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Produktkatalog



Finales faglige stab arbeider kontinuerlig med å utvikle flere verktøy 
med oppdatering av eksisterende i forhold til nye, lover og regler. 
Derfor ønsker vi å holde interessante, potensielle kunder oppdaterte 
slik at de riktige valg kan bli gjort.
 
Finale Systemer har vært markedsleder innen denne programvare sektoren 
siden 1988, og alltid ligget førende an i utviklingen av nye automatiserte 
tjenester. De siste skuddene på stammen heter FINALE Avstemming og 
FINALE Prognose.
 
Vi inviterer deg til enten å laste ned demoversjoner fra www.finale.no, 
sende en SMS til 26112 eller e-post til firmapost@finale.no, 
eller ringe 4000 2215 for en hyggelig prat.
 
Vi håper du finner dette av interesse.
 
 

Nytt på nytt.
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Siden begynnelsen i 1988 har Finale Systemer vært Norges største leverandør av program vare 
for regnskaps    avslutning, regnskapsanalyse, regnskapsavstemming, prognose, skatteberegning 
og lignings dokumenter. Hvert år utfører våre 6.400 kunder mer enn 140.000 årsoppgjør med 
programvaren FINALE Årsoppgjør. 

Fokus på support og service
Vi vet at fornøyde kunder er vårt sterkeste kort. Derfor er Finales organisasjon tilpasset kundens behov for support og 
service. Vi driver også omfattende kursvirksomhet for å gi en grundig innføring i de forskjellige programmodulene, nye 
produktoppdateringer og ajourføring av lover og regler for årsoppgjør.

Gjør livet enklere
Vårt fortrinn er at vi har spesialisert oss på regnskapsavslutning og skatt, og vedlikeholder og bygger kontinuerlig  
kompetanse på disse områdene. Vi fokuserer på å omdanne høyt spesialisert fagkunnskap til funksjonell og bruker-
vennlig programvare. Det skal gjøre livet lettere for våre kunder i en komplisert hverdag. Vår programvare og kundens 
fagkunnskap skal utgjøre en uslåelig kombinasjon. Samtidig lytter vi til kundenes erfaringer og pløyer denne feedbacken 
direkte inn i ny produktutvikling der det er mulig.

23 år i front
Finale Systemer arbeider tett med regnskapsførere, revisorer og bedrifter forøvrig over hele landet, og har i alle år lagt 
vekt på en åpen kontakt med de ytterst profesjonelle brukermiljøene. Gjennom brukerstøtte funksjonen er det registrert og 
systematisert en mengde nyttige innspill, betraktninger og ideer som har resultert i kontinuerlige forbedringer. Verdien av 
denne kontakten er så åpenbar, at alle i firmaets utviklingsavdeling med jevne mellom sitter på brukerstøtte for å møte 
kundens erfaringer direkte.

Vår filosofi er at vår programvare og dine fagkunnskaper sammen skal være et uslåelig team!

Med vennlig hilsen

Ola Odden,
Markedssjef i Finale Systemer as

Mer enn 20 år i front



Økonomisk styring og kontroll.
 Punktum.       

Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre med årsregnskap, noteopplysninger, 
ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallsrapporter, grafer, perioderapporter, 
prognoserapporter, konsernregnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m. 

I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres umiddelbart. 

Gratis demoversjoner finner du på www.finale.no.
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FINALE Årsoppgjør

FINALE Årsoppgjør gjør utarbeid
else av årsregnskaper og lignings
oppgaver enkelt og effektivt både 
for store og små selskaper.  
Programmet har funksjoner som 
gjør veien kort fra saldobalanse  
til et ferdig årsoppgjør.

Trygghet og effektivitet
FINALE Årsoppgjør har en rekke funk-
sjoner som gjør programmet til det mest 
effektive verktøyet for utarbeidelse av 
årsregnskaper og ligningsoppgaver:

• Standard KontoKoder sikrer en 
eksakt, enkel, trygg og effektiv identifika-
sjon av hver enkelt regnskaps konto.

• StANDARD KoNtoKoDER tilknyttes 
til konti uavhengig hvilket kontonummer 
kontoen har, og sikrer fleksibilitet i konto-
planen.

