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Nyheder til Årsafslutning 2018.2 

 

Årsafslutning 2018.2 indeholder: 

 

 

Virksomhedsregnskab: 

• Branchetal 

• Regnskabsklasse A model 

• Nye noter 

o Likvide beholdninger 

o Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

 

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab): 

• Valuta under årstal i noterne 

• Mulighed for MNE nr. i revisors erklæring 
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1 Andre vejledninger 

Her finder du links til andre vejledninger, der kan være relevante for brugen af Årsafslutning. 
 
Brugervejledning 
Installationsvejledning 
 
 
Tidligere versioner af Årsafslutning: 
 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2018.1 
 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.6 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.5 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.4 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.3 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.2 
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2017.1 
 

  

http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/manual.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/Download/Installation%20%C3%85rsafslutning.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_1.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2017_6.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/VejledningAarsafslutning2017%205NY2.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/VejledningAarsafslutning2017%204%20-%20Ny.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/Vejledning%20Aarsafslutning%202017%203.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/Vejledning%20Aarsafslutning%202017%202%20-%20ny.pdf
http://www.wolterskluwer.dk/~/media/Files/Vejledning%20Aarsafslutning%202017%201.pdf
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2 Virksomheder 

2.1 Branchetal 
Der er indført mulighed for at hente nøgletal til brancheanalysemodulet fra CVR-registret. Derved hentes 
de tal, der er XBRL indberettet, i forbindelse med indberetning af Årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 
 
Branchesammenligning er et værktøj, der anvendes til at sammenligne nøgletal i Årsafslutningsfilen med 
de importerede branchetal. Herved kan man nemt få et overblik over, hvordan virksomhedens nøgletal ser 
ud sammenlignet branchen. 
Det kræver professionel licens at tilgå modulet Branchesammenligning. 
 
Branchesammenligningen tilgås via menuen ’Moduler’. 
 

 
 
 
I det vindue der kommer frem klikkes på ’Importer’. 
Herefter kan man vælge om man vil importere fra CVR-registret ved at klikke på knappen ’CVR.DK’ eller 
fra egen fil ved at klikke på knappen ’Fil’. 
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Vinduet til branchetal består af 4 dele: 

 
 
Del 1: Vælg branche: Gælder for alle søgninger. 
Del 2: Afgræns søgning: Indtast CVR nummer og/eller periodens slut år. Gælder for alle 
søgninger. 
Del 3: Afgræns søgning: Vælg postnummer interval eller landsdel. 
Del 4: Afgræns søgning: Vælg postnumre. 
 
Del 1: Knappen i Del 1, ”Hent branchetal fra hele landet” benytter indstillingerne i Del 1 og Del 2. 
Del 3: Knappen ”Hent branchetal for postnummer interval” og alle områdeknapper benytter  
            indstillingerne i Del 1, Del 2 og Del 3. 
Del 4: Knappen ”Hent branchetal for valgte postnumre” benytter indstillingerne i Del 1, Del 2 og Del 4. 
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Del 1: Vælg branche: Gælder for alle søgninger.  

 
Del 1: 
Branche skal altid vælges. Alle andre indstillinger er valgfrie. 
Uanset hvilken søgning man anvender, så benyttes det valgte branchenummer. 
 
Bemærk: Knappen ”Hent branchetal fra hele landet” benytter kun indstillinger fra Del 1 og Del 2. 
Valgte postnumre i Del 3 og Del 4 ignoreres. Der søges på alle virksomheder indenfor branchen, og et 
gennemsnit for alle virksomhedernes nøgletal beregnes. Dette kan tage nogen tid (op til 1 minut).  
 
Hvis man ønsker at reducere søgetiden, kan man med fordel afgrænse søgningen ved at sætte 
indstillingerne i del 1 og 2 og herefter benytte hent knapperne i Del 3 eller Del 4. 
 
 

Del 2: 
Afgræns søgning: Indtast CVR nummer og/eller periodens slut år. Gælder for alle søgninger. 

 
 
Del 2 er valgfri.  
Hvis CVR-nummer og Periodens slut år er tomme, ignoreres disse blot som søgekriterier. 
Indtastes et eller begge af disse, udelukkes alle virksomheder, der ikke opfylder kriterierne i søgningen. 
Indtastning i Del 2 reducerer ikke søgetiden. 
Hvis man f.eks. indtaster CVR nummer og årstal, beregnes kun nøgletal for den aktuelle virksomhed og 
det aktuelle år. Dette gælder, uanset om man benytter knapperne i Del 1, Del 3 eller Del 4. 

