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Forord 
 
Dette dokument beskriver forretningsregler vedr. årsrapporter, som 
Erhvervsstyrelsens systemer foretager kontrol af, når der sker indsendelse efter ”ÅRL 
taksonomien” og ”IFRS taksonomien”. Ud over disse kontroller har Erhvervsstyrelsen 
udarbejdet og implementeret en række kontroller i forbindelse med de tekniske regler. 
Disse samles i en udgivelse magen til denne. Begge dokumenter kan findes på 
Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Der er ikke tale om minimumskrav til årsrapporterne, 
men derimod alene tale om kontroller, der systemmæssigt er forankret i modtagelsen. 
 
Siden maj 2009 har Erhvervsstyrelsen modtaget årsrapporter digitalt i XBRL. I starten 
var det kun muligt for selskaber i regnskabsklasse B, der rapporterer efter regler i 
årsregnskabsloven. Siden december 2010 har dette også været en mulighed for 
selskaber i regnskabsklasse C. Indsendelser af årsregnskaber efter 
årsregnskabsloven sker i dag ved anvendelse af ”ÅRL taksonomien”, som kan hentes 
på www.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-
regnskab-20-taksonomier-aktuelle. Tilsvarende sker indsendelser af årsregnskaber 
efter IFRS i dag ved anvendelse af ”IFRS taksonomien”, som kan hentes samme sted.  
Dette dokument omfatter begge typer af taksonomier. 
 
 
Dette dokument har til hensigt at skabe en fælles ramme, der sikrer at revisorer, 
virksomheder, IT-leverandører og regnskabsmodel-byggere nemt kan overskue 
kontrollerne, således at indarbejdelsen og efterlevelsen af reglerne kan ske i 
slutbrugernes systemer. Dermed undgår de – virksomhederne og deres eventuelle 
revisor – at forholde sig til problemstillingerne i forbindelse med indberetningen, som 
sker efter generalforsamlingen. 
 
 
Erhvervsstyrelsen, december 2019 
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Generelt om kontrollerne 

Typer af regler 
Alle regler i dette dokument er forretningsregler. Reglerne er defineret således: 
 
FR: Forretningsregler 
Der er tale om regler der omhandler ikke-tekniske forhold. Der er tale om kontroller 
som sikrer, at årsrapporten overholder udvalgte regler, der er beskrevet i 
Årsregnskabsloven, Selskabsloven eller diverse bekendtgørelser. Kontrollen i 
Erhvervsstyrelsens system sker efter kontrollen af de tekniske regler. 
 
Forretningsreglerne opdeles i følgende kategorier: 

- FR: Forretningsregler generelt 
- FRI: Forretningsregler vedrørende fritagelsesansøgninger 
- FRU: Forretningsregler vedrørende undtagelseserklæringer 
- FRM: Forretningsregler ved brug af machine learning 

 
For alle regler i dette dokument er der angivet følgende: 

 Et entydigt navn (fx FR4) 
 En version (fx version 1) 
 En fase (fx 4) 
 En type (fx fejl) 
 Kort beskrivelse  
 Meddelelse. Det er denne tekst, som systemet returnerer ved konstatering af 

fejl. 
 Anvendelse: Der angiver hvilke taksonomier/entrypoints reglen anvendes for.  
 Lang beskrivelse. Denne beskrivelse vi blive udbygget, såfremt det viser sig 

nødvendigt. 
 
Se også Erhvervsstyrelsens ”Oversigt over tekniske regler ved indsendelsen af 
digitale årsrapporter” for en gennemgang af de tekniske regler. De tekniske regler 
forekommer i følgende variationer: 
 
TH: Hårde regler 
Regler som er de første som Erhvervsstyrelsens system forholder sig til. Overholdes 
disse regler ikke, vil styrelsens system som udgangspunkt slet ikke kunne forholde sig 
til det indsendte. Hårde regler checkes som udgangspunkt først (fase 0) 
 
TR: Tekniske regler (almindelige) 
Regler som har til hensigt, at data er sammenhængende og tilgængelige for 
regnskabsbrugerne, herunder Erhvervsstyrelsen. 
 
TM: Tekniske regler (metadata) 
Regler som har til hensigt at sikre, at de nødvendige informationer er til stede for, at 
Erhvervsstyrelsen maskinelt kan modtage og behandle indsendelsen af den digitale 
årsrapport. 
 
TM: Tekniske regler (CPR-data) 
Regler som har til hensigt at sikre, at der ikke ved fejl optræder CPR-data i XBRL-
nøgler som Erhvervsstyrelsen videresender til 3. part. Som udgangspunkt videregives 
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CPR-data kun til myndigheder. Erhvervsstyrelsen sletter eller overskriver CPR-data 
ved øvrig distribution. 
 

Faser 
Kontrollen er inddelt i faser. Ambitionen er, at brugerne skal præsenteres for alle fejl 
som Erhvervsstyrelsens systemer kan identificere så tidligt som muligt. Desværre er 
der en række logiske begrænsninger, som gør, at valideringen er inddelt i faser. 
Såfremt styrelsens systemer kan identificere flere fejl i samme fase, da præsenteres 
brugeren for alle de fundne fejl på én gang. 
 
Alle regler kan henføres til en fase. Faserne er anført i nedenstående beskrivelse af 
reglen. 

Typer 
Forretningsregler kan inddeles i henholdsvis ”Fejl” og ”Advis” (advisering). Den 
væsentligste forskel mellem disse består i at indberetningen ikke kan fortsætte hvis 
der findes ”fejl” i årsrapporten. Ved ”Advis” kan indberetter vælge at indsende uagtet 
adviseringen. Som hovedregel vil adviseringen være relevant for de årsrapporter, som 
modtager den. Det er derfor vigtigt, at man tager adviseringen til efterretning og 
overvejer, om der kan være fejl eller mangler i den pågældende årsrapport. Der kan 
dog være tale om særtilfælde, hvor adviseringen ikke er 100 pct. dækkende. Der vil 
således være tilfælde, som kan risikere at falde udenfor. I disse tilfælde skal 
adviseringen ignoreres, og indberetningen fortsættes. 
 

Implementeringen af reglerne 
Implementeringen af regler sker inden for rammerne af de eksisterende systemer.  
 
Brugeren vil derfor kun opleve, at fejlteksterne er ændret i forhold til tidligere. 
 
Alle kontroller af regler i dette dokument er implementeret i Erhvervsstyrelsens 
systemer. Styrelsen kan aktivere og deaktivere regler.  

Anvendelse 
Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle regler finder anvendelse for alle indberetninger. 
Nogle regler gælder således kun for årsrapporter indsendt efter ÅRL-taksonomien, og 
dermed ikke for IFRS indberetninger. Anvendelsen fremgår af dokumentationen af 
den enkelte regel, jf. side 12 og fremad. 
 

Nye og ændrede regler i denne version 
Ændringer i denne version skyldes alene implementering af nye taksonomier 
indeholdende ny revisionstandard. 
 
 
Følgende regler er nye i forhold til tidligere: 

 FR81: Det benyttede sprog skal angives 
 FR82: Det er kun tilladt at indberette inlineXBRL (IFRS) 
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 FR83: Det er kun tilladt at indberette inlineXBRL (ÅRL) 
 FR84a: Fravalg af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: kun år 0 er til stede) 
 FR84b: Udtræden af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: år -1 og 0 til stede.) 
 FR84c: Udtræden af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: år -2, -1 og 0 til stede.) 
 FR85b: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne overskrides 

(Datagrundlag: år -1 og 0 til stede.) 
 FR85c: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne overskrides 

(Datagrundlag: år -2, -1 og 0 til stede.) 
 FR87: InlineXBRL må ikke linke til ekstern CSS 
 FR88: InlineXBRL må ikke indeholde XBRL-elementer i print-only afsnit 
 FR89: Årsrapporter i regnskabsklasse C og D skal revideres 
 FR90: Fravalg af revision kan ikke foretages, da der ikke er oplyst om fravalg af 

revision fremadrettet i den foregående årsrapport. 
 
 

Følgende regler er ændret i forhold til tidligere: 
FR71: SocialSecurityContributions er udeladt af reglen   
FR75: Kontrollen udføres kun, hvis personaleomkostninger > 200.000 kr. 

 

Logisk inddeling af kontroller  
 
For indeværende kan forretningsreglerne inddeles i 8 logiske områder. Områderne er 
listet nedenfor. En nærmere beskrivelse af de enkelte forretningsregler fremgår på 
side 12 og fremad. 
 
Efterhånden som kontrollerne i fremtiden udbygges, da vil nedenstående blive udvidet 
med flere områder. 

Område A: Korrekte datoer 
Erhvervsstyrelsens systemer offentliggør automatisk årsrapporten efter endt 
indberetning. Hvis der er fejl i datoerne vil styrelsens systemer ikke offentliggøre 
årsrapporten, og selskabet vil blive kontaktet, evt. med krav om genindberetning. 
Dermed udsættes virksomhederne og deres revisorer for ekstra arbejde. 
 
Hensigten med forretningsreglerne i dette logiske område er at sikre, at datoerne er 
korrekte, således virksomheden ikke skal foretage genindberetning/omgørelse på et 
senere tidspunkt. 
 
Følgende regler kan henføres hertil:  
 

 FR4: Regnskabsperiodens slutdato må ikke være før Regnskabsperiodens 
startdato 

 FR5: Generalforsamlingsdatoen må ikke være før Regnskabsperiodens 
slutdato 

 FR6: Generalforsamlingsdatoen må ikke være efter indberetningsdatoen 
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 FR7: Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være før 
Regnskabsperiodens slutdato 

 FR8: Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være efter 
indberetningsdatoen 

 FR39: Dato for ekstraordinært udbytte skal være efter regnskabsåret udløb 
 FR42: Manglende registrering af regnskabsperiode start i CVR 
 FR43: Fejl i regnskabsperiode start. 
 FR44: Fejl i regnskabsperiode slut. 
 FR55: Manglede opmærkning af forrige regnskabsperiode 

 
Området finder anvendelse for både indberetninger efter ÅRL og IFRS. 
 

Område B: Årsrapportens bestanddele 
Jævnfør årsregnskabsloven SKAL årsrapporten indeholde en række bestanddele, 
såsom resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og ledelsespåtegning. 
Som udgangspunkt vil Erhvervsstyrelsen, hvis det konstateres, altid kræve at 
årsrapporten omgøres, når disse bestanddele mangler eller er mangelfulde. For at 
udgå dette, har Erhvervsstyrelsen identificeret en række regler, som typisk indikere at 
årsrapporten mangler de obligatoriske bestanddele. Det skal kraftigt understreges, at 
kontrollerne på ingen måde er udtryk for minimumskrav til årsrapporterne. 
 
Resultatopgørelsen 

 FR9: Årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt 
 FR41: Manglende udfyldelse af 'Skat af årets resultat' eller 'Skat af ordinært 

resultat' 
 FR48: Anvendelse af Ekstraordinære poster 
 FR56: Manglede resultatdisponering 
 FR57: Manglende eller ugyldige sammenligningstal 

 
 
Balancen 

 FR10: Egenkapitalen i Balancen skal være udfyldt 
 FR22: Aktiver skal angives og må ikke være negative 
 FR23: Passiver skal angives og må ikke være negative 
 FR34: Hvis Egenkapital <>0 kræves flere felter 
 FR52: Anvendelse af ”foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser” 
 FR54: Fejl ved anført registreret kapital 
 FR57: Manglende eller ugyldige sammenligningstal 
 FR62: Poster i balancen må ikke have en værdi, som er mindre end nul 

(balance i kontoform) 
 FR63: Poster i balancen skal være mindre end eller lig med balancesummen 

(balance i kontoform) 
 FR64: Poster i balancen må ikke have en værdi, som er mindre end nul 

(balance i kontoform – opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver) 
 FR74a: Hensatte forpligtelser skal være mindre end eller lig med 

balancesummen fratrukket egenkapitalen 
 FR74b: Gældsforpligtelser skal være mindre end eller lig med balancesummen 

fratrukket egenkapitalen 
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 FR77a: Langfristede forpligtelser skal være mindre end eller lig med 
balancesummen fratrukket egenkapitalen 

 FR77b: Kortfristede forpligtelser skal være mindre end eller lig med 
balancesummen fratrukket egenkapitalen 

 
Anvendt regnskabspraksis 

 FR3 Virksomhedens regnskabsklasse skal angives 
 FR35 Manglende anvendt regnskabspraksis 

 
Ledelsespåtegning (koncerner C og D) 

 FR20: Det indberettede dokument indeholder ikke en ledelsespåtegning 
 
Pengestrøm (koncerner C og D) 

 FR32: Manglende pengestrøm  
 
Egenkapitalopgørelse (koncerner C og D) 

 FR33: Manglende Egenkapitalopgørelse 
 

Notekrav 
 FR40: Indberetninger fra fonde skal indeholde en note om § 98b. 
 FR75: Oplysning om antal ansatte 

 
Ledelsesberetning 

 FR31: Der skal udfyldes mindst ét felt i ledelsesberetning udover 5- 
års oversigt 

 FR61: Måltal vedr. det underrepræsenterede køn §99b 
 FR68: Erhvervsdrivende fonde skal medtage bestyrelsens redegørelse for god 

fondsledelse 
 FR69: Erhvervsdrivende fonde skal medtage en redegørelse for fondens 

uddelingspolitik 
 FR70: Små virksomheder skal oplyse en ledelsesberetning 

 
Området finder anvendelse for indberetninger efter ÅRL. IFRS er ikke omfattet af 
kontrollerne. 
 

