen kan blive et problem i udviklingen af en holdbar og funktionelt løsning på 

sigt, herunder, at clob-opmærkninger udvandes over tid. At udvikle en platform, der skal kunne håndtere 

alle indberetninger i Danmark i år 2015 er ressourcekrævende, både økonomisk og i human kapital.  

På Erhvervsstyrelsens egen hjemmeside kan man læse, at deres mission og vision er at skabe de bedste 

rammer for selskaber i Danmark. Det skal gøres via de bedste vækstvilkår, og det skal gøres attraktivt og 

simpelt at drive selskab i Danmark. 

’’Med enkelt mener vi, at reguleringen er forståelig, let at administrere for selskaberne, og at al kommunikation med 

vores kunder foregår effektivt og digitalt. 

Med attraktivt mener vi, at vi forstår selskabernes behov og løbende til passer erhvervsvilkårene herefter’’
119

. 

Erhvervsstyrelsens fokus i årene frem er at bidrage til en ansvarlig og bæredygtig økonomisk udvikling i 

Danmark, og målet er at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Dette er i sig selv en anselig opgave, som 

Erhvervsstyrelsen skal varetage. Hvorvidt vi i Danmark når de visioner og mål, der er lagt i 

digitaliseringsstrategien er endnu usagt, og behovet for forbedringer vil konstant være til stede for at 

imødese erhvervslivets ønsker og behov.  

                                                             
119 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/mission_vision 
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Tidligst når overgangsfasen er over, kan vi se egentlige og målbare resultater af indførelsen af digitale 

regnskaber, men denne tidshorisont er ligeledes uvis i skrivende stund. Men når det og, hvis det bliver en 

realitet, så er der belæg for bedre regnskabsdatabaser. Nedenstående er blot et par eksempler på hvad 

kvaliteten af regnskabsdata kan medføre; 

a. Statens regnskabsdatabase: Bedre basis for ny lovgivning og anden regulering. 

b. CBS’ og andre universiteters regnskabsdatabaser: Bedre basis for forskning og 

undervisning. 

c. Investorer, långivere, kreditanalysebureauer, investorsites m.fl.: Bedre basis for analyse og 

investering. 

9.1.1.5.2 Selskab 

Hvordan kommer digitaliseringsprocessen omkring regnskaberne så til at påvirke selskaberne og disses 

interessenter? Hvilke udfordringer står de så overfor i de kommende år? Nedenstående ses en figur over 

koalitionsmodellen, der er en deskriptiv model, som har til formål at kortlægge de forskellige interessenters 

påvirkning af en selskabets situation. 

Figur 28: Koalitionsmodellen 

 

Kilde: Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform120 

 

Den moderne vidensbaserede organisation er karakteriseret ved arbejde med viden, formidling, 

vedligeholdelse og udvikling af ny og eksisterende viden. Fundamentet er veluddannede medarbejdere, der 

                                                             
120 Preben Melander, Økonomistyring og budgettering som ledelsesform, Erhvervsøkonomisk Forlag S/I-1984, 4. 
udgave, 3. oplag, 1990, [18].  
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arbejder af intellektuel art. Medarbejdere er den vigtigste ressource for organisationen og er vitale for 

organisationen, hvis denne skal vedligeholde og reproducere dens videnskapital.  

Men selskabet er også præget af andre interessenter, både interne såvel som eksterne. Den vigtigste at 

nævne i afhandlingens regi er det offentlige, da det er reguleringen vedr. digital regnskabsaflæggelse der 

har den største påvirkning for selskaberne pt. Det er de udfordringer og prøvelser, som selskaberne skal 

forholde sig til, hvis de ikke allerede har gjort dette. Dog tegner der sig et klart billede af, at kendskabet til 

XBRL er lav, hvorfor mange selskaber endnu har forholdt sig til XBRL. Det er i sig selv en udfordring, hvis du 

står på tærsklen til at skulle indberette din årsrapport digitalt.  

Dog er udfordringerne overfor det offentlige ikke de eneste, da man også internt i selskabet står over for en 

beslutningsproces i ledelse. Netop om man skal udlicitere til revisor, eksternt bureau eller implementere 

egen XBRL software. Graden af udfordringerne skal vurderes ud fra flere parametre; de ekstra økonomiske 

omkostninger, de administrative byrder og egen tekniske kunnen til at implementere XBRL software m.fl. 

Hvis man fx vælger at investere i egen XBRL software, så er udfordringerne ekstra økonomiske 

omkostninger i form af erhvervede software, uddannelse af regnskabskyndige medarbejdere og ekstra 

administrative byrder.  

9.1.1.5.3 Revisor m.fl. 

Nærmest interessent i forbindelse med regnskabsaflæggelse er selskabets revisor. Han står overfor mange 

af de samme udfordringer som selskabet også gør. Heriblandt kan nævnes, at revisors kendskab til XBRL er 

begrænset, beslutningsprocessen om han skal udlicitere til eksternt bureau, implementere egen XBRL 

software eller benytte Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning.  

9.1.1.5.3.1 XBRL instansen 

Fremadrettet er der en yderligere udfordring, at såfremt årsrapporten er forsynet med en revisorerklæring, 

skal denne erklæring både fremgår af pdf filen og XBRL instans dokumentet, jf. Bekendtgørelse nr. 837 § 28. 

Hertil kan man sætte spørgsmålstegn ved om det retvisende billede er hensigtsmæssig ift. XBRL instans 

dokumentet. Her vurderer vi, at der højst sandsynligt vil komme en national eller international regulering, 

som sikrer pålidelige data i XBRL instans dokumentet. Udfordringen er her, at regnskabsbrugere kan 

udtrække vilkårlige data, som revisor nødvendigvis ikke har revideret. Kravene til revisors arbejde i 

forbindelse med digital regnskabsaflæggelse er de samme som ved indsendelse af papirbaseret årsregnskab 

jf. Bekendtgørelse nr. 837 § 8, stk. 2. Hverken i revisorloven eller årsregnskabsloven er kravene til revisors 

arbejde reguleret ift. XBRL instans dokumentet.  
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Det, at der fra dansk regulering ikke kræver, at revisor skal revidere selve XBRL instansen er i sig selv et 

problem. Bekymringen går på, at revisorerne kan komme til at stå for mål for tal, der er taget ud af en 

sammenhæng, da hensigten for regnskabsbrugeren er, at udtrække og behandle netop de data, som 

regnskabsbrugeren udvælger. Dermed kan hver regnskabsbruger udarbejde sin egen analyse. Altså er der 

en risiko for, at regnskabsbrugeren anvender tal, som revisoren ikke har revideret og kan stå inde for.  

I den danske model har vi selve XBRL instansen og pdf udgaven af årsregnskabet, og det er indtil videre kun 

erklæringen i pdf udgaven, som revisor kan blive holdt til ansvar for. Dog siger bekendtgørelse nr. 837 § 14, 

stk. 4. at de oplysninger i pdf udgaven skal svare til XBRL instansen. Der er ikke krav til revisor om, at han 

skal revidere XBRL instansen på nuværende tidspunkt, hvorfor det på sigt må forventes, at der kommer en 

regulering på området, hvis det retvisende billede skal kunne opretholdes. Endvidere må det forventes, at 

med denne regulering skal revisor revidere XBRL instansen og, XBRL instansen vil være det eneste 

dokument, som selskaberne skal indberette til myndighederne fremadrettet. 

Lars Dyrner121 fra XBRL Danmark har i et research papir Revisors muligheder for at indsende en XBRL 

årsrapport til E&S på vegne af en kunde beskrevet kriterier, der bør være opfyldt for, at revisor skal kunne 

revidere XBRL instansen. Lars Dyrner lægger op til, at der er tre kriterier122 (revisionsmål), som revisoren 

skal forholde til for at kunne revidere XBRL instansen;  

1. selskabsdata skal være troværdige,  

2. metadata i XBRL instansen skal være korrekte, let forståelige og teknisk valide,  

3. taksonomien skal rent regnskabsteknisk og IT-teknisk være valide og samme gælder for 

overbygningstaksonomien.  

Disse tre kriterier omhandler revisionsmålene ved en revision af XBRL instansen. Men der er udover de tre 

første kriterier seks andre kriterier, der skal vurderes, hvis en egentlig revision af instansen skal være en 

realitet,  

4. Dokumentation for revisionsarbejdet  

5. Revisors erklæring  

6. Ansvarsforhold for ledelse og revisor  

7. Afleveringsprocessen  

8. Distributionsprocessen  

                                                             
121 http://xbrl.dk/page_memberlist.php?cmd=member&id=1193 
122

 Research papir, Lars Dyrner, XBRL Danmark 
https://docs.google.com/document/d/1ejz19iKnktWNP_oKv6DByEt0rVQZGk3L5m0F7tTcZOY/edit?pli=1 
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9. Tids- og kommunikationsplan.  

Nedenstående figur 29 er fra et amerikansk studie, der har til henblik at klarlægge revisionsmålene for XBRL 

instansen. Figur 29 bygger på den forudsætning, at XBRL instansen tager udgangspunkt i et originalt 

dokument, der indeholder regnskabsdata for et givet selskab. XBRL instansen er i sig selv ikke bundet af 

reglerne om et retvisende billede, men skal afspejle de data, der er fra det oprindelige regnskabsdokument. 

Figur 29: Amerikansk studie, der har til henblik at klarlægge revisionsmålene for XBRL instansen 

 

Kilde: R.P. Srivastava, A. Kogan / International Journal of Accounting Information Systems 11 (2010) 261–273 

Regnskabsdokumentet i ovenstående figur benævnes the electronic document (ASCII or HTML) filed with 

SEC. Ligesom kravet i Danmark, hvori der udarbejdes to udgaver af regnskabet, så bygger denne model 

ligeledes på to dokumenter. Et læsbart dokument målrettet regnskabsbruger m.m. (filed with SEC) og en 

Interactive Data, der er XBRL instansen. 

9.1.1.5.3.2 Indberetningsløsninger og fremtidens revisionsperspektiv 

Endvidere er der udfordringer for revisor, når han skal indberette kundens regnskab og han vælger at 

anvende Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning via www.virk.dk. Her vurderer Steen Dahl Andersen fra 

Piaster Revisorerne, at indtastningsløsningen til tider kan være besværlig ift. note funktionen, og tiden det 

tager at indberette kan være lang, når man har mange regnskaber.    

”Steen Dahl Andersen: Særligt fordi tasteløsningen i note apparatet er besværligt.  Hvis nu tasteløsningen var baseret 

på en resultatopgørelse, balance, så tror jeg sådan set ikke det var noget problem, så ville de anvende den. Men fordi 

http://www.virk.dk/
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man skal klippe regnskabspraksis ind også skal man klippe noter ind nogle steder, og hvis man så glemmer en note 

eller har lyst til at lave en ekstra note, så skal man lave om på det hele også kommer det til at se anderledes end det 

man har på print form”
123

. 

Overgangsfasen med clob-opmærkningen er en nødløsning, fordi der er mangler i taksonomien, og derfor 

ikke afspejler årsregnskabsloven. Dette kan medføre til væsentlig informationsværditab i regnskabet, jf. det 

retvisende billede. Med løsningsmodellen der er i dag, er der et stykke vej endnu før den øget værdi til 

værdikæden er fuldt ud implementeret og integreret. Ikke før dette sker, kan vi reelt tale om en ubrudt 

kæde af regnskabsdata. Det ses i lyset af, at der stadig i dag er selskaber, der udbyder at indtaste eller 

konvertere data i XBRL programmer, såsom ParsePort.  Hvad er så fremtidsperspektivet indenfor revision? 

Kan der på sigt være tale om realtidsrevision og hvad vil dette give af værdi for samfundet, herunder 

revisionen? Det vil på sigt kræve en komplet omstilling af revisionsbranchens fokus fra at se på et 

dokument, som giver et billede af systemer, der producerer rigtige data i rigtige samstillinger. Det vil 

medføre et komplet paradigmeskifte, der ikke kun vil berøre revisorerne, men alle aktører, der har med 

regnskabsvæsen at gøre. Kan revisoren så helt undlade at se på tal fra en historisk periode og stadig stille 

en høj grad af sikkerhed, når regnskabsdata og information er i realtid.  

9.1.1.5.4 Regnskabsbruger 

Som nævnt ovenstående er udfordringen for regnskabsbrugeren i øjeblikket at få adgang til data på via 

Erhvervsstyrelsens løsningssystem. Den traditionelle måde, hvori man trækker data via www.virk.dk og 

www.cvr.dk samt andre udbydere, der sælger selskabsdata.  For investorer og kreditorer er udfordringen at 

få hurtigere adgang ti relevante data, som de bedre kan sammenligne på tværs af selskaber og brancher, 

både nationalt og internationalt. Det gælder for regnskabsbrugeren at få automatiserede 

behandlingsprocesser således, at sagsbehandling er bedre og mere efficient.   

Analyseinstitutioner og informationsudbyderes udfordringer er at opnå besparelser ved, at data ikke 

kræver dataindtastninger, men at de blot kan hentes (downloades). Samtidig skal disse data være af en 

kvalitet, der giver bedre muligheder for analyse. Med XBRL følger også nye forretningsmuligheder. Der kan 

udvikles nye analyseværktøjer, valideringsprogrammer og ERP-systemer124 m.m. fra IT-leverandører og 

softwareudviklere, og de står med opgaven at udbyde løsninger til markedet. Ydermere vil 

brancheorganisationer lettere kunne overvåge specifikke segmenter. Uddannelses- og 

                                                             
123 Interview med Piaster Revisorerne, herunder Steen Dahl Andersen, 18. juni 2012.  
124 Ulric J. Gelinas, Jr. and Richard B. Dull, Accounting Information Systems, Seventh Edition, Thomson, South-Western, 
2008, [33; 39]. 
 

http://www.virk.dk/
http://cvr.dk/
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forskningsinstitutioner, ligesom CBS vil kunne have lettere tilgængelige regnskabsdata for erhvervsforskere, 

og der vil kunne oprettes valgfag indenfor IT-revision om digitale regnskaber, herunder XBRL.  

Anden udfordring findes i den finansielle sektor både nationalt og internationalt. Nationalt søger 

Nationalbanken og Finanstilsynet at harmonisere en fælles indberetningsløsning, som kan håndtere XBRL. 

Fra 2013 vil finansielle selskaber, som indberetter til Nationalbanken og Finanstilsynet skulle bruge én og 

samme platform. På den internationale scene arbejder European Banking Authority på at gøre XBRL til et 

indberetningsværktøj med hensyn til kapitalkravsdirektiverne, herunder COREP, FINREP og Solvens II, som 

forventes at træde i kraft hhv. 1. januar 2013 samt 1. januar 2014. I første ombæring vil selskaberne som 

skal indberette til Nationalbanken og Finanstilsynet være omfattet af de fælles europæiske retningslinjer 

udstedt af EBA125. 

Udfordringen for Nationalbanken og Finanstilsynet er hermed, at de skal tilpasse sig den taksonomi og de 

retningslinjer, som EBA udsteder, og dette skal allerede ske primo 2013. Endvidere er der en udfordring på 

nuværende stadie, at Erhvervsstyrelsens taksonomi ikke harmonisere med den taksonomi, som EBA har 

udviklet. Erhvervsstyrelsens taksonomi indeholder ikke selskabets budgettal. Fremadrettet kunne man 

sagtens forestille sig en harmonisering mellem Erhvervsstyrelsen og Nationalbanken og Finanstilsynet, og 

det kræver netop en fælles udvikling af taksonomien. Førhen, regnskabsbrugerne kan drage nytte af disse 

indberettede data, bør de offentlige kontrolorganer harmonisere om en fælles løsning og taksonomi både 

nationalt og internationalt.  

9.1.2 Problemløsning 

Key stakeholders står overfor et paradigmeskift ift. anvendelse af regnskabsinformation og indberetninger 

afhængig af, hvilken side man står på. I foregående afsnit identificerede vi problemerne for de forskellige 

key stakeholders og deres individuelle behov og komplikationer ved digitale regnskabsaflæggelse. Dog er 

der fællestræk for alle key stakeholders. De kræver alle, at data skal være struktureret, klassificeret og let 

tilgængelige således, at brugeren af regnskabsdata let kan behandle og bearbejde relevante data og 

information efter eget behov. 

Med digital regnskabsaflæggelse følger en ny rapporteringsform, der på sigt skal leve op til de belyste 

problemidentifikationer i forrige afsnit, når dette system er fuldt ud integreret. Vi vil i følgende afsnit belyse 

de emner, der er relevante og væsentlige for en god og struktureret implementering af XBRL, som et 

redskab til opmærkning af finansielle data. De mest relevante emner der følger, er taksonomi, information 

                                                             
125

 XBRL Danmark, bank-konference den 23. maj, slides fra Finanstilsynet ved Jan Parner fra Finanstilsynet. link: 
http://xbrl.dk/page_text.php?id=37. 

http://xbrl.dk/page_text.php?id=37
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og kendskab, udfordringstyper, XBRL set i nationalt og internationalt perspektiv.  Sidstnævnte emne er 

vigtig ift. betydningen af anvendelsen af XBRL på et globalt plan og for fremtidens rapporteringsform i en 

mere digitaliseret verden, hvor informationer i stigende grad er deres penge værd.  

