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2 Nyheder til Årsafslutning 2018.6 

 

Årsafslutning 2018.6 indeholder: 

 

 

 

Generelt: 

• Højrestilling 

• Ensartet layout  

 

 

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):   

• Mulighed for at ændre noterækkefølge 

• Afkast i værdipapirnoter, ændret hvornår kolonner vises. 

• Nye noter til kapitalforklaring og tilføjet notehenvisning til opgørelse af skat noter 

• Notehenvisning i kapitalforklaring kommer automatisk med hvis noten er valgt 

• Nyt afsnit/linje i kapitalforklaring under skatter 

• Tilpasse ’Stamoplysninger’  

• Virksomhedsudskrifterne, virksomhedsresultat, regnskabsoplysninger samt VSO og KAO 

udskrifter er ’automatiseret’ så visning svarer til valgt udskrift i opret regnskab. 

• Ekstra felter i regnskabsoplysninger tilføjet i Skat Nova er tilføjet i udskrift. 

• Egenkapitalbevægelser for virksomheder i regnskabsoplysninger er nu med i udskrift. 

• Ekstra felt i VSO udskrift tilføjet i Skat Nova er tilføjet i udskrift. 

• Diverse fejlrettelser 
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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 2018.5 
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 
 
 

  

http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/manual.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/WEB%20FAQ/%C3%85rsafslutning%20FAQ/Teknik%20&%20Installation/Hvordan%20installerer%20jeg%20programmet/Standard%20installationsvejledning.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_5.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_4.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_3.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_2.pdf
http://software.wolterskluwer.dk/aarsafslutning/dokumentation/VejledningAarsafslutning2018_1.pdf
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4 Generelt 

4.1 Højrestilling 
Hvis man vælger at lave en rapport uden sammenligningstal, vil kolonnen med indeværende års tal blive 
højrestillet, således at kolonnen vil stå helt til højre på siden. 
 
Fravalg at sammenligningstal foretages under ’Indstillinger til rapporter’ 

 
 
Herefter vil alle talkolonner med indeværende års tal være højrestillet. Dette gælder indkomstopgørelse, 
resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. 

 
 
Hvis man har et regnskab, hvor der er fravalgt sammenligningstal, og som er gemt i en ældre version af 
Årsafslutning end 2018.6, vil indkomstopgørelse/resultatopgørelse og balance blive højrestillet så snart 
regnskabet åbnes i version 2018.6, mens de øvrige elementer fx pengestrømsopgørelse og noter, skal 
opdateres før de bliver højrestillet. 
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4.2 Ensartet layout 
Alle rapporter som generes fra Årsafslutning er gennemgået og tilpasset i forhold til bl.a. top margen, 
hvilket resulterer i, at der er tilpasset i følgende elementer i Årsafslutning: 
 
Årsrapport/Personligt regnskab: 

• Samlingsdokument 

• Godkendelsespåtegning 

• Påtegninger og erklæringer 

• Stamoplysninger 

• Beretninger 

• Hoved- og nøgletal 

• Anvendt regnskabspraksis 

• Supplerende beretninger 
 

Specifikationshæfte: 

• Samlingsdokument 

• Bilag 

• Anvendt regnskabspraksis 
 
Dette opdateres ved at hente nyheder eller indsætte elementerne via ’Opret regnskab.’ Såfremt der kun 
indsættes ét element af de ovenstående, benævnte elementer, vil denne have en anden margen, hvorfor 
det er vigtigt, at være opmærksom på dette.   
 
Ændringerne medfører at margenerne generelt i rapporten (med undtagelse af indholdsfortegnelsen) er 
ændret til:  
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4.3 Masterstyret visning af valuta 
Vi har tilføjet mulighed for at masterbruger kan bestemme om der skal vises valuta i rapporten eller ej. 
Det kræver at man er logget ind som master før man kan foretage dette valg. 
 
Når man er logget ind som master, klikkes på menuen ’Værktøj’ og der vælges ’Indstillinger’ 

 
 
I vinduet der fremkommer klikkes på fanen ’Udskrift’. Her kan master bestemme de udskriftsvalg som 
normalt foretages under ’Indstillinger til årsrapporten…’ Hvis disse indstillinger sættes af 
masterbrugeren, vil den almindelige bruger ikke kunne vælge anderledes under ’Indstillinger til 
årsrapporten’, da disse valg vil være låst. 
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5 Indkomst- og formueopgørelse 

5.1 Ændre noterækkefølge 
For at få adgang til at ændre noterækkefølgen skal man klikke på den lille pil ved siden af nodeikonet, og 
vælge ’Rediger noterækkefølge’ 
 

 
 
I vinduet der fremkommer fjernes fluebenet ud for ’Nummerer noter automatisk’ 
Herefter kan man via knapperne ’Flyt op’ og ’Flyt ned’ ændre noternes placering i forhold til hinanden. 
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Når fluebenet er fjernet og der er klikket ’Luk’ er det også muligt at ændre rækkefølgen på noterne 
direkte i noteoversigten. 
 
