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2 Nyheder til Årsafslutning 2019.1
Årsafslutning 2019.1 indeholder:

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):
•
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 2018.6
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
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4 Indkomst- og formueopgørelse
4.1 Diverse fejlrettelser
4.1.1

Opgørelse af skat note med sammenligningstal, fælles

I version 2018.6 og 2018.5 var der en fejl i fælles noten for opgørelse af skat. Summer og totaler har
været korrekte, men hvis person 2 havde indeholdt AM-bidrag og person 1 ikke havde det så blev Ambidraget der er indholdt for person 2 ikke vist i udskrift.
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I noteoversigten ses at tal er korrekt overført fra Skat Nova, men bare ikke vist i udskriften.

Det blev i version 2018.6 rettet med en microopdatering.
Men hvis der i version 2019.1 åbnes en fil fra version 2018.5 hvor noten blev oprettet, eller fra 2018.6
før microopdatering. Så skal filen opdateres.
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4.1.2

Opgørelse af skat noter med sammenligningstal

Der er en linje hvor der kan indtastes manuelt, feltet blev låst ved indtastning og skulle for at kunne blive
rettet, hvis der var tastet forkert, åbnes for redigering, for at tal og tekst kunne tilrettes.
Feltet er nu åbent for redigering og låses ikke ved indtastning.

4.1.3

Linjeafstand i note investeringsbeviser i regnskab for person 2 ændret

Der manglede afstand mellem afkast som aktieindkomst og kapitalindkomst i noten for person 2, dette
er rettet.

4.1.4

Mindre tekstændring i VSO udskrift

Primo er fjernet fra udskrift ved den gule markering.

4.2 Tekst regnskabsoplysninger
Hvis der er bogført private andele som tilbageføres i den skattemæssige resultatopgørelse, for herefter at
blive specificeret i de nye felter til private andele, så sker der fra Skat Nova version 2018.5 dette at
resultat i egenkapitalafstemningen reguleres med de bogførte private andele der tilbageføres. Dette gøres
for at få egenkapitalafstemningen til at stemme.
I udskriften af regnskabsoplysninger i Årsafslutning vises forskellig tekst ud for resultat alt efter om der
er tilbageført bogførte private andele eller ikke. Således at det fremgår at det regnskabsmæssige resultat
er korrigeret for tilbageførslen.
Her er vist eksempel hvor der er tilbageført bogførte private andele:
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Her ses samme eksempel uden tilbageførsel:

NB: tekst kan ændres manuelt hvis det ønskes, ved at låse op for redigering af tekst.

4.3 Hvad skal der foretages for at få opdateret de enkelte rettelser?
Rettelser nedenfor er kun til denne release, hvis i åbner en fil fra sidste år og skal gøre den klar til
anvendelse til indkomst- og formueopgørelse for 2018 bedes i læse punkt 6.13 i vejledningen til version
2018.6, der indeholder en beskrivelse af opdateringer der skal foretages for at få alle de rettelser med der
kom i version 2018.6.

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.

Følgende områder kommer automatisk med og vil evt. give ændringer i tidligere oprettede regnskaber.
a. Punkt 6.1.2 Låst felt i noter opgørelse skat
b. Punkt 6.1.4. Tekstændring i VSO udskrift i kapitalafkastgrundlag primo.
c. Punkt 6.2 Tekst ”resultat” i regnskabsoplysninger
Følgende områder skal opdateres ved at hente nyheder eller opdatere noter:
a. Punkt 6.1.1 højrestilling af alle noter
b. Punkt 6.1.3 Afstand mellem afsnit i Investeringsbevis note for person 2.
Som det ses, skal der foretages 2 opdateringer for at få alt med.
Først hentes nyheder:

Side 7 af 10

Årsafslutning 2019.1
Nyheder og vejledning

Herefter opdateres noter:
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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.
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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.
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