Område C: Revision 
”Om” og ”hvilken” revision der indgår i en årsrapport er væsentlig for en række 
myndigheder og regnskabsbrugere. Reglerne er på ingen måde udtryk for 
minimumskrav til årsrapporterne og revisionen, men det er centralt, at man entydig 
kan uddrage hvilken type af revisionsbistand, der har fundet anvendelse, samt 
revisors konklusion. 
 
Generelt: 

 FR14 Type af revisorbistand skal udfyldes 
 FR26 Kun opmærkning inden for én type af bistand 
 FR49 Fejl i revisorregistrering – manglende revisor 
 FR50 Fejl i revisorregistrering – unødvendig revisor 
 FR51 Ikke-godkendt revisionsvirksomhed 
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 FR53 Mangler ved angivelse af revisors underskrift 
 FR65: Revisors MNE nummer skal være udfyldt ved revisionsbistand 
 FR66: Revisor skal være godkendt i Liberale Erhverv 
 FR67: Revisors MNE nummer skal være tilknyttet den underskrivende 

revisionsvirksomhed 
 FR76: Erhvervsdrivende fondes regnskab skal revideres 
 FR84a: Fravalg af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: kun år 0 er til stede) 
 FR84b: Udtræden af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: år -1 og 0 til stede.) 
 FR84c: Udtræden af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 

overskrides (Datagrundlag: år -2, -1 og 0 til stede.) 
 FR85b: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne overskrides 

(Datagrundlag: år -1 og 0 til stede.) 
 FR85c: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne overskrides 

(Datagrundlag: år -2, -1 og 0 til stede.) 
 FR89: Årsrapporter i regnskabsklasse C og D skal revideres 
 FR90: Fravalg af revision kan ikke foretages, da der ikke er oplyst om fravalg af 

revision fremadrettet i den foregående årsrapport. 
 
Revisionspåtegning: 

 FR15 Evt. revisionspåtegning skal indeholde en konklusion 
 FR24 Evt. revisionspåtegning: Indholdet af forbehold 
 FR27 Evt. revisionspåtegning: Underoverskrift; Grundlag for modificeret 

konklusion 
 FR28 Evt. revisionspåtegning: Underoverskrift; Modificeret konklusion 
 FR58: Evt. underpunkter til 'Erklæringsforpligtelser i henhold til 

erklæringsbekendtgørelsen (revision)' 
 FR59: Evt. revisionspåtegning skal indeholde ’Grundlag for konklusion’ 

 
Erklæring om udvidet gennemgang: 

 FR16 Evt. erklæring om udvidet gennemgang skal indeholde en konklusion 
 FR25 Evt. erklæring om udvidet gennemgang: Indholdet af forbehold 
 FR29 Evt. erklæring om udvidet gennemgang; Grundlag for modificeret 

konklusion 
 FR30 Evt. erklæring om udvidet gennemgang; Modificeret konklusion 
 FR60: Evt. erklæring om udvidet gennemgang skal indeholde ’Grundlag for 

konklusion’ 
 FR73: Manglende udfyldelse af underpunkter til 'Erklæringsforpligtelser i 

henhold til erklæringsbekendtgørelsen (erklæring om udvidet gennemgang)' 
 
Øvrige: 

 FR17 Evt. reviewerklæring skal indeholde en konklusion 
 FR36 Evt. reviewerklæring; Indholdet af forbehold 
 FR18 Evt. ”Andre erklæringer med sikkerhed” skal indeholde en konklusion 
 FR37 Evt. ”Andre erklæringer med sikkerhed”; Indholdet af forbehold 
 FR19 ”Opgave om opstilling af årsregnskab” indeholder ikke en omtale af 

arbejdets og erklæringens omfang 
 FR72: Erklæring om review indeholder ikke et afsnit om modifikationer 
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Området finder anvendelse for både indberetninger efter ÅRL og IFRS. 
 

Område D: Omgørelse 
I forbindelse med omgørelse af årsrapporten er processen pr. 1. januar 2018 ændret, 
så virksomheden ikke skal anmode om tilladelse til omgørelse i forbindelse med 
væsentlige fejl. Det er således virksomheden selv, som skal foretage vurderingen. I 
forbindelse med denne ændring er der udviklet en række kontroller med formål at 
højne kvaliteten i forbindelse med omgørelser. 
 

 FR78: Oplysning om nettoomsætning må ikke udelades, hvis årsrapporten 
omgøres 

 FR79: Nye oplysninger om fravalg af revision må ikke tilføjes, hvis årsrapporten 
omgøres 

 FR80: Omgørelse af en årsrapport er ikke tilladt efter udløbet af den følgende 
regnskabsperiode 

 

Område E: Forretningsregler vedrørende fritagelsesansøgninger 
Dette område vedrører kun ansøgninger om fritagelse for digital indberetning af 
årsrapporten. 
 

 FRI01: Regnskabet er allerede afleveret (fritagelsesansøgning) 
 FRI02: Fritagelsesansøgning er allerede afleveret for denne periode 

 
 

Område F: Forretningsregler vedrørende undtagelseserklæringer 
Forretningsreglerne vedrørende undtagelseserklæringer er væsentlig for at sikre, at 
de rette virksomheder udnytter denne undtagelsesmulighed. 
 

 FRU01: Undtagelseserklæringstypen skal angives 
 FRU02: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 4 
 FRU03: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 5, stk. 1 
 FRU04: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 5, stk. 2 
 FRU05: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 5, stk. 3 
 FRU06: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 6 
 FRU07: Undtagelseserklæring, jf. årsregnskabslovens § 144 

 
 Område G: Forretningsregler ved brug af machine learning 
Erhvervsstyrelsen har udviklet en række kontroller, som bl.a. gør brug af machine 
learning teknologi. På hjælp af denne teknologi åbnes nye muligheder for at sikre en 
højere regnskabskvalitet. 
 

 FRM01: Der er angivet regnskabstal for kapitalandele uden en anvendt 
regnskabspraksis 

 FRM02: Der er angivet en anvendt regnskabspraksis for kapitalandele og ingen 
regnskabstal 
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 FRM03: Der er angivet regnskabstal for ejendomme uden en anvendt 
regnskabspraksis 

 FRM04: Der er angivet en anvendt regnskabspraksis for ejendomme og ingen 
regnskabstal 

 FRM05: Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele skal tydeligt fremgå 
 FRM06: Kapitalandele indregnes til kostpris eller dagsværdi, men der benyttes 

regnskabstal efter den indre værdis metode 
 FRM07a: Kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode, men der er 

ikke oplyst om indtægter af kapitalandele i resultatopgørelsen. 
 FRM07b: Kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode, men der er 

ikke oplyst om reserver i balancen 
 FRM08: Anvendt regnskabspraksis for ejendomme skal tydeligt fremgå 
 FRM09a: Ejendomme indregnes til dagsværdi, men der er ikke oplyst om 

dagsværdireguleringer 
 FRM09b: Ejendomme indregnes til dagsværdi, men der oplyses om 

værdireguleringer på egenkapitalen 
 FRM10a: Ejendomme indregnes til kostpris, men der oplyses om 

dagsværdireguleringer. 
 FRM10b: Der er ikke foretaget afskrivninger på ejendomme 

 

Område H: Kontroller relateret til inlineXBRL 
Det er muligt at indberette et inlineXBRL dokument i stedet for XBRL/PDF. En række 
kontroller relaterer sig til dette format. 
 

 FR82: Det er kun tilladt at indberette inlineXBRL (IFRS) 
 FR83: Det er kun tilladt at indberette inlineXBRL (ÅRL) 
 FR87: InlineXBRL må ikke linke til ekstern CSS 
 FR88: InlineXBRL må ikke indeholde XBRL-elementer i print-only afsnit 

 

Område Ø: Øvrige kontroller 
Følgende øvrige forretningsregler finder anvendelse: 
 
Dirigent 

 FR1 ”For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen eller person, som 
træder i dirigentens sted, mangler  

 
Regnskabsklasse 
Regnskabsklassen er væsentlig for regnskabsbrugere til vurdering af en række forhold 
omkring selskabet, derudover regulere denne også en række krav til selskabets 
årsrapport. 

 FR3 Virksomhedens regnskabsklasse skal angives 
 
Konsistens Check 
En lang række forhold i årsrapporten afhænger gensidigt af hinanden. ”Har man sagt 
A, da må man også sige B”. Denne gruppe indeholder sådanne kontroller. 

 FR21 Aktiver skal være lig Passiver 
 FR38: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes disse 
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 FR 71: Regnskabet må ikke indeholde negative personaleomkostninger 
 
Andet: 

 FR47: Bilagssammensætning afviger fra tidligere indberetning 
 FR81: Det benyttede sprog skal angives 
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Forretningsregler FR 
 
 
Navn: 
FR1 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For- og efternavn på dirigenten 
(gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting) skal 
angives hvis Generalforsamlingsdato 
(gsd:DateOfGeneralMeeting) er oplyst 
 

Meddelelse: Fejlkode FR1: For- og efternavn på dirigenten for 
generalforsamlingen mangler 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse For- og efternavn på dirigenten for generalforsamlingen 
eller person, som træder i dirigentens sted, mangler. 
 
Virksomheder der afholder generalforsamling, og derfor 
oplyser en Generalforsamlingsdato, skal også oplyse navn på 
dirigenten. 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR3 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Regnskabsklasse (fsa:ClassOfReportingEntity) skal angives 
 

Meddelelse: Fejlkode FR03: Du har i afsnittet om anvendt 
regnskabspraksis ikke oplyst hvilken regnskabsklasse, som 
virksomheden følger.  
 
For små virksomheder anvendes følgende størrelsesgrænser: 
Regnskabsklasse B mikro 

 balancesum ≤ DKK 2,7 mio 
 nettoomsætning ≤ DKK 5,4 mio.,  
 antal ansatte ≤ 10.  

Regnskabsklasse B 

 balancesum ≤ DKK 44 mio. 
 nettoomsætning ≤ DKK 89 mio. 
 antal ansatte ≤ 50 

 
Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints for taksonomier fra og med 2012 

 
Lang beskrivelse Virksomhedens regnskabsklasse mangler. Denne skal 

opmærkes særskilt i et dertil indrettet felt. 
 
Taksonomien indeholder følgende valgmuligheder: 

 Regnskabsklasse A 
 Reporting class A 
 Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed 
 Reporting class B, micro-undertaking 
 Regnskabsklasse B 
 Reporting class B 
 Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed 
 Reporting class C, medium-size enterprise 
 Regnskabsklasse C, stor virksomhed 
 Reporting class C, large enterprise 
 Regnskabsklasse D 
 Reporting class D 

 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
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 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 
mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR4 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate 
med default TypeOfReportingPeriodDimension) må ikke 
være før regnskabsperiodens startdato 
(gsd:ReportingPeriodStartDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR4: Regnskabsperiodens slutdato='<...>' må ikke 
være før Regnskabsperiodens startdato='<...>' 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse Regnskabsperiodens slutdato må ikke være før 
regnskabsperiodens startdato. 
 
