Kursus emne:

Årsafslutning.

Undervisningstid:

9:00 – 16:30 (morgenmad fra kl. 8:30).

Formål:

At give deltagerne viden om, hvordan Årsafslutning er opbygget og fungerer.
Læring om brugen af Årsafslutning med alt fra oprettelse, import af
regnskabstal til den endelige rapportering.

Målgruppe:

Ny bruger, som ønsker at lære at bruge Årsafslutning, eller eksisterende
bruger, som ønsker at blive mere fortrolig med Årsafslutning.

Særlige
forudsætninger:

Indhold:

Have kendskab til de mest grundlæggende principper inden for
regnskabsaflæggelse samt have stiftet bekendtskab med programmet
Årsafslutning.
Kurset indeholder bl.a. følgende emner:
 Brugergrænsefladen og tankegangen i programmet.
 De forskellige moduler og integrationen til andre værktøjer.
 Generel opsætning på brugerniveau.
 Import af saldobalance og posteringer. Import fra fx. csv-fil, SIE,
C5Auditplus, Economics, Norriq.
 Oprettelse af regnskab. Intern og eksternt regnskab. Brug af
specifikationshæfte.
 Skift af bestanddele i regnskabet. Herunder korrekt valg af erklæring.
 Tilpasning af regnskabet.
 Oprettelse af noter.
 Xbrl-taksonomien og dens udvikling og indflydelse for regnskabsbruger.
 Fordele ved oprettelse af modelregnskab.
 Opgørelse af skattepligtig indkomst og skattemæssige specifikationer.
Fordele og ulemper alt afhængig af placeringen i
regnskab/specifikationshæfte.
 Slutprocedurer for kvalitetssikring af regnskabet.
 Udskrift af regnskab i udkast og på eget brevpapir.
 Indsættelse af billede og logo i regnskabet.
 Indsendelse af regnskab og formalia.
 Nyt regnskabsår.
 Opdatering af regnskabsfilen med automatiske nyheder fra Wolters
Kluwer.
 Ændring i firmastandarder og implementering af disse i eksisterende
kundefiler.
 Opdatering af regnskabsfilen i den situation der i egen firmastandard
ønskes anden skrifttype, forside mv.

Kursusform:

Foredrag og praktiske øvelser med anvendelse af Årsafslutning.

Hjælpemidler:

Undervisningen foregår på kursistens egen medbragte bærbare computer.
Det er ikke en forudsætning, at Årsafslutning ligger på egen computer, idet
undervisningen vil foregå på opkobling til virtuel server1 hos Wolters Kluwer.

Undervisere:

Medarbejder fra Wolters Kluwer Danmark A/S.

Forberedelse:

Ingen.

1

Det er en god ide at kontrollere brugerrettighederne på den medbragte computer for, om der kan ske opkobling til fjernskrivebord.
Konsulter evt. egen IT-konsulent – Wolters Kluwer Danmark A/S rådgiver ikke om opkobling til fjernskrivebord.
Opkobling til fjernskrivebord kræver Windows version, der opdateringsmæssigt understøttes af Microsoft.