9.1.2.1 Taksonomi 

Udvikling og vedligeholdelse af taksonomi er styret af et lovgivende organ, herhjemme Erhvervsstyrelsen. 

En taksonomi kan være lukket eller åben. En lukket taksonomi har de fordele, at det er mere simpel for 

regnskabsbruger at sammenligne årsrapporter på tværs af brancheerhverv. Ulempen er, at der ikke er 

mulighed for at rapportere mere information end det som er defineret i taksonomien. For en åben 

taksonomi gælder vice versa mht. fordele og ulemper.  

Erhvervsstyrelsen har udviklet to forskellige taksonomier. De har udviklet en lukket taksonomi, der afspejler 

årsregnskabsloven for Regnskab Basis og Regnskab Special. Og en taksonomi for årsrapporter, som følger 

IFRS ved Regnskab Special, som på sigt er åben for, at selskaber selv kan danne virksomhedsspecifikke 

udvidelser.  

Taksonomien for Regnskab Basis indeholder clob-opmærkninger, som skal tolkes som en nødløsning, da 

regnskabsproducenten ikke har mulighed for at udvide taksonomien, og han derpå clob-opmærker en 

specifik regnskabspost. Fra Erhvervsstyrelsens side er clop-opmærkning en kortsigtet løsning, som de har 

indført som en overgangsfase. Rent teknisk er clob-opmærkning kun tag-niveau 1, hvor man må forvente at 

Erhvervsstyrelsen på langt sigt vil højne kvaliteten af digitale regnskaber ved at forbedre taksonomien, så 

element typerne er tag-niveau 4. Hvor langt ude i fremtiden denne overgangsfase vil strække sig, er endnu 

uvis fra Erhvervsstyrelsens side. Dog har de implicerede parter ’accepteret’ løsningen, som den forelægger 

fra Erhvervsstyrelsens side.  

Erhvervsstyrelsens forløb mht. udvikling af taksonomi har været og er en ad hoc tilgang, hvor de løser 

udfordringerne og problemerne når de nu engang opstår. Vi tolker implicit i bekendtgørelse nr. 837, hvor 

Erhvervsstyrelsen udtrykker, at regnskabsklasse C og D kan indberette frivilligt i det omfang, at 

Erhvervsstyrelsens har udviklet IT-systemer til at kunne håndtere indberetning og modtagelse af disse 

regnskaber, jf. bekendtgørelse 837 § 9, stk. 2. Vores vurdering af Erhvervsstyrelsens ad hoc tilgang er, at de 

på den måde, ikke er på forkant med de udfordringer og problemer de løbende støder ind i. 

Erhvervsstyrelsens løsning vurderer vi til ikke at være hensigtsmæssig, fordi den logiske tankegang er, at 

man er på forkant af udfordringerne og problemerne, og man ikke begynder at lappe på løsningsmodellen 

undervejs. Vi vurderer endvidere, at Erhvervsstyrelsen burde have meldt ud noget tidligere og være mere 

åbne omkring deres XBRL projektforløb således, at markederne selv kunne udvikle og regulere sig. 
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Tilpasningen og omstillingen på den korte bane mht. til digital regnskabsaflæggelse kunne på denne måde 

have været mindre udfordrende. Fremadrettet mener vi, at Erhvervsstyrelsen bør være mere åben og 

transparent ift. til lovkravet om digital regnskabsaflæggelse. 

Erhvervsstyrelsen har udskudt balancedato i bekendtgørelsen nr. 837 til den 31. januar 2012, så man har 

fået en mere gradvis overgang for selskaberne, som skal indberette digitale regnskaber. Dette er positivt, 

både for Erhvervsstyrelsen selv og for selskaberne. Først og fremmest undgår Erhvervsstyrelsen den store 

bølge af indberetninger for kalenderregnskabsåret 2011. For det andet har selskaber og deres revisorer 

trinvis mulighed for at kunne omstille sig på en efficient måde.     

9.1.2.2 Information og kendskab 

Bedre information og kommunikation fra styrelsens side til øvrige key stakeholders, må være vigtige 

elementer for en succes af XBRL projektet. Man kunne med fordel udvide den projektgruppe, der sidder i 

styrelsen, som arbejder med XBRL. En bredere kreds af faggrupper ville bedre kunne afdække de problemer 

og situationer der opstår hen af vejen. Et tættere samarbejde med forskellige faggrupper vil også være 

mere effektiv i udbredelsen af kendskabet til XBRL, og de forskellige løsninger man kan vælge i dag. Det er 

klart med enhver regulering følger et sæt overgangsregler, men det er ikke altid disse er hensigtsmæssige, 

hvorfor man i styrelsen og andre regulerende myndigheder, løbende skal være selvkritiske og vurdere egen 

kapacitet og ressourcer.  

Hvorledes skal man så som selskab forholde sig til digitale regnskaber og de løsninger, der forefindes? 

Hvordan finder selskabet den bedste løsningsmodel for netop dem? Og hvem kan de rådføre sig hos? Det 

er klart, at man som erhvervsdrivende skal sætte sig ind i de regler og reguleringer der er, når man starter 

et selskab op, og man skal selvfølgelig løbende holde sig orienteret. Alt dette er jo meget simpelt og bør 

være lige til at forstå, men det er nu ikke sådan det forholder sig i den verden vi lever i. Information og 

værdien af den information vi får, er ikke altid den samme. Hvad myndighederne vurderer som tilstrækkelig 

er ikke nødvendigvis det samme som det behov, der er fra selskaberne. Den lovpligtige brug af XBRL er den 

seneste regulering indenfor regnskabsaflæggelsen. Men kendskabet til XBRL er meget begrænset, trods 

loven er trådt i kraft. Der er mange selskaber, der overdrager det blindt til deres revisor, da de har svært 

ved at forholde sig til, hvilken størrelse bekendtgørelsen er og, hvilken påvirkning den har for netop dem. 

Informationsniveauet vedr. XBRL har været meget lav generelt. Selv indenfor revisionsbranchen har 

kendskabet været begrænset. For at anvendelsen af XBRL skal blive en løsning, der lever fuldt ud til dets 

potentiale skal der være et vis niveau af kendskab, og dette skabes ved effektive kommunikationslinjer. På 

sigt skal det jo være en administrativ lettelse kun at skulle indberette ét sted én gang. Målet er at opnå den 
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ubrudte regnskabskæde, hvor selskaberne bl.a. implementerer egen software til at behandle XBRL 

instansen inhouse126, dvs. Inline-XBRL. Det er her, at gevinsten ligger for selskaberne.  

‘’XBRL has been developed to allow users throughout the world to easily access timely accurate and relevant financial 

information from both world-wide and local organisations. However, although internal use and basic forms of digital 

reporting are commonly accepted - with most people having knowledge of PDF and HTML documents - very few 

practitioners seem to be fully aware of the benefits of XBRL, according to a study produced by ACCA entitled XBRL: the 

Views of Stakeholders’127’. 

Som nævnt ovenstående, så har vi med XBRL en enestående mulighed for skabe en ubrudt digital fødekæde 

af finansielle data, som går lige fra selskabets bogholderi og ud til alle key stakeholders, som forbruger 

regnskabsdata. Når fødekæden er fuldt udbygget og implementeret, vil der være store fordele for alle, der 

indgår i denne regnskabs-fødekæde. 

9.1.2.3 Fokus på udfordringstyper 

Der er en klar indikation af, at 95 pct. af selskaber vælger at udlicitere regnskabsaflæggelse, herunder også 

digital regnskabsaflæggelse. Dette fordrer, at selskaberne generelt set i mindre grad står overfor 

udfordringerne i og med, at selskabets revisor varetager opgaven. Derfor er det særlig interessant og se, 

hvordan revisorer m.fl. vurderer udfordringerne ved digital regnskabsaflæggelse.  

Nedenstående figur 30 viser, hvilke udfordringstyper revisorer m.fl. vurderer er mest relevante. Følgende 

udfordringstyper; implementering af nyt software, ekstra økonomiske omkostninger, brugervenligheden fra 

det offentlige er besværligt og ikke tilstrækkeligt information og support fra det offentlige ses, at være de 

mest udfordrende opgaver som revisorer m.fl. står overfor.  

  

                                                             
126 http://www.aicpa.org/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/xbrl/pages/xbrl.aspx 
127 XBRL : a matching challenge towards simplification, FEE (Fédération des Experts comptables Européens - 
Federation of European Accountants), News Release March 2010. 
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Figur 30: Gruppe II: ’Typer af udfordringer som selskaberne vurderer ved XBRL’ krydset med ’niveau af udfordringer’ 

 

Kilde: Egen tilvirkning ved spørgeskemaundersøgelse for gruppe II. 

9.1.2.3.1 Implementeringen af XBRL 

På kort sigt har Erhvervsstyrelsen lanceret Regnskab Basis møntet på de mindre selskaber, som står overfor 

udfordringerne vedr. digital regnskabsaflæggelse. Regnskab Basis er en overgangsløsning, og man må 

forvente på langt sigt, at selskaberne selv digitalisere deres arbejdsgange og procedurer vedr. regnskaber. 

Til det må man formode, at IT- og softwareleverandørerne på sigt leverer løsningsmodeller til markedet. 

Disse løsningsmodeller skal kunne håndtere de behov som selskaberne, revisorerne og regnskabsbruger 

efterspørger. Behovene er, at dataene skal være lettere tilgængelige, kvalitetssikre og pålidelige samt 

brugervenlig implementering og fleksibel ift. eksisterende regnskabsmoduler, jf. afsnit 5.1.5 sammenfatning 

omkring system flowcharts. 

Alternativet til implementering af egen XBRL software er at anvende Erhvervsstyrelsens 

indtastningsløsning. Her vurderes det af revisorer m.fl., at brugervenligheden er besværligt fra det 

offentlige, og Erhvervsstyrelsen burde derfor bestræbe sig på at forbedre platformen for XBRL således, at 

brugeren finder det hensigtsmæssigt at navigere og indtaste i indberetningsløsningen, herunder Regnskab 

Basis. 

9.1.2.3.2 Information og tilgængelighed  

Fremadrettet bør Erhvervsstyrelsen endvidere skabe en mere målrettet dialog med selskaberne og 

informere på en mere hensigtsmæssig måde omkring tiltag og regulering, herunder bekendtgørelser vedr. 
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digital regnskabsaflæggelse. Det lave kendskab til XBRL vurderer vi at være kædet sammen med den 

utilstrækkelige information vedr. digitale regnskaber.  

Det er normalt at nye systemer m.m. testes af brugeren inden lancering, og at brugeren er med i 

udviklingsprocessen128. Dog lader det ikke til, at løsningen fra Erhvervsstyrelsen er gennemtestet, da man 

har valgt en ad hoc løsning. Brancheorganisationer m.m. har ligeledes kun begrænset kendskab til XBRL, og 

er efter vores opfattelse ikke fuldt ud i stand til at rådgive og informere sine medlemmer om den lovpligtige 

brug af XBRL ved digital regnskabsaflæggelse. Det bør overvejes om Erhvervsstyrelsen i samarbejde med 

interessenter aktivt skulle satse på en kampagne, hvori mindre selskaber bliver sat i fokus. At have adgang 

til en computer eller biblioteket er ikke det samme som at være XBRL parate heller ikke IT-parate. En 

udvidelse af projektgruppen hos erhvervsstyrelsen kunne være løsningen til forbedret kommunikation til 

erhvervslivets interessenter.  

Når nu det er lykkes at få selskaberne til at indberette digitalt, så må der for output siden ligeledes findes 

en løsning på præsentation og tilgængelighed af data. Systemerne er endnu ikke fuldt ud funktionelt efter 

hensigten, og derfor mangler den væsentligste del af digitaliseringsstrategien for digital kommunikation 

mellem det offentlige og selskaberne. Det må forventes, at Erhvervsstyrelsen så hurtigst som muligt får 

udviklet den del af XBRL platformen således, at gevinsten for key stakeholders kan indløses snarest muligt. 

Det samme må gælde for Erhvervsstyrelsen selv, at jo tidligere, at deres IT-systemer er integreret, jo mere 

strømlinet og effektiv vil det være. Dette vil samtidig have den effekt, at de vil kunne yde bedre service 

overfor selskaberne.  

9.1.2.4 Den danske XBRL-model ctr. internationale 

I Danmark har vi valgt at gøre det obligatorisk for B-selskaber at indberette digitale regnskaber i første step. 

Dog følger C- og D-selskaber herefter i hhv. 2014 og 2015. Vi har altså i Danmark valgt at følge 

byggeklodsmodellen om man vil, hvor de mindst komplekse selskabsregnskaber er valgt først. Det er med 

erfaringerne fra B-selskaber, at Erhvervsstyrelsen vil udbygge og tilrettelægge taksonomien fremadrettet, 

når C- og D-selskaberne skal til at indberette digitalt. Så den fulde taksonomi, som vil blive lanceret i 2015 

er baseret på tidligere erfaringer. 

9.1.2.4.1 USA 

Den danske model er omvendt af, hvad man fx har gjort i USA. I USA skal børsnoterede selskaber efter lov 

indberette til SEC efter US GAAP og her gælder, at alle børsnoterede selskaber skal aflægge deres 

                                                             
128

 Ulric J. Gelinas, Jr. and Richard B. Dull, Accounting Information Systems, Seventh Edition, Thomson, South-Western, 
2008, [620;621] 
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kvartalsrapporter og årsrapporter i XBRL format. Overgangen til XBRL blev i USA implementerede over en 

treårig periode, 2009-2011.  

"The new rules are intended not only to make financial information easier for investors to analyze, but also to assist in 

automating regulatory filings and business information processing. Interactive data has the potential to increase the 

speed, accuracy and usability of financial disclosure, and eventually reduce costs". 

‘’ We continue to update our filing standards and systems as technologies improve. These developments assist us in 

our goal to promote efficient and transparent capital markets’’
129

. 

Formålet er den samme som den danske XBRL model, men segmentet er blot en anden. Det handler om at 

gøre data mere tilgængelig samt mindre omkostningsfuldt, mere strømlinet og effektivt for key 

stakeholders, der netop arbejder med finansielle data.  Målet er altså at skabe efficient og transparent 

kapital markeder.  

9.1.2.4.2 Europa 

På EU-plan har Økonomi- og Valutaudvalget under EU-Parlamentet fremlagt et udkast til udtalelse vedr. 

forslag til det nye regnskabsdirektiv, der blev fremlagt tilbage i oktober 2011. Her lægges der op til, at man i 

EU skal gøre det lovpligtigt for alle medlemslande at udarbejde årsregnskaber i XBRL. I udkastet lægges der 

vægt på, at man ved hjælp af et ensartet og harmoniseret regelsæt kan opnå et standardiseret 

rapporteringssystem. Med et standardiseret regnskabsrapporteringssystem vil man kunne integrere 

regnskabet med andre felter, herunder felter vedr. moms og SKAT mv.   

Når udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget er færdiggjort vil denne blive fremsendt til retsudvalget 

under Europa-Parlamentet, der fremkommer med en samlet indstilling til EU-Parlamentet. EU-Parlamentet 

vil tage stilling til direktivforslaget og ændringsforslaget. Dette sker samtidig med, at Ministerrådet 

vedtager om direktivet skal godkendes.  

Ligesom der i Danmark er fokus på de mindre selskaber, så ligger der også i forslaget fra Økonomi- og 

Valutaudvalgets under EU-Parlamentet, at det kræver væsentlig forberedelse fra 2018, for at den 

administrative byrde ikke bliver for tung for denne gruppe af små selskaber. Da vi i Danmark har indført den 

lovpligtige brug af XBRL vil bestemmelserne i EU’s regnskabsdirektiv ikke påvirke reglerne i Danmark, men 

kun i de lande, der skal indføre XBRL som regnskabssprog. Dette skal ske senest på det tidspunkt, som 

direktivet fastsætter. Endvidere foreslås der, at mellemstore og store selskaber skal aflægge 

pengestrømsopgørelser, hvilket allerede er et krav i den danske årsregnskabslov.  

                                                             
129 http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002fr.pdf [2] 

http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002fr.pdf
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Forslaget om at indføre obligatorisk brug af XBRL i EU er nyt ift. det direktivforslag som EU-Kommissionen 

først fremlagde. Det første direktivforslag indeholdt ingen bestemmelser om et fælles harmoniseret 

regnskabssprog i digitalt format (XBRL).  

9.1.2.4.3 Japan 

I Japan er der i øjeblikket tre XBRL projekter vedr. digitale indberetninger130. Finanstilsynet131 (FSA) i Japan 

har lanceret en storstillet indsats for at digitalisere indberetninger fra deres selskaber i EDINET132 

(Electronic Disclosure for Investor Network). Dette projekt startede i 2008 og håndterer i dag op imod 5.000 

digitale indberetninger fra selskaber og 3.000 fra fonde, og er det største XBRL projekt globalt set. 