Typiske fejl: 

 Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer 
 Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 

2012 indberettes som 11/01-2012) 
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Navn: 
FR5 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) må 
ikke være før Regnskabsperiodens slutdato 
(gsd:ReportingPeriodEndDate med default 
TypeOfReportingPeriodDimension) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR5: Generalforsamlingsdato='<...>' må ikke være 
før Regnskabsperiodens slutdato='<...>' 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse Generalforsamlingsdato må ikke være før 
Regnskabsperiodens slutdato 
 
Typiske fejl: 

 Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer 
 Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 

2012 indberettes som 11/01-2012) 
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Navn: 
FR6 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Generalforsamlingsdato (gsd:DateOfGeneralMeeting) må 
ikke være efter indberetningsdato 
 

Meddelelse: Fejlkode FR6: Generalforsamlingsdato='<...>' må ikke være 
efter indberetningsdato='<...>' 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse Generalforsamlingsdato må ikke være efter 
indberetningsdato 
 
Typiske fejl: 

 Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer 
 Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 

2012 indberettes som 11/01-2012) 
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Navn: 
FR7 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Dato for godkendelse af årsrapporten 
(gsd:DateOfApprovalOfReport) må ikke være før 
Regnskabsperiodens slutdato (gsd:ReportingPeriodEndDate 
med default TypeOfReportingPeriodDimension) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR7: Dato for godkendelse af årsrapporten='<...>' 
må ikke være før Regnskabsperiodens slutdato='<...>' 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være før 
Regnskabsperiodens slutdato 
 
Typiske fejl: 

 Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer 
 Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 

2012 indberettes som 11/01-2012) 
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Navn: 
FR8 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Dato for godkendelse af årsrapporten 
(gsd:DateOfApprovalOfReport) må ikke være efter 
indberetningsdato 
 

Meddelelse: Fejlkode FR8: Dato for godkendelse af årsrapporten='<...>' 
må ikke være efter indberetningsdato='<...>' 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints 
 

Lang beskrivelse Dato for godkendelse af årsrapporten må ikke være efter 
indberetningsdato 
 
Typiske fejl: 

 Angivelse af forkert år i én af de 2 datoer 
 Anvendelse af amerikansk datoformat (1. november 

2012 indberettes som 11/01-2012) 
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Navn: 
FR9 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Årets resultat (IncomeStatement:Profit(loss)) skal være 
udfyldt. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR9: Årets resultat i resultatopgørelsen skal være 
udfyldt 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints 
 

Lang beskrivelse Årets resultat skal være udfyldt som en del af 
resultatopgørelsen. 
 
Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller 
forekomster der kun har dimensionen koncern 
(ConsolidatedMember) i context. Forekomster af ”Årets 
resultat” med andre dimensioner afløfter ikke 
indberetningsforpligtelsen. 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Årets resultat er oplyst, men med en dimension, fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af en note eller forslag 
til resultatdisponering. 

 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 
mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR10 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Egenkapital (BalanceSheet:Equity) skal være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR10: Egenkapital skal være udfyldt 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints 
 

Lang beskrivelse Egenkapital skal være udfyldt 
 
Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller 
forekomster der kun har dimensionen koncern 
(ConsolidatedMember) i context. Forekomster af 
”Egenkapital” med andre dimensioner afløfter ikke 
indberetningsforpligtelsen. 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Egenkapital er oplyst, men med en dimension, fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af en note eller 
egenkapitalopgørelsen. 

 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 
mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR14 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) skal 
være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR14: Type af revisorbistand skal udfyldes - 
valgmuligheder er Revisionspåtegning, Erklæring om udvidet 
gennemgang, Den uafhængige revisors erklæringer(review), Andre 
erklæringer med sikkerhed, Andre erklæringer uden 
sikkerhed(opgave om opstilling af årsregnskab), Fravalg Revision 
eller den tilsvarende engelske betegnelse 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Typen af revisorbistand skal være udfyldt. Denne skal 
opmærkes særskilt i et dertil indrettet felt. 
 
Taksonomien indeholder følgende valgmuligheder: 

 Revisionspåtegning 
 Auditor's report on audited financial statements 
 Erklæring om udvidet gennemgang 
 Auditor's report on extended review 
 Den uafhængige revisors erklæringer (review) 
 The independent auditor's reports (Review) 
 Andre erklæringer med sikkerhed 
 The independent auditor's reports (Other assurance 

Reports) 
 Andre erklæringer uden sikkerhed 
 Auditor's reports (Other non-assurance reports) 
 Ingen bistand 
 No audit assistance 

 
Årsrapporten uden ”revisors erklæring” opmærkes også 
(Ingen bistand/ No audit assistance). 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR15 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Når type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) 
er udfyldt med ”Revisionspåtegning” eller ”Auditor's report 
on audited financial statements”, da skal ”Konklusion 
(revision)”, (OpinionOnAuditedFinancialStatements) være 
udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR15: Revisionspåtegningen indeholder ikke en 
konklusion 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Når type af revisorbistand er udfyldt med 
”Revisionspåtegning” eller ”Auditor's report on audited 
financial statements”, da skal ”Konklusion (revision)” 
være udfyldt 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af 

revisors erklæring. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR16 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Når type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) 
er udfyldt med ”Erklæring om udvidet gennemgang” eller 
”Auditor's report on extended review”, da skal ”Konklusion 
(udvidet gennemgang)”, 
(OpinionOnFinancialStatementsExtendedReview) være 
udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR16: Erklæring om udvidet gennemgang indeholder 
ikke en konklusion 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Når type af revisorbistand er udfyldt med ”Erklæring om 
udvidet gennemgang” eller ”Auditor's report on extended 
review”, da skal ” Konklusion (udvidet gennemgang)” 
være udfyldt 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af 

revisors erklæring. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR17 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Når type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) 
er udfyldt med ”Den uafhængige revisors erklæringer 
(review)” eller ”The independent auditor's reports (Review)”, 
da skal ”Konklusion (review)”, 
(OpinionOnReviewedFinancialStatements) være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR17: Reviewerklæring indeholder ikke en konklusion 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Når type af revisorbistand er udfyldt med ”Den 
uafhængige revisors erklæringer (review)” eller ”The 
independent auditor's reports (Review)”, da skal 
”Konklusion (review)” være udfyldt 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af 

revisors erklæring. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR18 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Når type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) 
er udfyldt med ”Andre erklæringer med sikkerhed” eller 
”The independent auditor's reports (Other assurance 
Reports)”, da skal ” Konklusion (andre erklæringer med 
sikkerhed)”, (OpinionOnSubjectMatterOfAssuranceReport) 
være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR18: Andre erklæringer med sikkerhed indeholder ikke 
en konklusion 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Når type af revisorbistand er udfyldt med ”Andre 
erklæringer med sikkerhed” eller ”The independent 
auditor's reports (Other assurance Reports)”, da skal ” 
Konklusion (andre erklæringer med sikkerhed) være 
udfyldt. 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af 

revisors erklæring. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR19 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Når type af revisorbistand (cmn:TypeOfAuditorAssistance) 
er udfyldt med ”Andre erklæringer uden sikkerhed” eller 
”Auditor's reports (Other non-assurance reports)”, da skal 
”Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (andre 
erklæringer uden sikkerhed)”, 
(DescriptionOfOtherEngagement) være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR19: Opgave om opstilling af årsregnskab indeholder 
ikke en omtale af arbejdets og erklæringens omfang 
 

Anvendelse: Alle taksonomier og entrypoints fra og med taksonomi af 
1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Når type af revisorbistand er udfyldt med ”Andre 
erklæringer uden sikkerhed” eller ”Auditor's reports 
(Other non-assurance reports)”, da skal ”Omtale af 
arbejdets og erklæringens omfang (andre erklæringer 
uden sikkerhed)” være udfyldt 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Feltet er opmærket forkert, fx under anden type af 

revisors erklæring. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR20 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Der skal som minimum være udfyldt ét felt under [300.00] 
Ledelsespåtegning (http://xbrl.dcca.dk/sob), hvis selskabet 
anvender Regnskabsklasse D eller selskabet har mere end et 
ledelsesmedlem. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR20: Det indberettede dokument indeholder ikke en 
ledelsespåtegning 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Der skal som minimum være udfyldt ét felt under 
[300.00] Ledelsespåtegning, hvis selskab har mere end ét 
ledelsesmedlem registreret hos Erhvervsstyrelsen eller 
hvis selskabet udarbejder årsrapport efter 
regnskabsklasse D. 
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
 Ledelsesmedlemmer er ikke korrekt registreret i CVR 
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Navn: 
FR21 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Aktiver (BalanceSheet:Assets) skal være lig med Passiver 
(BalanceSheet:LiabilitiesAndEquity) for henhold koncern og 
moderselskab 
 

Meddelelse: Fejlkode FR21: Aktiver må ikke være forskellig fra Passiver 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints 
 

Lang beskrivelse Aktiver skal være lig med Passiver. 
 
Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner og 
forekomster der kun har dimensionen koncern 
(ConsolidatedMember) i context. Forekomster af aktiver og 
passiver med andre dimensioner afløfter ikke 
indberetningsforpligtelsen. 
 
Ved brug af taksonomier tidligere end versionen ”20130401” 
foretager systemet sammenligning af de absolutte 
indberettede tal. 
 
Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta 
og koncern/moder  
 
 
Typiske fejl: 

 Værdierne er forskellige. 
 Værdierne er oplyst, men med dimensioner, fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af en note. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR22 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Aktiver (BalanceSheet:Assets) skal angives og må ikke være 
negativ 
 

Meddelelse: Fejlkode FR22: BalanceSheet:Assets skal angives og må ikke være 
negativ 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Aktiver skal angives og må ikke være negativ 
 
Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller 
forekomster der kun har dimensionen koncern 
(ConsolidatedMember) i context. Forekomster med andre 
dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. 
 
Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta 
og koncern/moder  
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Aktiver er oplyst, men med en dimension, fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af en note. 
 Aktiver er oplyst med en negativ værdi. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR23 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Passiver (BalanceSheet:LiabilitiesAndEquity) skal angives 
og må ikke være negativ 
 

Meddelelse: Fejlkode FR23: Passiver skal være lig med eller over 0 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Passiver skal angives og må ikke være negativ 
 
Kontrollen ser kun på i forekomster uden dimensioner i eller 
forekomster der kun har dimensionen koncern 
(ConsolidatedMember) i context. Forekomster med andre 
dimensioner afløfter ikke indberetningsforpligtelsen. 
 
Sammenligningen sker indenfor talpar for henholdsvis valuta 
og koncern/moder  
 
Typiske fejl: 

 Manglende udfyldelse 
 Passiver er oplyst, men med en dimension, fx i 

forbindelse med udarbejdelsen af en note. 
 Passiver er oplyst med en negativ værdi. 
 Dele af det indberettede er opmærket som koncern, 

mens dette element kun er opmærket på moderen. 
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Navn: 
FR24 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Revisionspåtegning må Forbehold ikke indeholde "%har 
ikke givet anledning til forbehold%" 
 

Meddelelse: Fejlkode FR24: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet 
anledning til forbehold" 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Et evt. forbehold må ikke indeholde teksten "har ikke 
givet anledning til forbehold” 
 
Typiske fejl: 

 Teksten indgår i forbeholdet 
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Navn: 
FR25 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Erklæring om udvidet gennemgang må Forbehold ikke 
indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%" 
 

Meddelelse: Fejlkode FR25: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet 
anledning til forbehold" 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Et evt. forbehold må ikke indeholde teksten "har ikke 
givet anledning til forbehold ” 
 
 
Typiske fejl: 

 Teksten indgår i forbeholdet 
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Navn: 
FR26 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Ved valg af type af revisorbistand; da accepter kun 
opmærkninger under den pågældende kategori og 
information om revisors underskrift  
 

Meddelelse: Fejlkode FR26: Opmærkning af revisorbistand skal svare til den 
valgte type (<...>) 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Ved valg af type af revisorbistand; da accepter kun 
opmærkninger under den pågældende kategori. Dvs. at 
der må IKKE forekomme felter fra andre kategorier en 
den valgte type af revisorbistand.  
 
Underskriftsdelen af revisorbistand er generel for alle typer, 
og er derfor ikke omfattet af reglen. 
  
