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Nyheder til Årsafslutning 2018.2 

 

Årsafslutning 2018.2 indeholder: 

 

 

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 Indkomst- og formueopgørelse 

2.1  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. 
 

2.2 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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3 Ændringer i Årsafslutning 2018.2 

 

3.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab) 
 

• Revisors erklæring 

o Mulighed for MNE nr. i revisors erklæring 

• Noter: 

o Valuta under årstal på noterne 
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4 Årsafslutning - Produktinformation 

4.1 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. 
 

4.2 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. 
 

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

4.4 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. 