Gældende for begge grupper er, at de skal indberette deres regnskaber i XBRL format kvartalsvis og årligt.  

Tokyo Stock Exchange133 (TSE) kører sideløbende et projekt i TDnet134 (Timely Disclosure Network) 

gældende for deres børsnoterede selskaber, hvor indtjeningsrapporter og corporate governance rapporter 

indsendes i XBRL-format. Dette gælder for de omkring 4.000 børsnoterede selskaber på børserne i Japan. 

National Tax Agency135 (NTA) i Japan, har ligeledes digitaliseret deres opgørelse af selskabsskatten i 

årsregnskabet fra 2004, gældende her er også, at det skal indberettes i XBRL-format.  

9.1.2.4.4 Opsummering af den danske XBRL-model ctr. Internationalt 

Globalt set er XBRL anerkendt som det sprog man har accepteret til opmærkning af finansielle data. Dette 

giver selskaber mulighed for at behandle og dele data på en mere effektiv og præcis måde. Med det 

internationale XBRL initiativ er det muligt at foretage global finansrapportering, der understøttes af 

adskillige selskaber, som udvikler ERP-software, og internationale regnskabsorganisationer. Formålet med 

initiativet er at skabe en ensartet standard for rapportering af finansielle oplysninger for banker, investorer 

og myndigheder m. m.  

Danmark er en af forgangslande i EU, hvad angår implementering af XBRL. Den vej man har valgt at gå i 

Danmark er som nævnt i ovenstående, at man starter med SMV-segmentet, herunder regnskabsklasse B-

selskaberne.  Gevinsten i Danmark ligger ved de ca. 200.000 B-selskaber, der er forpligtet til at indberette 

digitalt i første step. De har ca. 50-100 forskellige elementer i deres indberetninger, og er knap så 

                                                             
130 http://www.xbrlplanet.org/planet/snapshot.php?iso3166=jp&feedID=28&gmapID=7 
131 http://www.fsa.go.jp/en/index.html 
132 http://www.fsa.go.jp/en/news/2008/20080317.html 
133 http://www.tse.or.jp/english/ 
134

 http://www.tse.or.jp/english/market/mkinfo/tdnet/index.html 
135 http://www.nta.go.jp/index.htm 
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komplekse at håndtere. B-selskaberne står for ca. 94 pct. af alle selskaber i Danmark, og slår vi denne 

gruppe sammen med C-selskaberne, så dækker de ca. 96 pct. af alle danske selskaber.  

Ved at tage den største volumen af mindre komplekse regnskaber først opnås der bedre erfaringer og 

knowhow m.h.p. udvikling af taksonomier m.m. Det er ikke kun myndighederne, der drager nytte af den 

danske model, men også D-selskaber. Nogle D-selskaber har datterselskaber, som er pligtige til at 

indberette deres årsregnskaber digitalt, og via dem får de erfaring med XBRL. Således vil D-selskaber 

nemmere kunne tilpasse sig til XBRL, og på den måde være på forkant, når de bliver omfattet af den 

lovpligtige digitale indberetning af årsregnskaber. 

Dette kræver forsat, at der udarbejdes nogle hensigtsmæssige og fornuftige administrative 

overgangsregler, der til dels tilgodeser selskaberne. Internationalt, såvel som nationalt, er XBRL valgt, som 

løsningen til rapportering af finansielle data i digital format. XBRL kan dermed bidrage til vækst og 

fremgang i en mere digitaliseret og harmoniseret verden.  

9.1.3 Konsekvensanalyse 

I foregående afsnit om problemidentifikation og problemløsning belyste vi de udfordringer og 

problemløsninger, som er gældende for key stakeholders og vurderes relevante for parterne at forholde sig 

til. Med afsæt i identifikation og problemløsning kan konsekvenserne konkretiseres og analyseres. 

Fællestræk for key stakeholders er, at alle parter er bedst tjent ved at værdikæden er strømlinet. På den 

måde kan alle parter indløse det potentiale, som XBRL besidder; selskaber og revisorer kan effektivisere 

egne arbejdsgange, offentlige kontrolorganer kan centraliseres og skabe grundlag for bedre politisk 

beslutningsproces og regnskabsbruger kan effektivisere sin regnskabsanalyse. 

Følgende afsnit omhandler konsekvenser for key stakeholders. Erhvervsstyrelsens konsekvenser er deres 

taksonomi udvikling, og den enorme pres på deres IT-systemer, når den store bølge af selskaber skal til at 

indberette digitale årsrapporter senest den 31. maj 2013. Selskaber har som konsekvenser, at de er nødt til 

at forholde sig til digitaliseringen. De bør foretage en cost-benefit analyse af om det er profitabel at 

implementere egen XBRL software eller man de skal udlicitere til revisor. Konsekvenserne for revisor er, at 

han kan skal forholde sig til XBRL instans dokumentet, da det fremadrettet er det dokument, som bliver den 

officielle årsrapport. Der er endnu ingen regulering på XBRL instans dokument, men man må formode, at 

det kommer på længere sigt. Digital regnskabsaflæggelse lægger også op til at selskaberne implementere 

flere IT-systemer, og revisor bør således også forholde sig til dette, når han skal revidere. Endvidere kan 

konsekvenserne for regnskabsbruger være vitale, hvis årsrapporten indeholder upålidelige og 

ufuldstændige oplysninger. Samtidig åbner XBRL op for ét fælles indberetningsorgan, som sparer både 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 101 af 141 
 

 

selskaber og offentlige kontrolorganer tid og arbejde, og gør det nemmere for regnskabsbruger at indhente 

data for et selskab på flere områder.     

9.1.3.1 Erhvervsstyrelsen  

Erhvervsstyrelsens valg af en ad hoc tilgang til deres udvikling af taksonomi kan have konsekvenser. De er af 

den holdning, at de drager erfaringer fra de løbende selskaber, der obligatorisk indberetter. 

Konsekvenserne kan være, at Erhvervsstyrelsen løbende står over for udfordringer og problemstillinger, 

som de ikke er på forkant med eller de i sidste ende bliver nødt til at indhente ekspertise udenfor deres 

organisation. Disse konsekvenser kan have betydninger i form af ekstra økonomiske omkostninger ved 

indkaldelse af ekspertise ved fx Business Reporting Advisory Group eller anden konsulentvirksomhed. 

Betydninger kan endvidere være ekstra arbejdsressourcer, når man løbende skal tilpasse og videreudvikle 

taksonomien.  

I og med, at det er blevet obligatorisk for selskaber i regnskabsklasse B med balancedato 31. januar 2012 

eller senere at indberette digital årsrapport, vil det betyde, at B-selskaber med kalenderårsregnskab skal 

indberette senest 31. maj 2013. Der vil derfor komme ca. 150.000 indberetninger136. Erhvervsstyrelsens 

indberetningssystem er inddelt i to systemindgange137. Den ene er for indberetningsløsningerne Regnskab 

Basis og Regnskab Special. Den anden er for selskaber, der anvender system-til-system-løsningen. Figur 24 

omkring gruppe II for revisionshuse m.fl. om valg af løsningsmuligheder viser, at 41 % af revisorer m.fl. 

vælger Erhvervsstyrelsens indtastningsløsning Regnskab Basis. 27 % af respondenter vælger digital 

indberetning via Erhvervsstyrelsens system-til-system-løsning. På baggrund af dette har vi estimeret 

følgende: 

Fordeling af B-selskaber med kalenderårsregnskab, som skal indberette senest 31. maj 2013 (egen 

tilvirkning): 

Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning via www.virk.dk: 41 % af 150.000 = 61.500. 

Erhvervsstyrelsens system-til-system-løsning: 27 % af 150.000 = 40.500. 

Ovenstående fordeling, trods de to systemindgange, vil medføre, at brugeren muligvis vil opleve at 

oppetiden på virkportalen reduceres. Konsekvenserne for Erhvervsstyrelsens IT-systemer som helhed, vil 

med stor sandsynlighed forsat komme under et enormt pres.  

                                                             
136 Pressemeddelse fra Erhvervstyrelsen den 28.6.2012: ”Nu bliver digitale årsrapporter obligatoriske”. Link: 
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/430840/5. 
137

Notat fra Erhvervs-og Vækstministeriet om orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale 
regnskaber – juni 2012. Link: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/eru/bilag/312/1140860.pdf 

http://www.virk.dk/
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/430840/5
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/eru/bilag/312/1140860.pdf


En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 102 af 141 
 

 

Nedenstående figur 31 illustrerer oppetiden for www.virk.dk, dvs. indberetningsløsning for Regnskab Basis 

og Regnskab Special. Med oppetid menes den procentdel af tid, hvor hjemmesiden er tilgængelig for 

bruger.  

Figur 31: Oppetiden for www.virk.dk 

 

Kilde: Notat fra Erhvervs- og Vækstministeriet om orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale 

regnskaber – juni 2012 [7]. 

Vi formoder, at oppetiden for virkportalen samt Logon SSO funktionaliteten vil blive reduceret betydeligt, 

når 150.000 selskaber skal indrette indenfor samme tidsperiode i maj 2013. Tidligere erfaringer fra det 

offentlige indikerer, at det offentlige ikke er i besiddelse af systemer, der kan håndtere så store 

datamængder over en kortere periode eller sikre sig mod nedbrud jf. implementering af Digital 

Tinglysning138, IT-nedbrud i SKAT139 og NemID140. 

Der er ingen tvivl om, at der venter Erhvervsstyrelsen mange udfordringer de nærmeste par år med 

implementeringen af XBRL i hele det offentliges indberetningssystem. Tilgangen til, hvorledes man har valgt 

at lancere digitaliseringsprojektet medføre også, at der per automatik følger nogle konsekvenser, der set 

ude fra ikke kan betragtes som værende gunstige. Ad hoc tilgangen til at starte med medfører, at 

Erhvervsstyrelsens projektgruppe løbende skal tilpasse taksonomien og rette evt. fejl og mangler, der 

måtte komme hen ad vejen. Samtidig med denne proces, skal der også fokuseres på at udvikle 

indberetningssystemet således, at output er valide, sikret og brugbare for regnskabsbruger. Ydermere 

kræver det, at man udvikler taksonomien i Regnskab Special, så denne er klar til at modtage indberetninger 

fra C- og D-selskaberne i årene 2014 og 2015.  

                                                             
138 http://www.domstol.dk/om/Nyheder/Pressemeddelelser/Documents/Kammeadvokatens%20sammenfatning.pdf 
139

 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-12081463:skat-lukket-p%C3%A5-grund-af-itnedbrud.html 
140 http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/214184/nemid_ramt_af_nedbrud_-_tre_millioner_uden_netbank.html 

http://www.virk.dk/
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Erhvervsstyrelsen har m.a.o. mange bolde i luften, men begrænset ressourcer i form af human capital, og 

fornøden kapacitet til udvikling af taksonomien. Dette kan i sidste ende munde ud i forsinkelser eller 

løsninger, der ikke er fuld ud testet inden implementeringen skal finde sted. Med en så lille projektgruppe, 

som det må siges at være tilfældet i Erhvervsstyrelsens XBRL projektgruppe, så er det svært at forestille sig 

at alle aspekter kan dækkes ind, hvorfor dette må have konsekvenser for øvrige key stakeholders i sidste 

ende. Tidligst i maj 2013 vil man kunne se om XBRL projektet vil bære frugt. 

9.1.3.2 Selskab 

For selskaberne på sigt skal der være et økonomisk incitament, før de ikke anser XBRL som en administrativ 

byrde. Der skal fra selskabernes side være en rationel vinkel, før de ser det som en gevinst for dem på sigt. 

Det kan kun måles i om, hvorvidt fordelene ved XBRL opvejer ulemperne, når det gælder deres fremtidige 

arbejdshandlinger i den eksterne rapportering. 

Uanset hvilken løsningsmodel selskabet vælger, om det er implementering af egen software eller 

udlicitering af den digitale regnskabsaflæggelse, så er de tvungen til at forholde sig til emnet og brugen af IT 

generelt i selskabet. Her tænkes specielt på restgruppen.  

Tabel 5: Konsekvenserne ved ikke at aflevere årsrapporten rettidigt 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kilde: FSR – Danske Revisorer, august 2012 

Konsekvenserne for ikke at have taget stilling til lovkravet om digital indberetning, og af ikke at indsende 

årsrapporten digitalt, kan i sidste ende resultere i, at Erhvervsstyrelsen overbringer selskabet til Sø- og 

Handelsretten med påstand om opløsning. Det er derfor ikke nok at have indsendt en årsrapport i 

papirform, hvis denne skulle have været i XBRL format. Det vil betragtes som, at årsrapporten ikke er 

modtaget berigtiget i Erhvervsstyrelsen. Der er altså en ’nul tolerance’ strategi fra Erhvervsstyrelsen side jf. 

bekendtgørelse nr. §§ 15-16. 

Digitaliseringsstrategien lægger klart op til, at kommunikationen mellem det offentlige og selskaber skal 

foregå digitalt i fremtiden, hvorfor ingen selskaber kan ignorere den mere digitaliserede verden, der går 

Fakta – konsekvenserne ved ikke at aflevere årsrapporten rettidigt 

1. Erhvervsstyrelsen udsender en påkravsskrivelse og giver en frist på 8 
dage til at få indsendt årsrapporten uden yderligere sanktioner 

2. Efter de 8 dage løber der strafafgifter på, som skal betales af hvert 
medlem af den øverste ledelse. Afgiften kan max. udgøre 3.000 kr. pr 
ledelsesmedlem 

3. Hvis årsrapporten ikke indsendes inden 4 uger fra påkravsskrivelsens 
datering, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel bede Skifteretten 
om at tvangsopløse virksomheden 
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dem i møde. Tal fra vores empiriske studier og tidligere surveys indikerer, at en overvejende del af 

selskaberne vil lade deres revisor påtage sig den rolle at håndtere den digitale indberetning. Derfor må det 

formodes, at der deri er en ekstra økonomisk omkostning i form af et forøget honorar til revisoren. Her må 

selskabets ledelse overveje om denne ekstra omkostning er værd at betale, eller om det kan være mere 

rentabelt at fortage indberetningen inhouse.  

Ved at foretage en cost-benifit analyse af brugen af XBRL kan selskaberne måle om digitaliseringsstrategien 

vil tilføre værdi for selskabet eller om det bliver et nødvendigt onde. Dette skal forstås på den måde, at det 

rent økonomisk kan ende som en byrde, som selskabet ikke kan undgå, da det er lovpligtigt.   

Cost-benefit teknikker er et alment værktøj for selskaber og er udbredt i alle brancher. Det er dog ikke 

muligt at omregne alle benefits i beløbsstørrelser. Moderne anvendelse af cost-benifit teknikker arbejdes 

der derfor med costs-benefits i tre principielle dimensioner141: 

 Forhold, der kan udtrykkes i økonomiske termer. 

 Forhold, der kan udtrykkes i kvantitative ikke-økonomiske termer. 

 Forhold, der kun kan udtrykkes kvalitativt. 

Investeringsbeslutninger vedr. informationsteknologi vil som regel indeholde costs-benefits i alle 

dimensioner, hvilket gør vurderingerne relativt komplicerede og fortolkningerne mere individuelle. 

De er flere parametre, når vi taler om selskabets omkostninger ved implementering af XBRL. På den ene 

side kan der være tale om udgifter til erhvervelse af XBRL software, uddannelse af personale, 

omstrukturering eksisterende regnskabssystemer. Endvidere kræves det planlægning af 

implementeringsprocessen og vedligeholdelsen således, at årsrapporten lever op til kravene i 

Årsregnskabsloven.  

På den anden side er der omkostninger ved at uddanne personale og omstrukturer eksisterende systemer i 

selskabet. Her tales der om værditab af viden eller muligvis data, når personalet skal ændre 

arbejdsprocesser og procedurer. Disse omkostninger kan ikke måles direkte. Når systemet dog er fuldt ud 

integreret vil omkostninger over tid reduceres.  

Benifits vil altså over tid overstige omkostningerne og gevinsten for selskabet vil være mærkbare. Mange 

processer og procedurer i regnskabet, som er manuelle i dag vil blive udskiftet med automatiserede 

processer. Da XBRL kan anvendes universalt til formidling af finansielle data, vil det bl.a. betyde, at 

                                                             
141 Richard Layard and Stephen Glaister, Cost-Benifit Analysis 2nd edition, Cambridge University Press 2003 [61;75] 
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selskaber med flere enheder, som opererer på internationalt marked, lettere vil kunne konsolidere deres 

regnskaber på tværs af landegrænser. XBRL kan bruges som et rapporteringsredskab internt i selskabet til 

måling af performance, analyser samt omkostningsstyring, dvs., at XBRL kan anvendes til at optimere og 

forbedre selskabets interne forretningsgange og beslutningsprocesser.  