Typiske fejl: 

 Et eller flere felter er fejlagtigt valgt fra en anden type 
er revision. Fx Adressat, der går igen på alle typer 
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Navn: 
FR27 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for 
grundlag for modificeret konklusion er opmærket som det 
første i Forbehold, så skal Type af grundlag for modificeret 
konklusion være udfyldt  
 

Meddelelse: Fejlkode FR27: Type af grundlag for modificeret konklusion 
skal være udfyldt når Forbehold indeholder grundlag for 
modificeret konklusion  
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift 
for 
”grundlag for modificeret konklusion” er opmærket som 
den første tekst i ”Forbehold”, da skal feltet ”Type af 
grundlag for modificeret konklusion” være udfyldt 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR28 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift for 
modificeret konklusion er opmærket som det første i 
Konklusion, så skal Type af modificeret konklusion være 
udfyldt  
 

Meddelelse: Fejlkode FR28: Type af modificeret konklusion skal være 
udfyldt når Konklusion indeholder modificeret konklusion 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Revisionspåtegning gælder at hvis underoverskrift 
for 
”modificeret konklusion” er opmærket som den første 
tekst i ” Konklusion”, da skal feltet ” Type af modificeret 
konklusion” være udfyldt 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR29 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis 
underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion er 
opmærket som det første i Forbehold, så skal Type af 
grundlag for modificeret konklusion være udfyldt  
 

Meddelelse: Fejlkode FR29: Type af grundlag for modificeret konklusion 
skal være udfyldt når Forbehold indeholder grundlag for 
modificeret konklusion 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis 
underoverskrift for grundlag for modificeret konklusion 
er opmærket som den første tekst i ”Forbehold”, så skal 
”Type af grundlag for modificeret konklusion” være 
udfyldt  
 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR30 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis 
underoverskrift for modificeret konklusion er opmærket som 
det første i Konklusion, så skal Type af modificeret 
konklusion være udfyldt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR30: Type af modificeret konklusion skal være 
udfyldt når Konklusion indeholder modificeret konklusion 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Erklæring om udvidet gennemgang gælder at hvis 
underoverskrift for ”modificeret konklusion” er 
opmærket som det første i ”Konklusion”, så skal ”Type 
af 
modificeret konklusion” være udfyldt 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR31 

Version: 
4 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Der skal udfyldes mindst ét felt i ledelsesberetning udover 5- 
års oversigt 
 

Meddelelse: Fejlkode FR31: Ét felt skal som minimum være udfyldt i 
ledelsesberetning udover 5-års oversigt 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013, 
Regnskabsklasse C og D 
 

Lang beskrivelse Der skal for koncerner i regnskabsklasse C og D udfyldes 
mindst ét felt i ledelsesberetning udover 5-års oversigt 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR32 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Feltet ”Ændringer i likvider” skal være udfyldt i 
pengestrømsopgørelse hvis 'Forklaring på manglende 
pengestrøm' ikke er udfyldt. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR32: Hvis pengestrømsopgørelse ikke udfyldes 
(Ændringer i likvider' som minimum), bør 'Forklaring på 
manglende pengestrøm' angives under Anvendt 
regnskabspraksis 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013, 
Koncernregnskab i regnskabsklasse C og D af typen 
årsrapport. 
 

Lang beskrivelse Feltet ”Ændringer i likvider” skal for koncerner i 
regnskabsklasse C og D være udfyldt i 
pengestrømsopgørelse hvis 'Forklaring på manglende 
pengestrøm' ikke er angivet under Anvendt 
regnskabspraksis 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse 
• Manglende udfyldelse af  'Forklaring på manglende 
pengestrøm' 
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Navn: 
FR33 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Opgørelse over bevægelser på egenkapitalen; tre felter skal 
som minimum være udfyldt i Fuldstændig 
egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning om 
egenkapital 
 

Meddelelse: Fejlkode FR33: Tre felter skal som minimum være udfyldt i 
Fuldstændig egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning 
om egenkapital 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
Koncernregnskaber samt Regnskabsklasse C og D. 
 

Lang beskrivelse Opgørelse over bevægelser på egenkapitalen for 
koncerner i regnskabsklasse C og D; tre felter skal som 
minimum være udfyldt i Fuldstændig 
egenkapitalopgørelse eller to felter i Oplysning om 
egenkapital 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR34 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da kræves det, at ét felt 
er 
udfyldt i balancen udover egenkapital (og passiver og aktiver 
for kontoform) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR34: Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da 
kræves 
det, at ét felt er udfyldt i balancen udover egenkapital (og 
passiver og aktiver for kontoform)  
 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse Hvis egenkapital er forskellig fra 0, da kræves det, at 
mindst ét felt er udfyldt i balancen udover egenkapital 
(og 
passiver og aktiver for kontoform)  
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR35 

Version: 
5 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Ét felt, udover regnskabsklassen, i anvendt regnskabspraksis 
skal som minimum være udfyldt  
 

Meddelelse: Fejlkode FR35: Virksomheder i regnskabsklasse B og højere 
skal oplyse om anvendt regnskabspraksis 
(DisclosureOfAccountingPolicies). 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013, dog 
kun for Regnskabsklasse B eller højere af typen årsrapport 
. 
 

Lang beskrivelse Mindst ét felt, udover regnskabsklassen, skal være 
udfyldt 
i anvendt regnskabspraksis.  
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR36 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Den uafhængige revisors erklæringer (review) må 
Forbehold ikke indeholde "%har ikke givet anledning til 
forbehold%" 
 

Meddelelse: Fejlkode FR36: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet 
anledning til forbehold" 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Den uafhængige revisors erklæringer (review) må 
Forbehold ikke indeholde teksten "har ikke givet 
anledning til forbehold". 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  
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Navn: 
FR37 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Andre erklæringer med sikkerhed må Forbehold ikke 
indeholde "%har ikke givet anledning til forbehold%"  
 
 

Meddelelse: Fejlkode FR37: Forbehold må ikke indeholde "har ikke givet 
anledning til forbehold" 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013 
 

Lang beskrivelse For Andre erklæringer med sikkerhed må Forbehold 
ikke 
indeholde teksten "har ikke givet anledning til 
forbehold"  
 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse  

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 46 
 

Navn: 
FR38 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må kun anvendes 
af selskaber der har opmærket "Regnskabsklasse B mikro" 
 

Meddelelse: Fejlkode FR38: Note til angivelse af B-mikrovirksomhed må 
kun anvendes af selskaber der har opmærket 
"Regnskabsklasse B mikro" 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.10.2015 
 

Lang beskrivelse Note til angivelse af B-mikrovirksomhed og de 
dertilhørende underpunkter må kun anvendes af 
selskaber der har opmærket "Regnskabsklasse B mikro" 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR39 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort 
beskrivelse: 

Dato for ekstraordinært udbytte 
(DateOfExtraordinaryDividendDistributedAfterEndOfReportingPeri
od) skal være efter regnskabsårets udløb 
(gsd:ReportingPeriodEndDate (med default 
TypeOfReportingPeriodDimension)) 
 

Meddelelse
: 

Fejlkode FR39: Dato for ekstraordinært udbytte '<...>' skal være 
efter regnskabsårets udløb '<...>' 
 

Anvendelse
: 

Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 1.10.2015 
 

Lang 
beskrivelse 

Dato for ekstraordinært udbytte skal være efter regnskabsårets 
udløb  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR40 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse:  Fonde skal oplyse ”Information om vederlag til 
ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer, §98b” 
(fsa:InformationOnRemunerationOfManagementCategoriesAn
dSpecialIncentiveProgrammes) i en note. 
 

Meddelelse: ADVIS FR40: Indberetninger fra fonde skal indeholde note 
om "Information om vederlag til ledelsesorganer og særlige 
incitamentsprogrammer", jf. årsregnskabslovens §§ 69 og 98b.  
 
Du kan læse mere om notekravet i Erhvervsstyrelsens 
vejledning 
(erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/vejledning_om_
aarsrapporter_for_erhvervsdrivende_fonde.pdf) 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints. 
 

Lang beskrivelse Fonde skal oplyse ”Information om vederlag til 
ledelsesorganer og særlige incitamentsprogrammer” i en 
note.  
 
Typiske fejl: 
• manglende udfyldelse 
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Navn: 
FR41 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Hvis årets resultat er positivt  (defineret som større end 1000 
kroner), skal manglende udfyldelse af 'Skat af årets resultat' 
eller 'Skat af ordinært resultat' give en advis. 
 

Meddelelse: ADVIS FR41: Hvis årets resultat er positivt bør ‘Skat af årets 
resultat’ eller ‘Skat af ordinært resultat’ være udfyldt. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints. 
 

Lang beskrivelse Hvis årets resultat er positivt skal manglende udfyldelse af 
'Skat af årets resultat' eller 'Skat af ordinært resultat' give 
en advis. 
 
Typiske fejl: 
• manglende udfyldelse 
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Navn: 
FR42 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse:  Virksomheden har ikke en registreret startdato findes ikke i 
CVR. 
 

Meddelelse: ADVIS FR42: Regnskabsperioden kan ikke findes i CVR. 
Indberetningen kan ikke fortsætte. 
 

Anvendelse: Alle årsrapporter, fritagelsesansøgninger og 
undtagelseserklæringer. 
 

Lang beskrivelse Virksomheden har ikke en registreret startdato findes ikke i 
CVR. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende registrering i CVR. 
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Navn: 
FR43 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Den indberettede startdato afviger fra startdatoen fundet i 
CVR. 
 

Meddelelse: ADVIS FR43: Den indberettede startdato [<...>] matcher ikke 
startdatoen registreret i CVR [<...>] 
 

Anvendelse: Alle årsrapporter, fritagelsesansøgninger og 
undtagelseserklæringer. 
 

Lang beskrivelse Den indberettede startdato afviger fra startdatoen fundet i 
CVR. 
 
Typiske fejl: 
• Selskabet har ikke opdatering CVR med ny 
regnskabsperiode 
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Navn: 
FR44 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Den indberettede slutdato afviger fra slutdatoen fundet i CVR. 
 

Meddelelse: ADVIS FR44: Indberettet slutdato [<...>] afviger fra 
registreret slutdato [<...>] 
 

Anvendelse: Alle årsrapporter, fritagelsesansøgninger og 
undtagelseserklæringer. 
 

Lang beskrivelse Den indberettede slutdato afviger fra startdatoen fundet i 
CVR. 
 
Typiske fejl: 
• Selskabet har ikke opdatering CVR med ny 
regnskabsperiode 
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Navn: 
FR47 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Bilagssammensætningen afviger fra tidligere indberetning. 
 

Meddelelse: ADVIS FR47: De vedlagte bilag har en anden sammensætning 
end de der blev indberettet på den tidligere indberettede sag 
fra d. 
 

Anvendelse: Alle indberetninger 
 

Lang beskrivelse Bilagssammensætningen afviger fra tidligere indberetning.  
 
Typiske fejl:  
• Der er ved tidligere indberetninger vedlagt bilag som ikke 
fremgår ved indberetningen. Indberetter skal være 
opmærksom på at Erhvervsstyrelsen opfatter fjernelsen af 
bilaget som en del af en eventuel opgørelse/berigtigelse.  
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Navn: 
FR48 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Årsrapporter med startdato den 1/1 2016 eller senere må ikke 
anvende felterne: Ekstraordinært resultat før skat, 
Ekstraordinære indtægter, Ekstraordinære omkostninger (§30 
ophæves). 
 

Meddelelse: ADVIS FR48: Årsrapporter med startdato den 1/1 2016 eller 
senere må ikke anvende felterne: Ekstraordinært resultat før 
skat, Ekstraordinære indtægter, Ekstraordinære omkostninger 
(§30 ophæves) 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints. 
 

Lang beskrivelse Årsrapporter med startdato den 1/1 2016 eller senere må ikke 
anvende felterne: Ekstraordinært resultat før skat, 
Ekstraordinære indtægter, Ekstraordinære omkostninger (§30 
ophæves). 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR49 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Fejl i revisorregistrering - manglende revisor. 
 

Meddelelse: ADVIS FR49: Hvis typen af revisorbistand er en af følgende 

 Revisionspåtegning / Auditor's report on audited 
financial statements 

 Erklæring om udvidet gennemgang / Auditor's report on 
extended review 

bør der være en revisor tilknyttet selskabet i CVR. 
 
Dog med undtagelse af særlige tilfælde med en såkaldt 
frivillig revisorerklæring, hvor en række betingelser skal være 
opfyldt. Der må desuden ikke være tale om, at virksomheden 
påtænker en fremadrettet kontinuerlig revision/udvidet 
gennemgang af regnskabet. I sådanne tilfælde må 
revision/udvidet gennemgang vælges, og revisor registreres 
efter de almindelige regler herom. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. 
 

