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Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.3 

Denne vejledning er opdelt i 3 hovedafsnit:  

- Generelt 

- Virksomhedsregnskaber 

- Indkomst- og formueopgørelser (Personlige regnskaber)  

 

 

Årsafslutning 2017.3 indeholder: 

 

Generelt: 
 Mulighed for RTF/word eksport  

 

Virksomhedsregnskaber: 
 Rettet tekst i posttypeinddeling 

 Rettelser vedr. XBRL validering 
 

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab): 
 Rettelse af fejl i grøn check og kompensation i noten ’Opgørelse af skat’  

 Tilføjet knap til at opdatere formler i kapitalforklaringen 

 Rettet fejl vedr. manglende visning af realiseret/urealiseret kursregulering af aktier i indkomst 
i kapitalforklaringen 

 Nye fejlbeskeder til årsrulning og årsskifte af indkomst- og formueopgørelsen  
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Generelt 

Mulighed for eksport af rapport til RTF format. 

 
Det er muligt at eksportere rapporten til RTF format. 

Funktionen findes under menuen ’Fil’ -> ’Send til’ ->’Eksportere rapport til RTF/Word’ 

 

  

 

Når rapporten er eksporteret til RTF har den ikke længere forbindelse til årsafslutningsfilen. Der 

vil derfor ikke ske opdatering i filen som følge af eventuelle ændringer foretaget i Årsafslutning. 
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Der vil heller ikke ske nogen opdatering i Årsafslutning, hvis der foretages ændringer i den 

eksporterede fil. 

Vi supporterer ikke rapporter der er eksporteret til en ekstern fil.   
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Virksomheder 

Tekst rettet i posttypeinddelingen 

I posttypeinddelingen er teksten ’Finansielle indtægter’ rettet til ’Andre finansielle indtægter’ i 

taksonomier fra 2016 

Det betyder, at linjen også kommer til at fremgå i årsrapporten med teksten ’Andre finansielle 

indtægter’ ligesom det er vist i skemakravet i årsregnskabsloven. 

 

 

 

 

For at få rettelsen med i rapporten skal posttypeinddelingen opdateres ved at klikke på menuen ’Opret 

årsregnskab…’ og vælge hhv. ’Rapportskabeloner (med XBRL)’ eller ’Rapportskabeloner Koncern (med 

XBRL)’ og klik på ’Næste’. 
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I det vindue der fremkommer sættes flueben ud for ’Resultatopgørelse:’ og den ønskede 

taksonomi med (01-10-2016) stående i teksten, vælges i drop down menuen. Herefter klikkes på 

’Opret’ 
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Rettelser vedr. XBRL validering 

Vi har foretaget rettelser vedrørende flere af forretningsreglerne fra Erhvervsstyrelsen, således at 
vores validering svarer til den, der bliver foretaget hos Erhvervsstyrelsen. 
 
Der er foretaget følgende rettelser: 
 

o FR 26 rettet vedr. fravalgt revisionserklæring 
o FR 53 fremkommer ikke længere når der er fravalgt revisionserklæring 
o FR 59 rettet så den kun fremkommer ved revision 
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Indkomst- og formueopgørelse 

Rettelse af fejl i grøn check og kompensation i noten ’Opgørelse af skat’ 
 

Hvis der i 2016 Skat Nova er beregnet grøn check med decimaler eller der skal modtages supplerende 

kompensation, så er disse beløb ikke kommet med i noten ’Opgørelse af skat’ i Årsafslutning. Dette er 

rettet. 

 

 

Rettelsen kræver også, at der samtidig er installeret den micro update der er til Skat Nova 2016.8.  

Ellers kommer tallene ikke over i Årsafslutning. 

 

For at få ændringerne med i noten skal noterne opdateres. Dette gøres ved at åbne noteoversigten og 

klikke på ’Opdater noteskabelon’ 
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Ny knap til at opdatere formler i kapitalforklaringen 
 
Flere brugere har oplevet at enkelte eller flere tal ikke kunne vises i kapitalforklaringen, selvom tallet 
fremgår af posttypeinddelingen i Årsafslutning, og således er overført korrekt fra Skat Nova. 
Eneste løsning har hidtil været at danne en helt ny Årsafslutningsfil. 
 
Formlen kan f.eks. være blevet defekt grundet indtastning i feltet på et tidspunkt. 
 
Af eksemplet herefter ses, at der mangler mange tal i kapitalforklaringen, selvom der er opdateret som vi 
anbefaler.  
 

 
 
De tal der burde vises ses i posttypeinddelingen: 
 

 



   

  
  

 - 10 - 

Nyheder og vejledninger  
Årsafslutning 2017.3 

 

Knappen som vi har indsat i kapitalforklaringen gendanner ødelagte formler, så tal kan hentes i 

posttypeinddelingen. 

 

 

ADVARSEL: Det betyder at eventuelle egne tilretninger i kapitalforklaringen slettes. Men det er kun i 
kapitalforklaringen, at egne tilretninger forsvinder. Egne tilretninger kan hvis det ønskes, oprettes igen. 
 

 
 
Når der svares ja til spørgsmålet gendannes formler. 
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I eksemplet ovenfor ses at tal nu er opdaterede. 
 