’’First-movers can gain advantage through sustainable leadership in technology. Two basic mechanisms are considered 

in the literature: (1) advantages derived from the “learning” or “experience” curve, where costs fall with Cumulative 

output, and (2) success in patent or R&D races, where advances in product or process technology are a function of R&D 

expenditures’
142

’. 

Selskaber der formår at udnytte og høste fordelene fra en mere teknologisk præget verden, vil også have 

en klar forretningsmæssig fordel, hvis de handler som nogen af de første.  

9.1.3.3 Revisor m.fl.  

Digitale indberetninger giver mulighed for implementering af interne automatiske arbejdsprocesser og 

procedurer, jf. ovenstående afsnit. Dette har som konsekvens, at den fremtidige revision kræver en større 

brug af forskellige revisionsværktøjer. Revisors anvendelse af mere komplekse regnskabsprogrammer og 

software samt større fokus på hans professionelle drømmekraft vil i høj grad præge den samlede revision. 

Flere komplekse IT-systemer vil betyde større fokus på hans dømmekraft vedr. test af kontroller og 

risikovurderingshandlinger. Når selskaber implementer flere IT-systemer, det vil betyde, at de bliver mere 

systemafhængige. Det får den betydning for revisoren, at han skal have større fokus på IT, når han skal 

revidere selskabet.  

9.1.3.3.1 Revision fremadrettet 

En revision i dag består af to sider, substansrevisionen og test af kontroller (systemrevisionen). For hver 

revisionsopgave skal revisor igennem sin professionelle drømmekraft vurdere, hvilke interne kontroller, der 

er relevante og identificerer, hvilke risici selskabet står overfor. Derefter skal han vurdere og tilrettelægge 

selve revisionen på en sådan måde, der balancerer og harmoniserer substansrevisionen og system- og 

kontrolbaseret revision. Revisionsrisikomodellen er et værktøj, der kan tages i brug, når revisor skal 

vurderer, hvor hovedvægten af revision skal ligge. 

 

 

 

                                                             
142 Marvin B. Lieberman, David B. Montgomery, First-Mover Advantages, October 1987, Research Paper No. 969 [2]. 
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Figur 32: Revisionsrisikomodellen143. 

 

Kilde: Elififsen og Messier, Auditing & Assurance Services, Second International Edition, 2009. 

Revisionsrisikomodellen beskriver, hvorledes den samlede revision skal foretages. Modellen indeholder 

iboende risiko, kontrolrisiko samt opdagelsesrisiko. Iboende risiko er risikoen for om der opstår væsentlige 

fejl i selskabets registreringssystemer. Kontrolrisiko er risikoen for om selskabets kontroller ikke opdager og 

korrigerer væsentlige fejl. Opdagelsesrisiko er risikoen for, at væsentlige fejl ikke opdages af revisionen.  

IR x KR giver tilsammen den relative risiko, dvs. risiko for væsentlige fejl i årsrapporten, der ikke fanges af 

selskabets kontroller. Altså er der en risiko for, at der er fejl i det materiale, som revisor bliver forelagt til 

revision.  

Med fokus på IR x KR i revisionen opnår revisoren ved hjælp af sin risikovurderingshandlinger en forståelse 

for selskabets interne kontroller. Dette gøres med det formål at kunne vurdere risici for væsentlig fejl i 

regnskabsposterne eller dele af registreringssystemet, hvor den relative risiko er størst. Revisor skal således 

for de enkelte regnskabsposter og dele af registreringssystemerne foretage en vurdering af hhv. den 

iboende risiko og kontrolrisikoen. På baggrund heraf skal han foretage en samlet risikovurdering til brug for 

planlægningen af revisionsindsatsen jf. ISA 315 - Identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation igennem forståelse af selskabet og dens omgivelser144. Endvidere skal revisoren forholde sig 

til ISA 330 – Revisors reaktion på vurderede risici, når han har vurderet hvilke risici, der er væsentlige for 

revisionen.  

Hvordan passer dette så med indførelsen af digitale regnskaber, XBRL og revision set i et fremadrettet 

perspektiv? Hvis det antages, at selskaber vil erhverve egen XBRL software, der skal integreres med 

selskabets eksisterende IT- og regnskabssystemer vil det betyde, at revisor skal udvide testen af kontroller 

for informationssystemerne i selskabet. Procedurer, der på forhånd er etableret til at integrere, registrere, 

behandle og rapportere selskabets transaktioner vil fremadrettet være ændret ift. regnskabsaflæggelsen. 

Den øgede kontrol vil dog kun være nødvendig i startfasen, når XBRL softwaren skal integreres. Med flere 

                                                             
143 Elififsen og Messier, Auditing & Assurance Services, Second International Edition, McGraw-Hill Education - Europe, 
2009 [Kapitel 3; 65]. 
144

 Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 
omgivelser, [Afsnit 5-10]. 
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automatiserede processer mindskes risikoen for væsentlige fejl i årsrapporten dvs., at den relative risiko 

reduceres. I takt med, at revisor gør brug af stadig mere avanceret IT-baserede revisionsværktøjer, så vil 

revisors substanshandlinger kunne effektiveres markant. Fremadrettet vil det være lettere at skabe et 

overblik over selskabets regnskabsdata, indhentning samt bearbejdelse af data når disse processer 

automatiserede. Revisor kan m.a.o. fokuserer på regnskabsposter og transaktioner i selskabet, der er mere 

risikofyldte. Ved at kombinere substanshandlinger med forretningsmæssig forståelse kan revisoren mere 

målrettet tilrettelægge sin revision.   

For, at der fremadrettet skal være en forståelse af de interne kontroller ved regnskabsaflæggelse i 

selskabet, kræver det en åbenhed og kommunikation mellem revisor og dennes kunde. Dialogen skal bygge 

på ledelsens kontrolaktiviteter, politikker og procedurer, der skal sikre, at de daglige direktiver bliver 

udført. Revisor skal dog forsat teste disse kontroller, hvis revisors risikovurdering er baseret på 

kontrollerne. 

9.1.3.3.2 Revisionsbeviset ISA 500 - Information og vejledning  

XBRLs påvirkning for fremtidens regnskaber og revisionsbeviset er endnu ikke helt klarlagt samt 

kendsgerningen om, hvorvidt realtidsrapportering bliver en kendsgerning er uvis. Kendsgerningen er dog, 

at selskaberne bliver mere og mere digitaliseret og mange manuelle opgaver reduceres med tiden. Dermed 

mindskes risikoen for fejl ligeledes, hvis det antages, at systemerne fungerer efter hensigten. Om der i 

regnskabsaflæggelsen for fremtiden er tale om egentlig realtidsrapportering eller blot øget digitalisering, så 

kan det udledes at indhentningen af information til et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, vil blive 

modificeret.  

ISA 500 – Revisionsbevis definerer de krav, der er til revisor, når et tilstrækkelig og egnet revisionsbevis skal 

opnås i revisionen af regnskaber. Det er i ISA 500 punkt 6-11 kravene til revisor stilles, når det handler om 

revisors ansvar for at udforme og udføre revisionshandlinger, der skal danne grundlag for konklusionen i 

revisionsbeviset.   

De substanshandlinger som revisor skal udføre på væsentlige transaktionstyper, balanceposter og 

oplysninger for at opnå et tilstrækkeligt revisionsbevis, vil fremadrettet kræve, at han forstår de 

forretningsmæssige vilkår og udfordringer hans kunde møder i hverdagen. Endvidere kræves det af ham, at 

han fuldt ud har kompetencerne til at identificere de risici, der er ved IT afhængige systemer. På den anden 

side kræver det, at digitaliseringsprocessen fuldt ud implementeres i vores samfund.  
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‘’However if such information were made dynamic then it would be possible to automatically interact with the relevant 

data population and avoid the inherent usage costs and increase the quality. XBRL offers a way to make financial 

information dynamic’’
145

. 

Med et samfund, der er baseret på digital kommunikation vil det endvidere kræve, at revisor kan levere et 

retvisende billede af selskabets regnskabsmæssige situation i realtid på sigt. Regnskabsbruger og øvrige 

interessenter i samfundet vil i højere grad kræve lettere og hurtigere adgang til information og 

regnskabsdata. Data skal være nøjagtige, fuldstændige og troværdige. Betingelse for dette er, at revisor i 

sin revision kan levere kvalitative data i den eksterne rapportering langt hurtigere end tilfældet er i dag.  

Hvis informationsbehovet fra regnskabsbruger og øvrige interessenter skal kunne efterleves, samtidig med 

at revisoren skal kunne indhente tilstrækkeligt revisionsbevis kræves det, at revisionen omstrukturers, og 

flere af revisionshandlingerne effektiveres og automatiseres.  

Selv om realtidsrevision er et godt stykke ude i fremtiden, så er det ikke at fornægte, at revisonsbranchen 

allerede i dag skal ændre på deres måde at revidere på. Revision af historiske tal og regnskabsaflæggelse i 

papirform er ved at være fortid, og nye revisionshandlinger er muligvis på vej. For, at revisor skal kunne 

følge med tiden skal nye værktøjer også udvikles. Her må det formodes, at revisionsbranchen sammen med 

IT-branchen og softwareproducenter går sammen og udvikler de nødvendige værktøjer til revisor. Hermed 

kan hans arbejdsprocesser og procedurer ændres. Således, at bl.a. kvantitative test af kontroller kan 

udføres automatisk af de redskaber, som revisor vil få stillet til rådighed fremover.  

9.1.3.3.3 IT-Revision 

Revisionsbranchen står fremadrettet overfor stadig flere automatiserede processer, der er styret af 

komplicerede IT-systemer. Tiden, hvor generalist revisoren kan trække på sin fagligafdeling vedr. IT-

Revision er ved at være slut. Som en konsekvens af en mere digitaliseret tidsalder skal generalist revisoren 

fremadrettet selv forholde sig mere og mere til IT. Det bliver en nødvendighed, at man som revisor sætter 

sig ind i kundens IT-anvendelse, og der skal fremadrettet være en klar definition af den ydelse, som 

revisoren skal levere udover den lovpligtige revision.  

Selskaberne vil fremadrettet forvente mere rådgivning indenfor brugen af IT, herunder bl.a. XBRL. Det vil 

være naturligt, at de forventer et højt fagligt niveau fra deres revisor, når det gælder såvel kommunikation 

og stringent rapportering samt koordinering af revisors rolle som rådgivere. De generelle IT-kontroller og 

                                                             
145

eXtensible Business Reporting Language (XBRL) - The impact on accountants and auditors, FEE (Fédération des 
Experts comptables Européens - Federation of European Accountants), Policy Statement, December 2009. 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 109 af 141 
 

 

applikationskontroller vil forsat være en del af IT-revisionen, men man kunne forestille sig, at der med tiden 

kommer en udbyggelse af disse.  

Som nævnt ovenstående under afsnit 9.1.3, så er der for tiden ingen regulering på området vedr. revision af 

XBRL instansen. Derfor forventes der, at revisionsbranchen indfører god skik/praksis på området. Dette 

opnås ved, at der til enhver tid er kyndige og ansvarsbevidste fagfolk. De bør iagttage processen m.h.p., at 

IT-anvendelsen tilrettelægges efter forretningsmæssige mål, krav og ønsker, der er i overensstemmelse 

med interne retningslinjer og lovgivningen. IT-anvendelsen skal tilrettelægges, så sikrer en tilstrækkelig og 

effektiv system-, data- og driftssikkerhed i selskabet146. 

”Mange private og offentlige organisationer stoler på, at deres IT-systemer fungerer effektivt og leverer pålidelige 

data til beslutningstagere. En IT-revision giver dig svaret på, om IT-kontrollerne lever op til dine forventninger og 

eksterne krav. 

IT-revision udføres enten som en integreret del af revisionen af årsrapporten eller som individuelle projekter. fx i 

forbindelse med organisatoriske ændringer, implementering af ny teknologi eller anvendelse af outsourcing. 

Formålet med IT-revisionen er at undersøge, i hvilken grad de etablerede kontroller i såvel forretningsprocesser som de 

underliggende IT-miljøer lever op til ledelsens forventninger, myndigheds- og lovgivningskrav samt god IT-skik”147.  

Ovenstående citat er fra Deloittes hjemmeside og beskriver, hvad IT-Revision bør bestå af. Den vil være 

ligeså passende ved indførelsen af XBRL i eksisterende IT-systemer, og for revisorens rolle vil det betyde, at 

test af kontroller fremadrettet vil have en større rolle i revisionen som helhed.   

9.1.3.3.4 Revision af XBRL instansen 

Revision af XBRL instansen er endnu ikke et krav internationalt eller i Danmark. Kun i Holland er der et 

kendt eksempel på, at der er afgivet en revisionserklæring på et instans dokument fra Deloitte Netherland, 

der er revideret af Ernst & Young Netherland148. Det er et pilotprojekt, hvor regnskabet er udarbejdet i en 

instans, mens revisionspåtegningen findes i et andet instansdokument. Dette er gjort for at sikre, at 

regnskabet ikke er manipuleret. Til det er der beregnet en hash key149 på regnskabsinstansen. Hash key 

værdien indgår også i påtegningen, og denne sikkerhed er ikke mulig, hvis regnskabet og påtegning skulle 

være i det samme instansdokument. 

                                                             
146 God IT-skik, FSRs forlag i publikationen 1999, [30]. 
147 http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/Voreslosninger/risikostyring/itrevision/index.htm 
148 http://2010-2011.deloitteannualreport.nl/downloads/2009-
2010/Assurance_report_for_the_XBRL_financial_statement.pdf 
149 http://www.itu.dk/courses/BADS/F2012/book/34hash-da 
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En instans indeholder ikke et retvisende billede. Grundet, at regnskabsbruger og øvrige interessenter har 

mulighed for at anvende instansens data efter eget behov. Og uden et retvisende billede, kan der ikke 

afgives en revisionspåtegning efter nuværende revisionsstandarder og lovgivning. Derfor er der et behov 

for en dansk regulering vedr. revisionspåtegning på XBRL instanser på sigt, og ligeledes på et internationalt 

niveau, hvis fx EU indfører lovpligtig brug af XBRL. 

Til det sker, bør der fra Erhvervsstyrelsens side informeres klart ud, at såfremt regnskabsbruger udtrækker 

en instans fra Erhvervsstyrelsen, så bør der tages forbehold for, at XBRL instansen ikke er revideret. Trods 

de i visse tilfælde indeholder en gengivelse af revisionspåtegningen på årsregnskabet samt bør det fremgå 

hvilke ansvarsforhold der gør sig gældende.  

Hash key kan være en løsning på sigt for at sikre, at der ikke kan manipuleres med, hverken 

regnskabsinstansen eller revisorerklæringen på instansen, når disse udtrækkes af bl.a. regnskabsbruger 

eller tredjepart.  Tredjepart kan være selskaber, der handler med virksomhedsdata, herunder årsrapporter.  

Det må formodes, at disse selskaber også udbyder XBRL instansen på sigt  

Nedenstående tabel 6 er fra Lars Dyrners research papir Revisors muligheder for at indsende en XBRL 

årsrapport til E&S på vegne af en kunde 150. Tabellen viser en opsummering til revisors erklæring på XBRL 

instansen.  

Tabel 6: Revisors muligheder for at indsende en XBRL årsrapport til E&S på vegne af en kunde 

Risikofaktor Risiko begrænsende Risiko udvidende 

Krav til hvilken erklæring 
revisor skal give, enten 
eksplicit eller implicit ved 
aflevering af instans til 
Erhvervsstyrelsen 

Klare krav. Kan være 
eksplicitte, dvs. at 
erklæring udtrykkes, 
eller implicitte, dvs. 
at aflevering i XBRL 
indebærer at der afgives 
erklæring i henhold til 
loven/vejledning fra 
Erhvervsstyrelsen 

Ingen klare krav 

Instans kan "låses" 
(authentificeres) via 
Hash key eller MD5 eller 
lign. og henvise hertil i 
revisors erklæring 

Det er muligt at låse 
instans. Vil kræve at 
revisors erklæring leveres 
i separat instans 

Krav om at der kun er 
én instans, som både 
indeholder regnskab og 
revisors erklæring 

Kilde: Lars Dyrner, Revisors muligheder for at indsende en XBRL årsrapport til E&S på vegne af en kunde 

                                                             
150 Research papir, Lars Dyrner, XBRL Danmark [18] – Link 
:https://docs.google.com/document/d/1ejz19iKnktWNP_oKv6DByEt0rVQZGk3L5m0F7tTcZOY/edit?pli=1 
 

https://docs.google.com/document/d/1ejz19iKnktWNP_oKv6DByEt0rVQZGk3L5m0F7tTcZOY/edit?pli=1
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Det er efter vores mening, at der givetvis kommer en regulering på XBRL instansen fra myndighedernes 

side. Det må være en nødvendighed og en konsekvens der må tages for, at det retvisende billedes princip 

kan opretholdes på sigt. 

9.1.3.4 Regnskabsbruger 

Digitale indberetninger af årsrapporten giver enorme attraktive fordele for regnskabsbruger. Kun når XBRL 

er fuld ud implementeret og integreret i hele værdikæden, vil potentialet for regnskabsbruger udleves. 

