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Afslutning af regnskabsår 

Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der 

vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder 

inde i det nye regnskabsår. 

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: 

1 Almindelig månedsafslutning med fakturering, kostprisregulering m.m. 

2 Åbning af nyt regnskabsår. 

3 Afslutning af gammelt regnskabsår, når de sidste bilag vedrørende det 
gamle regnskabsår er bogført, og gerne før. Gammelt regnskabsår 
skal helst afsluttes før du udskriver den første balance i det nye 
regnskabsår, da der ellers vil blive medtaget saldi fra gammelt år i år-

til-dato-tal. 

4 Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat til 
resultatopgørelseskonto i balancen. 

Hvis der kommer efterposteringer til det gamle regnskabsår efter at 

resultatet er overført, kan disse poster stadig bogføres i det gamle 

regnskabsår. Så skal du blot huske at gentage punkt 3 (kan gentages 

flere gange, såfremt der er behov herfor). 

Åbning af nyt regnskabsår 

 

Før du går i gang skal du kontrollere status på eksisterende 

regnskabsperioder. Det gør du under Økonomistyring – Opsætning – 

Regnskabsperioder: 
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Her er 2014 det eneste åbne regnskabsår (2014 er det gamle 

regnskabsår). 

For at åbne næste regnskabsår – 2015 – skal du gøre følgende: 

Klik på funktionsknappen Nyt år, herved fremkommer følgende vindue: 
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I feltet Startdato indtastes den første dag i det nye regnskabsår. 

I feltet Antal perioder indtastes det antal perioder, der skal være i det nye 

regnskabsår, f.eks. antal måneder. 

I feltet Periodelængde indtastes ved hjælp af en datoformel længden af 

hver periode, f.eks. 1M = 1 måned, 3M = 3 måneder. 

Klik OK for at oprette det nye regnskabsår. 

I eksemplet oprettes regnskabsåret 2015, som starter 1. marts 2015 og 

som består af 12 måneder. 

 

Det nye regnskabsår kan nu ses under Økonomistyring – Opsætning – 

Regnskabsperioder: 

 

Før du kan bogføre i det nyoprettede regnskabsår skal du huske at åbne 

for den tilladte bogføringsperiode, så bogføring er tilladt i det nyt år. 
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Gå ind under Økonomistyring – Opsætning – Regnskabsopsætning: 

 

Felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til bestemmer den periode, der 

er åben for bogføring. Hvis felterne er tomme er der ingen datomæssig 

begrænsning for bogføring. 

Hvis der anvendes Navision adgangskontrol, kan der opsættes individuel 

bogføringsperiode pr. bruger under Opsætning – Programopsætning – 

Brugere - Brugeropsætning. 

Afslutning af gammelt regnskabsår 

 

Det gamle regnskabsår afsluttes under Økonomistyring – Opsætning – 

Regnskabsperioder. Klik på en vilkårlig linie: 
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Klik derefter på knappen Afslut år, herved fremkommer følgende 

tekstboks: 

 

Kontroller, at det er det korrekte regnskabsår, du er ved at afslutte. Klik 

Ja, hvis det er det korrekte år, herved afsluttes året. 

Hvis det ikke er det korrekte år, skal du klikke nej. 

Bemærk at man ikke kan genåbne et regnskabsår, når det først er 

afsluttet. 

Dette indebærer at der ikke længere kan slettes eller oprettes perioder i 

året. 

Under Økonomistyring – Opsætning – Regnskabsperioder kan du nu se, 

at alle perioder i det gamle år er lukket: 
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Selvom perioderne er lukkede kan der stadig bogføres i det gamle 

regnskabsår, såfremt der under Økonomistyring – Opsætning – 

Regnskabsopsætning er åbent for bogføring i perioden (felterne Bogføring 

tilladt fra / til). 

Alle poster der bogføres i gammelt år efter lukning af regnskabsåret vil 

automatisk blive mærket som efterposteringer, så de nemt kan 

identificeres. F.eks. kan man i en posteringsoversigt sætte filter på feltet 

Efterpost og derved kun få vist efterposteringerne. 

Nulstilling af driftsresultat og overførsel af resultat 

 

Sidste trin i årsafslutningen er at nulstille driftsresultatet i det gamle 

regnskabsår samt overføre resultatet til en resultatkonto under 

egenkapitalen. Nulstillingskørslen kan kun udføres efter at regnskabsåret 

er afsluttet. 

Gå ind under Økonomistyring – Finans - Periodiske aktiviteter - 

Regnskabsår - Nulstil resultatopgørelse: 
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I feltet Regnskabsårets slutdato skal du angive den sidste dato i det 

afsluttede regnskabsår. 

I feltet Finanskladdetype skal du vælge typen GENERELT. 

I feltet Finanskladdenavn skal du angive navnet på den finanskladde, 

hvori udligningsposterne fra nulstillingen skal placeres.  

Tryk evt. F6 for at få en oversigt over de kladdenavne, der er oprettet. 

Opret evt. et specielt kladdenavn til brug for årsafslutningen. 

I feltet Bilagsnr. skal du angive ønsket bilagsnummer for 

nulstillingsposterne. Hvis der på den kladde, du har valgt at anvende, er 

angivet en nummerserie, vil næste bilagsnummer herfra automatisk blive 

foreslået. 

I feltet Resultatkonto skal du vælge den finanskonto, som driftsresultatet 

overføres til. Tryk evt. F6 for at se en finanskontooversigt. 

I feltet Bogføringsbeskrivelse kan du skrive den bogføringstekst, som 

posterne skal forsynes med. Som standard foreslås Nulstil 

resultatopgørelse. 