 
 

 
 
Når man tilvælger en ny note ved at flytte den fra venstre side til højre side af vinduet, vil noten blive 
placeret i bunden af listen over noten, og IKKE hvor den normalt vil passe ind i rækkefølgen. 
 
Hvis man efterfølgende sætter fluebenet ’Nummerer noten automatisk’ igen, vil noterækkefølgen blive 
ændret så den følger rækkefølgen i indkomstopgørelsen og balancen. 
 

 
 
NB: Når der er ændret på noterækkefølgen er det ikke herefter muligt at tilvælge eller fravælge oprettede 
noter (højre side) uden at notenummereringen nulstilles igen.  
 
Vi arbejder på, til en senere release, at løse problemet med til- og fravalg af oprettede noter. Indtil dette 
er løst så anbefaler vi, at det sidste i gør, er at vælge noterækkefølgen.  
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5.2 Visning afkast i værdipapirnoter 
 
I værdipapirnoter er der 2 kolonner til afkast og en sumkolonne. I tidligere versioner blev sumkolonnen 
for et afsnit kun vist, hvis der var tal i både aktieindkomst og avance.  
 
Så f.eks. aktienoten så ud på følgende måde: 
 

 
Kolonnerne er nu afhængig af, hvilke kolonner der vises i hele noten. Så hvis der er andre afkast for 
enten personen selv eller ægtefællen så vises nul i kolonnerne, således at kolonnerne er placeret under 
hinanden. 
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5.3 Nye noter i kapitalforklaringen og ny notehenvisning 
 
Der er oprettet følgende noter der kan vise bevægelser i kapitalforklaringen. 
 

 
 
Herudover er der nu kommet notehenvisning til opgørelse af skat noten fra kapitalforklaringen, 
opgørelse af skat noten viser den beregnede skat for året, som stemmer til kapitalforklaringen. 
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Beregnet skat stemmer til noten opgørelse af skat. Opgørelse af skat noten viser også årets rest- eller 
overskydende skat, der er afsat sammen med evt. skyldig restskat fra tidligere år. Summen af skyldige 
skatter stemmer til balancen. 
 

 
 

5.4 Notehenvisning i kapitalforklaring er med, hvis noten er valgt 
 
I versioner før 2018.5 skulle noter til kapitalforklaringen både vælges i noteoversigten og herefter vælges 
igen i kapitalforklaringen ved, at klikke på den blå node ud for linjen i kapitalforklaringen.  
 

 
 
Nu skal noten kun vælges i noteoversigten. Så kommer notehenvisningen automatisk med.  
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5.5 Nyt afsnit/linje i kapitalforklaringen 
 
Det er i Skat Nova blevet muligt at lave en korrektion i privatforbrugslisten, hvor modposten er placeret 
i personlige skatter. 
 
Derfor er der oprettet en tilsvarende linje i kapitalforklaringen i årsafslutning. 
 
Her ses hvor tal til linjen kommer fra i Skat Nova. 
 

 
 
 
Tal overføres til følgende linje i kapitalforklaringen i årsafslutning: 
 

 
Der kan vælges anden tekst og specifikationsgrad i oplysninger til rapport i kapitalforklaringen, hvis der 
er specificeret yderligere i Skat Nova. 
 

  



   

  
  

 Side 14 af 27 

 

Årsafslutning 2018.6 
Nyheder og vejledning  

 

5.6 Tilpasning i stamoplysninger 
I stamoplysninger er følgende punkter tilføjet: 

o Person 
o Cpr nr. 
o Indkomståret 

o Revisor 
o CVR nr. 
o Telefon nummer 
o Hjemmeside 

o Pengeinstitut 
o CVR nr. 
o Telefon nummer 
o Hjemmeside 
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5.7 Virksomhedsudskrifter  
De 4 udskrifter, der kan vælges, hvis der er oprettet virksomhed i Skat Nova, er nu afhængige af det valg, 
der er foretaget under opret regnskab. 
 