Regnskabsbruger som fx professionelle analysebureauer vil have stor gavn af værdikæde er ubrudt. Der er 

enorme muligheder for besparelser ift. nuværende arbejdsprocesser og procedurer. I dag genindtaster 

regnskabsbruger udvalgte regnskabsdata til brug i deres interne systemer, eller køber genindtastede 

regnskabsdata via en underleverandør, som fx www.cvr.dk. De giver dem yderligere en dimension, at de på 

relativt kort tid kan foretage en analyse med et bestemt nøgletal over flere selskaber i samme branche. Den 

positive konsekvens er ikke alene møntet på professionelle analysebureauer, men rettet mod hele gruppen 

af regnskabsbrugere. Det kan gælde private investorer og leverandører, og i det hele taget selskabets 

eksterne interessenter.  

9.1.3.4.1 Digitalisering af arbejdsprocesser 

Den største regnskabsbruger af årsrapporten er pengeinstitutter, og de har en særlig interesse i selskabets 

finansielle situation. Digitale indberetninger af årsrapporter giver mulighed for etablering af automatiske 

procedurer ift. regnskabskontrol og regnskabsanalyse. Fra pengeinstitutternes synsvinkel giver det dem en 

mulighed for at strømline deres arbejdsprocesser og procedurer vedr. kreditgivning til selskaber. Det giver 

dem overblik og kontrol, når selskabets bestemte nøgletal overskrider minimumskrav vedr. 

pengeinstituttets interne regler og kundespecifikke covenants.  Det er ikke blot for det private 

arbejdsmarked, at potentialet kan indløses. Hvis man ser det i offentlige regi, giver det også gevaldige 

muligheder for offentlig kontrol med pengeinstitutter.  

Allerede nu er der tiltag til at digitalisere pengeinstitutternes indberetninger på europæisk basis.  Som 

tidligere nævnt i afsnit 8.4.1.2.4 kommer EBA på bane med tre nye tiltag; COREP, FINREP og XBRL. EBAs 

krav om, at pengeinstitutter skal rapportere i XBRL, skal ses i et andet lys end selskaberne, da det vedr. 

pengeinstitutternes solvensopgørelse. COREP er en indberetning, som pengeinstitutterne her og nu skal 

forholde sig til, da det gøres obligatorisk primo 2013. Senere følger FINREP.  

9.1.3.4.2 XBRL i et fremtids perspektiv 

Det skal ses som en positiv konsekvens, da det ikke kun er på regnskabsaflæggelsen man ønsker at 

implementere og integrere XBRL, og udløse den potentiale XBRL har.  På længere sigt kan man sagtens 
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forestille sig et samspil mellem flere offentlige kontrolorganer. Dette er også en af de muligheder, som 

digitaliseringsstrategien påpeger. Flere offentlige kontrolorganer kan integreres og det giver mulighed for 

udveksling af data. Nuværende er der et samarbejde oppe at køre, hvor man ønsker at integrere 

Finanstilsynet og Nationalbanken. De arbejder på at gøre indsamlingen af oplysninger fra den finansielle 

sektor fælles151. Rent teknisk vil indberetningsløsningen bygge på en udvidelse af den udgave, som allerede 

er forelagt fra Nationalbankens elektroniske indberetningsform152. Samarbejdet er bl.a. rettet mod at 

kunne modtage XBRL indberetninger. Dette samarbejde er bl.a. en konsekvens af, at man har accepteret 

XBRL som det digitale rapporteringsformat. Ydermere kan samarbejdet mellem Finanstilsynet og 

Nationalbanken ses som en konsekvens af, at flere offentlige kontrolorganer integreres, netop som det 

lægges op til i digitaliseringsstrategien.  

Hvis man kigger i et fremtidig perspektiv, og på selskabets mulighed for kontinuerlig realtidsrapportering, 

så giver XBRL mulighed for, at selskaber kan realtidsrapportere sine finansielle informationer med 

budgettal. Den mulighed åbner op for, at både selskaber og finansielle selskaber kan indberette digitalt til 

ét offentligt kontrolorgan. Det betyder yderligere besparelser for det offentlige, og gavner samfundet som 

helhed, og selskabet vil ligeledes kun skulle indberette ét sted til flere offentlige organer. Når de offentlige 

kontrolorganer kan centraliseres giver det bedre grundlag for politiske og samfundsøkonomiske 

beslutninger. 

9.1.3.4.3 Kvalitetssikring af XBRL 

Førhen, regnskabsbrugere kan få nytte af de oplysninger som indberettes, så skal dataene offentliggøres og 

de skal være valide, pålidelige og fuldstændige før de er brugbare. Erhvervsstyrelsen bør etablere interne 

kontroller, som sikrer hensigtsmæssig kvalitetssikring af data de modtager og offentliggør. De interne 

kontroller bør opdage fejl og mangler i henhør til fx om aktiver og passiver balancerer, om 

regnskabsmæssige oplysninger har de nødvendige talmæssige sammenhænge153. Efter årsregnskabslovens 

§ 159, så kontrollerer styrelsen de modtagne årsrapporter ved stikprøvevis udtagelse. Det betyder, at ikke 

alle årsrapporter kontrolleres, hvorfor det er endnu mere vigtigt, at der er etableret effektive interne 

kontroller. Konsekvenser af en årsrapport offentliggøres med upålidelige og ufuldstændige informationer 

kan være vitale, især for regnskabsbruger som professionelle analysebureauer og pengeinstitutter. 

                                                             
151 http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Fremtidige-indberetninger/Faelles-indberetningssystem.aspx. 
152 http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Teknisk-samarbejde-
mellem-Finanstilsynet-og-Nationalbanken.aspx. 
153 http://www.dyrnerconsulting.dk/Pages/Hvorforkvalitetsikring.aspx. 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Temaer/Fremtidige-indberetninger/Faelles-indberetningssystem.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Teknisk-samarbejde-mellem-Finanstilsynet-og-Nationalbanken.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Teknisk-samarbejde-mellem-Finanstilsynet-og-Nationalbanken.aspx
http://www.dyrnerconsulting.dk/Pages/Hvorforkvalitetsikring.aspx
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Som indberetningsløsningen er fra Erhvervsstyrelsens nu, med clob-opmærkning funktion som 

overgangsfase, så er kvaliteten af XBRL instansen lav. Når kvaliteten af regnskabet er lav, vil det endvidere 

betyde, at regnskabsbruger er begrænset ift. at kunne udnytte årsrapporter optimalt, som XBRL netop 

lægger op til. Ydermere er det endnu uvis, hvornår indberetningerne af årsrapporterne offentliggøres som 

XBRL instans. Konsekvensen er, at regnskabsbruger endnu ikke kan udnytte og drage fordel af det 

potentiale XBRL besidder, i og med, at overgangsfasen endnu er uvis og uklarheden om, hvornår kvaliteten 

af regnskabet øges. 

Foruden der er risiko for, at Erhvervsstyrelsen offentliggør årsrapporter med fejlagtige informationer, kan 

det ligeledes også være vildledende for regnskabsbruger, når XBRL instans dokumentet bliver tilgængelig. 

Som det er nu, skal XBRL instans dokumentet afspejle pdf filen, som igen afspejler Årsregnskabsloven. Dvs. 

regnskabsproducenten baserer sin regnskabsudarbejdelse på det retvisende billede af selskabets finansielle 

situation. Det bevirker, at der kan forefindes finansielle informationer som ikke er væsentlige forkerte, men 

ikke er fuldstændigt og pålideligt opgjort, hvilket medfører, at regnskabsbrugere kan udtrække data som er 

misvisende. Denne konsekvens var også til stede inden digitalisering af regnskabsaflæggelsen, men er nu 

mere aktuelt, da XBRL indberetningen giver rig mulighed for hurtigere og præcis regnskabsanalyse.    

9.1.4 Diskussion 

Med afsæt i problemidentifikation, problemløsning og konsekvensanalyse giver følgende afsnit os anledning 

til at belyse områder, hvor key stakeholders er påvirket af digital regnskabsaflæggelse. Det drejer sig om 

underemner, som lanceringsprocessen af XBRL, Erhvervsstyrelsens helt store prøvelse i maj måned 2013 

samt selskabers og revisorers uvished om udmeldinger og mangel på samme fra Erhvervsstyrelsen. 

Endvidere tages der fat i emnet vedr. erklæringen på XBRL instansen til sidst i afsnittet.  

9.1.4.1 Forløbet indtil lancering af XBRL 

Forløbet op til lancering af XBRL fra Erhvervsstyrelsens side, er for nogle skeptiske eksperter vurderet som 

en uhensigtsmæssig ’stop og kør’ proces. Man kunne have gjort overgangen og selskaberne mere IT-parate, 

hvis det var meldt mere klart ud noget tidligere. Foruden, at selskaberne kunne tilpasse sig dette lovkrav, så 

ville IT-markeder også kunne se et potentiale i at udvikle IT-værktøjer til håndtering af XBRL software. På 

den måde ville man have haft en smidigere overgang til digital regnskabsaflæggelse. 

Erhvervsstyrelsen er en del af Vækst- og Erhvervsministeriet, som er et større offentligt styringsorgan. 

Politiske forslag fra embedsmænd skal i fleste tilfælde igennem flere organisatoriske led, førhen en endelig 

beslutningsproces kan tages. Konkret betyder det, at XBRL projektgruppen i Erhvervsstyrelsen og deres 

forsalg til forbedring og tiltag først skal forelægges til departementet i Erhvervs- og Vækstministeriet førhen 
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de kan aktualiseres. Denne strømningsproces fra Erhvervsstyrelsen til departement og tilbage igen kan 

resultere i, at tid og venten bliver længere end man nødvendigvis havde forventet. Set udefra kan det 

opfattes som en ’stop og kør’ proces, men det er en nødvendig proces, da vigtige politiske beslutninger skal 

træffes på ledelsesplan. Desuden har regeringen og det offentlige gennemgået drastiske ressortændringer 

siden regeringens skifte i efteråret 2011. Det er højst sandsynligt også årsagen til, at Bekendtgørelse nr. 52 

trådte i kraft 26. januar, men høringssvar foregik allerede december 2010.  Erhvervsstyrelsen har siden 

2010 gjort det muligt for selskaber at indberette digitalt på frivilligbasis154. Selskaberne har haft mulighed 

for at forberede sig på overgangen fra papirbaseret til digital regnskabsaflæggelse. Et er, at selskaberne har 

mulig for at forberede sig ad frivillighedens vej, andet er, om de benytter sig af den mulighed. Det er en 

almindelig opfattelse, at hovedparten af aktører i samfundet først forholder sig til begivenheder og 

konsekvenser, herunder lovgivning, når de bliver tvunget til det. Den rationelle tankegang bør være, at man 

er på forkant med fremtidens udfordringer og problemer. 

Kort sammenfattes det, at når staten indfører love og reguleringer, så er det en meget kompliceret proces, 

hvor flere vigtige nøglepersoner på ledelsesplan skal godkende procedurer, arbejdsprocesser og 

beslutninger. Ydermere er det besværligt eller endda umuligt, at regulere på et område uden at stille nogle 

dårligere end andre. Det er et samfundsfaktum, at man ikke kan opnå pareto-optimale tilstande, hvor alle 

parter stilles lige godt. Det faktum, at Erhvervsstyrelsen har givet selskaberne mulighed for at indberette på 

forhånd inden lovens indtrædelse, gør at selskaberne kunne være på forkant og tilegne sig IT-parathed.      

9.1.4.2 Erhvervsstyrelsens prøvelse maj 2013 

Når B-selskaber med balancedato 31. december 2012, skal til at indberette digitalt senest den 31. maj 

2013, så står Erhvervsstyrelsen overfor den helt store eksamen. Det drejer sig om ca. 150.000 

indberetninger fordelt mellem Erhvervsstyrelsens egen indberetningsløsning, og selskabernes mulighed for 

at indberette direkte til Erhvervsstyrelsen udenom www.virk.dk. Nogle regnskabsfagfolk og IT-eksperter 

vurderer dette scenarie som, at Erhvervsstyrelsens IT-systemer ikke kan håndtere indberetningspresset og 

der vil forekomme IT-nedbrud på virkportalen og Logon SSO funktionaliteten.  Disse skeptiske minder skal 

ses i lyset af erfaringer med andre offentlige digitale løsninger. Her kan nævnes sagen om digitaliseringen af 

Tinglysningsloven, hvor den væsentligste faktor for projektets fiasko var, at de digitale løsninger ikke var 

gennemprøvet på en ordentlig og hensigtsmæssig facon. 

Erhvervsstyrelsens metode til test af deres IT-systemer er baseret på erfaringer fra selskaber, som frivilligt 

har indberettet siden december 2010. Foruden mængden af frivillige indberetninger, har de også draget 

                                                             
154 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/regnskab_to_fokus 

http://www.virk.dk/
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erfaringer af de indberetninger, som er kommet ind som konsekvens af, at selskaberne er blevet gjort 

obligatoriske til at indberette155.  Deres metode vedr. test af systemernes holdbarhed skal ses i 

sammenhæng med deres ad hoc tilgang til taksonomi udviklingen, hvor de tager udfordringer og problemer 

op når de kommer, og derefter drager erfaringer og tilpasser. Foruden, har BDO også været en stor aktiv 

spiller, som har benyttet sig af den frivillige indberetningsmulighed, og bidraget med vigtige input til 

forbedringer af indberetningsløsningen156. Hvis uheldet så er ude og Erhvervsstyrelsens IT-systemer ikke 

kan klare presset, og adgangen på virkportalen ikke er tilgængelig, så er Erhvervsstyrelsen indstillet på at 

give selskaberne fristforlængelse, jf. Bekendtgørelse nr. 837 § 22. Hvis katastrofen bliver en realitet og IT-

systemerne er nede og ikke tilgængelige over en længere periode, så vil Erhvervsstyrelsen give pågældende 

selskaber fritagelse for digital indberetning, og den traditionelle papirbaserede regnskabsaflæggelse vil 

tages i brug157.  

Det kan kort summeres at fageksperter indenfor regnskabsaflæggelse og IT er kritiske ift. om 

Erhvervsstyrelsens IT-systemer kan modstå den store bølge af indberetninger senest 31. maj 2013. Med 

sagen om Tinglysningsloven og Erhvervsstyrelsens testmetode i mente kan vi stille et tvivlsspørgsmål om, 

hvorvidt indberetningsløsningen for Regnskab 2.0 er gennemtestet. Omvendt er indberetningsløsninger 

lavet af nogle af de bedste fagfolk indenfor branchen efter Erhvervsstyrelsens udsagn og plan B om, at man 

går tilbage til traditionel papirbaseret indsendelse af årsrapport, må vurderes som en reel og brugbar 

løsning, hvis katastrofen indtræder.   

9.1.4.3 Uvished fra Erhvervsstyrelsen 

Mulighed for clob-opmærkning i Regnskab Basis er en forenklet løsning, som er en overgangsfase og 

fremadrettet skal afskaffes. Overgangsfasens ophør er midlertidig uvis, da Erhvervsstyrelsen ikke har meldt 

noget ud omkring dette. Mange selskaber ser dette som et irritationsmoment, da de ikke kan få et endelig 

billede af, hvordan de skal agere i fremtiden. De er uvise om deres cost-benefit analyse vedr. spørgsmålet 

om implementering af egen XBRL software. Dvs. de ved ikke om det kan betale sig for selskabet at 

digitalisere nu eller man skal vente eller lade helt være. Det, samtidig med at Erhvervsstyrelsen ikke har 

klargjort offentliggørelsen af regnskabsdata, er med til, at øvrige key stakeholders danner sig et billede af, 

at Erhvervsstyrelsen blot er en besværlig og byrdefuld offentlig instans vedr. digital regnskabsaflæggelse. 

Fra selskaberne og revisorernes side er XBRL en succes, når de kan høste gevinst af digitalisering i eget 

virke. Endvidere anser regnskabsbruger først XBRL som en succes, når udtrækning af data er tilgængelig.  

                                                             
155 Interview med Erhvervsstyrelsen, herunder Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den15. juni 2012.  
156

 Interview med Erhvervsstyrelsen, herunder Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den15. juni 2012. 
157 Interview med Erhvervsstyrelsen, herunder Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den15. juni 2012. 
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Fra Erhvervsstyrelsens side er overgangsfasen defineret som en betingelse af de erfaringer og 

udviklingsforsalg de får løbende, når selskaberne bliver obligatoriske til at indberette. Det, sammen med en 

konkret vurdering af status over selskabernes IT-parathed fra diverse publikationer og undersøgelser, er 

med til at definere overgangsfasens ophør158. Men om det er et par år eller 5-10 år, kan endnu ikke 

besvares. Fra Erhvervsstyrelsens synspunkt er det vigtigt at få platformen for indberetningsløsningerne og 

taksonomien på plads først, og derefter få etableret platform for offentliggørelse af årsrapporterne, og den 

er fuldt funktionel i 2012159. De deler samme holdning, at ideen med digital regnskabsaflæggelse netop er, 

når regnskabsbruger kan drage nytte af den data som offentliggøres. Først dér, er XBRL en succes. 

