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1 Formue virksomhed - fejlbesked
Hvad menes der med følgende fejlbesked?:
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I et personligt regnskab hvor virksomhedstal er indtastet i høj specifikation, tjekker programmet for 1
sammenhæng i primo- og ultimoformue mellem virksomhedstal og formue i personligt regnskab.

1

2 Hvilke tal skal stemme?
Når der dobbeltklikkes på fejlbeskeder ovenfor, så hoppes der til virksomhedsformue i formue i det
personlige regnskab.
Virksomhedsformue kan også tilgås via formue i personligt regnskab:

I virksomhedsformue ses hvilke virksomheder hvor tal ikke stemmer til indtastning i høj specifikation, de
er markeret med rødt og røde udråbstegn.
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2.1 Hvilke tal skal stemme overens
Se sammenhæng herefter:
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Ved at klikke på ’Gå til virksomhed’ kan virksomhedstal i høj specifikation ses.
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2.2 Rødt udråbstegn
Det røde udråbstegn viser om det er primo eller ultimo eller begge der ikke stemmer.
Det kan ikke ses af markering, om det er person 1 eller 2 der er fejl i, eller begge.
Men når tal for begge personer stemmer, så forsvinder de røde udråbstegn.

3 Ret fejl - rækkefølge
Her er et forslag til rækkefølge for at løse fejlbesked og rette fejl.

3.1 Klasse A regnskabet

Det er Klasse A regnskabet (note med kapitalindestående) der viser facit og bevægelser.
Find note til egenkapital i Klasse A virksomheden, og tjek tal.

3.2 Tjek primotal

Primoformue for virksomhed i formuen er beregnet ud fra sidste års ultimoformue. Det er ofte her der
mangler tal, og når primoformue er på plads, så stemmer ultimoformuen.
Klik på lås op over sidste års kolonne, så kan tal ændres.

3.3 Tjek ultimotal
Ultimo tal kan ikke ændres i formue i personligt regnskab men skal ændres i høj specifikation hvis tal ikke
er korrekte. Herefter overføres tal automatisk til årets tal i virksomhed i formuen.

3.4 Korrektion af formue primo i personligt regnskab

Hvis sidste års tal i formue ikke stemmer med de reelle virksomhedstal jf. Klasse A regnskabet, så kan det
være nødvendigt at korrigere formuen primo i det personlige regnskab.
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