Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V
Tlf. nr.: 35 87 88 89
E-mail: stil@stil.dk
www.stil.dk
CVR nr.: 13223459

8. oktober 2020
Sags nr.: Click here to enter
text.

Vejledning i årsafslutning 2020 i Navision Stat ”Selvejer-udgave”

1

Indledning

Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i
Navision Stat.
Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og
Forskningsministeriet, der anvender Navision Stat version 9.4 og 9.5.
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2

Årsskifte-problematikker

De følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de punkter, som STIL anbefaler, at du er opmærksom på
ved årsskiftet 2020/2021.

2.1

Opret ny regnskabsperiode

For at fungere korrekt forudsætter Standard Navision, at der er oprettet regnskabsperioder for det
kommende regnskabsår.
Regnskabsperioder for år 2021 oprettes via:
Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Regnskabsperioder
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Tjek i første omgang, om der allerede er oprettet regnskabsperioder for 2021 (jf. ovenstående fig.).
Hvis det ikke er tilfældet, klikker du på ikonet:
dialogboks åbner.

på fanebladet Handlinger og nedenstående
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Indtast oplysningerne som vist herover og klik på ”OK”. Du vil nu have dannet de nødvendige
regnskabsperioder for 2021.
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2.2

Bogføring tilladt fra og til

NB: opgaven udføres når regnskabet for 2020 er godkendt og lukket.
Med henblik på bogføring i 2021 bør der tjekkes for bogføring tilladt fra og til i Regnskabsopsætningen.
Tjekkes via:
Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed/Regnskabsopsætning

Bogføring tilladt fra: Indtast en dato her for at forhindre bogføring tidligere end denne dato f. eks. 01-012021
Bogføring tilladt til: Indtast en dato her for at tillade bogføring til denne dato f.eks. 31-12-2021 eller en
anden dato i 2021.
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Styrelsen for IT og Læring anbefaler, at man styrer bogføring via datoangivelse både i ”Bogføring tilladt fra”
og ”Bogføring tilladt til”.
Vær opmærksom på, at der i Anlægsopsætningen ligeledes kan ske en styring af tilladte bogføringsdatoer.
Dette sker under menupunktet her:
Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg /Anlægsopsætning
Hvis man vil opdatere disse datoer skal man have rettighedssættet NS_OPS_ANLAEG_UDV.

2.3

Oprettelse af nye nummerserier

Der er ikke noget formelt krav om anvendelse af nye nummerserie pr. regnskabsår. Det er derfor op til den
enkelte skole, om nye nummerserier skal oprettes for 2021.
Overordnet kan Styrelsen for It og Læring pege på to steder, hvor flere skoler anvender separate
nummerserier pr. år:
1. Købsfakturaer
2. Købskreditnotaer
Nye nummerserier for 2021 oprettes via:
Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt
Tag gerne fat i Navision Stat supporten, hvis du ønsker hjælp til opsætning af nummerserier eller bare har
spørgsmål om emnet.
Styrelsen for It og Læring anbefaler, at skolen undlader at anvende separate års-nummerserier for
udbetalingskladden og for lønkladden. Først og fremmest oplever vi, at det ofte er forbundet med en del
besvær at få de separate nummerserier til at fungere gnidningsfrit omkring årsskiftet. Dernæst ses behovet
for at skelne bilag fra udbetalingskladden pr. årstal ikke at være særligt stort i praksis – og specielt ikke
sammenlignet med de problemer, der kan opstå.

2.4

Periodisering

Da der kan posteres både i gammelt og nyt år, er det vigtigt at få bogført bilagene i det rigtige år.
De nuværende regler for periodisering er:





Køb udgiftsføres i det finansår, hvor varen leveres
Betalinger bogføres i det finansår, hvor betalingen faktisk sker
Anskaffelsen (anlæg) udgiftsføres i det finansår, hvor den leveres
Løn udgiftsføres i det finansår, hvor arbejdet udføres

Bemærk: Postering i gammelt henholdsvis nyt år styres via bogføringsdatoen.
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2.5

Hvornår kan/skal alternativ arbejdsdato anvendes?