For at samle op, så er det et klart synspunkt fra selskaberne, at obligatorisk digital regnskabsaflæggelse på 

nuværende tidspunkt opfattes som en administrativ byrde. Mange af selskaberne er lige nu i 

omstillingsfasen, og kan ikke se genvinsten på nuværende stadie. Erhvervsstyrelsens metode ift. til at 

smidiggøre overgangen fra papirbaseret til digital regnskabsaflæggelse, må vurderes som en reel og god 

løsning, da key stakeholders er bedst tjent ved ikke at tvinge hinanden ud, hvor de ikke kan bunde.  

Samtidig vurderes det uhensigtsmæssigt, at der ikke er meldt ud om, hvornår Erhvervsstyrelsen forventer 

at offentliggøre de indberettende digitale årsrapporter, så regnskabsburger kan have gavn af digitale data. 

9.1.4.4 Revisionserklæringen på XBRL instansen 

The Federation of European Accountants (FEE) konkluderet i deres notat fra 2010, at en instans som XBRL i 

sig selv ikke indeholder et ‘retvisende billede’. Da hensigten med instansen er, at den giver regnskabsbruger 

mulighed for at anvende data vilkårligt efter eget behov160. 

Netop det, at regnskabsbrugeren kan anvende regnskabsdata vilkårligt gør, at revisor ikke kan erklære sig 

på instansen. Han vil ellers kunne drages til ansvar for instansens indhold, og uden et ’retvisende billede’ 

kan der ikke afgives en sædvanlig revisionspåtegning efter nuværende revisionsstandarder. Derfor er der 

fra revisionsbranchen et ønske om, at der i Danmark kommer en national standard, der regulerer revisors 

arbejde ift. udført arbejde og dokumentation af dette. Det skal klart fremgå af en standard, hvilke krav der 

stilles til revisoren. I Danmark er det revisorerne, der opstiller størsteparten af aflagte selskabsregnskaber. 

Selskaberne har derfor en forventning om, at deres regnskab bliver opstillet i overensstemmelse med 

loven. Udfordringen er her, at der ikke er en entydig regulering på dette område. Trods bekendtgørelse nr. 

837 § 8, som definerer ansvarsforholdet mellem ledelse og dennes revisor, så vil kunden stadig forvente, at 

                                                             
158 Interview med Erhvervsstyrelsen, herunder Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den15. juni 2012. 
159

 Interview med Erhvervsstyrelsen, herunder Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den15. juni 2012. 
160 http://www.fee.be/publications/default.asp?library_ref=4&content_ref=1181 
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der ikke er fejl eller mangler i det af revisor udførte arbejde ift. det opstillede regnskab. Dette gælder også 

instansen uanset om Erhvervsstyrelsen ikke stiller krav om revisionskontrol eller pålægger revisor ansvar.  

Hvem skal så komme med en regulering på dette? Er det revisionsbranchen selv, der skal sætte kravene til 

dets medlemmer og skal fx FSR opstille vejledninger til sine medlemmer om, hvordan de efter god 

revisionsskik skal revidere XBRL instansen? Eller er det Erhvervsstyrelsen, der bør regulere denne 

problemstilling?  

Risiciene ved, at der ikke er en dansk revisionsstandard på området er, at i mangel på retningslinjer og 

vejledning, kan dette resultere i forskelligartet metoder og løsningsmodeller i markederne. Grundet 

manglende retningslinjer til selskaberne og revisorerne, kunne dette udmønte sig i, at kvaliteten af udført 

arbejde bliver ringere fra begges sider. Der kunne endvidere opstå en konkurrence/tvist om prisen for at 

varetage denne ekstra handling, som det vil være for revisionsbranchen. Sidstnævnte vil få vanskeligt ved 

at udføre og dokumentere sit arbejde.  

Mangel på krav vil desuden vanskeliggøre Revisortilsynets kvalitetskontrol, hvis revisionskravet til instanser 

omfattes af Revisorloven § 1, stk. 2. Der må samlet set forventes, at der vil forekomme fejl i flere instanser, 

hvis der ikke er nogen retningslinjer/vejledninger for revisionen af instansen.  

Efter vores mening, bør Erhvervsstyrelsen opstille klare krav til, hvorledes revisor skal forholde sig til XBRL 

instansen, herunder lovgivningsmæssigt og vejledningsmæssigt. Hvorledes forholdet mellem revisor og 

selskab er ift. revisors udførte arbejde m.h.p. XBRL instansen, og hvad selskabet forventer af revisor, bør 

nedfældes i et aftalebrev. Dette kan gøres i samarbejde med key stakeholders, for at sikre en løsning, der 

kan leve op til de krav der stilles på markederne.  

 

Voress holdning til en regulering på revisors erklæring på instansen, bunder i den usikkerhed, der er fra 

aktørerne, som kandidatafhandlingens resultater er kommet frem til. Denne usikkerhed blandt aktørerne 

ses også via den sekundære litteratur, der er anvendt i afhandlingen. Ved, at det er Erhvervsstyrelsen, der 

kommer med en regulering på området, vil det medføre at denne usikkerhed fjernes.  Det er især i 

overgangsfasen, hvor der vil være et forøget behov for en regulering. I og med, at det er myndighederne 

der pålægger selskaberne og revisorerne anvendelsen af XBRL, må det forventes, at de ligeledes sætter 

nogle minimumskrav til revisionen af instansen.  
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10 Fase 5 

10.1 Konklusion 
Formålet med denne afhandling er at undersøge og analysere, hvilke udfordringer og konsekvenser den 

lovpligtige digitale regnskabsaflæggelse har for key stakeholders, herunder revisors rolle og ansvar samt 

regnskabsbrugernes muligheder ved XBRL. Endvidere analyseres metode og koncept, som 

Erhvervsstyrelsens har lanceret med XBRL samt erfaringer med XBRL i andre lande i tanke.  Med afsat i 

teorien, empirien og analysen er vi kommet frem til en besvarelse af afhandlingens problemformulering og 

underbyggende hypoteser.   

Med indførelsen af lovpligtig digital regnskabsaflæggelse, vil den umiddelbare første tanke fører hen til at 

forventningen mellem selskab og revisor vil ændres. I og med, at revisor forestår for 95 pct. af selskabernes 

regnskabsaflæggelse og digitalisering er et emne som selskaberne sjældent er hjemme i, vil selskaberne 

forvente at digital regnskabsaflæggelse er et område som revisor tager sig af. Dette er også til dels rigtigt, 

men revisor vil i de fleste tilfælde også kræve et højere honorar, hvis han skal forstå den digitale 

regnskabsaflæggelse. Vi konkluderer, at forventningen hverken øges eller mindskes, da det indre marked vil 

løse det ved et aftalebrev. Her vil det konkret nedskrives, hvad selskabet forventer af revisor, og hvad det 

må koste af honorar. Forventningskløften kan også betragtes fra en anden synsvinkel, mellem hvad 

samfundet forventer af revisor. Hvis man ser isoleret på XBRL, herunder digital regnskabsaflæggelse, så vil 

forventningskløften mellem revisor og samfundet ikke øges eller mindske. Skal der flere tiltag i branchen 

førhen opfattelsen af revisor vil ændres. Disse tiltag kan meget vel være EU-kommissionens forsalg til 

regulering af revisionsbranchen fremsat november 2011161. Et af tiltagene er bl.a. at revisor ikke må yde 

rådgivning og andre ikke-revisionsydelser162. XBRL kan ikke alene øge eller mindske samfundets opfattelse 

af revisor, men kan være et af flere tiltag, som fremadrettet vil ændre opfattelsen af revisors arbejde og 

virke. 

En af nøgleemner i vores afhandling er IT-paratheden hos selskaber og i særdeleshed ift. XBRL parathed. 

Her er Erhvervsstyrelsens klar i sit synspunkt, da de mener at selskaber er IT-parate, herunder også til XBRL, 

så længe de har adgang til internet og de alle kan få tildelt digital signatur. Vores holdning til selskabernes 

IT-parathed og XBRL er af anden opfattelse. Man kan sagtens være IT-parat, hvis man har en computer med 

internet adgang, men det er blot ikke det samme, hvis man skal se det i lyset af at være XBRL parat. XBRL er 

                                                             
161 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-
baggrund-og-fakta. 
162 
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/
Diverse/Endeligt%20Handout%20til%20seminar.ashx [8]. 

http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Politiske%20maerkesager/Fremtidens%20revisionspolitik/Tidslinie-baggrund-og-fakta
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/Diverse/Endeligt%20Handout%20til%20seminar.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Presse%20og%20nyheder/Politiske%20maerkesager/fremtidens%20revisionspolitik/Diverse/Endeligt%20Handout%20til%20seminar.ashx
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en hel anden snak. Det er en ny rapporteringsform, og det kræver en særlig kunnen og indsigt for at kunne 

håndtere digital regnskabsaflæggelse. Endvidere, hvis selskaberne udliciterer XBRL varetagelsen til revisor 

eller eksternt bureau, betragtes dette som en midlertidig løsning, og selskaberne vil ikke kunne høste de 

gevinster som XBRL åbner op for. 

Set fra Erhvervsstyrelsens syn er de klar i deres holdning, hvis der forekommer IT-nedbrud. Hvis nedbruddet 

forekommer i selskabets eller revisors egne IT-systemer, så vil der ikke blive givet fristforlængelse, da det er 

egen mands ansvar. Hvis årsagen til IT-nedbrud er på Erhvervsstyrelsens side, er de af anden holdning, i og 

med at de giver en fristforlængelse, jf. Bekendtgørelse nr. 837 § 22. Hvis IT-nedbruddet overskrider 

fristforlængelsen angivet i Bekendtgørelsen nr. 837, er der en almindelig opfattelse af det offentlige, 

herunder Erhvervsstyrelsen, at de giver yderligere fristforlængelse jf. SKATs udskydelse af selvangivelsen163. 

Problematikken med clob-opmærkning for Regnskab Basis er stadig intakt, og vil først blive løst når 

Erhvervsstyrelsens melder ud hvornår overgangsfasen ophører. Denne uvished fra Erhvervsstyrelsen er 

med til at forvirre og gøre selskaberne usikre på, hvordan de skal forholde sig til digital 

regnskabsaflæggelse. Clob-opmærkning og forenkling af Regnskab Basis medfører tab af information i 

årsrapporten, da informationen præsenteres i tag-level niveau 1, og har som konsekvens at 

regnskabsbruger bliver dårligere stillet. Denne løsning er endvidere med til at gøre årsrapporten mindre 

retvisende vedr. selskabets finansielle situation, da den åbner op for mulighed for at sammenlægge særlige 

regnskabsposter med en der ’næsten er rigtig’. Denne mulighed er en overgangsfase, og løsningen 

forefindes når Erhvervsstyrelsen melder ud om ophøringen af denne, dog nuværende uvis.  

Hensigten med indførsel af lovpligtig digital regnskabsaflæggelse, er blot et af flere tiltag fra regeringens 

side om at effektivisere kommunikation mellem selskaber og det offentlige. Det er regeringens hensigt, at 

Danmark skal være førende som et informations- og kommunikationssamfund. På kort sigt ser selskaberne 

og revisorerne kravet om digital regnskabsaflæggelse som en administrativ byrde, da de på nuværende 

basis ikke kan se fordelene og gevinsten. Yderligere ser revisorer dette lovkrav som et 

forretningspotentiale, da stort set alle selskaber lader sin revisor forestå regnskabsaflæggelsen, og for 

revisorene kan dette opveje den ekstra administrative byrde. Med XBRL på langt sigt kan key stakeholders 

få gavn af rene og nøjagtige regnskabsdata, man vil få en ubrudt værdikæde samt regnskabsproducenten 

                                                             
163 http://www.computerworld.dk/art/218562/skat-udskoed-selvangivelser-i-to-dage-efter-csc-fejl 

http://www.computerworld.dk/art/218562/skat-udskoed-selvangivelser-i-to-dage-efter-csc-fejl
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kan udarbejde årsrapporter på en hurtigere og præcis metode164. XBRL vil gavne alle key stakeholders på 

længere sigt, spørgsmålet er blot hvornår gevinsten kan høstes.  

Indførselen af lovpligtig digital regnskabsaflæggelse, herunder XBRL, skal ses som en konsekvens af den 

teknologiske udvikling og har gjort, at IT som informations- og kommunikationsværktøj har haft en større 

og betydningsfuld faktor for selskaber. Fremadrettet vil IT have endnu større betydning, da det er et 

uigenkaldeligt faktum, at IT er og bliver det kommunikationsmiddel som fremmer selskabernes 

konkurrenceevne, og hvis man ikke tilpasser sig, vil man blive overhalet indenom.  

Det retvisende billedes princip er gældende i kraft af, at det bl.a. er for omkostningstungt for selskaber at 

lade revisor revidere alle selskabets data. Dette skaber debat når digital regnskabsaflæggelse, herunder 

XBRL åbner op for at regnskabsbruger kan udtrække vilkårlige data. Som reguleringen er i dag, at 

regnskabsbruger med XBRL kan udtrække og analysere data som ikke er revideret, må det formodes på sigt, 

at der kommer en regulering på XBRL instansen fra myndighedens side for at imødekomme denne polemik. 

Fremadrettet vil vi også formode, at der kommer en international regulering, da XBRL bliver mere og mere 

anvendt som rapporteringskrav. Her tænkes på EU's forslag om at gøre XBRL obligatorisk i hele den 

Europæiske Union. 

Slutteligt konkluderer vi, at Erhvervsstyrelsens lancering af XBRL, som den er nu, er en proces som først lige 

er startet og varer længe endnu. Løsningen ved bekendtgørelse nr. 837 er en reel og brugbar løsning, men 

den er ikke hensigtsmæssig for den ubrudte værdikæde. Der er stadig tvivl om, hvorledes der kan drages 

nytte af de årsrapporter som indberettes digitalt, her tænkes på regnskabsbrugernes behov. Endvidere 

anses der stadig udfordringer for selskaber og revisorer på områderne; IT-parathed herunder kendskab til 

XBRL, de ekstra økonomiske omkostninger samt information og vejledning fra det offentlige. Dog er disse 

udfordringer minimeret en anelse hen over det sidste halve år, hvor det er blevet lovpligtigt at indberette 

årsrapporten digitalt, men er stadig problematiske vurderet ud fra et helhedssyn. Når det er sagt, så er det 

positivt at Danmark er så langt fremme i digital regnskabsaflæggelse. Der er en bred enighed blandt 

nationale og internationale fagfolk om, at XBRL er løsningen, og med EU’s forslag til at gøre XBRL 

obligatorisk i hele den Europæiske Union, er Danmark hermed på forkant og førende indenfor digital 

regnskabsaflæggelse.  

10.2 Perspektivering 
Løbende gennem vores arbejdsproces med kandidatafhandlingen, er der fremkommet flere interessante og 

relevante perspektiver og problemstillinger, som ville have været interessant at inddrage og behandle. 

                                                             
164 ”Klar til XBRL regnskaber i 2012?”, INSPI, nr. 3, 2011, af Lars Dyrner, XBRL Danmark. [14]. 
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Grundet vores valg af fokus og problemfelt, vil kommende emner betragtes som perspektiver og 

fremtidsaspekter. Nedenstående redegør vi kortfattet for vores vurdering og overvejelse af perspektiver og 

aspekter, som er relevante at inddrage for den digitale regnskabsaflæggelse.  

En af kandidatafhandlingens konkluderende resultater er, at der fremadrettet uigenkaldeligt vil komme en 

regulering i forbindelse med, at XBRL instans dokumentet vil være den officielle årsrapport. På nuværende 

stadie er der ikke en konkret regulering, men der er tiltag og forslag til hvordan man imødekommer denne 

problemstilling. Der er endnu ikke bred enighed om hvordan denne regulering skal være. Skal den være 

møntet alene på revisionen og revisors arbejde, eller vil man regulere regnskabsbrugernes muligheder for 

udtrækning af vilkårlige data. Dette er en spændende problemstilling og perspektiv, som endnu ikke er løst 

hverken nationalt eller internationalt, og vil højst sandsynligt danne ramme for diskussion. 

