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1 I Årsafslutning kan man enten opdatere eller udskifte 

noter 

1.1 Udskiftning af notepakke 

Under ”opret regnskab” vælges ’Rapportskabeloner med XBRL’, og der klikkes på ’Næste’. I vinduet, der 

fremkommer, sættes flueben ud for ’Noter’, og der klikkes ’Opret’. Herved udskiftes alle noter med den 

valgte notepakke. Alle tilretninger og egne oprettede noter, f.eks. frinoter og skattemæssige specifikationer, 

overskrives med den valgte standard. 
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1.2 Opdater noter 

Noter kan opdateres, uden at egne tilretninger overskrives, ved at benytte følgende to metoder. 

 

1.2.1 Hent nyheder 

Under ”opret regnskab” vælges ’Hent nyheder til årsrapporten’, og der klikkes på ’Næste’ og herefter 

’Opdater’. Herved opdateres notepakken med alle de ændringer, der er foretaget i standard notepakken, 

siden sidste gang notepakken blev opdateret. Dette sker uden at egne tilretninger bliver overskrevet 

bortset fra, hvis egne tilretninger konflikter med tilretninger i standarden. 

 

1.2.2 Opdater notepakken 

Hvis der er tilføjet en helt ny standard note til notepakken, kan denne ikke hentes ved at ’Hente nyheder’. 

Her er det nødvendigt at opdatere noteskabelonen. Dette gøres ved at åbne noteoversigten og klikke på 

’Opdater noteskabelon’. Herved tilføjes nye noter, samtidig med at notepakken opdateres. 
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1.3 Opdater noteskabelon i noteoversigten virker ikke? 

Hvis der er lavet egne skabeloner på delelementer i indkomst- og formueopgørelsen, og ”opdater 

noteskabelon” i noteoversigten ikke virker, kan det skyldes, at f.eks. egne skabeloner ikke er opdateret 

fuldt ud. 

 

Kontakt den person i jeres firma, der er masterbruger, og som tilretter egne skabeloner i Årsafslutning. 

Det er i dette tilfælde nødvendigt, at masterbrugeren opdaterer jeres egne skabeloner. 

 

 

 
 
 