Arbejdsdatoen i Navision Stat har betydning for hvilken nummerserie, der anvendes til at danne
bilagsnummeret. Arbejdsdatoen er derfor kun relevant at bruge, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
 Skolen anvender separate nummerserier pr. regnskabsår
 Skolen har i 2021 behov for at udgiftsføre et bilag i regnskabsår 2020
Arbejdsdatoen kan ændres ved at vælge Applikationsmenuen øverst til venstre i startsiden og herefter at
vælge ”Angiv arbejdsdato”:

Følgende gælder vedr. arbejdsdato:



En arbejdsdato angivet i 2020 vil få Navision til at anvende en nummerserie gældende for 2020
En arbejdsdato angivet i 2021 vil få Navision til at anvende en nummerserie gældende for 2021

Bemærk: Hvis arbejdsdatoen ændres, vil forslaget til bogføringsdato ændres tilsvarende. For
bogføringsdatoen gælder dog, at bruger bestemmer denne uanset arbejdsdato.
NB: Det er vigtigt at arbejdsdato sættes tilbage til dags dato efter endt bogføring.
Er du i tvivl om, hvilken arbejdsdato du har i Navision, kan du altid se det ved at kigge nederst på din
værktøjslinje i Navision Stat:
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NB: I forbindelse med elektronisk fakturering er det vigtigt, at du har valgt den rigtige arbejdsdato inden du
accepterer dine indgående dokumenter i indbakken (Indgående Købsdokumenter). Er du i tvivl om, om
dokumentet vedrører nyt eller gammelt år, kan du i indbakken se bogføringsdato i oversigten. Indbakken
finder du her:
Afdelinger / Køb / Ordrebehandling / E-bilag / Indgående købsdokumenter
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2.6

Indlæsning af lønposter omkring årsskiftet

Løngenerationer omkring årsskiftet kan indeholde lønposter for både december 2020 og januar 2021.
Såfremt skolen anvender separate nummerserier for lønkladden og ønsker bilagsnummer korrekt anvendt
for 2020 henholdsvis 2021 poster, skal følgende fremgangsmåde anvendes:
Bogføring af 2020 lønposterne
Arbejdsdato skal være aktuel dato i 2020 eller sat til 30-12-2020 hvis kalenderåret er 2020. Indlæs
lønposter og slet alle lønposter vedr. 2021. Bogfør 2020 posterne i lønkladden.
Bogføring af 2021 lønposterne
Arbejdsdato skal være aktuel dato i 2021 eller sat til fx 01-01-2021 hvis kalenderåret er 2021. Indlæs de
resterende lønposter vedr. 2021 og bogfør posterne i lønkladden.

2.7

2.7.1

Foretag diverse afstemninger

Afstemning af bankkonti

Tjek at saldoen på dine SKB konti i Navision Stat pr. 31-12-20 stemmer med kontoudtogene fra Danske
Bank pr. 31-12-20.

2.7.2 Afstemning af bankkonti mellem bankmodul og Finans
Tjek at bankkontoen i bankmodulet har samme saldo som bankkontoen i Finans. Hvis du har forskellige
saldi, så ring til supporten. Du kan også tjekke det i følgende rapport ”Kontrol af indirekte bogføring”, som
du finder i ”Afdelinger” i Navigationsruden:
Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Regnskabsopgørelse
Sæt et flueben ud for Bank bogføringsgruppe, skriv ”31-12-2020” i datofilteret og klik på Vis udskrift.
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2.7.3

Afstemning af kreditor og debitorsamlekonti

Kreditor og debitorsamlekontiene afstemmer du nemmest ved at benytte rapporten, ”Kontrol af indirekte
bogføring”, som du finder via:
Afdelinger/Økonomistyring / Finans /Regnskabsopgørelse
Sæt et flueben ud for Debitor bogføringsgruppe og Kreditor bogføringsgruppe, skriv ”31-12-2020” i
datofilteret og klik på Vis udskrift.
Ønsker du for enten kreditorsamlekonto eller debitorsamlekonto at vide, hvilke debitorer eller kreditorer
der giver afstemningsbeløbet, kan du benytte (for kreditorerne) rapporten ”Kreditorafstemning – saldo til
dato” hvor du under fanebladet ”indstillinger” skriver ”31-12-20”.
”Kreditorafstemning – saldo til dato” rapporten findes via Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter.
”Debitorafstemning – saldo til dato” rapporten findes via
Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Rapporter.

11

3

Afslut år

Kørslen ”Afslut år” markerer regnskabsåret som lukket. Du skal foretage kørslen ”Afslut år”, når du mener
at have bogført den sidste postering vedrørende gammelt år. Normalt vil skolens bestyrelse og revisor have
godkendt regnskabet på dette tidspunkt.