XBRL har et kæmpe potentiale som rapporteringsværktøj, og det er interessant og se det i et 

fremtidsperspektiv for at se om potentialet vil indløses. XBRL giver, som nævnt tidligere, mulighed for den 

ubrudte værdikæde lige fra regnskabsproducent til endelige regnskabsbruger. Med taksonomi extensions 

giver XBRL også mulighed for at integrere branchesektorer på tværs ad hinanden, da taksonomien både kan 

indeholde almindelige regnskabsdata og budgettal. Her nævnes det bl.a. i regeringens 

digitaliseringsstrategi, at XBRL giver mulighed for at SKAT, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen kan 

integreres, og formålet er at selskabet skal indberette én gang til det offentlige. Med tiden kunne man også 

forestille sig, at strategien udbygges, så Nationalbanken og Finanstilsynet også bliver omfattet af samme 

indberetningsløsning. Dette gør, at selskaber kan indberette til myndighederne via én database, hvad både 

angår selskaber og finansielle selskaber. Dette vil lempe yderligere på manuelle arbejdsprocesser og 

papirhåndtering både hos det offentlige, men også i det private erhvervsliv. Mulighederne begrænses ikke 

til det nationale regi, men kan overbygges til internationale forhold. Her ses allerede initiativer og tiltag til 

at gøre selskaber og finansielle selskaber obligatoriske til at indberette årsrapporter m.m. i XBRL. EU har nu 

et forslag til beslutning om at gøre alle EU-lande obligatoriske til at indberette digitale regnskaber. EBA har 

ligeledes gjort det obligatoriske for alle finansielle selskaber i EU fra primo 2013. Disse initiativer og 

muligheder gør hermed, at alle europæiske selskaber kan indberette ét sted i én database på længere sigt. 

Denne mulighed er af politisk og samfundsøkonomisk karakter, hvilket betyder, at en mulig proces vil være 

præget af mange politiske og diplomatiske beslutninger både i nationale regi, men også i EU regi. 

XBRL giver med sit potentiale mulighed for endnu et paradigmeskifte indenfor regnskabsaflæggelse, da 

man på et fremtidsperspektiv kan foretage realtidsrapportering. Den nuværende digitalisering på 

regnskabsaflæggelsesområdet er det første skridt mod en virkelighed, hvor selskabets regnskabsdata kan 



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

 

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 122 af 141 
 

 

indhentes løbende af interessenterne. Muligheden gør at selskabets regnskabsaflæggelse bliver mere 

attraktiv for regnskabsbruger, da det er en almindelig opfattelse, at jo hurtigere og præcis man kan få 

information, jo bedre er det. Således er realtidsrapportering foretrukket frem for den nuværende historiske 

regnskabsaflæggelse. 

Med realtidsrapportering vil selskaberne fremadrettet have flere og komplekse IT-systemer og på den 

måde være mere IT-systemafhængige. For revisors rolle vil det betyde, at han skal foretage mere IT-

revision, og når selskabet har pålidelige IT-systemer vil disse også minimere utilsigtede fejl. Med færre 

utilsigtede fejl i selskabet, kan revisor rette mere fokus mod selskabets besvigelser, dvs. tilsigtede fejl165. 

Som et sidste og afsluttende punkt i kandidatafhandlingen, har vi vurderet det relevant at sætte den 

interne revisors rolle i perspektivering. Den interne revisor er ikke inddraget på grund af afhandlingens 

fokus på problemfeltet, men er en spændende problemstilling og perspektiv ift. regnskabsaflæggelse, 

herunder digital regnskabsaflæggelse. Det er særligt interessant og diskutere, hvilke mekanismer og 

hvordan arbejds- og ansvarsdeling ville være mellem intern revisor og ekstern revisor. Med 

realtidsrapportering i mente, vil der være et økonomisk incitament for selskaber, at overlade en større del 

af revisionen til den interne revisor, i og med, at selskaber udvider sit IT-miljø. Dog kan den eksterne revisor 

ikke undlades, da det er en kendsgerning, at den interne revisor ikke kan udføre samme grad af 

uafhængighed og integritet, som den eksterne revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
165 Robert K. Elliott, Twenty-First Century Assurance , Audting: A journal of practise, Vol. 21, nr. 1 [139-146]. 
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12 Bilag 

12.1 Bilag A – kvantitative datasæt: Gruppe I 
Gruppe I – Selskaber i regnskabsklasse B. 

Figur A.1: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Liste A.1: ’Andet’ svarmulighed for Type af virksomhed/branche: 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Figur A.3: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur A.4: 
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Kilde: Egen tilvirkning. 

12.2 Bilag B – kvantitative datasæt: Gruppe II 
Gruppe II – Selskaber inden for revision, konsulentvirksomhed, bogholderi, regnskabsassistance m.fl. 

Figur B.1: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Liste B.1: ’Andet’ svarmuligheder til Type af virksomhed:  

 Økonomisk rådgivning af private 
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 sekretæropgaver 
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 Skat og økonomisk rådgivning i bred forstand 
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 selvangivelse og årsrapport for ApS med ingen revisionspligt 

 ejendomsadministration 

 Jeg arbejder med rekruttering, coaching og ledelse i en stor international virksomhed, indenfor sundhed og helse 
som hedder Forever 

 Selskabsadministration 

 Holdingselskab 

 Rådgivning 
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Figur B.2: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur B.3: 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  



En analyse af lovgivningen af digitale regnskaber 
- herunder udfordringer og konsekvenser ved lovpligtig anvendelse af XBRL  

Theis Bruun Olsen   Ming Thieu Son Tang Torsdag d. 29. november 2012 
  Side 133 af 141 
 

 
 

12.3 Bilag C– kvalitativ datasæt 

12.3.1 Spørgeskemasæt C.1 – Finansrådet ved Poul Kjær den 15. maj 2012: 

1. Hvilke muligheder ser I brugen af XBRL generelt? 

a. Hvilke forventninger har I til samarbejdet mellem myndigheder, revisor og virksomheder, tror I at 

dette samarbejde forbedres eller at der opstår misforståelser? Er loven/bekendtgørelse nr. 52 af 24. 

januar 2012 dækkende og klar i sin formulering? 

 

2. Hvad er jeres generelle holdning til bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012? 

a. Hvad er jeres holdning til resultatet, taget jeres høringssvar i betragtning? 

b. Er der noget I vil påpege ved XBRL, der ikke er kommet frem i jeres høringsvar? 

 

3. Hvordan kan de finansielle virksomheder gøre brug af XBRL som finansiel værktøj? 

a. I ser overordnet positivt på XBRL, vil det lette jeres vurdering af virksomheder (jeres kunder) 

Herunder kreditvurdering, likviditet og going concern? 

b. Er der områder hvor I gør brug af XBRL allerede? 

 

4. Forventes det at jeres medlemmer på sigt skal rapportere digitalt, og hvis hvornår forventer I at det sker? 

 

5. I påpeger de tekniske mangler ved XBRL i jeres høringssvar, hvilke komplikationer ser I på kort og lang sigt 

ved brug af XBRL? Og hvem skal bære ansvaret og den økonomiske byrde, så frem der opstår forsinkelse i 

regnskabsinformationen? 

a. Hvor vigtig er det at I kan præsentere jeres årsrapport i et design, der er læservenligt for jeres 

investorer og interessenter (herunder grafer og billeder m.m.)?  

 

6. Hvad menes der med en digital kommunikation mellem jeres medlemmer og myndighederne (Finanstilsynet 

og Nationalbanken) og hvad er formålet? 

a. Er dette arbejde påbegyndt? 

 

7. Hvor bredt er kendskabsniveauet til XBRL blandt jeres medlemmer (fx de mindre banker rundt om i landet)? 

 

8. Hvilken værdi tillægger i årsrapporten? Forværres eller forbedres værdien af årsrapporten ved digital 

regnskabsaflæggelse? 

12.3.2 Spørgeskemasæt C.2– Erhvervsstyrelsen ved Niels-Peter Rønmos og Lise Fode den 15. 

juni 2012: 

Generelle spørgsmål vedr. XBRL 

1. Hvilke aktører har været med til udviklingen af platform/taksonomien til XBRL? Af aktører menes der her 

virksomheder (type, størrelse og branche), regnskabsbrugere, revisor og myndigheder. 

o Hvilke aktører sidder i projektgruppen? 

o Herunder faggrupper m.m.? 

 

2. Hvorfor regnskabsklasse B-selskaber først, når andre lande har gjort det omvendt (heriblandt USA)? 

o Ville det økonomisk set ikke have været bedre, at starte med regnskabsklasse C og D? Da disse ift. 

økonomi, it-parathed og erfaringer, samt kendskab til XBRL bedre ville kunne integrere XBRL-

løsningen. 
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3. Hvornår forventes det at hele den digitale regnskabsaflæggelses platform er fuldt funktionelt? Her tænkes på 

REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL. 

o Er Erhvervsstyrelsen egne it-systemer klar til at håndtere de digitale indberetninger, når det store 

pres på systemet kommer til næste år (maj 2013)? 

 

4. Hvorfor blev lanceringen af XBRL udskudt fra 2008 til 2012? 

 

5. Hvorfor udskydelse af balancedato i lovforarbejdningen fra 31. december 2011 til 31. januar 2012? 

 

6. Hvad er tidshorisonten for overgangsfasen, taler vi her om 1-2 år eller mere? 

o Hvilke konsekvenser er der ved en overskridelse, hvem vil og skal bære den økonomiske byrde? 

o Hvis ansvar vil det være at sikre at den digitale regnskabsaflæggelse er rettidig? 

 

7. Hvilke erfaringer er der draget fra tidligere digitale løsninger? Er der evt. draget erfaring fra andre lande, der 

gør brug af XBRL fx USA? 

 

8. Hvilke interne kontroller har Erhvervsstyrelsen for at sikre sig data og fortrolige oplysninger?  

o I tilfælde af misbrug i systemet, hvilken sikring er der mod dette? 

o I tilfælde af nedbrud, hvilke backups og kontroller er der udarbejdet for bevarelse og sikring af data? 

o Hvem skal bære den økonomiske byrde, der kan opstå for virksomhederne ved et længerevarende 

nedbrud af systemet? 

o Er der foretaget en sandsynlighedsberegning på et evt. nedbrud (jf. skandalen vedr. 

Tinglysningsloven og Amanda (edb-system)?  

 

9. Hvilke brugere har været med til at teste systemet (XBRL)? 

 

10. Hvad er egen forventning til succes for XBRL-projektet? 

 

Spørgsmål Jf. Undersøgelse af det erhvervs og samfundsøkonomiske potentiale ved digitale regnskaber 

af 2007: 

11. Afdækker undersøgelsen it-parathed ift. XBRL? 

o Undersøgelsen bygger på mange forudsætninger, er dette ikke en svaghed ift. undersøgelsens 

fremgangsmåde? 

o Validitet af svar fra adspurgte og beregnede tabeller? Hvordan er data fremkommet?  

 

12. Subjektiv undersøgelse? 

o Hvad bygger antagelserne og forudsætninger i undersøgelsen på? 

o Hvad er den økonomiske status i undersøgelsen 2007 ift. 2012-perspektiv, er der lavede en liggende 

beregning for i dag, der kan være med til at verificere undersøgelsen af 2007? 

 

13. Hvilken økonomisk byrde har XBRL-projektet haft for samfundet indtil nu, såfremt der er foretaget en kalkule 

på dette:  

o Hvordan er dette opgjort? 
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o Samfundsøkonomisk byrde ved indtrædelsen af nyt it-system alene hos Erhvervsstyrelsen, SKAT og 

Danmarks statistik? 

Spørgsmål Jf. Megafon undersøgelse af september 2009 - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - IT-parathed 

14. Definitionen på it-parathed blandt virksomhederne bygger på, at virksomheder har pc og internetadgang, og 

hvis ikke, så forventer de det i 2012; I lovforarbejdningerne i Lov 139 som fremsat bruges argumentet 98 % af 

virksomhederne er it-parate fundet ved ovenstående undersøgelse. Er det rimeligt at antage, at 98 % af alle 

virksomhederne er it-parate herunder it-parate i forbindelse med elektronisk regnskabsaflæggelse, hvis de 

har pc og internetadgang? Her menes, at det uigenkaldelige kræves flere ressourcer at håndtere XBRL end 

”bare” at have en pc og internetadgang. 

Hvad er status for virksomhedernes IT-parathed ift. XBRL i dag? 

’’Ca. 55 pct. af virksomhederne foretager selv alle indberetninger til det offentlige. Ca. 15 pct. bruger 

advokater, revisorer mv. til at stå for al indberetning, mens ca. 30 pct. indberetter noget selv og bruger 

advokater, revisorer mv. til resten (jf. tabel 04C side 4 i ”Frekvenstabeller”)’’. 

 

15. ’’ Gruppen uden pc og internetadgang er desuden blevet stillet følgende spørgsmål: 

16. ”I 2012 skal alle din virksomheds indberetninger til det offentlige foregå digitalt – dvs. via 

internettet. Hvordan vil virksomheden løse denne opgave?” 

17. Hertil svarer 26 pct. ”Jeg vil uden større problemer finde ud af at indberette digitalt”, og 40 pct. 

svarer ”Jeg vil udlicitere opgaven til min revisor / bogholderiservice eller lign.”. Endelig er der 9 pct. 

der svarer, at de vil benytte privat pc eller bibliotekets pc. I alt er der 75 pct. af dem uden pc og 

internetadgang som selv angiver, at de vil kunne håndtere digital indberetning senest i 2012’’, jf. 

notat – undersøgelse af virksomheders IT-parathed. 

Er der her foretaget en undersøgelse vedr. dette? 

Spørgsmål Jf. Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2012, om indsendelse til og offentliggørelse af 

årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed. 

18. Hvad er status for IT-parathed blandt regnskabsklasse B-selskaber i dag? 

 

19. De 5 mio. kr. der var afsat til at lette overgangen af indførelsen af XBRL, har dette beløb været tilstrækkeligt 

og hvad er der reelt brugt, med udskydelsen af projektet fra 2008 til 2012? 

 

20. Hvordan er ansvarsfordeling nu og på sigt ved aflæggelsen af årsregnskaber, her tænkes på ledelse, revisor og 

myndighederne? 

 

21. Hvorledes ser det retvisende billede af årsrapporterne ud? 

o Her menes, at der er mulighed for sammenlægning af regnskabsposter? 

o Jf. fritagelse i bekendtgørelsen § 13, stk. 3 – hvilke kriterier tillægger Erhvervsstyrelsen i deres 

vurdering for fritagelse af digitalt indberetning af årsrapporten?  

 

22. Såfremt, at virksomheder i regnskabsklasse B aflægger regnskaber efter IFRS, er de således også fritaget jf. 

bekendtgørelse nr. 52 § 14: 
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o Hvorfor er disse B-selskaber fritaget for digital indberetning, når de anvender IFRS? Skyldes dette at 

platform REGNSKAB SPECIAL forsat er i udvikling? 

o Hvilke kriterier tillægger Erhvervsstyrelsen fritagelsen? 

o Af bekendtgørelse nr. 52 fremkommer det ikke tydeligt, hvilke C og D-selskaber, der frivilligt kan 

indberette digitalt jf. § 9, stk. 2, er der her tale om C og D-virksomheder, der aflægger regnskab efter 

IFRS også kan indberette frivilligt, såfremt Erhvervsstyrelsen egne IT-systemer kan håndtere det eller 

gælder dette kun virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven? 

o Hvorfor er disse B-selskaber fritaget, når C og D-selskaber frivilligt kan indberette elektronisk med 

IFRS? 

12.3.3 Spørgeskemasæt C.3 – Piaster Revisorerne ved Steen Dahl Andersen den 18. juni 2012: 

Indledende 

1. Hvad er jeres generelle holdning til digital regnskabsaflæggelse (XBRL)? 

2. Hvad ser I af fordele og muligheder for revisor ved digital regnskabsaflæggelse (XBRL)? 

Bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter mv. i 

Erhvervsstyrelsen: 

3. Hvad har været jeres rolle i lovforarbejdningerne af bekendtgørelse nr. 52; 

o Er de mindre revisionshuse blevet hørt ift. FSR’s høringssvar?  

’’ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er overordnet set positiv over for, at det offentlige vil 

anvende de muligheder, der ligger i digitalisering og ny teknologi. Det kan på sigt give store fordele 

for brugerne af årsrapporter og for brugere, der ønsker adgang til data fra regnskaber på tværs af 

selskaber, brancher mv’’. 

4. Retvisende billede af virksomheden? 

o Hvis virksomheden har en særlig regnskabspost, som ikke er indeholdende i Erhvervsstyrelsens 

taksonomi, så kan denne specifikke post sammenlægges med en anden post med bredere 

benævnelse, jf. § 13, stk. 1?  

o Fra Erhvervsstyrelsen side lægges der op til, at den eneste reelle ændring for regnskabsbrugeren er 

dannelsen af XBRL-filen, en såkaldt indtastning af data. Men lægger der reelt et større arbejde for 

regnskabsbrugeren/revisoren i det nye system? 

M.a.o. mener I at der foreligger en fuldstændig brugbar løsning, som fremlagt af Erhvervsstyrelsen 

eller er det en blot en semi-løsning.  

o Endvidere kan en virksomhed der har en specifik regnskabspost, som ikke er indeholdende i 

Erhvervsstyrelsens taksonomi, så kan virksomheden fritages for elektronisk indberetning, jf. § 13, 

stk. 2. 

