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Afslutte regnskabsår 

Du skal afslutte et regnskabår og dermed lukke for at du kan ændre på perioderne. Du kan fortsat bogføre i 
regnskabsåret, men posterne bliver markeret som bogførte i et afsluttet regnskabsår ved at feltet Efterpost 
markeres.  

Du kan først afslutte et regnskabsår, når du har oprettet et nyt. 

1. I vinduet Regnskabsperioder skal du vælge handlingen Afslut år. 

2. Du får vist en meddelelse om hvilket år der afsluttes og hvad det betyder: 

 

3. For at lukket året skal du vælge knappen Ja. 

Regnskabsåret er afsluttet, og felterne Afsluttet og Dato låst markeres for alle perioder i året. Regnskabsåret 
kan ikke længere åbnes, og du kan ikke fjerne markeringen fra felterne Afsluttet og Dato låst. 
 

Når et regnskabsår er afsluttet, skal du lukke resultatopgørelseskontiene og overføre årets resultat til resul-
tatkontoen i balancen. Du skal gentage dette, hver gang du bogfører i det afsluttede regnskabsår. 

Nulstil resultatopgørelsen 

Når regnskabsåret er slut, skal du afslutte de perioder, det indeholder. Brug kørslen Nulstil resultatopgørelse 
for at gøre dette. Denne kørsel overfører årets resultat til en konto i balancen og nulstiller resultatopgørel-
seskonti. Det gør du ved at oprette linjer i en kladde, som du derefter kan bogføre. 

Du skal først nulstille resultatopgørelsen, når du har afsluttet regnskabsåret. 

1. Brug feltet Søg, angiv Nulstil resultatopgørelse og vælg herefter det relaterede link. 

2. Under Indstillinger skal du angive, hvad der skal ske: 
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Du skal angive en finanskladde, som linjerne bliver dannet i, bilagsnummer og hvilken konto, som 
resultatet skal bogføres på. Herudover skal du tage stilling til om nulstillingen skal ske pr. dimension. 

3. Vælg OK for at sætte kørslen i gang. 

4. Vælg feltet Søg, angiv Finanskladde og vælg det relaterede link. 

5. I vinduet Finanskladde skal du i feltet Kladdenavn vælge den kladde, som indeholder posterne. 

6. Vælg handlingen Bogfør for at bogføre kladden. 

I kladden er der dannet en modpost for konti af typen Resultatopgørelse og på en ultimodato (U31122020), 
der ligger mellem den sidste dato i den gamle periode og den første i den nye periode. 

 

 