Lang beskrivelse Fejl i revisorregistrering i CVR - manglende revisor. 
 
Typiske fejl: 
• Selskabet har ikke registreret en valgt revisor i CVR 
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Navn: 
FR50 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Fejl i revisorregistrering - unødvendig revisor. Ved 
årsrapporter som ikke er ”revisionspåtegning” eller ”erklæring 
om udvidet gennemgang” ber der ikke være en revisor 
registreret i styrelsens register. 
 

Meddelelse: ADVIS FR50: Hvis typen af revisorbistand er en af følgende 
 Den uafhængige revisors erklæringer (review) 
 Andre erklæringer med sikkerhed 
 Andre erklæringer uden sikkerhed 
 Ingen bistand  

bør der ikke være en revisor tilknyttet selskabet i CVR 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. 
 

Lang beskrivelse Fejl i revisorregistrering i CVR - unødvendig revisor. 
 
Typiske fejl: 
• Selskabet har ikke afregistreret en tidligere valgt revisor i 
CVR 
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Navn: 
FR51 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Ikke godkendt revisionsvirksomhed. 
 

Meddelelse: ADVIS FR51: Du har anført en revisorvirksomhed med CVR-
nr. [<...>]. Revisorvirksomheden er ikke registreret som 
godkendt revisionsvirksomhed i Erhvervsstyrelsens systemer. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. Såfremt 
påtegningstypen er andet end 'Andre erklæringer uden 
sikkerhed'. Alle rapporttyper. 
 

Lang beskrivelse Den i årsrapporten angivne revisionsvirksomhed. Er ikke en 
godkendt revisionsvirksomhed. 
 
Typiske fejl: 
• Revisorvirksomheden er ikke registreret i Erhvervsstyrelsens 
systemer, 
• Revisorvirksomheden er registreret i Erhvervsstyrelsens 
systemer under et andet CVR-nummer. 
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Navn: 
FR52 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Årsrapporter med startdato den 1/1 2017 eller senere må ikke 
anvende feltet: Foreslået udbytte indregnet under 
gældsforpligtelser. 
 

Meddelelse: ADVIS FR52: Årsrapporter med startdato den 1/1 2017 eller 
senere må ikke anvende feltet: Foreslået udbytte indregnet 
under gældsforpligtelser 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. 
 

Lang beskrivelse Årsrapporter med startdato den 1/1 2017 eller senere må ikke 
anvende feltet: Foreslået udbytte indregnet under 
gældsforpligtelser. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR53 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Revisors underskrift, dato (SignatureOfAuditorsDate), 
Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 
(IdentificationNumberCvrOfAuditFirm) samt Navn på 
revisionsvirksomhed (NameOfAuditFirm) skal angives. 
 

Meddelelse: ADVIS FR53: Revisors underskrift, dato 
(SignatureOfAuditorsDate), Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 
(IdentificationNumberCvrOfAuditFirm) samt Navn på 
revisionsvirksomhed (NameOfAuditFirm) bør angives. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. 
 

Lang beskrivelse Revisors underskrift, dato, Revisionsvirksomhedens CVR-nr. 
samt Navn på revisionsvirksomhed (NameOfAuditFirm) skal 
angives. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende opmærkning af et eller flere felter 
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Navn: 
FR54 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Den anførte registrerede kapital (fsa:ContributedCapital) skal 
stemme overens med den i CVR registrerede kapital. 
 

Meddelelse: ADVIS FR54: Du har i balancen anført følgende registrerede 
kapital [<...>] (Registreret kapital mv./fsa:ContributedCapital). 
I styrelsens register er der registreret et andet beløb [<...>]. Du 
skal i balancen anføre samme værdi som i styrelsens register. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 1.4.2013. 
 

Lang beskrivelse Den anførte registrerede kapital (fsa:ContributedCapital) skal 
stemme overens med den i styrelsen registrerede kapital. 
 
Typiske fejl: 
• Selskabet har ikke opdatering af CVR med den nyeste værdi. 
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Navn: 
FR55 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Manglende opmærkning af forrige regnskabsperiode. Hvis der 
tidligere er indberettet en periode med slutdato umiddelbart før 
den aktuelle valgte primodato, skal forrige regnskabsperiode 
være opmærket. 
 

Meddelelse: ADVIS FR55: Hvis der tidligere er indberettet en årsrapport 
med en periode med slutdato umiddelbart før den aktuelle 
valgte primodato, bør forrige regnskabsperiode være angivet. 
Tidligere periode er fundet [<...> - <...>] 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2014. Alt andet end 
delårsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Manglende opmærkning af forrige regnskabsperiode. Hvis der 
tidligere er indberettet en periode med slutdato umiddelbart før 
den aktuelle valgte primodato, skal forrige regnskabsperiode 
være opmærket. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende opmærkning 
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Navn: 
FR56 

Version: 
3 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Årsrapporter mv. med startdato den 1/1 2016 eller senere skal 
have en resultatdisponering såfremt årets resultat er større end 
1000 eller mindre end -1000. (§§ 31 og 95 a). 

Meddelelse: ADVIS FR56: Årsrapporter mv. med startdato den 1/1 2016 
eller senere skal indeholde en resultatdisponering, jf. 
årsregnskabslovens §§ 31 og 95 a. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2013. 
 

Lang beskrivelse Årsrapporter mv. med startdato den 1/1 2016 eller senere skal 
have en resultatdisponering. (§31). 
 
Typiske fejl: 
• Manglende opmærkning 
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Navn: 
FR57 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Manglende eller ugyldige sammenligningstal. 
 

Meddelelse: ADVIS FR57: Sammenligningstal for forrige periode mangler 
eller er ugyldige.  
 
Følgende skal overholdes: 

 Årets resultat (i resultatopgørelsen) skal være udfyldt 
 Egenkapitalen i balancen skal være udfyldt 
 Aktiver skal angives og må ikke være negative 
 Passiver skal angives og må ikke være negative 
 Aktiver skal være lig Passiver 

 
Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2014. 

 
Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
09/FR57%20-
%20Vejledning%20om%20opm%C3%A6rkning.pdf 
 
Manglende eller ugyldige sammenligningstal. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR58 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Manglende udfyldelse af underpunkter til 
'Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (revision)' - 
ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOr
derOnApprovedAuditorsReportsAudit. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR58: Manglende udfyldelse af underpunkter til 
'Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (revision)' - 
ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOr
derOnApprovedAuditorsReportsAudit. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2016. 
 

Lang beskrivelse Manglende udfyldelse af underpunkter til 
'Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (revision)' 
 
Typiske fejl: 
• der er ikke sket udfyldes af minimum ét af underpunkterne. 
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Navn: 
FR59 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Revisionspåtegning skal 
'DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements' 
være udfyldt såfremt balancedatoen er den 15/12 2016 eller 
senere. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR59: Revisionspåtegningen indeholder ikke 
'Grundlag for konklusion'. Feltet skal anvendes såfremt 
balancedatoen er den 15/12 2016 eller senere. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2016. 
 

Lang beskrivelse For Revisionspåtegning skal 'Grundlag for konklusion' være 
udfyldt såfremt balancedatoen er den 15/12 2016 eller senere. 
 
Typiske fejl: 
• manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR60 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: For Udvidet gennemgang skal 
'DescriptionOfQualificationsOfFinancialStatementsExtendedR
eview' være udfyldt såfremt balancedatoen er den 31/12 2016 
eller senere og der er valgt noget i 
TypeOfBasisForModifiedOpinionOnFinancialStatementsExte
ndedReview. 

Meddelelse: Fejlkode FR60: Erklæring om udvidet gennemgang indeholder 
ikke afsnittet 'Grundlag for konklusion' 
(DescriptionOfQualificationsOfFinancialStatementsExtended
Review). Feltet skal udfyldes, såfremt balancedatoen er den 
31/12 2016 eller senere. 

Anvendelse: Alle entrypoints fra og med taksonomi af 2016. 
 

Lang beskrivelse Eklæring om udvidet gennemgang skal indeholde feltet 
’Grundlag for konklusion’. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse 
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Navn: 
FR61 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Måltal vedr. det underrepræsenterede køn §99b. Enten 
StatementOfTargetFiguresAndPoliciesForTheUnderrepresente
dGender eller 
LinkToStatementOfTargetFiguresAndPoliciesForTheUnderre
presentedGender være til stede i årsrapporten, såfremt der er 
mindst tre medlemmer af den øverste ledelse. 
 

Meddelelse: ADVIS FR61: Store virksomheder skal enten oplyse om 
måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens 
øverste ledelse eller oplyse, at der er en ligelig fordeling 
mellem kønnene, jf. årsregnskabslovens § 99 b. Det betyder, at 
enten 
StatementOfTargetFiguresAndPoliciesForTheUnderrepresente
dGender eller 
LinkToStatementOfTargetFiguresAndPoliciesForTheUnderre
presentedGender skal være til stede i årsrapporten, såfremt der 
er registreret mindst tre medlemmer af den øverste ledelse. 
 
Husk at virksomheder med over 50 ansatte ligeledes er 
forpligtede til at redegøre for politikker for at øge andelen af 
det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige 
ledelsesniveauer. Hvis der er ligelig fordeling mellem kønnene 
på de øvrige ledelsesniveauer, skal der oplyses om dette. 
 
Læs mere i vores vejledning 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints. Årsrapporter som har startdato efter 1.1.2016 i 
regnskabsklasse store C og D 
 

Lang beskrivelse Store virksomheder skal oplyse om måltal for det 
underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelse. 
 
Typiske fejl: 
• manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR62 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Aktiver (fsa:Assets), hensatte forpligtelser (fsa:Provisions) og 
gældsforpligtelser (fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions), samt 
underliggende felter skal være større end eller lig med 0. 
 

Meddelelse: ADVIS FR62: Poster i balancen må ikke have en værdi, som 
er mindre end nul. Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints, balance i kontoform. Både regnskabstal og 
sammenligningstal. For koncernregnskaber er det koncerntal, 
der checkes. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Poster i balancen må ikke have en værdi, som er mindre end 0. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende sammenhæng 
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Navn: 
FR63 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Aktiver samt underliggende elementer skal være mindre end 
eller lig med balancesummen (fsa:Assets) 
 

Meddelelse: ADVIS FR63: Aktiver samt underliggende elementer skal 
være mindre end eller lig med balancesummen (fsa:Assets). 
Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints, balance i kontoform. Både regnskabstal og 
sammenligningstal. For koncernregnskaber er det koncern-tal 
der tjekkes. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Poster i balancen skal være mindre end eller lig med 
balancesummen (balance i kontoform). 
 
Typiske fejl: 
• Manglende sammenhæng 
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Navn: 
FR64 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Aktiver (fsa:Assets), hensatte forpligtelser 
(fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions) og 
gældsforpligtelser 
(fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions), samt 
underliggende felter skal være større end eller lig med 0 
 

Meddelelse: ADVIS FR64: Poster i balancen må ikke have en værdi, som 
er mindre end nul. Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints, balance lang og kort. Både regnskabstal og 
sammenligningstal. For koncernregnskaber er det koncerntal 
der checkes. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Poster i balancen skal være større end eller lig med 0 (balance 
i kontoform – opdeling i lang- og kortfristede aktiver og 
passiver). 
 
Typiske fejl: 
• Manglende sammenhæng 
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Navn: 
FR65 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Feltet IdentificationNumberOfAuditor skal være til stede i 
indberetningen. 
 

Meddelelse: ADVIS FR65: Når der er bistand fra revisor i forbindelse med 
årsrapporten, skal revisors identifikationsnummer (MNE-
nummer) udfyldes (IdentificationNumberOfAuditor). 
 
MNE nummeret er et unikt offentligt identifikationsnummer 
på revisor. MNE-nummeret kan findes ved at søge på revisors 
navn på CVR.dk - liberale erhverv. Alle godkendte revisorer 
har et MNE-nummer. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints med balancedato 31.12.2017 eller 
senere samt fra og med taksonomi af 20161001. Alle 
rapporttyper. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
09/FR65%20-%20Vejledning%20til%20opm%C3%A6rkning.pdf 
 
Revisors MNE nummer skal være til stede i indberetningen, 
såfremt der er en erklæring fra revisor. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse 
• Feltet skal angives således: mnexxxxx 
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Navn: 
FR66 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Feltet IdentificationNumberOfAuditor skal være en godkendt 
revisor i Liberale Erhverv. 
 

