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2 Nyheder til Årsafslutning 2018.5
Årsafslutning 2018.5 indeholder:

Virksomhedsregnskab:
•
Tilføjet linje i posttypeinddelingen til ”Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets
udløb”
•
Tilføjet yderligere kontroller for krydstjek af PDF-fil og XBRL-fil
•
Tilpasset rækkefølge i ISA700Kocern
•
Tilpasset intervaller klasse A til BusinessPoint
•
Andelsboligforening
o Tilpasset noterne for beregning af andelsværdi til at beregne med 9 decimaler
frem for 2
o Tilføjet Revisors CVR-nummer til stamoplysninger
o Tilføjet yderligere automatiske beregninger til noten for ’Nøgleoplysninger’
o ”Vis kolonne” tilføjet i note for ’Prioritetsgæld inkl. finansielle instrumenter’
Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):
•
Automatisk notehenvisning i kapitalforklaring ved tilvalg af note
•
Formatændring på summer i ’Regnskabsoplysninger’ og ’Virksomhedsresultat’
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3 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 2018.4
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2018.3
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2018.2
Nyheder og vejledning til Årsafslutning 2018.1
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4 Virksomheder
4.1 Tilføjet linje til ”Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets
udløb”
For at tilgå denne tilpasning i posttypeinddelingen, skal Taksonomien for 2017 indsættes via ’Opret
regnskab’ på resultatopgørelsen. Herefter oprettes en efterpostering, og de nyoprettede konti linkes op til
linjerne under ’I tilknytning til resultatdisponering’ som vist nedenfor. XBRL-tagget ligger på den første
linje, hvilket også er den linje som vises i rapporten i standarden.

4.2 Tilføjet yderligere kontroller for krydstjek af PDF-fil og XBRL-fil

I version 2018.5 er der tilføjet en kontrol som krydstjekker på linjerne i pdf-dokumentet og XBRL-filen.
Denne kontrol sikrer, at der er overensstemmelse imellem resultat, aktiver og passiver i henholdsvis
XBRL-filen og posttypeinddelingen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at såfremt funktionen ’åbn dokument for redigering’ er aktiveret,
kan fejlkontrollen ikke kontrollere herpå.

4.3 Rækkefølgen i revisionserklæringen til koncern er tilpasset

Afsnittet ’Udtalelse om ledelsesberetningen’, som er flyttet således at det står efter afsnittet ’Revisors
ansvar’. Dette er i overensstemmelse med rækkefølgen i FSRs revisionserklæring.
For at få den nye rækkefølge i erklæringen skal der klikkes på ’Opret årsregnskab…’, koncern skal vælges
og revisionserklæringen indsættes.

4.4 Tilpasset intervaller klasse A til BusinessPoint

I version 2018.4 var der overlappende intervaller på kapitalindestående person 2 – 10. Dette er korrigeret
til denne version. Det betyder at der igen kan overføres data til BusinessPoint, hvis man har licens til
Årsafslutning professionel.
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4.5 Andelsboligforening
1.1.1

Tilpasset noterne for beregning af andelsværdi til at beregne med 9 decimaler

Nederst i noterne for beregning af andelsværdi til kostpris, handelsværdi og offentlig
ejendomsvurdering, fremgår en tabel som viser fordelingen af andelsværdien på typer af andele.
Denne er fra version 2018.5 korrigeret til at beregne med flere decimaler for at sikre en mere korrekt
beregning.

1.1.2

Tilføjet Revisors CVR-nummer til stamoplysninger

For at tilgå CVR-nummeret i stamoplysningerne skal der via ’Opret regnskab’ indsætte et nyt element på
stamoplysningerne.

1.1.3

Tilføjet yderligere automatiske beregninger til noten for ’Nøgleoplysninger’

Der er foretaget korrektioner til K1, M1, M2, M3 og P således de beregnes automatisk.
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1.1.4

’Vis kolonne’ tilføjet i note for ’Prioritetsgæld inkl. finansielle instrumenter’

Der er indsat mulighed for selv at råde over hvilke kolonner som skal på udskriften i denne note. Dette
tilgås ved at opdatere noteskabelonen.

4.6 Overførsel af regnskabstal til Skat Nova
I version 2018.4 blev tallet ’Årets resultat’ ikke overført til Skat Nova, ved anvendelse af
importfunktionen. Det er rette således at tallet nu kommer med over. Det kræver dog at
Årsafslutningsfiler oprettet i version 2018.4 åbnes i version 2018.5 og gemmes. Herefter kan tallene
importeres i Skat Nova.
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5 Indkomst- og formueopgørelse
5.1 Automatisk notehenvisning i kapitalforklaring ved valg af note
Det i version 2018.5 er ikke længere nødvendigt både at sætte notehenvisning ind i kapitalforklaringen
og vælge noten i noteoversigten.
Notehenvisningen kommer derimod automatisk med i kapitalforklaringen, når en note til
kapitalforklaringen tilvælges i noteoversigten.

5.2 Nyheder der først virker med Skat Nova 2018.1

Der er foretaget rettelser og oprettet nye noter og stamoplysninger i version 2018.4, som først virker
korrekt med version 2018.1 af Skat Nova som releases sammen med version 2018.5 af Årsafslutning.
For at få noterne med og opdateret med ændrede linjer, skal noter opdateres.
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Herved opdateres bl.a. så den nye note med sammenligningstal er tilgængelig og den eksisterende er
tilrettet med ny linjer.
For at få stamoplysninger med på særskilt side i indkomst- og formueopgørelsen skal stamoplysninger
vælges under opret regnskab.

Stamoplysninger skal herudover tilvælges i indstillinger til rapport for at komme med i udskriften.
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Følgende virker fra version 2018.1 af Skat Nova:

5.2.1

Opgørelse af skat note med sammenligningstal

Der er oprettet nye noter til person 1 og 2 samt en fællesnote opdelt per person med sammenligningstal.
Noten er valgt som standard.
Beregnet skat i noten svarer til den beregnede skat i Skat Nova, og stemmer til beregnet skat for hver
person i kapitalforklaringen.

Beregnet skat stemmer til kapitalforklaringen
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Beregnet skat for året stemmer for begge år til noten opgørelse af skat med sammenligningstal.
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5.2.2

Ændring i eksisterende opgørelse af skat note

Der er ændret på rækkefølgen af linjerne i noten, samt tilføjet nye linjer.

5.2.3

Stamoplysninger

Ny side der viser stamoplysninger i rapporten. Alle oplysninger der skal med på siden skal indtastes i
basisoplysninger i Skat Nova.
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5.2.4

Der er tilføjet to nye linjer i noten ’Underskud til fremførsel’

Aktietab vedrørende noterede og unoterede aktier er nu med i noter med uudnyttede underskud. Noten
er rettet så det kun er linjer med tal der udskrives nu. Tidligere blev alle nullinjer også vist hvis noten var
valgt.
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5.3 Formatændring på summer i ’Regnskabsoplysninger’ og
’Virksomhedsresultat’
Der er foretaget ændringer af formaterne på summerne i ’Regnskabsoplysninger’ og ’
Virksomhedsresultat’
Det bevirker at layout på summerne kan formateres særskilt.
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6 Årsafslutning - Produktinformation
6.1 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.

6.2 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.

6.3 Faglighed

Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende
regnskabslovgivningen og god regnskabsskik.
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6.4 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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