 
  



   

  
  

 Side 7 af 20 

 

Årsafslutning 2018.2 
Nyheder og vejledning  

 

Del 3: 
Afgrænset søgning: Her kan vælges et postnummer interval eller en landsdel. Denne del er valgfri. 

 
 
Knappen ”Hent branchetal for postnummer interval” og alle områdeknapper, benytter indstillingerne i Del 1, 
Del 2 og Del 3. 
Alle virksomheder indenfor branchen i det valgte postnummerinterval hentes, og et gennemsnit for de 
fundne virksomheders nøgletal beregnes. 
 
 

Del 4: 
Afgrænset søgning: Her kan udvælges et eller flere enkeltstående postnumre. Denne del er valgfri. 

 
 
Dobbeltklik på et postnummer eller en by for at tilføje postnummer til ”Valgte postnumre”. Hvis man 
indtaster bynavn eller postnummer, kan man tilføje postnummeret ved at trykke ”Enter” på tastaturet. 
Knappen ”Hent branchetal for valgte postnumre” benytter indstillingerne i Del 1, Del 2 og Del 4. 
Alle virksomheder indenfor branchen i de valgte postnumre hentes, og et gennemsnit for de fundne 
virksomheders nøgletal beregnes. 
Hvis et postnummervalg fortrydes kan man fjerne et valgt postnummer ved at klikke på det i boksen 
’Valgte postnumre’ og herefter klikke på knappen ’Fjern postnummer’. Herved fjernes det valgte 
postnummer. Det er også muligt at fjerne alle de valgte postnumre ved at klikke på knappen ’Fjern alle 
postnumre’. 
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Når branchetallene er hentet klikkes på fanen ’Branchenøgletal (basisnøgletal)’ for at se de indhentede 
nøgletal. Når der hentes fra CVR-registret er det kun gennemsnitstallene der indlæses. Lav og høj værdi vil 
derfor være blanke. 
Fanen fungerer som sædvanligt. Hvor kolonnen med periodeintervallet viser nøgletal fra 
årsafslutningsfilen, som sammenlignes med de indhentede branchetal. Ud fra sammenligningen sættes 
risikoangivelsen. 

 
 
En del virksomheder indberetter ikke deres nettoomsætning. Hvis der hentes tal fra sådanne virksomheder 
vil der være en del af nøgletallene, som ikke kan beregnes. De steder hvor nøgletallene ikke kan beregnes 
vil felterne være blanke. 
 

 
 

2.2 Regnskabsklasse A model 
I version 2018.2 introduceres en standard for regnskabsklasse A. Denne standard kan både benyttes for 
brugere, som benytter import i Skat Nova og dem som ikke gør. 
 
Standardtaksonomien (resultatopgørelse og balance) er fuldt integreret til virksomhedsmodulet i 
Skat Nova.  
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Nedenstående viser hvilke linjer, som kommer over i virksomhedsmodulet i Skat Nova ved benyttelse af 
resultatopgørelse og balance i tidligere versioner:  
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Nedenstående viser data importeret fra den nye regnskabsklasse A model: 
 

 
 
 
Standarden for regnskabsklasse A er opbygget på samme måde som øvrige regnskabsklasser i 
Årsafslutning, hvorfor det er muligt at have samme layout på alle rapporter genereret i Årsafslutning. Den 

nye skabelonpakke tilgås via ’Opret regnskab’  ’Regnskabsklasse A’ 
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2.2.1 Ny fil 

 
Ved oprettelse af en helt ny fil eller ny kunde, vælges skabelonpakken regnskabsklasse A og årsrapporten 
gennemarbejdes som vanligt. 
 

2.2.2 Eksisterende fil 

Eftersom der i tidligere versioner af Årsafslutning ikke har været en standard for regnskabsklasse A, har 
det været nødvendigt at oprette lokale standarder og dermed også egne skabeloner.  
 
Når skabelonstypen ’Regnskabsklasse A’ tilvælges under ’Opret regnskab’ er det ikke muligt at se egne 
skabeloner fra andre versioner end klasse A. Det er muligt at tage udgangspunkt i vores standard 
skabeloner i alle delelementer i klasse A, og lave egne skabeloner herudfra, eksempelvis for at indsætte 
logo på forsiden mm. 
 
Egne skabeloner 
For at opnå optimal overførsel til Skat Nova, anbefales det at omlægge regnskabet til Årsafslutning 
standarder for regnskabsklasse A. 
 
