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Blanket til årsregnskab for 2017 med tilhørende vejledning
Alle a-kasser skal senest torsdag den 15. marts 2018 sende følgende til styrelsen:
 Et eksemplar af årsregnskabet for 2017 (i excel-format).
 Et eksemplar af årsregnskabet for 2017 i underskrevet og revideret stand (i pdfformat)
 Alle revisionsprotokoller for 2017, uanset om enkelte revisionsprotokoller for
2017 er indsendt tidligere på året (i pdf-format)
 Den i 2017 anvendte kontoplan (i pdf-format)
 En specifikation over a-kassernes tilbagebetalingskrav pr. 31. december 2017 (i
excel-format). Kravene til specifikationen fremgår af § 13, stk. 3 i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen. Det betyder bl.a., at listen skal specificeres ud på cpr-nummer mv.
 En specifikation af en eventuel årsregulering af medlemsbidrag mv. (i pdfformat)
 En specifikation af a-kassernes reguleringskrav pr. 31. december 2017 (i excelformat). Kravene til specifikationen fremgår af § 12, stk. 2 i bekendtgørelse om
krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen.
 En specifikation af eventuelle lån til uddannelsesløft (i excel-format). Kravene
til specifikationen fremgår af Regnskabsinformation fra Styrelsen nr. 4/2015.
A-kasser skal senest den 15. marts 2018 sende en mail med oplysningerne vedhæftet til star@star.dk med titlen ”Årsregnskab, revisionsprotokol mv. for 2017, Dxx”,
hvor a-kassens D-nummer indsættes. Mailen skal sendes krypteret og signeret.
Denne Regnskabsinformation er vedlagt regnskabsblanketten for regnskabsåret
2017 (excel-format) og vejledning til regnskabsblanketten.
Bemærk, at den reviderede regnskabsblanket skal anvendes til årsregnskabet
for 2017.
Spørgsmål og bemærkninger til regnskabsblanketten og vejledningen kan sendes til
regnskabstilsynet@star.dk.
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Denne information sendes til modtagere af Regnskabsinformation, a-kassernes
hovedpostkasser og til a-kassernes revisorer. Filerne vil snarest være tilgængelige
styrelsens hjemmeside:
http://star.dk/da/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyt-fra-regnskabstilsynet.aspx
Med venlig hilsen
Henriette Sølvberg
Fuldmægtig
Regnskabstilsynet
hens@star.dk
Tlf. 72 21 79 68
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