Meddelelse: ADVIS FR66: IdentificationNumberOfAuditor (MNE) skal 
være en godkendt revisor i Erhvervsstyrelsens register over 
godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. 
 
Som underskrivende revisor skal du være aktiv og dermed 
godkendt på tidspunktet for erklæringens afgivelse. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints med balancedato 31.12.2017 eller 
senere samt fra og med taksonomi af 20161001. Alle 
rapporttyper. 
 

Lang beskrivelse Revisor skal være godkendt i Liberale Erhverv. 
 
Typiske fejl: 
• Revisor er ikke godkendt 
 

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 73 
 

Navn: 
FR67 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Feltet IdentificationNumberOfAuditor skal være tilknyttet den 
underskrivende revisionsvirksomhed 
 

Meddelelse: ADVIS FR67: For følgende erklæringstyper 
(revisionspåtegning, erklæring om udvidet gennemgang, 
review-erklæring og andre erklæringer med sikkerhed) skal 
revisors MNE nummer (IdentificationNumberOfAuditor) være 
tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed i 
Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og 
revisionsvirksomheder. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints med balancedato 31.12.2017 eller 
senere samt fra og med taksonomi af 20161001. Alle 
rapporttyper. 
 

Lang beskrivelse Revisors MNE nummer skal i Liberale Erhverv være tilknyttet 
den underskrivende revisionsvirksomhed. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR68 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Et af felterne 
StatementOfGoodManagementConcerningFoundation eller 
LinkToStatementOfGoodManagementConcerningFoundation 
skal være til stede i indberetningen. 
 

Meddelelse: ADVIS FR68: Erhvervsdrivende fonde skal medtage 
bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse 
(StatementOfGoodManagementConcerningFoundation) eller 
en henvisning til fondens hjemmeside, hvor redegørelsen er 
offentliggjort 
(LinkToStatementOfGoodManagementConcerningFoundation
), jf. årsregnskabslovens § 77a. 
 
Redegørelsen eller link til redegørelsen kan placeres i 
ledelsesberetningen eller noterne. 
 
Læs nærmere i vejledningen. 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints i taksonomier efter 2015, med balancedato 
efter 31.12.2017. Gælder kun for fonde. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsdrivende fonde skal medtage bestyrelsens redegørelse 
for god fondsledelse. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR69 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Et af felterne StatementOfTheFoundationsDistributionPolicy 
eller LinkToStatementOfTheFoundationsDistributionPolicy 
skal være til stede i indberetningen 
 

Meddelelse: ADVIS FR69: Erhvervsdrivende fonde skal medtage en 
redegørelse for fondens uddelingspolitik 
(StatementOfTheFoundationsDistributionPolicy) eller en 
henvisning til fondens hjemmeside, hvor redegørelsen er 
offentliggjort 
(LinkToStatementOfTheFoundationsDistributionPolicy), jf. 
årsregnskabslovens § 77b. 
 
Redegørelsen eller link til redegørelsen kan placeres i 
ledelsesberetningen eller noterne. 
 
Læs nærmere i vejledningen. 
 

Anvendelse: ÅRL entrypoints i taksonomier efter 2015, med balancedato 
efter 31.12.2017. Gælder kun for fonde. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsdrivende fonde skal medtage en redegørelse for 
fondens uddelingspolitik. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR70 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: For virksomheder i regnskabsklasse B (også mikro) skal enten 
ManagementsReview (alternativt et af de underliggende felter) 
eller 
DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatt
ers være til stede i årsrapporten. 
 

Meddelelse: ADVIS FR70: Ledelsesberetning (ManagementsReview) eller 
alternativt et af de underliggende felter eller noten om 
hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold 
(DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMat
ters) skal være til stede i årsrapporten. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20130401 og med regnskabsperiodestart 01.01.2016 eller 
senere. 
 

Lang beskrivelse Små virksomheder skal oplyse en ledelsesberetning eller 
alternativt en note om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige 
og økonomiske forhold. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR71 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Regnskabet må ikke indeholde negative 
personaleomkostninger. 
 

Meddelelse: ADVIS FR71: Omkostninger skal som udgangspunkt 
indberettes som positive tal i den digitale fil (XBRL-filen). 
Personaleomkostninger er i dette tilfælde indberettet som et 
negativt tal, hvilket indikerer, at der er tale om en indtægt. 
Med mindre der er tale om en særlig situation, hvor der rent 
faktisk er tale om en indtægt, er der en fejl i opsætningen af 
XBRL-filen. Du bedes tage kontakt til din systemudbyder. 
 
Hvis du indberetter årsrapporten i Regnskab Basis, skal du 
rette tallene, med mindre der er tale om en indtægt, i så fald 
skal du fortsætte indberetningen. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints, som ikke er IFRS, med artsopdelt 
resultatopgørelse. Kun årsrapporter. 
 

Lang beskrivelse Omkostninger skal indberettes som positive tal i XBRL-filen. 
Personaleomkostninger er i dette tilfælde indberettet som et 
negativt tal. Det indikerer, at der er en fejl i opsætningen af 
XBRL-filen. 
 
Der tjekkes for følgende elementer: 

- Personaleomkostninger (EmployeeBenefitsExpense), 
- Lønninger (WagesAndSalaries) 
- Pensioner (PostemploymentBenefitExpense) 
- Andre personaleomkostninger 

(OtherEmployeeExpense) 
Både på årets tal og sammenligningstal. 
 
Typiske fejl: 
• Fejl i opsætningen af XBRL-genereringen. 
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Navn: 
FR72 

Version: 
2 

Fase: 
4 

Type: 
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Forbehold ved review. Hvis 
TypeOfBasisForModifiedOpinionOnFinancialStatementsRevi
ew, da skal 
DescriptionsOfQualificationsOfReviewedFinancialStatements 
altid være udfyldt. 
 

Meddelelse: ADVIS FR72: Erklæring om review indeholder ikke et afsnit 
om modifikationer 
(DescriptionsOfQualificationsOfReviewedFinancialStatement
s), selvom der er udfyldt en af følgende overskrifter: Grundlag 
for konklusion med forbehold, Grundlag for afkræftende 
konklusion eller Grundlag for manglende konklusion 
(TypeOfBasisForModifiedOpinionOnFinancialStatementsRev
iew). 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20161001. 
 

Lang beskrivelse I revisors erklæring om review er der angivet en overskrift, 
som indikerer, at erklæringen indeholder information om 
modifikationer. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR73 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type: 
FEJL 
 

Kort beskrivelse: "Hvis "Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (udvidet gennemgang)" er udfyldt, 
da gives en advarsel hvis ikke mindst et af de underliggende 
punkter er udfyldt" 
 

Meddelelse: Fejlkode FR73: Manglende udfyldelse af underpunkter til 
'Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (erklæring om udvidet 
gennemgang)' - 
ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOr
derOnApprovedAuditorsReportsExtendedReview. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints fra og med taksonomi af 20161001. Alle 
rapporttyper. 
 

Lang beskrivelse Hvis feltet ”Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen (udvidet gennemgang)” er udfyldt, 
skal minimum ét af følgende underpunkter være udfyldt: 
 

 Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt 
straffeloven samt skatte-, afgifts- og 
tilskudslovgivningen 
(ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExec
utiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheC
riminalCodeAndFiscalTaxAndSubsidyLegislationExten
dedReview) 

 Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt den for 
virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende 
lovgivning (udvidet gennemgang) 
(ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExec
utiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheC
ompaniesActOrEquivalentLegislationThatTheCompany
IsSubjectToExtendedReview) 

 Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt 
lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om 
bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale (udvidet 
gennemgang) 
(ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExec
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utiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyLegis
lationOnFinancialReportingIncludingAccountingAndSt
orageOfAccountingRecordsExtendedReview) 

 Erklæringsforpligtelser i henhold til 
erklæringsbekendtgørelsen, herunder særligt andre 
forhold (udvidet gennemgang) 
(ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExec
utiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyOthe
rMattersExtendedReview) 

 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse. 
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Navn: 
FR74a 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Hensatte forpligtelser (fsa:Provisions) og underliggende felter 
i taksonomien skal hver for sig være mindre end eller lig med 
fsa:Assets (balancesummen) minus egenkapitalen (fsa:Equity) 
 

Meddelelse: ADVIS FR74a: For at sikre korrekt datasammenhæng skal 
hensatte forpligtelser (Provisions) og underliggende felter hver 
for sig være mindre end eller lig med balancesummen 
(LiabilitiesAndEquity) minus egenkapitalen (Equity). 
Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20161001. 
 

Lang beskrivelse For at sikre sammenhæng i data skal hensatte forpligtelser og 
underliggende felter hver for sig være mindre end eller lig med 
balancesummen fratrukket egenkapitalen. 
 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR74b 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Gældsforpligtelser (fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions) og 
underliggende felter i taksonomien skal hver for sig være 
mindre end eller lig med fsa:Assets (balancesummen) minus 
egenkapitalen (fsa:Equity) 
 

Meddelelse: ADVIS FR74b: For at sikre korrekt datasammenhæng skal 
gældsforpligtelser (LiabilitiesOtherThanProvisions) og 
underliggende felter hver for sig være mindre end eller lig med 
balancesummen (LiabilitiesAndEquity) minus egenkapitalen 
(Equity). Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20161001. 
 

Lang beskrivelse For at sikre sammenhæng i data skal gældsforpligtelser og 
underliggende felter hver for sig være mindre end eller lig med 
balancesummen fratrukket egenkapitalen. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR75 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Kontrollerer, hvorvidt årsrapporten indeholder oplysninger om 
antal ansatte (fsa:AverageNumberOfEmployees). 
 

Meddelelse: ADVIS FR75: Virksomheden skal oplyse om antal ansatte 
(AverageNumberOfEmployees), jf. årsregnskabslovens § 68. 
 
I tilfælde med 0 ansatte, er det mest hensigtsmæssigt at oplyse, 
at der er 0 ansatte. 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints for alle årsrapporter og taksonomier fra 
balancedato 01.01.2016. Særlig undtagelse mulig for B-mikro 
virksomheder, hvis de oplyser, at de udnytter undtagelsen om 
at oplyse om antal ansatte. 
 
Reglen er aktuel, hvis personaleomkostninger 
(EmployeeBenefitsExpense) eller lønninger 
(WagesAndSalaries) er større end 200.000 kr., og der ikke er 
angivet antal ansatte (AverageNumberOfEmployees). 
 
 

Lang beskrivelse Alle virksomheder skal oplyse antal ansatte. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende udfyldelse 
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Navn: 
FR76 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Kontrollerer hvorvidt erhvervsdrivende fonde indberetter 
årsrapport uden revision. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR76: Årsrapporten er ikke revideret. 
Erhvervsdrivende fonde skal lade sit årsregnskab revidere, jf. 
årsregnskabslovens § 135 
 

Anvendelse: Alle ÅRL entrypoints for alle årsrapporter for alle 
taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsdrivende fonde skal lade sit regnskab revidere. 
 
Typiske fejl: 
• Manglende revision 
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Navn: 
FR77a 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Langfristede forpligtelser 
(fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions) og 
underliggende felter i taksonomien skal hver for sig være 
mindre end eller lig med fsa:Assets (balancesummen) minus 
egenkapitalen (fsa:Equity) 
 

Meddelelse: ADVIS FR77a: For at sikre korrekt datasammenhæng skal 
langfristede forpligtelser 
(LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions) og underliggende 
felter hver for sig være mindre end eller lig med 
balancesummen (LiabilitiesAndEquity) minus egenkapitalen 
(Equity). Følgende felter overholder ikke dette: ({0}) 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20161001. 
 

Lang beskrivelse For at sikre sammenhæng i data skal langfristede forpligtelser 
og underliggende felter hver for sig være mindre end eller lig 
med balancesummen fratrukket egenkapitalen. 
 
Typiske fejl: 
•  
 

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 86 
 

Navn: 
FR77b 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Kortfristede forpligtelser 
(fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions) og 
underliggende felter i taksonomien skal hver for sig være 
mindre end eller lig med fsa:Assets (balancesummen) minus 
egenkapitalen (fsa:Equity). 
 

Meddelelse: ADVIS FR77b: For at sikre korrekt datasammenhæng skal 
kortfristede forpligtelser 
(ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions) og underliggende 
felter hver for sig være mindre end eller lig med 
balancesummen (LiabilitiesAndEquity) minus 
egenkapitalen (Equity). Følgende felter overholder ikke dette: 
({0}) 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20161001. 
 

