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2 Nyheder til Årsafslutning 2019.2
Årsafslutning 2019.2 indeholder:

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):
•
Overførsel fra Skat Nova 2019
•
Nye felter/linjer i regnskabsoplysninger
•
Fejlrettelse visning i KAO udskrift
•
Fejlrettelse felt VSO udskrift
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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 2019.1
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 Overførsel fra Skat Nova 2019
Årsafslutning kan nu modtage data fra Skat Nova 2019 således at der kan udarbejdes indkomst- og
formueopgørelser.
Nye felter oprettet i Skat Nova 2019 overføres ikke til tidligere versioner af programmet. Men det er
muligt at overføre fra Skat Nova 2019 til Årsafslutning version 2019.1. Hvis der er tale om felter der ikke
er ændret imellem de 2 versioner.

4.2 Regnskabsoplysninger nye linjer
Der er oprettet, slettet og ændret i felter i høj specifikation i Skat Nova. Det drejer sig om følgende
felter. De er tilsvarende oprettet i regnskabsoplysninger i Årsafslutning.

4.2.1

Skattemæssig resultatopgørelse

Felterne ”Private andele” og ”Korrektion heraf”, der blev indsat i Skat Nova 2018 som en
overgangsløsning, er nu slettet. Men de ses stadig i udskriften i Årsafslutning, da felter kan være
relevante ved udskrift af filer fra tidligere år.

Side 4 af 9

Årsafslutning 2019.2
Nyheder og vejledning

Feltet ”ikke fradragsberettigede låneomkostninger” er flyttet fra at være en korrektion af det ordinære
resultat, til at være en korrektion til kapitalposteringer. Men felter er ikke ændret placeringsmæssigt i
udskriften i Årsafslutning.

4.2.2

Skattemæssige balance

Vi har tilføjet 3 nye felter.
”Ejendomme, ovf. fra indtastede ejendomme”, ”Korrektion af gæld på lån, der ikke er indberettet til
Skat” og ”Korrektion af øvrige gældsforpligtelser” skal sikre, at de indtastede korrektioner kan relateres
til de specifikke poster i den regnskabsmæssige balance.
Ejendomme og Ejendomme, ovf. Fra indtastede ejendomme summeres og vises i en linje i udskrift af
regnskabsoplysninger i Årsafslutning.
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4.2.3

Afstemning af regnskabsmæssig egenkapital

I forhold til Skat Nova 2018.6 har vi i Skat Nova 2019 valgt at vise tilbageførsel af bogførte private
andele specifikt i afstemningen. Feltet er også oprettet i regnskabsoplysninger i Årsafslutning.
Vi har desuden fjernet feltet ”Private andele”, der i de seneste 2018 versioner ikke har været et
indtastningsfelt.
Begge felter vil dog fremgå i Årsafslutning, idet det skal være muligt at udskrive regnskaber både for året
og for tidligere år. Tal kan ikke indtastes men overføres altid fra Skat Nova.

4.3 Fejlrettelse visning i KAO udskrift
Der er rettet en fejl i visning af overskrift og sum i KAO udskriften i Årsafslutning.
Hvis der er tal i nogle felter, men summen giver nul, så blev overskrift og sum ikke vist i
kapitalafkastgrundlag ultimo, men kun primo. Det er rettet. Således at ultimo vises på samme måde som
primo.
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4.4 Fejlrettelse manglende overførsel til VSO udskrift
Der er rettet en fejl i VSO udskriften i Årsafslutning, feltet markeret nedenfor blev ikke overført fra Skat
Nova. Det er rettet, så nu overføres tallet, hvis det fremgår i Skat Nova.
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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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