Hvis der er valgt udskrift for person 1, vises kun kolonner hvor person 1 har tal.  
Så som udgangspunkt er alle virksomhedsudskrifter for det aktuelle valg i opret regnskab valgt. Så hvis 
person 1 har 3 virksomheder er alle 3 virksomheder vist, det er stadig muligt herefter at klikke f.eks. 1 af 
virksomhederne væk hvis den ikke ønskes vist. 
 

 
 
 

5.8 Nye felter i regnskabsoplysninger  
Der er tilføjet ekstra felter i regnskabsoplysninger, der kan udskrives, svarende til de felter, der er 
oprettet i Skat Nova version 2018.3. Alle værdier til felterne overføres fra Skat Nova og skal indtastes 
her. Der henvises til releasevejledning til Skat Nova 2018.3 for beskrivelse af felter, der er oprettet. 
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5.9 Regnskabsmæssig egenkapital med i regnskabsoplysninger 
Den regnskabsmæssige egenkapital og afstemningen er ændret i Skat Nova version 2018.3. De nye felter 
er beskrevet i releasevejledning til Skat Nova 2018.3.  
 
Egenkapitalafstemningen har ikke tidligere været med i udskriften af regnskabsoplysninger. Hele 
området er nu med i udskriften. Alle værdier til felterne overføres fra Skat Nova.  
NB. Det er kun muligt at udskrive området fra 2018 Skat Nova filer og fremadrettet. Tal fra Skat Nova 
filer fra 2017 og tidligere overføres ikke. 
 

 
 

5.10 Ekstra felt i VSO udskrift  
Der er tilføjet en ekstra linje i VSO udskriften både i Skat Nova og i udskriften i årsafslutning. Linjen er 
virksomhedsskat af underskud, der er placeret i årets opsparede overskud. 
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5.11 Forside 
I nogle tilfælde kan man risikere, at forsiden bliver vist to gange i rapporten efter der er hentet nyheder. 
Vi anbefaler derfor at man indlæser en helt ny forside, via ’Opret regnskab…’ 
Alternativt kan man klikke på ’Oplysninger til rapporten’ og vælge ’Forside’. Her kan man fjerne 
fluebenet ud for den nederste ’Ægtefæller’. Så vil forsiden kun fremkomme en gang. 
  

 
 

5.12 Diverse fejlrettelser  
 

5.12.1 Opgørelse af skat noter  

Der er fjernet linjer over summer så der er en del færre linjer end tidligere. 
Fejl ved valg af valuta sammen med årstal er rettet. 

5.12.2 Notehenvisning til opgørelse af skat note i balancen slettet 

Der er i version 2018.5 henvist til opgørelse af skat noter i balancen, dette er ændret til, at der nu 
henvises fra kapitalforklaringen i stedet. Se punkt 6.3. 
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5.12.3 Tekst regnskabspraksis slettet 

Det er ikke muligt at indregne pensionsdeporter i balancen i indkomst- og formueopgørelsen, derfor er 
punktet fjernet som en valgmulighed i regnskabspraksis. 
 

 
 
 

5.12.4 Afkortet tekst i kapitalforklaringen 

En enkelt tekst var så lang, at den gik helt ud i notehenvisningskolonnen, den er afkortet. Tekst markeret 
med rødt er slettet. 
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5.12.5 Linjer over skattepligtig og samlet indkomst i indkomst er fjernet 

Der er fjernet ekstra linjer i indkomsten, således at layout er mere lig layout i virksomhedsregnskaber i 
årsafslutning. 
 
Tidligere udseende med linjer: 

 
 
Efter at nogle linjer er fjernet: 
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5.12.6 Regnskabsoplysninger ændring i standardvalg 

Kapitalforklaring i VSO udskriften i årsafslutning er i nye filer som udgangspunkt fravalgt. 
Der vil som oftest skulle indtastes kapitalreguleringer i øvrigt i Skat Nova for at afstemningen stemmer. 
 
Det er ikke tal vi pt. kan beregne ud fra indtastede virksomhedstal i Skat Nova, da det bl.a. er 
forskelsværdier for anlægsaktiver mellem sidste års tal og årets tal. 
 
Derfor har vi valgt at I skal tilvælge specifikationen i udskriften, hvis I ønsker den vist. 
 

 

5.12.7 Navn over regnskabsoplysninger 

Det er nu muligt at fravælge navn over virksomhedstal i regnskabsoplysninger. 
 

5.12.8  Format på en Sum i udskrift 

Tekster ud for summer i udskrift af regnskabsoplysninger er ændret 2 steder, så alle har samme format. 
 