Regnskabsklasse A modellen er målrettet til personligt ejede virksomheder. Det betyder at alt overflødigt 
relevant for selskaber er fjernet fra posttypeinddelingen og områder relevant for regnskabsklasse A er 
tilføjet. Den er derfor mere overskuelig, end hvis man anvender skabeloner for de øvrige regnskabsklasser. 
 
NB: Hvis man vælger at fortsætte med eksisterende resultatopgørelse og balance vil man IKKE 
få alle værdier over i Skat Nova ved import. 
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2.2.3 Virksomhedsoplysninger 

Under menupunktet ’Virksomhedsoplysninger’ er linjen ’Indehaver’ tilføjet. Denne linje giver mulighed 
for at medtage indehaver på forsiden, godkendelsespåtegningen, revisors erklæring og stamoplysninger. 
Ved indtastning af data i feltet ’Indehaver’ sker der automatisk implementering i ovenstående delelementer 
i årsrapporten, såfremt regnskabsklasse A er valgt som skabelonpakke. 
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2.2.4 Posttypeinddelingen 

I posttypeinddelingen er der for hver kapitalkonti oprettet linjer til indskud, hævninger, private andele og 
kapitalreguleringer. Hvis disse linjer anvendes ved opmapningen vil alle beløb blive overført korrekt til 
’Høj specifikation’ ved import i Skat Nova. 
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2.2.5 Import til Skat Nova 

Hvis regnskabstallene efterfølgende skal anvendes i Skat Nova, er det muligt at importere data i Skat Nova 
fra Årsafslutningsfilen. Her er det vigtigt, at de forskellige poster er klassificeret korrekt. Der vil fx ikke 
komme tal korrekt over i Skat Nova, hvis der er negative renteindtægter eller positive renteudgifter. 
 

2.2.6 Notepakke regnskabsklasse A 

Vi har tilføjet en ny noteskabelonpakke til regnskabsklasse A. Den er sat til at tilvælge alle noter, hvor der 
er indhold i. Det er derfor nødvendigt at forholde sig til notepakkens indhold. 
 

2.3 Nye noter 
Der er oprettet følgende nye noter: 

• Likvide beholdninger 

• Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 
 
For at få noterne frem i noteoversigten skal man gøre følgende: 
 

1. Åben noteoversigten og klik på ’Opdater noteskabelon’ 
2. Herefter vil noterne fremgå i oversigten i venstre side af vinduet. 
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Noterne kan redigeres på samme måde som de øvrige noter i programmet. 
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3 Indkomst- og formueopgørelse 

3.1  Valuta under årstal i noter 
Vi har tilføjet mulighed for at sætte valuta under årstallet på noterne. 
Indstillingen foretages under ’Indstillinger til rapporter’. Under gruppen ’Udskriftsalternativer’ sættes 
flueben ud for ’Vis valuta under årstal på noterne’. 
 

 
 
Når indstillingen er sat vil der, alle de steder i noterne, hvor årstal er sat, komme valuta under årstallet. 
 

 
 
Opsætning af valutaformatet, sættes under ’Indstillinger til rapporter’. Her tastes formatet under 
’Valutaformat’. 
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NB: Det er ikke pt. muligt at sætte valuta på frinoter. Det kommer i en senere version af Årsafslutning. 
 

3.2 Mulighed for MNE nr. i revisors erklæring 
Vi har tilføjet mulighed for at vise MNE nr. på revisors erklæring. 
Det kræves at revisionserklæringen opdateres, før det kan vises. Det kan enten gøres ved at klikke på 
’Opret regnskab’ og hente ’Nyheder’ eller ved at indsætte en helt ny erklæring ved at vælge 
’Rapportskabeloner PR’ og herefter sætteflueben ud for ’Påtegninger og erklæringer’ og klik ’Opret’ 
 
Når revisors erklæring er opdateret, kan man taste den godkendte revisors MNE nr. under ’Stamdata’ 
 

 
 
Hvis der ikke tastes noget i feltet vil der ikke fremgå noget i revisors erklæring. 
Hvis der derimod tastes noget i feltet vil MNE nr. fremgå af revisors erklæring. 
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4 Ændringer i Årsafslutning 2018.2 

 

4.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab) 
 

• Revisors erklæring 

o Mulighed for MNE nr. i revisors erklæring 

• Noter: 

o Valuta under årstal på noterne 

 

 

4.2 Virksomheder 
 
 

• Anvendt regnskabspraksis 

o Fjerne ordet ’mellem’ i §78 undtagelse 
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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. 