 

Rettet manglende visning af kursregulering af aktier i kapitalforklaringen 
 
Hvis der er valgt visning af realiseret/urealiseret kursregulering af aktier i indkomsten i kapitalforklaringen, 
blev beløbet tidligere ikke vist i udskriften af kapitalforklaringen, men beløbet var med i sammentællinger 
mv. Dette er rettet. 
 

 
 



   

  
  

 - 12 - 

Nyheder og vejledninger  
Årsafslutning 2017.3 

Nye fejlbeskeder til hjælp ved årsrulning og årsskifte  
 
Hvis den rækkefølge, der er beskrevet i vejledning til årsrulning og årsskifte af indkomst- og 
formueopgørelsen (Personligt regnskab), ikke følges, er der risiko for at få overskrevet eller ødelagt 
årsafslutningsfilen for 2015. 
 
Derfor har vi implementeret flere fejlbeskeder for at stoppe forhindre at 2015 filer bliver ødelagt, hvis der 
ikke årsrulles og årsskiftes i korrekt rækkefølge. 
Følgende beskeder/begrænsninger er implementeret 
 

 Stoppe muligheden for at overføre fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning, hvor perioden 2016 ikke 
er oprettet (dvs. når Årsafslutningsfilen er ikke årskiftet) 
 

 
 
Herefter åbnes årsafslutningsfilen i 2015 og der kan årskiftes og herefter gemmes som 2016 fil. 
 

 
 
 

 Tilføjet advarsel, hvis man gemmer en fil med et andet navn, hvis Årsafslutning er startet fra Skat 
Nova. 
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I micro updaten af Skat Nova 2016.8 er der ligeledes tilføjet fejlbesked som hjælper til korrekt rækkefølge 
af årsskifte og årsrulning.  
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Ændringer i Årsafslutning 2017.3 
 

Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab) 
 Regnskabserklæring 

o Slettet ’det’ foran indkomst- og formueopgørelse i tekstafsnittet ’Identifikation af det 
godkendte…’ 

 Revisors erklæring vedr. review: 
o Der er indsat en TC kode, således at den bliver vist i indholdsfortegnelsen 

 Virksomhedsordningen: 
o Rettet tekst i overskrifterne vedr. rentekorrektion 

 Kapitalforklaring: 
o Tilføjet knap til at opdatere formler i kapitalforklaringen 
o Linjen korrektioner til egenkapitalen: Tal kolonnen formateret som de øvrige tal.  

 Noter: 
o Noten ’Opgørelse af skat’ ændret i koden i eksisterende linje vedr. kompensation og grøn 

check samt tilføjet linje nederst i noten vedr. grøn check til brug for udskrift af 
regnskaber for 2014 og 2015. 

 Stoppet muligheden for at overføre fra Skat Nova 2016 til Årsafslutning, hvor perioden 2016 ikke 
er oprettet. (dvs. når Årsafslutningsfilen ikke er årsskiftet) 

 Tilføjet advarsel, hvis man gemmer en fil med et andet navn, hvis årsafslutning er startet fra Skat 
Nova. 
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Virksomheder 
 Revisors erklæring: 

o Tilrettet overskrifter i revisors erklæring om udvidet gennemgang, så disse vises 
korrekt i indholdsfortegnelsen. 

 Rettelser til anvendt regnskabspraksis i andelsboligforeninger: Tilføjet manglende 
punktum. 

 Posttypeinddeling: 
o Rettet teksten ’Finansielle indtægter’ til ’Andre finansielle indtægter’ 

 XBRL kontroller: 
o FR 26 rettet vedr. fravalgt revisionserklæring 
o FR 53 fremkommer ikke længere når der er fravalgt revisionserklæring 
o FR 59 rettet så den kun fremkommer ved revision 

 Ændret tekst i dialogboks ved import til koncernregnskab 
 

  



   

  
  

 - 16 - 

Nyheder og vejledninger  
Årsafslutning 2017.3 

Årsafslutning - Produktinformation 
Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 
Årsafslutning er et program, der styrer processen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. En let 
tilgang til opgaverne og løbende kvalitetssikring sparer tid og sikrer samtidig en høj kvalitet af 
årsrapporten. 

Samspil sikrer kvaliteten 
Årsafslutning er opbygget efter en intuitiv arbejdsgang, der guider brugeren hele vejen gennem 
udarbejdelsen af årsrapporten. Programmet kan integreres med f.eks. ERP-systemer, så stamdata og 
regnskabstal overføres direkte. Den intuitive arbejdsgang og automatiserede processer minimerer risikoen 
for fejl og sikrer effektivitet i regnskabsprocessen yderligere. 
 

Faglighed 
Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende 
regnskabslovgivningen og god regnskabsskik.  
 

Årsafslutning giver dig: 
 Digitale regnskaber via XBRL 
 Skabeloner til forskellige regnskabsopstillinger og formål 
 Opdaterede revisionserklæringer 
 Notebibliotek med fleksible og faste noteskabeloner 
 Mulighed for automatisk generering af noter med værdi 
 Integration til Revision 
 Direkte import fra Norriq, Webfinans, AuditPlus, e-conomic m.fl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsafslutning er integreret med de øvrige systemer og programmer, hvilket gør udarbejdelsen af 
årsrapporten effektiv og sikker. 