Udfordringer i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse (XBRL): 

5. Udfordringer for mindre revisionshuse på kort og langt sigt? 

o Har I den fornødne tekniske kunnen? 

o Finder I det nødvendigt med ekstra uddannelse udover den påkrævet efteruddannelse for revisorer? 

o Er der et øget behov for evt. samarbejde med et større revisionshus? 

6. Medfører digital regnskabsaflæggelse nye/ekstra revisionshandlinger (medfører det ekstra 

arbejde/omkostninger)? 

o Vil den digitale regnskabsaflæggelse medføre nye krav til den løbende revision? 

7. Forventer i en formindsket eller forøget økonomiske omkostning på kort og langt sigt? 
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Rolle og ansvar i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse? 

8. Rolle og ansvar? 

o I tilfældet med IT-nedbrud m.h.p. forholdet mellem virksomhed og revisor? Erhvervsstyrelsen holdning 

er her klar ift. ansvar, men forholder det sig også sådan i praktisk mellem virksomhed og revisor? 

o Revisionspåtegning på XBRL-fil? Herunder muligheden for, at regnskabsbrugere kan udtrække vilkårlige 

data, som nødvendigvis ikke er underlagt generalklausulen om at regnskabet skal udvise et retvisende 

billede af virksomheden? 

o Forventningskløft mellem virksomhed og revisor? Mener I her, at forventningskløften forstørres? I og 

med at vi har at gøre med teknikaliteter? M.a.o. vil jeres kunder fremover forvente at I tager jer af det 

tekniske ift. den digitale regnskabsaflæggelse og ’fralægge’ sig ansvaret, trods det i loven stadig er 

ledelsen der bærer ansvaret for regnskabsaflæggelsen.  

Til slut 

9. Dialog med Erhvervsstyrelsen? 

o Har Erhvervsstyrelsen bidraget med den fornødne information og værktøjer? 

10. Mener I, at der bør komme en ny ISA rettet mod digital regnskabsaflæggelse på sigt? 

11. Realtidsrevision ctr. historisk revision i et fremtidsperspektiv? 

12. Giver digitale regnskaber mulighed for at indføre realtidsrevision, og hvilken betydning og krav vil det have til 

revisoren? Hvilke fordele/ulemper ser I at det kan medføre, at vi fremover digitaliserer den eksterne 

rapportering, der kan medføre realtidsrevision. 

12.3.4 Spørgeskemasæt C.4 – Håndværksrådet ved Jocob Thiel og Lars Magnus Christensen den 

27. juni 2012: 

Indledende 

1. Hvad er jeres generelle holdning til digital regnskabsaflæggelse (XBRL)? 

2. Hvad ser I af fordele og muligheder for virksomhederne ved digital regnskabsaflæggelse (XBRL)? 

3. Hvor bred er kendskabet til digital regnskabsaflæggelse (XBRL) blandt jeres medlemmer? 

Bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter mv. i 

Erhvervsstyrelsen: 

4. Ift. Håndværksrådets høringssvar, er jeres enkelte medlemmer blevet hørt eller bygger jeres høringssvar 

udelukkende på resultaterne fra jeres undersøgelse af 2005 ’’Fra papir til internet’’, som det fremgår af 

høringssvaret? 

’’ Håndværksrådet tilslutter sig regeringens overordnede målsætning om, at al relevant kommunikation 

mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt senest i 2012. En undersøgelse fra 2005 viste, at 

langt de fleste virksomheder uden problemer ville kunne foretage indberetninger digitalt. Samtidig viste 

undersøgelsen, hvilke ønsker virksomhederne har til digitale indberetninger. På den baggrund bakker 

Håndværksrådet op om udviklingen af digitale løsninger og etablering af én fælles platform for alle 

indberetninger i form af virk.dk. Der er dog ikke tvivl om, at obligatorisk digitalisering vil være en udfordring 

for en række mindre virksomheder, hvorfor der skal tages særlig hånd om denne målgruppe.’’ 

 

5. Med udgangspunkt I jeres høringssvar, hvor mange af jeres initiativer føler I, at Erhvervsstyrelsen har taget til 

sig ift. til bekendtgørelsen? 
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’’Med udgangspunkt i vores egne erfaringer med digitalisering fra Håndværksrådets undersøgelse ’’Fra papir 

til Internet’’ samt øvrige erfaringer på området, foreslår Håndværksrådet derfor en række initiativer, som vil 

være med til at sikre, at den tvungne digitalisering får det bedst mulige forløb 

 Der bør etableres en fast hot-line funktion, der kan hjælpe virksomhederne med eventuelle 

problemer.  

 Indførelse af krav om anvendelse af digitale indberetninger skal ske på gennemprøvede løsninger 

med demonstreret positiv effekt for virksomhederne. Der bør opstilles et krav om, hvor stor en andel 

af målgruppevirksomhederne der frivilligt skal have valgt den digitale løsning.  

 Der skal ske en målrettet orientering af virksomhederne af flere omgange både direkte og gennem 

information i brancheblade, aviser mv.  

 Der skal ske en tæt inddragelse af organisationerne i processen.  

 Der skal udarbejdes opgørelse over, hvor lang tid det tager at lave en digital indberetning. Denne kan 

anvendes af virksomhederne ved prisforhandlinger i en eventuel outsourcing af opgaven. 

 Den kommunale erhvervsservice skal opfordres til at tilbyde virksomhederne at udfylde 

indberetningen sammen med virksomhederne i en oplæringsfunktion. 

 IBIZ-centeret bør anvendes til markedsføring og opkvalificering af virksomhederne på dette område.  

 Der skal tage særlig hånd om den gruppe, der hverken har de teknologiske eller kompetencemæssige 

forudsætninger for at indberette digitalt. Denne gruppe er dog ikke særligt stor. Håndværksrådet 

undersøgelse ’’Fra papit til Internet’’ angav den til at være 6 % og det må formodes at være lavere i 

dag’’.  

IT-parathed  

6. IT-parathed  

o Ift. jeres undersøgelse af 2005 ’’Fra papir til internet’’, hvor langt er jeres medlemmer kommet i 

udviklingen, er der markante ændringer ift. fordelingen af de fire grupper, den gang og i dag? 

o Det fremgår af undersøgelsen, at de fire grupper er imødekommende overfor digitalisering, såfremt 

det sparer tid og er lette at gå til, mener I at XBRL-løsningen der er fremme nu opfylder disse krav?  

o Er der foretaget en ny undersøgelse om jeres medlemmers IT-parathed siden 2005? 

o Tror I jeres medlemmer vil udlicitere opgaven vedr. regnskabsaflæggelsen til revisor eller anden 

regnskabskyndig konsulent? 

o Det må antages at størstedelen af jeres medlemmer allerede i dag indberetter SKAT og Moms 

elektronisk. Kan disse erfaringer bruges til at lette overgangen til den lovpligtige brug af digital 

regnskabsaflæggelse?  

Udfordringer i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse (XBRL): 

7. Udfordringer for jeres medlemmer på kort og langt sigt? 

o Har jeres medlemmer den fornødne tekniske kunnen? 

o Finder jeres medlemmer det nødvendigt med ekstra uddannelse af regnskabsmedarbejdere? 

o Er der et øget behov for evt. samarbejde med revisor? 

8. Medfører digital regnskabsaflæggelse nye/ekstra arbejdshandlinger (medfører det ekstra 

arbejde/omkostninger)? 

o Fra Erhvervsstyrelsen side lægges der op til, at den eneste reelle ændring for virksomhederne er 

dannelsen af XBRL-filen, en såkaldt indtastning af data. Men lægger der reelt et større arbejde for 

virksomhederne i det nye system? 

M.a.o. mener I at der foreligger en fuldstændig brugbar løsning, som fremlagt af Erhvervsstyrelsen 

eller er det en blot en semi-løsning?  
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Ville jeres medlemmer ikke holde det ’in house’ i stedet for at outsource, hvis der forelå en komplet 

løsning fra Erhvervsstyrelsen? 

o Endvidere kan en virksomhed der har en specifik regnskabspost, som ikke er indeholdende i 

Erhvervsstyrelsens taksonomi, så kan virksomheden fritages for elektronisk indberetning, jf. § 13, 

stk. 2. Regner I med at dele af jeres medlemmer vil gøre brug af dette fx i jeres undersøgelse fra 

2005, har i et eksempel på frisører, der ikke kan se ideen med digitaliseringen, kunne de finde 

særlige poster, der kunne fritage dem jf. § 13, stk.2.? 

o Vil den digitale regnskabsaflæggelse medføre nye krav til forretningsgangene i virksomhederne, her 

navnlig på den økonomiske side? 

9. Forventer I en formindsket eller forøget økonomisk omkostning på kort og langt sigt? M.a.o. er 

Erhvervsstyrelsen klar i sin holdning, at den enkelte virksomhed kan spare økonomiske omkostninger i form 

af færre administrative byrder på langt sigt, men vil det være tilfældet i praksis? 

Rolle og ansvar i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse? 

10. Rolle og ansvar? 

o I tilfældet med IT-nedbrud m.h.p. forholdet mellem virksomhed og revisor? Erhvervsstyrelsen holdning 

er her klar ift. ansvar, men forholder det sig også sådan i praktisk mellem virksomhed og revisor?  

o Ledelsespåtegning på XBRL-fil? Herunder muligheden for, at regnskabsbrugere kan udtrække vilkårlige 

data, som nødvendigvis ikke er underlagt generalklausulen om at regnskabet skal udvise et retvisende 

billede af virksomheden? 

o Forventningskløft mellem virksomhed og revisor? Mener I her, at forventningskløften forstørres? I og 

med at vi har at gøre med teknikaliteter? M.a.o. vil jeres medlemmer fremover forvente at revisoren 

tager sig af det tekniske ift. den digitale regnskabsaflæggelse og dermed vil virksomhederne ’fralægge’ 

sig ansvaret, trods det i loven stadig er ledelsen der bærer ansvaret for regnskabsaflæggelsen.  

Til slut 

11. Dialog med Erhvervsstyrelsen? 

o Har Erhvervsstyrelsen bidraget med den fornødne information og værktøjer, så jeres medlemmer 

føler sig parate til at indføre digital regnskabsaflæggelse? 

12.3.5 Spørgeskemasæt C.5 FSR – Danske Revisorer ved Michael Rugaard og Ole Steen 

Jørgensen den 14. august 2012: 

Indledende  

1. Hvad er jeres generelle holdning til digital regnskabsaflæggelse (XBRL)?  

2. Hvad ser I af fordele og muligheder for revisor ved digital regnskabsaflæggelse (XBRL)?  

Bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter mv. i 

Erhvervsstyrelsen:  

3. Vil I uddybe jeres rolle ift. lovforarbejdningerne af bekendtgørelse nr. 52 og det videre forløb til dags dato. 

Her menes der, om I har haft et tættere samarbejde med ERST eller har kommunikation udelukkende været 

via høringssvarene?  

 

’’ Foreningen af Statsautoriserede Revisorer er overordnet set positiv over for, at det offentlige vil anvende de 

muligheder, der ligger i digitalisering og ny teknologi. Det kan på sigt give store fordele for brugerne af 
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årsrapporter og for brugere, der ønsker adgang til data fra regnskaber på tværs af selskaber, brancher 

mv’’
166

.  

o Er de mindre revisionshuse blevet hørt ift. FSR’s høringssvar? Hvilken rolle har jeres 

medlemsvirksomheder haft ift. jeres høringssvar, både til bekendtgørelse nr. 52 og den kommende 

bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft d. 15. august 2012?  

o Har jeres generelle holdning til XBRL, ændret sig med det nye høringsudkast af d. 29. juni 2012, til 

den nye bekendtgørelse, der forventes at træde i kraft d. 15. august 2012?  

 

4. Retvisende billede af virksomheden?  

 

’’FSR har over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påpeget, at det er uheldigt, hvis en standardisering af 

årsregnskaber, som vil være påkrævet ved fx brug af Regnskab Basis, medfører, at årsregnskabernes 

informationsværdi forringes’’167. 

’’ FSR påpegede fx i høringssvar af 10. januar 2011, at der fortsat vil være behov for - og bør være mulighed 

for via Regnskab Basis - at give yderligere information i årsregnskabet udover hvad der er lovkravet i 

regnskabsklasse B’’168.  

o Ift. til FSR’s ovenstående forslag til forbedringer af bekendtgørelse nr. 52, mener I så at disse er 

blevet imødekommet i det nye høringsudkast af d. 29. juni 2012?  

Udfordringer i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse (XBRL):  

5. På FSR’s hjemmeside skitserer i flere muligheder for revisor ved XBRL169, men hvilke udfordringer ser I der 

kan være for revisionshusene (især for de mindre) på kort og langt sigt?  

o Har de den fornødne tekniske kunnen?  

o Tror I at det vil være nødvendigt med ekstra uddannelse udover den påkrævet efteruddannelse for 

revisorer?  

o det blive nødvendigt med et øget behov for evt. samarbejde med et større revisionshus for de 

mindre revisionshuse?  

6. Medfører digital regnskabsaflæggelse nye/ekstra revisionshandlinger (medfører det ekstra 

arbejde/omkostninger)?  

o Vil den digitale regnskabsaflæggelse medføre nye krav til den løbende revision?  

7. Forventer i en formindsket eller forøget økonomiske omkostning på kort og langt sigt for revisor?  

Rolle og ansvar i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse?  

8. Rolle og ansvar?  

                                                             
166 
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Reg
nskaber/Vaerktoejskasse/H195-10%20-%20100110.ashx  
167 
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/Forslag%20til%20forbedringer%20af%20Regnskab%
20Basis%20efterlyses   
168

 
http://fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Vaerktoejskasse/Forslag%20til%20forbedringer%20af%20Regnskab%
20Basis%20efterlyses   
169

 http://fsr.dk/Faglige_informationer/XBRL/Mulighederne%20for%20revisor%20ved%20XBRL   
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o I tilfældet med IT-nedbrud m.h.p. forholdet mellem virksomhed og revisor? Erhvervsstyrelsen 

holdning er her klar ift. ansvar, men forholder det sig også sådan i praktisk mellem virksomhed og 

revisor?  

o Revisionspåtegning på XBRL-fil? Herunder muligheden for, at regnskabsbrugere kan udtrække 

vilkårlige data, som nødvendigvis ikke er underlagt generalklausulen om at regnskabet skal udvise et 

retvisende billede af virksomheden?  

o Forventningskløft mellem virksomhed og revisor? Mener I her, at forventningskløften forstørres? I 

og med at vi har at gøre med teknikaliteter? M.a.o. vil kunderne fremover forvente at revisorerne 

tager sig af det tekniske ift. den digitale regnskabsaflæggelse og ’fralægge’ sig ansvaret, trods det i 

loven stadig er ledelsen der bærer ansvaret for regnskabsaflæggelsen.  

 

’’ 3.9.4 Revisors ansvar samt forhold vedr. revisionspåtegningen.  

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer efterlyser en præcisering af revisors ansvar i relation til 

såvel de indrapporterede regnskabsdata, som hvis revisor indsender dataene på vegne af sine 

kunder. Endvidere peger FSR på nogle spørgsmål i forbindelse med revisionspåtegning på 

årsrapporter, som indberettes digitalt’’
170

.   

Til slut  

9. Dialog med Erhvervsstyrelsen?  

o Har Erhvervsstyrelsen bidraget med den fornødne information og værktøjer til jeres 

medlemsvirksomheder, her tænkes på udbredelsen af XBRL? Eller har dette været noget I har gjort 

via jeres nyhedsbreve og information på FSR’s hjemmeside?  

10. Mener I, at der bør komme en ny ISA målrettet mod digital regnskabsaflæggelse på sigt?  

o Bør der her reguleres på selve revisionen eller bør der reguleres på regnskabsbrugerens data-

udtrækningsmuligheder, for at undgå misbrug eller fejlinformation?  

11. Realtidsrevision ctr. historisk revision i et fremtidsperspektiv?  

’’En rigtig løsning - Myndighederne er gået den rigtige vej med digitaliseringen af årsrapporterne. I 

stedet for blot bevidstløst at lave endnu en webbaseret indtastningsløsning har man valgt den 

internationale XBRL-standard som fundament. Dermed udnytter man teknologi, som vil finde vej ind i 

virksomhedernes og revisorernes egen software, og som vil kunne bruges til en række andre 

rapporteringsformål. Det lange sigte er selvfølgelig rapportering i realtid. Digitaliseringen er det 

første skridt på vejen mod en virkelighed, hvor regnskabsdata kan hentes løbende af 

virksomhedernes interessenter - Kilde: Dansk Revisorforening, Michael Rugaard, erhvervspolitisk 

direktør, 09-02-2011’’171.  

 

o Der lægges op til at digitale regnskaber på sigt skal give mulighed for at indføre realtidsrevision, men 

hvilken betydning og krav vil det have til revisoren på sigt? Hvilke fordele/ulemper ser I at det kan 

medføre, at vi fremover digitaliserer den eksterne rapportering, der kan medføre realtidsrevision.  
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 http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l139/bilag/1/954850.pdf 
171

 http://www.ekl.dk/Opbakning_til_tvungen_digitalisering.asp  