Lang beskrivelse For at sikre sammenhæng i data skal kortfristede forpligtelser 
og underliggende felter hver for sig være mindre end eller lig 
med balancesummen fratrukket egenkapitalen. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR78 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Hvis en virksomhed indsender et regnskab (som ikke er en 
berigtigelse), skal modtagekontrollen kontrollere, at den 
indsendte årsrapport ikke har fjernet oplysning om 
nettoomsætning (fsa:Revenue) ift. sidst modtagne regnskab for 
samme periode. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR78: Det er ikke tilladt at udelade oplysning om 
nettoomsætning (Revenue), hvis årsrapporten omgøres. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter, som er en omgørelse 
 

Lang beskrivelse I forbindelse med en omgørelse er det ikke tilladt at udelade 
information om nettoomsætning, hvis den tidligere 
indberettede årsrapport indeholdt denne information. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR79 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: En virksomhed, der genindberetter årsrapporten, skal afvises, 
hvis årsrapporten indeholder nye oplysninger om fravalg af 
revision. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR79: Omgørelse er ikke tilladt, hvis den nye 
årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregnskabet for 
det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. 
årsregnskabslovens § 10 a. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter, som er en omgørelse 
 

Lang beskrivelse I forbindelse med en omgørelse er det ikke tilladt, at den 
omgjorte årsrapport indeholder nye oplysninger om fravalg af 
revision, jf. årsregnskabslovens § 10 a. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR80 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Tidspunktet for indsendelse af en omgørelse skal ligge før 
udløbet af den næste registrerede regnskabsperiode. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR80: Det er ikke tilladt at omgøre en årsrapport 
efter udløbet af den følgende regnskabsperiode. Tidspunktet 
for omgørelsen skal ligge før udløbet af den næste registrerede 
regnskabsperiode. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse I forbindelse med en omgørelse er det ikke tilladt at omgøre en 
årsrapport efter udløbet af den følgende regnskabsperiode. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR81 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Der skal som minimum være et fakta med enten dansk ('da') 
eller engelsk ('en') 'lang' attribut, i den digitale fil (XBRL-filen 
eller IXBRL-filen). 
 

Meddelelse: Fejlkode FR81: Den digitale årsrapport indeholder ikke 
teknisk angivelse af det benyttede sprog. Der skal som 
minimum være et fakta, med enten dansk ('da') eller engelsk 
('en') 'lang' attribut. 
 
Kontakt din systemleverandør. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter fra og med taksonomi af 
20171001 (ÅRL) og 20171220 (IFRS). 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR82 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Denne kontrol blokerer for indberetning i XBRL, og den 
tillader således kun indberetning med inlineXBRL. Kontrollen 
er pt. inaktiv. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR82: Din årsrapport er indberettet i XBRL-format. 
Det er ikke længere tilladt.  
 
Årsrapporter med balancedato XX.XX.202x eller senere, som 
indberettes efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, 
skal indberettes i formatet inline XBRL. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
 

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 92 
 

Navn: 
FR83 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Denne kontrol blokerer for indberetning i XBRL, og den 
tillader således kun indberetning med inlineXBRL. Kontrollen 
er pt. inaktiv. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR83: Din årsrapport er indberettet i XBRL-format. 
Det er ikke længere tilladt.  
 
Årsrapporter med balancedato XX.XX.202x eller senere, som 
indberettes efter årsregnskabsloven, skal indberettes i formatet 
inline XBRL. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR84a 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Fravalg af revision kan ikke foretages, da størrelsesgrænserne 
overskrides (1. regnskabsår). 
 

Meddelelse: Fejlkode FR84a: Dit årsregnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden i dens første regnskabsår har 
overskredet mindst to af nedenstående størrelsesgrænser: 
 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter: 8 

mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
Kravet om revision og størrelsesgrænserne fremgår af 
årsregnskabslovens § 135, stk. 1, og § 7, stk. 4. 
  

Anvendelse: Gælder for årsrapporter med balancedato 1. januar 2016 eller 
senere. 
 
Gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Gælder for virksomheder med 1. regnskabsår. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
12/FR84%20og%20FR85%20-
%20Vejledning%20om%20opn%C3%A6rkning.pdf 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR84b 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Udtræden af revision kan ikke foretages, da 
størrelsesgrænserne overskrides (Datagrundlag: år -1 og 0 til 
stede.) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR84b: Dit årsregnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden aktuelt har overskredet mindst to 
af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende 
år: 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter: 8 

mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
Kravet om revision og størrelsesgrænserne fremgår af 
årsregnskabslovens § 135, stk. 1, og § 7, stk. 4. 
 

Anvendelse: Gælder for årsrapporter med balancedato 1. januar 2016 eller 
senere. 
 
Gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Gælder for virksomheder med 1. regnskabsår. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
12/FR84%20og%20FR85%20-
%20Vejledning%20om%20opn%C3%A6rkning.pdf 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR84c 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Udtræden af revision kan ikke foretages, da 
størrelsesgrænserne overskrides (Datagrundlag: år -2, -1 og 0 
til stede.) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR84c: Dit årsregnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden aktuelt har overskredet mindst to 
af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende 
år: 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter: 8 

mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
Kravet om revision og størrelsesgrænserne fremgår af 
årsregnskabslovens § 135, stk. 1, og § 7, stk. 4. 
 

Anvendelse: Gælder for årsrapporter med balancedato 1. januar 2016 eller 
senere. 
 
Gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Gælder for virksomheder med 1. regnskabsår. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
12/FR84%20og%20FR85%20-
%20Vejledning%20om%20opn%C3%A6rkning.pdf 
 
Typiske fejl: 
•  
 

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 96 
 

 
Navn: 
FR85b 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne 
overskrides (Datagrundlag: år -1 og 0 til stede.) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR85b: Dit årsregnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden aktuelt har overskredet mindst to 
af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende 
år: 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter: 8 

mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
Kravet om revision og størrelsesgrænserne fremgår af 
årsregnskabslovens § 135, stk. 1, og § 7, stk. 4. 
 

Anvendelse: Gælder for årsrapporter med balancedato 1. januar 2016 eller 
senere. 
 
Gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Gælder for virksomheder med 1. regnskabsår. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
12/FR84%20og%20FR85%20-
%20Vejledning%20om%20opn%C3%A6rkning.pdf 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR85c 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der skal ske indtræden af revision, da størrelsesgrænserne 
overskrides (Datagrundlag: år -2, -1 og 0 til stede.) 
 

Meddelelse: Fejlkode FR85c: Dit årsregnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden aktuelt har overskredet mindst to 
af nedenstående størrelsesgrænser i to på hinanden følgende 
år: 

 Balancesum: 4 mio. kr. 
 Nettoomsætning inkl. eventuelle finansielle indtægter: 8 

mio. kr. 
 Antal ansatte: 12 

 
Kravet om revision og størrelsesgrænserne fremgår af 
årsregnskabslovens § 135, stk. 1, og § 7, stk. 4. 
 

Anvendelse: Gælder for årsrapporter med balancedato 1. januar 2016 eller 
senere. 
 
Gælder for regnskabsklasse B og B mikro. 
 
Gælder for virksomheder med 1. regnskabsår. 
 

Lang beskrivelse Se uddybende dokumentation: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-
12/FR84%20og%20FR85%20-
%20Vejledning%20om%20opn%C3%A6rkning.pdf 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR87 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. 
Indberetning må ikke linke til ekstern CSS. 
  

Meddelelse: Fejlkode FR87: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, 
som henviser til ekstern CSS. Det er ikke tilladt. 
 
Kontakt din systemleverandør. 
  

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR88 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Kontrollen er relateret til indberetning i inlineXBRL. Afsnit 
omfattet af print-only må ikke indeholde XBRL-elementer. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR88: Du har indberettet et inlineXBRL dokument, 
hvor der er print-only-afsnit, som indeholder XBRL-
elementer. Det er ikke tilladt. 
 
Kontakt din systemleverandør. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR89 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Årsrapporter i regnskabsklasse C og D skal revideres. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR89: Det er ikke muligt at fravælge revision, hvis 
årsrapporten aflægges efter reglerne i regnskabsklasse C eller 
D. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier 
 

Lang beskrivelse  
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FR90 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Fravalg af revision kan ikke foretages, da der ikke er oplyst 
om fravalg af revision fremadrettet i den foregående 
årsrapport. 
 

Meddelelse: Fejlkode FR90: Dit regnskab er ikke revideret. Det er 
imidlertid et krav, at virksomhedens årsregnskab skal 
revideres af en godkendt revisor.  
 
Årsagen er, at virksomheden i årsrapporten for den sidste 
regnskabsperiode eller i forbindelse med stiftelsen ikke har 
oplyst om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår 
ikke skal revideres.  
 
Kravet om revision fremgår af årsregnskabslovens § 10a. 
 

Anvendelse: Gælder regnskabsklasse B og B mikro. 
  

Lang beskrivelse Kontrollen igangsættes kun i tilfælde af år -1 er revideret. 
 
Kontrollen tjekker forekomsten af elementet 
StatementOnOptingOutOfAuditingFinancialStatementsInNext
ReportingPeriodDueToExemption 
 
Typiske fejl: 
•  
 

 
Udfaldsrum: 
Registring ifm. 
stiftelse År -1 År 0 Reaktion

Fravalg noteret N/A Urevideret 
ingen 
advis 

Fravalg ikke noteret N/A Urevideret Advis 

  

Revideret, oplysning om 
fremadrettet fravalg af revision er 
givet Urevideret 

ingen 
advis 

  

Revideret, oplysning om 
fremadrettet fravalg af revision er 
ikke givet Urevideret Advis 
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Forretningsregler FRI 
 
Navn: 
FRI01 
(Tidligere FR45) 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Regnskab er allerede afleveret for denne periode. 
 

Meddelelse: Fejlkode FRI01: Der er indleveret regnskab for denne 
virksomhed i den pågældende periode. Fritagelsesansøgning 
kan ikke foretages. 
 

Anvendelse: Alle fritagelsesansøgninger 
 

Lang beskrivelse Regnskab er allerede afleveret for denne periode. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRI02 
(Tidligere FR46) 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Fritagelsesansøgning er allerede afleveret for denne periode. 
 

Meddelelse: Fejlkode FRI02: Der er allerede søgt om fritagelse for denne 
periode. Det er ikke muligt at ansøge igen. 
 

Anvendelse: Alle fritagelsesansøgninger 
 

Lang beskrivelse Fritagelsesansøgning er allerede afleveret for denne periode. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Forretningsregler FRU 
 
Navn: 
FRU01 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Undtagelseserklæringstypen skal angives. 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU01: 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Undtagelseserklæringstypen skal angives. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRU02 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 4 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU02: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 4.  
 
Kun virksomheder, som er omfattet af lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder og 
foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med 
begrænset ansvar), kan undlade at aflægge årsrapport, jf. 
årsregnskabslovens § 4, såfremt en række betingelser er 
opfyldt. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Det er kun virksomheder, som er omfattet af lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder og 
foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med 
begrænset ansvar), der kan undlade at aflægge årsrapport, jf. 
årsregnskabslovens § 4, såfremt en række betingelser er 
opfyldt. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Navn: 
FRU03 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 5, stk. 1 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU03: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 5, stk. 1.  
 
Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
interessent- og kommanditselskaberne indgår i et 
koncernregnskab, jf. årsregnskabslovens § 5, stk. 1. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
interessent- og kommanditselskaberne indgår i et 
koncernregnskab, jf. årsregnskabslovens § 5, stk. 1. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Navn: 
FRU04 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 5, stk. 2 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU04: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 5, stk. 2.  
 
Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis 
komplementar med hjemsted her i landet, jf. 
årsregnskabslovens § 5, stk. 2. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis 
komplementar med hjemsted her i landet, jf. 
årsregnskabslovens § 5, stk. 2. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Navn: 
FRU05 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 5, stk. 3 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU05: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 5, stk. 3.  
 
Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis 
komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land, jf. 
årsregnskabslovens § 5, stk. 3. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller 
komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, 
partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform. En 
række af de ovennævnte interessentskaber og 
kommanditselskaber kan dog vælge at indsende en 
undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport. Det gælder, når 
årsrapporten aflægges af en interessent henholdsvis 
komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land, jf. 
årsregnskabslovens § 5, stk. 3. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Navn: 
FRU06 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 6 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU06: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 6.  
 