• DIREKtE INtEGRASjoN mot en rekke 
av de mest brukte økonomi systemene gjør 
det enkelt å hente saldo  tall fra regnskapet 
eller slå opp på transaksjoner.

• IMPoRt AV KoNtoPLAN oG SALDo-
tALL kan gjøres fra alle økonomisystemer.

• ENKLE oG FoRStÅELIGE MENyER  
oG SKjERMbILDER gjør programmet 
enkelt i bruk.

• DIREKtE tILGANG tIL hjELPEtEKSt fra 
de enkelte skjermbildene i programmet.

• UtSKRIFt AV RAPPoRtER oG SKjEMA 
FoREtAS SAMLEt tIL SKRIVER ELLER tIL 
PDF eller kan sendes direkte til e-post.

• ALtERNAtIV LENKING AV KoNtI sikrer 
fleksibilitet på fordringskonti og bankkonti 
mv. som vekselvis har debet- og kreditsaldo.

• EFFEKtIV UtARbEIDELSE AV oFFENt LIG 
REGNSKAP med utarbeidelse av både 
årsberetning, regnskapsoppstilling, noter 
og kontantstrømoppstilling.

• INNSENDELSE tIL ALtINN av årsregnskap, 
ligningspapirer og aksjonæropp gaver.

• EN REKKE AVSLUtNINGSFUNKSjoNER 
sikrer en effektiv utarbeidelse av års-
regnskap og ligningsoppgaver.

Erfaringen
Programmet har vært på markedet siden 
1988, og den erfaringen som er inn-
arbeidet i produktet er derfor unik, og er 
også noe av årsaken til at vi ligger i tet 
med faglige og tekniske løsninger,  
funksjonalitet og brukervennlighet.

Brukervennlighet
FINALE Årsoppgjør kjennetegnes med sin 
brukervennlighet. Alle funksjoner er enkle 
å finne fram i. Ved videreutvikling blir det 
alltid vektlagt at brukerne skal kjenne seg 
igjen fra foregående versjon. De enkelte 
funksjonene, skjemaene og rapportene i 
programmet er integrert via en funksjon 
for relevante emner og veivisere. Dette  
er en funksjon som på en helt unik måte 
knytter funksjoner, skjemaer, rapporter og 
hjelpetekst sammen, og som gjør at du 
enkelt finner frem i FINALE Års oppgjør. 
Dersom du har spesielle ønsker eller  
behov, finnes det en rekke muligheter  
for bruker tilpasning av funksjoner mv.

Validering
Dette er en funksjonalitet i FINALE som 
vi er alene om i vår bransje, og som vi 
må ærlig innrømme at vi er meget stolte 
over. Formålet med funksjonen er å gjøre 
hver dagen enklere for våre kunder. Det 
programmet foretar seg er en løpende 
validering av data mens du arbeider. Du 
får en godt synlig, men diskret, melding i 
nedre del av programvinduet når programmet 
finner forhold som tilsier feil registrering, 
manglende posteringskonti eller data-
registreringer som står i motsetning til 
andre data som er registrert.

Hva gjør den automatiserte 
valideringsfunksjonen?
Programmet foretar sammenligning av 
data mot andre data, kalkulerer om det 
finnes feil eller manglende samsvar mot 
andre data som er registrert, og samler 
opp de avvikene som programmet finner. 
Kalkulasjon av data skjer løpende, og 
krever ikke at klienten lagres underveis. 
Det er nok at du bytter fra et skjermbilde 
eller funksjon til et annet skjermbilde eller 
funksjon, for at programmet skal foreta 
kalkulasjon av de registrerte dataene i de 
forskjellige programmodulene. Når kalku-
lasjonen er avsluttet, sammenlignes even-
tuelle avvik som er funnet med tidligere 
funn, og eventuelle avvik blir lagt til eller 
fjernet fra listen over valideringsfeil.

