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Årsafslutning 2017.4 – for Skat Nova professionel brugere
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1 Nyheder til Årsafslutning 2017.4
Årsafslutning 2017.4 indeholder:
Generelt:



Masterbruger kan blokere for besked om opdateringer.
Ændret placering af supportikon.

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):

Fejlkontrol

Advarsel ved forsøg på at overskrive noter

Virksomhedsordningen
o Ændring i visning af summer
o Nullinjer i indskudskonto og opsparet overskud vises, når værdien er nul iht. til
lovgivningen.

Kapitalforklaring:
o Delsummer er blevet låst for indtastning. Der er dog mulighed for at låse dem
op, hvis det bliver nødvendigt.

Muligt at importere virksomhedstal i Skat Nova fra taksonomien med undergrupper.
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2 Generelt
2.1 Masterbruger kan blokere for besked om opdateringer
Det er muligt for masterbrugeren, at bestemme om standardbrugerne får besked, når der er
mulige opdateringer. Indstillingen kan sættes af masterbrugeren ved at klikke på menuen
’Værktøj’ og vælge ’Indstillinger…’.
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I det vindue der fremkommer vælges fanen ’Internet’.
Systemet er som standard sat op til, at der ved dagens første opstart at Årsafslutning kontrolleres
for, om der er nye opdateringer tilgængelige. Hvis der sættes flueben ud for ’Skal Master-bruger
bestemme check for opdateringer?' har den almindelige bruger ikke mulighed for at ændre
indstillingerne for opdateringskontrollen. Herved kan man undgå, at den almindelige bruger får
en daglig besked om opdatering. Det kan fx være relevant, hvis Årsafslutning er installeret på en
server, da den almindelige bruger derved ikke har mulighed for at foretage opdateringen.
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2.2 Ændret placering af supportikon
Supportikonet er flyttet således, at det ikke længere er placeret oven i scroll-baren.
Det er desuden trukket lidt længere til højre, så man ikke kommer til at aktivere supportikonet,
hvis man klikker på scroll-baren.
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3 Indkomst- og formueopgørelse
3.1 Fejlkontrol
Der er indført en enkelt fejlkontrol. Der kontrollerer om den totale formue i kapitalforklaringen, stemmer
overens med den totale formue, der er registeret i posttypeinddelingen.

Fejlkontrollen aktiveres ved at klikke på menuen ’Fejlkontrol’
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Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem de to tal vil følgende fejlbesked fremkomme.
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3.2 Advarsel ved forsøg på at overskrive noter
Vi er blevet opmærksomme på at flere brugere af Skat Professionel Nova har fået slettet deres manuelle
tilretninger i noterne i Årsafslutning, når de har forsøgt at opdatere noterne.
Vi har i maj udsendt en vejledning i hvordan noter opdateres. Vejledningen kan findes her:
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/Dokumentation/Vejledning%20i%20opdatering%20af
%20noter.pdf
Vi har desuden indsat en advarselstekst i programmet, hvis man under ’Opret regnskab…’ vil forsøge at
udskifte noterne med vores standard.
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3.3 Virksomhedsordningen
3.3.1

Ændring i visning af summer:

Det er tilrettet således, at sumlinjer automatisk vises i udskriften, selvom summen er nul. Hvis der er tal i
de ovenstående linjerne som udgør summen.

3.3.2

Visning af nullinjer i indskudskonto og opsparet overskud

Nullinjer i indskudskonto og opsparet overskud vises når værdien er nul iht. til lovgivningen.
Følgende linjer vises selvom de har værdien nul:
Indskudskonto:
 Overskrift
 Indskudskonto primo
 Årets indskud
 Årets hævninger
 Indskudskonto ultimo
Opsparet overskud:
 Overskrift
 Opsparet overskud primo
 Årets opsparede overskud
 Opsparet overskud ultimo
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3.3.3

Fejl i overførsel af tal fra Skat Nova rettet

Det er blevet rettet så følgende beløb overføres fra Skat Nova:
 ’Hævet på indskudskonto’ i gruppen ’Årets opsparede overskud’.
 ’Kapitalregulering i øvrigt’ i gruppen ’Kapitalforklaring’.
 ’Hensat til senere hævning ultimo’ i gruppen ’Kapitalforklaring’.

3.4 Kapitalforklaring
Delsummer er blevet låst for indtastning. Der er dog mulighed for at låse dem op, hvis det bliver
nødvendigt.

Delsummer er blevet låst for indtastning fordi, ved indtastning af tal direkte i sumfelter i 2015 filer så
bliver felters formler overskrevet og ved årsskifte til 2016 overføres tal forkert.
Hvis i oplever at der er fejl i sumfelter kan formler gendannes ved at trykke på knappen gendan formler:
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Et eksempel på en fejl der ses i et 2016 regnskab hvor der er tastet i sumfelter i 2015 kan se således ud,
sumfelter viser ikke saldoen af specifikationen, hvilket betyder at kapitalforklaringen ikke stemmer:

3.5 Muligt at importere virksomhedstal i Skat Nova fra taksonomien med
undergrupper.
Det er nu blevet muligt at importere regnskabsdata til Skat Nova fra virksomhedsregnskaber udarbejdet i
Årsafslutning med taksonomien med undergrupper. Der overføres regnskabstal, med samme
detaljeringsgrad, som ved de øvrige taksonomier.
Importen i Skat Nova foretages på samme måde som ved anvendelse af de øvrige taksonomier.

Side 11 af 13

Årsafslutning 2017.4
Nyheder og vejledning

4 Ændringer i Årsafslutning 2017.4
4.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab)




Generelt:
o Der er indført en fejlkontrol.
o Advarselstekst ved valg af Noter under ’Opret regnskab’.
Virksomhedsoversigt:
o Det er muligt at importere virksomhedstal i Skat Nova, når taksonomien med
undergrupper anvendes i virksomhedsregnskabet.



Virksomhedsordningen:
o Der er foretaget rettelser således, at summer med saldoen nul vises såfremt, der er værdi i
linjerne, som indgår i summen.
o Det er blevet rettet så følgende beløb overføres fra Skat Nova:
- ’Hævet på indskudskonto’ i gruppen ’Årets opsparede overskud’.
- ’Kapitalregulering i øvrigt’ i gruppen ’Kapitalforklaring’.
- ’Hensat til senere hævning ultimo’ i gruppen ’Kapitalforklaring’.
o Overskriften ’Årets Opsparede overskud’ rettet til ’Årets opsparede overskud’.
o Sumteksten ’ Korrektion af Hævning og indskud, VSL 11, stk.2’ rettet til ’ Korrektion af
hævning og indskud, VSL 11, stk.2’.
o Linjerne overskrift, primo, indskud, hævninger og ultimo vedr. indskudskontoen vises
selvom værdien er nul.
o Linjerne overskrift, primo, årets opsparede og ultimo vedr. opsparet overskud vises
selvom værdien er nul.
o Ændret formatering på mellemsum i gruppen ’Kapitalforklaring’.



Kapitalforklaring:
o Delsummer er blevet låst for indtastning. Der er dog mulighed for at låse dem op, hvis
det bliver nødvendigt.
o Rettelse af tekst fra ’Korrektioner, renter og procenttillæg af restskat tidligere år’ til
’Korrektioner, renter mv. af skatter tidligere år’. Er både rettet hvis korrektion vises som
kapitalregulering eller under personlige skatter.
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5 Årsafslutning - Produktinformation
5.1 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.

5.2 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.

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

5.4 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.
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