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Å rsafslutning – Nyt regnskabsa r 

 

Årsafslutningen i Stellar foregår automatisk, når du åbner et nyt regnskabsår. 

Driftskonti nulstilles og årets resultat overføres automatisk til den valgte konto i 

Systemopsætningen, typisk Egenkapitalen.  

 

 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Forberedelse ................................................................................................................... 1 

Lageroptælling ............................................................................................................... 1 

Igangværende arbejde .................................................................................................... 2 

Åben nyt regnskabsår ..................................................................................................... 2 

Efterrapportering ............................................................................................................ 3 

Næste bilagsnummer ...................................................................................................... 4 

 

Forberedelse 
 

I forbindelse med årsafslutning er det tilrådeligt at afstemme debitorer og 

kreditorer med finansposteringer. Desuden skal du opgøre dit varelager, hvis du 

kører med lagervare og skal opgøre værdien. 

 

Du kan afstemme dine debitorer og kreditorer op mod dine finansposteringer. Du 

udskriver en balance for dine samlekonti og holder op mod dine saldolister for 

debitorer og kreditorer.  

 

Ved evt. uoverensstemmelse kan der fra hhv. debitor og kreditor-modulet køres 

Genberegn debitor/kreditor saldi samt i Finans Beregn saldo på konti. 

 

Lageroptælling 
 

Lageroptællingslisten er et værktøj til brug ved status. Det er vigtigt at lave en 

lageroptællingsliste på dagen for status (dagen for bogføring), da der ikke kan 

vælges en dato tilbage i tiden. 
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Du kan med listen regulere antal på lager og få bogført differencerne - dette 

behøver du ikke at gøre med det samme. Listen slettes først når du enten 

overskriver den eller bogfører den. Klik på Lager - Lager optælling, så oprettes 

en liste over alle aktive lagervarer, og det er muligt at udskrive 

lageroptællingslister, indtaste faktisk antal og få opdateret lagerbeholdningerne. 

Igangværende arbejde  
 

Igangværende arbejder skal opgøres. Med Stellar 7 Projekt, kan du udskrive 

listen Igangværende projekter. Du skal gøre rede for, hvordan hvert arbejde er 

opgjort og værdiansat. Du skal opgøre materialer, anvendte timer og lønninger. 

Åben nyt regnskabsår 
 

Når din computers dato er større end Regnskab til datoen, i din opsætning, 

spørgers der, om du vil åbne for nyt regnskabsår. 

 

Hvis du svarer NEJ, kan du ikke fortsætte i det nye år, men alene bogføre i sidste 

år. Dvs. du kan ikke fakturere etc. i det nye år, før du åbner et nyt regnskabsår. 

Der spørges hver gang du åbner Stellar, indtil du siger ja. 

  

Hvis du svarer JA, vises skærmbilledet Åben nyt regnskabsår. 

 

Det regnskabsår du arbejder i, når funktionen åbnes, vises på øverste linje og perioden 

for det nye regnskabsår vises på linje to. Du har to valg: 
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Hvis du ønsker at arbejde i perioden på øverste linje klikkes på knappen Fortryd.  

Ønsket du at arbejde i perioden på linje to klikkes på Åben regnskab, herefter 

afsluttes regnskabet for perioden på øverste linje og året kan ikke genåbnes. Der vil i 

det nye regnskabsår kunne efterposteres i det afsluttede år, ved at sætte flueben i feltet 

Efterrapportering, og indsætte dato Tilbage til, hvornår du tidligst har posteringer 

fra. 

 

Hvis du har sagt ja til efterrapportering, og du taster bilag ind med dato i det gamle år, 

betyder det blot at disse bilag bogføres automatisk i det gamle år, og det nye år 

tilrettes mht. åbningsbalancer, dvs. at bilagene registreres på de valgt konti og 

vedrører posteringerne driften, bliver disse beløb overført til konto for årets resultat. 

Efterrapportering 
 

Når alle efterposteringer er på plads. Kan du fjerne fluebenet i Efterrapportering 

(Under Funktioner – Systemopsætning - Generelle oplysninger - fanebladet 

Regnskabsåret. Så undgår du – ved en fejl – at komme til at bogføre i det gamle 

år.  

 

Det er samme sted, du kan vælge at sætte Efterrapportering til, hvis du ikke har 

gjort det i forbindelse med skift af regnskabsår. 

 

Det er en god idé, at køre funktionen Beregn saldo på konti, når alle 

efterrapporteringer er på plads. 

 

Har du brug for at åbne for et nyt regnskabsår tidligere end regnskabets slutdato 

kan du benytte menupunktet Åben nyt regnskabsår under Finans – Finans 

funktioner. 

 

Det er ganske naturligt at skifte regnskabsår, hvis man ønsker at indtaste bilag på 

en dato, der ligger længere fremme end slutdatoen på Aktuelt regnskabsår. Det 

betyder at Stellar årsafslutter helt automatisk for dig, og giver dig mulighed for at 

indtaste bilag i det nye år. 
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Næste bilagsnummer 
 

Du kan vælge at tilrette dine næste finansbilagsnumrer, hvis du igen vil starte 

forfra i en nummerserie i det nye regnskabsår. Dette gøres under Funktioner – 

Systemopsætning – Finans - Generelle oplysninger – Fanen Kontoplan. 

 

  

   

 


