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Nyheder til Årsafslutning 2017.5 professionel
Årsafslutning 2017.5 indeholder:
Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):

Funktionen ”Hent nyheder” tilføjet

Nye fejlkontroller

Nye felter under ’Regnskabsoplysninger’
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1 Indkomst- og formueopgørelse
1.1 Funktionen ’Hent nyheder’ tilføjet
1.1.1

Indledning

Der er indført en ny funktion ’Hent Nyheder’. Med denne funktion kan rapporten opdateres med de
nyeste ændringer uden alle egne tilpasninger overskrives. Når denne funktion anvendes er det KUN de
specifikke steder, hvor der er lavet ændringer af Wolters Kluwer, som overskrives.
Hvis man har oprettet egne skabeloner, er det vigtigt at Master bruger sørger for at opdatere egne
skabeloner når der kommer en ny version af årsafslutning. Således at når brugerne klikker ’Opret
regnskab’ og henter jeres egne skabeloner er de sikre på at de er opdateret.
Hvis der oprettes egne tekster i fx anvendt regnskabspraksis er det vigtigt at de oprettes som et særskilt
punkt. På denne måde vil egne tekster ikke blive overskrevet når der hentes nyheder.

1.1.2

Oprette egen tekst

Et særskilt punkt oprettes på følgende måde:

1. Klik på den tekst hvor efter den egen oprettede tekst ønskes placeret. Hvis punktet ønskes
placeret et andet sted, kan punktet efterfølgende trækkes hen på den ønskede placering.
Klik herefter på det grønne kryds i øverste venstre hjørne.
2. I den dialogboks der fremkommer, udfyldes feltet ’Overskrift:’ med det punktet skal hedde.
Det er en god ide at angive egne initialer for efterfølgende at kunne kende forskel på egne
og standard tekster.
3. Herefter klikkes ’Ok’ og punktet er oprettet.
4. Når punktet er oprettet kan man skrive sin egne tekst i punktet.
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1.1.3

Hent nyheder

Funktionen ’Hent nyheder’ findes ved at klikke på ’Opret regnskab…’. I det vindue der fremkommer
vælges ’Hent nyheder til årsrapporten’. Herefter klikkes på ’Næste’.
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Hvis der er lavet egne tilretninger i forhold til Wolters Kluwer standarden vil følgende vindue
fremkomme.
Her er det muligt at fravælge elementer, som ikke ønskes opdateret. Det gøres ved at fjerne fluebenet ud
for elementet. Herved bliver det ikke opdateret. Når der er taget stilling til hvilke elementer, der ønskes
opdateret klikkes ’Næste’

Herefter kommer nedenstående vindue frem. Hvis der ikke er lavet egne tilpasninger, vil man komme
direkte til dette vindue.
Vinduet viser en liste over de opdateringer, der vil blive foretaget. Herefter klikkes på ’Opdatere’. Denne
handling medfører, at kundefilen nu opdaterer de valgte årsregnskabsdokumenter til den seneste version.
Følgende elementer bliver opdateret:
Årsrapport:






Forside
Ledelsespåtegning
Revisionserklæring
Anvendt regnskabspraksis
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1.1.4

Eksempler:

1. Kun standard skabeloner
Hvis filen kun indeholder vores standarder kan ’Hent Nyheder’ anvendes på alle
elementer. Den ovenstående fremgangsmåde skal følges.
2. Egne skabeloner på enkelte elementer
Hvis filen indeholder enkelte egne skabeloner fx forside. Her er det vigtigt at oprette
særskilte punkter til egne tekster, for at undgå, at egne tekster overskrives.
3. Kun egne skabeloner
Funktionen ’Hent Nyheder’ kan anvendes. Husk at oprette særskilte punkter til egne
tekster, for at undgå, at egne tekster overskrives. (se afsnit 2)
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1.2 Nye fejlkontroller tilføjet
Der er tilføjet 2 nye kontroller i indkomst- og formueopgørelsen, det er følgende kontroller:
o
o

Kontrol af, at sidste års formue jævnfør balancen, stemmer til sidste års formue, jævnfør
kapitalforklaringen
Kontrol af, at sidste års formue, ultimo i kapitalforklaringen, stemmer til primo formuen i
kapitalforklaringen

1.3 Nye felter i regnskabsoplysninger
Felter tilføjet i høj specifikation af virksomhedstal i Skat Nova er også tilføjet i udskriften af virksomheder
i Årsafslutning i indkomst- og formueopgørelsen.
Felter der er nye er markeret nedenfor.
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1.4 Tekst og layout rettelser
1.4.1

Revisors erklæringer:

Der er foretaget forskellige tilrettelser i erklæringerne. Alle rettelserne kan hentes ind i erklæringerne ved at
bruge ’Hent nyheder’ funktionen.
Punktum efter personen i erklæringen er fjernet.