Nederst i bestillingsbilledet er der mulighed for at markere feltet Nulstil 

pr. konc. virksomhedskode. Her kan du vælge, om der skal dannes en 

post for hver koncernvirksomhedskode i en finanskonto. Hvis du ikke 

markerer afkrydsningsfeltet, oprettes der kun én post for hver konto. 

Anvendes kun ved inter company/koncernregnskab. 
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Hvis du markerer feltet skal du vælge pr. hvilke(n) dimension(er), der skal 

dannes udligningsposter pr. finanskonto. 

 

Feltet dimensioner anvendes hvis der skal nulstilles pr. dimension 

(anvendes der globale dimensioner skal disse nulstilles). Vælges ved at 

klikke på knappen med de tre prikker i højre side af feltet Dimensioner. 

Herved fremkommer et valgbillede som følgende: 

 

Marker de dimensioner, du ønsker at få dannet nulstillingsposter til pr. 

finanskonto ved at klikke i kolonnen Markeret. Tryk OK for at overføre 

dine valg til foregående skærmbillede. 

Det udfyldte skærmbillede ser nu således ud i vort eksempel: 
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Dimensionen maskine skal aldrig nulstilles a.h.t. økonomioversigt. 

I eksemplet er der valgt dannelse af nulstillingsposter pr. afdeling pr. 

konto. 

Klik på OK for at starte nulstillingskørslen og danne posteringer i 

finanskladden ÅRSAFSLUT, som vi har valgt at anvende i eksemplet. Alle 

poster forsynes med regnskabsårets ultimodato. 

Når kørslen er afviklet finder du de dannede poster under Økonomistyring 

– Finans – Finanskladder, i det kladdenavn du har angivet ved opstart af 

kørslen: 
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Ved nulstillingen er der blevet dannet følgende poster: 

1 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og 
der ikke anvendes dimensioner: 
- en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) for hver finanskonto 
med typen Resultatopgørelse. 
- en resultatkontopost (= summen af de nulstillede kontis saldi). 

2 Hvis du ikke har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode, og 
der anvendes dimensioner: 
- en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. dimension pr. 
finanskonto med typen Resultatopgørelse. 
- en resultatkontopost pr. dimension (= summen af de nulstillede 
kontis saldi). 

3 Hvis du har markeret Nulstil pr. konc. virksomhedskode og valgt 
dimension(er): 
- en nulstillingspost (saldo med modsat fortegn) pr. konc. 
virksomhedskode pr. dimension pr. finanskonto med typen 
Resultatopgørelse. 
- en resultatkontopost pr. konc. virksomhedskode pr. dimension (= 
summen af de nulstillede kontis saldi pr. dimension). 

Nederst i kassekladden kan du se det beløb, der vil blive bogført på 

resultatkontoen. Du kan evt. tilføje flere linier, f.eks. hvis du ønsker at 

fordele resultatet på flere forskellige konti. 

 

Før bogføring kan du udskrive kassekladden ved at klikke på 

funktionsknappen Kontroller: 
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Når du har kontrolleret, at alt ser ud til at være i orden, skal du klikke på 

funktionsknappen Bogfør eller Bogfør og udskriv.  

Klik Ja på den efterfølgende meddelelse: 

 

Herefter er driften nulstillet og årets resultat overført til balancen. 

Bemærk at en nulstilling ikke kan fortrydes. Hvis du ved en fejl kommer til 

at bogføre nulstillingen kan du kun rette det ved manuelt at bogføre 

rettelsesposter på alle berørte driftskonti samt på den konto, hvor 

resultatet af nulstillingen blev bogført ind. Det kan derfor være 

hensigtsmæssigt at anvende enslydende bilagsnr. 

 

Nulstillingen vil fremgå af de enkelte konti, og du har også mulighed for at 

se de bogførte poster under Økonomistyring – Finans – Oversigt – 

Journaler: 

 

Marker den ønskede journal (ligger nederst i oversigten), klik på 

funktionsknappen Finansposter for at få en oversigt over de bogførte 

poster: 
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Som det fremgår af skærmbilledet ovenfor bliver nulstillingsposterne 

bogført på regnskabsårets ultimodato, i eksemplet U28-02-15.  

Dette bevirker at man ved at sætte datofilter på f.eks. den alm. 

finansbalance kan holde nulstillingsposterne udenfor, eller man kan vælge 

at medtage dem ved at angive perioden 01-03-14..U28-02-15. 

På samme måde kan man ved at sætte datofilter i kontoplanen se 

resultatopgørelse og balance pr. 28-02-15. 

Gå ind under Økonomistyring – Finans – Kontoplan. Tast Ctrl + Shift + F3 

for at få vist felterne ’Begræns totaler til:’ øverst i billedet. Indtast datofilter 

som vist her: 

 

Herved holdes nulstillingsposterne udenfor. 

Efterposteringer 

Selvom du har lukket for et regnskabsår og nulstillet driftsresultatet kan du 

fortsat bogføre efterposteringer, når blot bogføringsperioden er åben. 
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Posteringerne bogføres som normalt og vil automatisk blive markeret som 

efterposteringer. 

Du skal så blot huske at foretage nulstillingskørslen igen – dette gøres på 

nøjagtig samme måde som den egentlige nulstilling. 

På denne måde kan man bogføre og nulstille efterposteringer lige så ofte, 

man ønsker det. 

Husk derfor at lukke for bogføringsperioden i det gamle 

regnskabsår, når alt er færdigbogført (under Økonomistyring – 

Opsætning - Regnskabsopsætning), således at der ikke bogføres i 

gammelt år ved en fejl. 