5.13 Generel anbefaling 
Til denne version er der stort set ændret i alle sider, noter mv. Dette har været nødvendigt for at få 
ensrettet layout, og for at gøre højre-stilling ved fravalg af sidste års tal muligt. 
 
Normalt forsøger vi ved ændringer i programmet at lave det, så der ikke ses ændringer ved åbning af en 
gammel fil, før der vælges opdatering af den ene eller anden art. 
 
Nogle af vores rettelser til denne version, giver ændringer i udseende, når en eksisterende fil åbnes. Der 
sker ingen ændringer i tekster eller værdier. 
 
Der er ligeledes forskel på, hvordan de forskellige rettelser skal opdateres, for at komme med i 
fremtidige udskrifter. 
 
Herefter vil vi forsøge at give et overblik over, hvad der ændres automatisk, hvad der skal opdateres ved 
hent nyheder og hvad der skal opdateres ved at udskifte elementet i skabelonen under opret regnskab. 
 
 
 
 
 
 
 

Så vores anbefaling er, at hvis der ikke er mange specialtilretninger til indkomst- og formueopgørelsen så vil 
det i mange tilfælde være det hurtigste at oprette en helt ny fil og herefter tilrette notevalg og sideskift. 
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Følgende områder kommer automatisk med og vil evt. give ændringer i tidligere oprettede regnskaber. 
a. Punkt 4.1 højrestilling ved fravalg af sidste års tal i indkomst og balance 
b. Punkt 5.2 vedrørende afkast i værdipapirnoter 
c. Punkt 5.7 virksomhedsudskrifter 
d. Punkt 5.1 ændre noterækkefølge kommer automatisk med, men ændrer ikke noget da det ikke har 

været en valgmulighed tidligere. 
e. Punkt 5.4 notehenvisning i kapitalforklaringen, også notehenvisning jf. punkt 5.3 kommer 

automatisk med. 
 

Følgende områder skal opdateres ved at hente nyheder (der er rigtig mange): 
a. Punkt 4.1 højrestilling af alle noter 
b. Punkt 4.2 tilpasning af afstande øverst på sider. 
c. Punkt 5.12.3 ændring anvendt regnskabspraksis 
d. Puntk 5.6 tilpasning af stamoplysninger 
e. Punkt 5.8 og 5.9 nye felter regnskabsoplysninger 
f. Punkt 5.10 ekstra felt i VSO udskrift 
g. Punkt 5.12.1 opgørelse af skat noter  
h. Punkt 5.12.4 afkortet tekst 
i. Punkt 5.12.6 ændring standardvalg af kapitalforklaring i regnskabsoplysninger 
j. Punkt 5.12.7 navn over regnskabsoplysninger 
k. Punkt 5.12.8. afstand i note og format sum i udskrift. 

 
l. Puntk 5.11 forside der oprettes dobbelt, her vil fejl opstå hvis filen er fra versioner der er før 

2018.4. Dvs. filer fra foråret 2018 og tidligere. 
 
Følgende skal opdateres ved i noteoversigten at vælge opdater noter: 
 

a. Punkt 5.3 nye noter til kapitalforklaringen, og evt. nye opgørelse af skat noter, hvis de ikke er 
opdateret i version 2018.4 eller 5 af årsafslutning.  

 
 
Følgende områder skal opdateres ved at udskifte elementet i skabelonen under opret regnskab: 

a. Punkt 5.5 nyt afsnit i kapitalforklaringen skal opdateres ved at udskifte elementet balance  
b. Punkt 5.12.5 linjer i indkomster, her skal opdateres ved at udskifte elementet ’Resultatopgørelse’ 
c. Punkt 5.12.2 henvisning til opgørelse af skat noten, elementet balance udskiftes. 

 
 
Som det ses, skal der typisk foretages 3 opdateringer for at få alt med. 
Først hentes nyheder: 
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Herefter opdateres noter: 
 

 
 
Til slut udskiftes elementer, husk at vælge om der er tale om et regnskab fælles for ægtefæller eller for 
person 1 eller 2. 
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6 Ændringer vedr. skabeloner i Årsafslutning 2018.6 

 

6.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab) 
 

• Ændret layout  

• Ændringer i Stamoplysninger 
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7 Årsafslutning - Produktinformation 

7.1 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. 
 

7.2 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. 
 

7.3 Faglighed 
Årsafslutning sikrer kvaliteten af den faglige opdatering af din regnskabsmodel i henhold til gældende 
regnskabslovgivningen og god regnskabsskik.  
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7.4 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. 