Løsningsforslag
Prikken over i-en med funksjonen er at  
den selv foreslår løsninger, og du kan i 
mange tilfeller klikke på løsningsforslaget 
og problemet løses automatisk. I andre 
tilfeller blir du ledet til den funksjonen der 
feilen oppstår. Er det flere sannsynlige 
løsninger, kan du velge i en liste med 
aktuelle forslag.
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Standard kontokoder gir trygghet
Alle konti fra økonomisystemet knytter  
du til standard kontokoder i FINALE.  
Standard kontokoder sikrer en eksakt, 
enkel og effektiv identifikasjon av hver 
enkelt regnskapskonto, og gir deg trygg-
het for korrekte beregninger. Standard 
kontokoder knyttes til konti uavhengig 
av hvilket kontonummer kontoen har, og 
sikrer fleksibilitet i kontoplanen. Standard 
kontokoder gir deg automatiske lenkinger 
til næringsoppgave, årsregnskap og for-
skjellsskjemapost. Disse lenkingene  
kan  også tilpasses av brukeren. 

Ligningsskjemaer
En sentral del av FINALE Årsoppgjør 
er ligningsskjemaene. Selvangivelse, 
nærings oppgave, forskjellsskjema, 
saldoskjema og en rekke andre skjemaer 
blir automatisk opprettet og fylt ut på 
bakgrunn av de opplysningene du har 
registrert på klienten. ytterligere skjemaer 
kan opprettes og fylles ut manuelt.

Årsregnskap og noter 
Programmet er designet på en måte som 
gjør at du en enkelt får utarbeidet det  
offentlige årsregnskapet med forside, 
regnskapsoppstilling, startnoter, nummer-
erte noter, styreberetning og kontantstrøm-
oppstilling. Ved redigering av offentlig 
regnskap lager du noter til regnskaps-
linjene, og konti kan flyttes mellom 
regnskapslinjene med dra-og-slipp eller 
ved redigering i kontoplanen. Noter og 
årsberetning kan inneholde dynamiske 
tekstkoder som oppdateres automatisk fra 
saldotallene. Programmet inneholder en 
rekke standard noteforslag som inneholder 
slike tekstkoder som automatisk opp-
daterer seg mot kontoplan og saldotall.

Selskapstyper
Programmet støtter AKSjESELSKAPER  
og andre selskaper som er egne skatte-
subjekter. FINALE Årsoppgjør har 
en integrert aksjonær database, som 
gjør det enkelt å utarbeide RF-1086 
Aksjonærregister oppgave.
 
DELtAKERLIGNEDE SELSKAPER
Programmet støtter deltakerlignede 
selskaper (ANS, DA, KS osv) både når det 
gjelder det deltakerlignede selskapet og 
deltakere i selskapene. FINALE Årsoppgjør 
holder oversikt over deltakernes innbetalte 
kapital og beregner skjermingsgrunnlag, 
skjermingsfradrag og overføring av frem-
ført skjerming fra år til år.

PERSoNLIG NæRINGSDRIVENDE
Programmet støtter også personlig 
næringsdrivende herunder fordeling av 
inntekt mellom ektefeller. For personlige 
skatteytere kreves det at man har FINALE 
Skatt for utarbeidelse av den personlige 
selvangivelsen. FINALE Årsoppgjør er 
selvfølgelig tett integrert med FINALE 
Skatt, slik at overføring av data til den 
personlige selvangivelsen gjøres enkelt  
og effektivt.

Næringer og næringsoppgaver
FINALE Årsoppgjør støtter både RF-1175 
Næringsoppgave 1 og RF-1167 
Næringsoppgave 2. FINALE Årsoppgjør 
og FINALE Skatt har funksjonalitet for 
ligningsoppgaver og skatteberegning for 
primærnæringene, herunder også flere  
beregningsenheter for personinntekt.  
Dersom en personlig næringsdrivende 
driver flere næringer, kan nærings-
inntekten fordeles mellom de enkelte 
næring ene. Personinntekt og skjermings-
grunnlag beregnes for hver enkelt næring. 
Ektefelle fordeling kan foretas for hver av 
næringene.

Driftsmiddelkartotek
Programmet har et innebygget drifts-
middel kartotek, som blant annet ivaretar 
beregning av regnskaps messige av- og 
nedskrivninger, utfylling av saldoskjema 
og forskjeller. Programmet er også inte-
grert mot driftsmiddel kartotekene i FINALE 
Rapportering og FINALE Driftsmidler, noe 
som sikrer at data kun registreres en gang. 