Dattervirksomheder uden aktivitet kan jf. årsregnskabslovens 
§ 6 vælge at indsende en undtagelseserklæring til 
Erhvervsstyrelsen. Denne mulighed forudsætter, at  
1. dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en 
modervirksomhed,  
2. modervirksomheden henhører under lovgivningen i et 
EU/EØS-land,  
3. koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven 
eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,  
4. dattervirksomhedens ejere har alle erklæret sig indforstået 
med at undtagelsen anvendes,  
5. modervirksomheden har erklæret, at den indestår for 
dattervirksomhedens forpligtelser, og  
6. det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har 
undladt at udarbejde årsrapport.  
 
Det er kun dattervirksomheder uden aktivitet, dvs. 
virksomheder, der midlertidigt ikke udøver erhvervsdrift, som 
kan anvende undtagelsen. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse Dattervirksomheder uden aktivitet kan jf. årsregnskabslovens 
§ 6 vælge at indsende en undtagelseserklæring til 
Erhvervsstyrelsen. Denne mulighed forudsætter, at  
1. dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en 
modervirksomhed,  
2. modervirksomheden henhører under lovgivningen i et 
EU/EØS-land,  
3. koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven 
eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,  
4. dattervirksomhedens ejere har alle erklæret sig indforstået 
med at undtagelsen anvendes,  
5. modervirksomheden har erklæret, at den indestår for 
dattervirksomhedens forpligtelser, og  
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6. det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har 
undladt at udarbejde årsrapport.  
 
Det er kun dattervirksomheder uden aktivitet, dvs. 
virksomheder, der midlertidigt ikke udøver erhvervsdrift, som 
kan anvende undtagelsen. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Navn: 
FRU07 
 

Version: 
1 

Fase: 
0 

Type:  
FEJL 
 

Kort beskrivelse: Virksomhedsformer der må indberette ifølge 
årsregnskabslovens § 144 
 

Meddelelse: Fejlkode FRU07: Det er ikke tilladt for den pågældende 
virksomhedstype at indberette en undtagelseserklæring i 
henhold til årsregnskabslovens § 144.  
 
En filial af en udenlandsk virksomhed kan jf. 
årsregnskabslovens § 144 indsende en undtagelseserklæring i 
stedet for modervirksomhedens årsrapport, hvis filialen indgår 
i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed. Det 
pågældende koncernregnskab skal indsendes sammen med 
undtagelseserklæringen. 
 

Anvendelse: Alle undtagelseserklæringer 
 

Lang beskrivelse En filial af en udenlandsk virksomhed kan jf. 
årsregnskabslovens § 144 indsende en undtagelseserklæring i 
stedet for modervirksomhedens årsrapport, hvis filialen indgår 
i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed. Det 
pågældende koncernregnskab skal indsendes sammen med 
undtagelseserklæringen. 
 
Typiske fejl: 
• En anden virksomhedsform end den tilladte forsøges 
indberettet. 
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Forretningsregler FRM 
 
Navn: 
FRM01 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for kapitalandele, men der findes 
ikke en anvendt regnskabspraksis for dette. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM01: Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele 
skal oplyses, når der oplyses om en eller flere af følgende 
poster i balancen: 

 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, langfristet 
(LongtermInvestmentsInGroupEnterprises), 

 Kapitalandele i associerede virksomheder, langfristet 
(LongtermInvestmentsInAssociates), 

 Kapitalandele i joint ventures, langfristet 
(LongtermInvestmentsInJointVentures) 

 
Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 

 
Lang beskrivelse Der er angivet regnskabstal for kapitalandele, men 

Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning ikke se, 
at der findes en anvendt regnskabspraksis for dette.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM02 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er en anvendt regnskabspraksis for kapitalandele, men der 
er ikke angivet regnskabstal for kapitalandele. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM02: Anvendt regnskabspraksis for kapitalandele 
skal IKKE oplyses, når kapitalandele ikke oplyses i posterne i 
balancen. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at der 
er angivet en anvendt regnskabspraksis for kapitalandele. Men 
der er ikke angivet regnskabstal for kapitalandele.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM03 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for ejendomme, men der findes 
ikke en anvendt regnskabspraksis for dette. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM03: Anvendt regnskabspraksis for ejendomme 
skal oplyses, når der oplyses om en eller flere af følgende 
poster i balancen: 

 Grunde og bygninger (LandAndBuildings), 
 Investeringsejendomme (InvestmentProperty) 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Der er angivet regnskabstal for ejendomme, men 
Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning ikke se, 
at der findes en anvendt regnskabspraksis for dette.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM04 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er en anvendt regnskabspraksis for ejendomme, men der 
er ikke angivet regnskabstal for ejendomme. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM04 Anvendt regnskabspraksis for ejendomme 
skal IKKE oplyses, når ejendomme ikke oplyses i posterne i 
balancen. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at der 
er angivet en anvendt regnskabspraksis for ejendomme. Men 
der er ikke angivet regnskabstal for ejendomme.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM05 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for kapitalandele, men den valgte 
indregningsmetode i anvendt regnskabspraksis kan ikke 
identificeres. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM05: Erhvervsstyrelsen kan ikke læse og forstå 
den oplyste anvendte regnskabspraksis for kapitalandele. 
Den konkrete indregningsmetode for kapitalandele skal 
tydeligt fremgå. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning ikke læse 
og forstå den oplyste anvendte regnskabspraksis for 
kapitalandele. Den konkrete indregningsmetode for 
kapitalandele skal tydeligt fremgå. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM06 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for reserver til indre værdi, men 
indregningsmetoden af kapitalandele i anvendt 
regnskabspraksis er kostpris eller dagsværdi. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM06: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
kapitalandele i regnskabet indregnes til enten kostpris eller 
dagsværdi. I regnskabet fremgår følgende post, som benyttes, 
hvis kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode: 

 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 
(ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethod
) 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
kapitalandele indregnes til kostpris eller dagsværdi. I 
regnskabet fremgår dog regnskabsposter, som benyttes, hvis 
kapitalandele indregnes til indre værdi.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM07a 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Kapitalandele indregnes til indre værdi, men der er ikke 
angivet regnskabsposter om indtægter af kapitalandele i 
resultatopgørelsen. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM07a: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
kapitalandele i regnskabet indregnes efter den indre værdis 
metode. For at benytte den indre værdis metode, skal en eller 
flere af følgende poster i resultatopgørelsen fremgå: 

 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder 
(IncomeFromInvestmentsInGroupEnterprisesAndAssoc
iates), 

 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
(IncomeFromInvestmentsInGroupEnterprises), 

 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 
(IncomeFromInvestmentsInAssociates), 

 Indtægter af kapitalandele i joint ventures 
(IncomeFromInvestmentsInJointVentures). 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
kapitalandele indregnes til indre værdi. I regnskabet fremgår 
dog ikke regnskabsposter om indtægter af kapitalandele.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM07b 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Kapitalandele indregnes til indre værdi, men der er ikke 
angivet regnskabsposter om reserver i balancen. 
  

Meddelelse: ADVIS FRM07b: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
kapitalandele i regnskabet indregnes efter den indre værdis 
metode. For at benytte den indre værdis metode, kan en eller 
flere af følgende poster i balancen fremgå: 

 Andre reserver (OtherReserves), 
 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 

(ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethod
) 

Hvis der er tale om tilfælde, hvor kostprisen af virksomhedens 
kapitalandele i tilknyttede-, associerede- eller 
dattervirksomheder er højere end den indre værdi af 
kapitalandelene, skal der ses bort fra denne advisering. 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
kapitalandele indregnes til indre værdi. I regnskabet fremgår 
dog ikke regnskabsposter om reserver i balancen.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM08 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for ejendomme, men den valgte 
indregningsmetode i anvendt regnskabspraksis kan ikke 
identificeres. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM08: Erhvervsstyrelsen kan ikke læse og forstå 
den oplyste anvendte regnskabspraksis for ejendomme. Den 
konkrete indregningsmetode for ejendomme skal tydeligt 
fremgå. 
 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning ikke læse 
og forstå den oplyste anvendte regnskabspraksis for 
ejendomme. Den konkrete indregningsmetode for 
kapitalandele skal tydeligt fremgå. 
 
Typiske fejl: 
•  
 

 
  



Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter 
Erhvervsstyrelsen, januar 2019, Version 1.10 Side 121 
 

Navn: 
FRM09a 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Ejendomme indregnes til dagsværdi, men der er ikke angivet 
regnskabstal om dagsværdireguleringer. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM09a: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
ejendomme i regnskabet indregnes til dagsværdi. For at 
benytte metoden om dagsværdi skal en eller flere af følgende 
poster i resultatopgørelsen fremgå: 

 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 
(GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestm
entProperty), 

 Dagsværdiregulering af investeringsaktiver 
(GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestm
entAssets) 

Bemærk: værdireguleringer fra investeringsejendomme skal 
indregnes i virksomhedens årsrapport, når værdireguleringen 
er væsentlig i forhold til enten virksomhedens 
resultatopgørelse, egenkapital eller balance. 
Hvis værdireguleringen ikke anses som væsentlig i henhold til 
ovennævnte, skal der ses bort for adviseringen. 
 
Virksomhedens ledelse skal være opmærksom på, at 
værdireguleringer fra investeringsejendomme ikke må indgå i 
virksomhedens nettoomsætning, jf. årsregnskabsloven bilag C, 
nr. 13. Dette betyder endvidere, at værdireguleringer ligeledes 
ikke må være en del af opgørelsen af bruttoresultatet eller 
bruttofortjenesten. Men skal have særlig post i 
resultatopgørelsen. 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
ejendomme indregnes til dagsværdi. I regnskabet fremgår dog 
ikke regnskabsposter om dagsværdireguleringer.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM09b 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for værdireguleringer i 
egenkapitalen, men indregningsmetoden for ejendomme i 
anvendt regnskabspraksis er dagsværdi. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM09b: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
ejendomme i regnskabet indregnes til dagsværdi. I regnskabet 
er der dog oplyst om en eller flere af følgende poster i 
egenkapitalopgørelsen i forbindelse med reserve for 
opskrivninger, som ikke er relevante ved den valgte 
indregningsmetode: 

 Værdireguleringer af egenkapitalen 
(ValueAdjustmentsOfEquity), 

 Andre værdireguleringer af 
egenkapitalen (OtherAdjustmentsOfEquity)  

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
ejendomme indregnes til dagsværdi. I regnskabet fremgår dog 
regnskabstal, som vedrører værdireguleringer i egenkapitalen.  
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM10a 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Der er angivet regnskabstal for dagsværdireguleringer af 
ejendomme, men indregningsmetoden for ejendomme i 
anvendt regnskabspraksis er kostpris. 
 

Meddelelse: ADVIS FRM10a: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at 
ejendomme i regnskabet indregnes til kostpris. I regnskabet er 
der dog oplyst om en eller flere af følgende poster i 
resultatopgørelsen, som ikke er relevante ved den valgte 
indregningsmetode: 

 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 
(GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestm
entProperty), 

 Dagsværdiregulering af investeringsaktiver 
(GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestm
entAssets) 

Anvendelse: Alle entrypoints for alle årsrapporter for alle taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
ejendomme indregnes til kostpris. I regnskabet fremgår dog 
regnskabstal, som vedrører dagsværdireguleringer. 
 
Typiske fejl: 
•  
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Navn: 
FRM10b 
 

Version: 
1 

Fase: 
4 

Type:  
ADVIS 
 

Kort beskrivelse: Erhvervsstyrelsen har læst og forstået, at ejendomme 
indregnes til kostpris, men der foretages ikke afskrivninger. 
  

Meddelelse: ADVIS FRM10b: Der er ikke angivet afskrivninger i 
resultatopgørelsen (Af- og nedskrivninger af materielle og 
immaterielle anlægsaktiver 
(DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPr
opertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInP
rofitOrLoss)). 
 
Hvis der er tale om en situation, hvor virksomheden kun ejer 
en eller flere grunde, er der ikke krav om at foretage 
afskrivning på grunden. 
 

Anvendelse: Alle artsopdelte entrypoints for alle årsrapporter for alle 
taksonomier. 
 

Lang beskrivelse Erhvervsstyrelsen kan ved hjælp af machine learning se, at 
ejendomme indregnes til kostpris. I regnskabet fremgår dog 
ikke afskrivninger. 
 
Typiske fejl: 
•  
 

 


