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Nyheder til Årsafslutning 2018.1
Årsafslutning 2018.1 indeholder:

Indkomst- og formueopgørelse (Personligt regnskab):

Nye formater på følgende:
o Kapitalforklaringen
o Noter
o Virksomhedsskatteordningen
o Kapitalafkastordningen
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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 2017:
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
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2 Indkomst- og formueopgørelse
2.1 Format

Der har tidligere ikke været konsistens i hvilke formater der er anvendt i der forskellige noter i indkomstog formueopgørelsen. Vi har derfor ensrettet formaterne således at det bliver nemmere at tilpasse layout,
her menes skrifttyper og streger. Der er oprettet nye formater i formatpakken ’Standard’ og ’Classic’
Følgende områder har fået ensartet formatet:





2.1.1

Kapitalforklaringen
Virksomhedsskatteordningen
Kapitalforklaringen
Noter, med undtagelse af frinoter
Standard formatpakke

Hvis du anvender vores standard formatpakke og ønsker at fortsætte med det format, skal du ikke
foretage dig noget. Du kan arbejde videre som vanligt.

2.1.2

Egen formatpakke

Hvis du anvender egen formatpakke skal denne tilpasses. Når din egen format pakke ikke er tilpasset vil
du opleve at noterne ikke bliver vist i udskriften.
Grunden til at noterne ikke bliver vist er, at de indeholder nogle nye formater, som ikke eksisterer i egen
formatpakke. De manglende formater tilføjes ved at opdatere.
Din egen formatskabelon opdateres ved at klikke på menuen ’Format’ -> ’Opdatere formatpakke…’
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I vinduet der fremkommer gøres følgende:

1. Programmet har automatisk indsat stien til vores standard hvor de manglende formater kan
kopieres fra.
2. Næste linje viser den formatpakke, som skal opdateres.
3. Klik på knappen ’ Find fil’ og vælg den format pakke der skal opdateres
4. Klik på ’Opdatere’

Når der klikkes på ’Opdatere’ vil formater fra formatpakken valgt i ”1” og som ikke allerede findes i
formatpakken valgt i ”2”, blive tilføjet denne. Eksisterende formater vil IKKE blive overskrevet.
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3 Ændringer i Årsafslutning 2018.1
3.1 Indkomst og formueopgørelse (Personligt regnskab)







Posttypeinddelingen:
o Layout på kapitalkonto 3 ændret
Kapitalforklaringen
o Nye formater
Noter:
o Nye formater på alle noter
o Stavefejl ændret i noten ’Sikkerhedsstillelser’
Virksomhedsskatteordningen
o Nye formater
Kapitalafkastordningen
o Nye formater
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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.
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