Overskriften ’Ægtefællernes ansvar…’ er ændret til ’Ansvar…’. Samtidig er teksten i afsnittet ændret
således, at der hvor der stod ægtefællerne, står der nu navnet/navnene på personen/personerne.

Teksten CVR-nr. er tilføjet før selve CVR-nummeret.

1.4.2

Kapitalforklaringen

Ved sideskift i kapitalforklaringen, hvor der ønskes årstal som overskrift på side 2 og 3, er der rettet
således, at overskrifter vises korrekt også ved fravalg af sidste års tal og venstrestilling af talkolonnen.
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1.4.3

Virksomhedsskatteordningen:

Nullinjer i indskudskonto og opsparet overskud vises når værdien er nul iht. til lovgivningen.

1.4.4

Kapitalafkastordningen:

Tekst layout er ændret så layout ligner udskrift for virksomhedsordningen.

Overskrift er ændret til følgende:

Når der kun er en ejendom i kapitalafkastordningen og værdien er den samme både i år og sidste år, så
kom udskrift af værdier, der udgør kapitalafkastgrundlaget, til at se ud på følgende måde:
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Den samme værdi gentages en del gange og der var ikke mellemrum mellem primo og ultimo opgørelsen.
Der er nu mulighed for at vælge ikke at vise mellemsummen når der kun er én værdi.

Herefter er udskriften følgende:
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2 Ændringer i Årsafslutning 2017.5
2.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab)




Generelt:
o Funktionen ”Hent nyheder” er tilføjet
o I stamdata er der rettet i koden således, at det nu er muligt at tilrette datoformatet samlet
under udskriftsindstillinger.
Revisors erklæringer:
o I review erklæringen er overskriften i punktet ”Omtale af ejernes ansvar” ændret fra
”Ægtefællernes ansvar for…” til ”Ansvar for…”
o I review erklæringen er teksten i afsnit to i punktet ”Omtale af revisors ansvar” ændret
fra ”… primært består af forespørgsler til ægtefællerne…” til ”… primært består af
forespørgsler til #person(er)#…”
o I review- og assistanceerklæringen er der i punktet ”Sted, dato, underskrift” indsat teksten
”CVR-nr.” foran revisionsvirksomhedens cvr-nr.
o I review- og assistanceerklæringen er er punktum efter overskriften ’Til Person1 (og
Person2)’ fjernet.



Kapitalafkastordningen:
o Rettet layout på overskudsdisponering, så den ligner den for
virksomhedsskatteordningen.
o Indsat valgmulighed for visning af mellemsum i afkastgrundlaget, og tilføjet mellemrum
mellem primo og ultimo værdien.



Kontrolfunktionen:
o
o



Kontrol af, at sidste års formue, jævnfør balancen, stemmer til sidste års formue, jævnfør
kapitalforklaringen
Kontrol af, at sidste års formue, ultimo i kapitalforklaringen, stemmer til primo formuen i
kapitalforklaringen

Udskrift af virksomhedstal/regnskabsoplysninger
o Der er fjernet tom linje i bunden af virksomhedstal udskrift.
o Der er tilføjet felter som også er oprettet i høj specifikation i Skat Nova
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2.2 Virksomheder

















Fejlkontroller:
o Kontrol funktioner samlet således, at der kan foretages både fejlkontroller og XBRL
validering i samme vindue.
o Fejlkontrollen er udbygget med kontroller af anvendt regnskabspraksis.
Virksomhedsoplysninger
o Århus ændret til Aarhus under postnumre og kommune.
o Felt oprettet til indtastning af revisors MNE-nr.
Revisors erklæring:
o Visning af revisors MNE nr. tilføjet
Anvendt regnskabspraksis:
o Fejlplaceret mellemrum slettet
Noter:
o Ny note til visning af resultatdisponering i regnskabsklasse C.
Posttypeinddeling:
o Posttypeændring fra resultat til balance under posttypeinddeling fungerer nu. Man kan nu
også vælge fra resultat til balance og omvendt samtidig under 'Kontrol af
posttypeinddeling'.
Rapporter:
o Rapporten ”Kontospecificeret resultat” er ændret således, at den viser alle konti uanset
om de er skjult i rapporten eller ej.
Koncernregnskaber:
o Hvis der er beløb ved koncern, men ikke moder, vises tallet i balancen, hvis der er valgt
visningen ’Hvis den har værdier’
Import funktionen:
o Oprettet mulighed for at importere budgettal selvom der ikke importeres
sammenligningstal.
Integrationer:
o Brugere af ClientView får nulstillet telefonnr. oplysninger i Årsafslutning, hvis der ikke er
indtastet et telefonnr. i ClientView.
o Hastighedsforbedring når ClientView anvendes.
o Når der overføres til Revision, skal der altid angives hvilken fil, der ønskes overført til.
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3 Årsafslutning - Produktinformation
3.1 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.

3.2 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.

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

3.4 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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