3.1

Sådan afsluttes regnskabsåret

Du finder funktionen ”Afslut år” her:
Afdelinger / Økonomistyring / Periodiske aktiviteter / Regnskabsår / Regnskabsperioder
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Navision Stat
vil altid forsøge at afslutte det regnskabsår, der ligger efter det sidst afsluttede
regnskabsår.
Har du derfor fx ikke afsluttet regnskabsåret 2019, kan du ikke afslutte 2020, før
du har afsluttet 2019. Kontakt evt. Navision Stat supporten, hvis dette er tilfældet.
Klik på ikonet og du får følgende besked på skærmen:

Du skal trykke ”Ja” til at regnskabsåret afsluttes.

3.2

Efterposteringer i et afsluttet år

Vær opmærksom på, at man kun kan køre funktionen ”afslut år” én gang pr. regnskabsår. Derimod kan
man efterfølgende nulstille (se næste afsnit i denne vejledning) sine resultatkonti lige så mange gange det
skal være.
Man kan dermed godt bogføre poster (efterpostere) i et afsluttet år. Når man bogfører i et afsluttet år vil
disse poster blive markeret med et hak i kolonnen ”Efterpost”. Nulstilling af resultatkonti kan/skal
foretages, når der er bogført efterposteringer i det afsluttede regnskabsår.
Bemærk: Datoen 31-12-2020 er generelt forbeholdt efterposteringer.

3.3

Nulstilling af finanskonti i resultatopgørelsen

Når du nulstiller dine finanskonti i resultatopgørelsen overføres årets resultat til en egenkapitalkonto (SKS
7411) i balancen og nulstiller resultatkontiene. Kørslen gennemgår alle finanskontiene, der hører til
resultatopgørelsen og opretter nye poster, der nulstiller de enkelte saldi.
De nye poster placeres i en selvvalgt kladde. Når kladden bogføres, bliver der bogført poster på hver
resultatkonto, der får saldoen til at gå i nul, og samtidigt overføres årets resultat til årsafslutningskontoen
(egenkapitalkonto) i balancen.
Bemærk: Du skal sikre dig, at din kladde er tom inden du laver nulstillingen. Hvis du fx har lavet nulstillingen
og glemt at bogføre og du laver den igen, vil Navision bogføre det hele, og du har dermed nulstillet to
gange.
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3.4

Sådan nulstiller du dine finanskonti

Kørslen til nulstilling af finanskonti i resultatopgørelsen finder du under stien:
Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Årsafslutning
NB: Regnskabsåret skal være afsluttet, før kørslen kan sættes i gang.
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Ovenstående er et forslag til, hvordan du kan udfylde felterne. Jeres lokale opsætninger kan variere,
hvorfor bilagsnummer, resultatkonto, kladdetype eller kladdenavn kan være anderledes i jeres lokale
Navision Stat.

3.4.1

Nulstilling af dimensioner

I det grå felt for dimensioner skal du trykke på knappen med de tre prikker i højre side for at få dette
billede:

Sæt et hak i feltet ”Markeret” ud for de dimensioner, der skal nulstilles på samme måde som dine
finanskonti. Den generelle anbefaling er, at man nulstiller alle sine dimensioner. Der kan dog være lokale
forhold, der gør at man ikke ønsker at gøre dette på alle sine dimensioner. Eksempelvis kan der være
projekter, hvor man ønsker at kunne følge konteringen på tværs af et årsskifte.
Når du har valgt, hvilke dimensioner der skal nulstilles, klikker du OK og kommer tilbage til billedet for
Nulstilling af resultatopgørelse. For at få dannet årsafslutningsposterne klikker du på OK.

3.4.2 Bogføring af de dannede nulstillingsposter
For at bogføre de dannede nulstillingsposter skal du åbne den finanskladde, der blev angivet i
anfordringsbilledet. Kladden vil indeholde dine nulstillingsposter med bogføringsdatoen U31-12-2020. Efter
tjek af posterne i kladden kan denne bogføres for at afslutte nulstilling af resultatkonti.
NB:




Kørslen ”Nulstil resultatopgørelse” kan tage lang tid, hvis antallet af finansposter er stort
Linjerne i finanskladden kan slettes ved at markere alle linjer og klikke på Slet i handlingsbåndet,
hvorefter kørslen ”Nulstil resultatopgørelse” kan køres igen
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