Skatteberegning og disponering
Aksjeselskaper, samvirkeforetak og 
andre selskaper har skatteberegningen 
og disponeringen integrert. Resultatet av 
skatteberegningen og disponeringen blir 
automatisk bokført hvis du ønsker det. 

FINALE og Altinn
FINALE Årsoppgjør støtter elektronisk inn-
rapportering til Altinn for lignings papirer, 
årsregnskaper og aksjonærregister-
oppgaver. Innsendelse av ligningsoppgaver 
for personlig næringsdrivende foretas med 
FINALE Skatt, som er tett integrert med  
FINALE Årsoppgjør. FINALE holder 
oversikt over status på de enkelte klientene 
etter innsendelse, slik at man  har oversikt 
over hva som er levert. Søknad om utsettelse 
for innlevering av ligningsoppgaver kan 
også sendes direkte fra klientoversikten. 

Det er mulig å signere forsendelser direkte 
fra programmet. Etter at en forsendelse 
er signert, kan du skrive ut kvittering fra 
programmet.

Spesifikasjon av ligningsskjemaposter
Vi ønsker at våre brukere lettest mulig skal 
kunne finne ut hva enkelte skjemaposter 
består av. Samtidig som selve beregningen 
bak en skjemapost kommer til syne, ønsker 
vi også og synliggjøre selve beregningen 
bak, sånn at spesifikasjonen også kan bli 
en hjelpetekst. Funksjonaliteten er med 
andre ord todelt, og vil være til stor nytte 
for brukeren ved avleggelse av enkelte 
ligningsskjemaer. Funksjonalitet for dette 
finner vi bl.a. i RF-1167, RF-1175,  
RF-1028 og RF-1215. Erfaringer viser at 
det å tilgjengeliggjøre informasjon som 
dette, hjelper brukeren til å øke forståelsen 
for utfyllingen av ulike ligningsskjemaer.

Programmet for revisorer
Programmet finnes i revisorversjon med 
revisjons områder og egne rapporter 
spesielt for revisorer. I tillegg kan saldo -
t allene enkelt eksporteres til revisjons-
verktøy som for eksempel Descartes.  
Kontoplanen er inndelt i revisjonsområdet, 
og det finnes egne rapporter med konto-
plan og saldotall pr revisjonsområde.

Etterposteringer 
Det er selvfølgelig enkelt å registrere etter-
posteringer direkte i programmet.

Rapporter 
FINALE Årsoppgjør har en rekke rapporter 
vedrørende regnskaps   opp lysninger og 
driftsmidler samt skatte beregning og 
disponering, i tillegg til spesifikasjoner av 
bl.a. nærings oppgave.

Versjoner
Programmet finnes i tre ulike versjoner: 

FIRMAVERSjoN: For de som kun har 
behov for å kjøre ett årsoppgjør

KLIENtVERSjoN: For de som har behov 
for å kjøre mer enn ett årsoppgjør.

REVISoRVERSjoN: Samme funksjonalitet 
som klientversjonen, men har i tillegg  
mulighet for flere revisjonsområder og 
egne kontospesifiserte områderapporter 
for revisorer. Revisorversjonen har også 
egen funksjon for eksport av saldotall 
til revisjonsverktøy som for eksempel 
Descartes.

FINALE Årsoppgjør
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FINALE Skatt

FINALE Skatt benyttes til  
utarbeid else av selvangivelse 
og andre ligningspapirer, samt 
til skatteberegning for personlig 
næringsdrivende og andre  
personlige skatteytere.  

Preutfylte data kan hentes fra Altinn både 
for personlige næringsdrivende og andre 
personlige skatteytere.

Integrasjon med  
FINALE Årsoppgjør
FINALE Skatt er tett integrert med 
FINALE Årsoppgjør, og har en enkel 
overføring av data fra FINALE Årsoppgjør. 
overføring kan skje fra flere klienter i 
FINALE Årsoppgjør til samme klient i  
FINALE Skatt. I personlig næringsvirksomhet 
og ektefellebedrifter overføres nærings  - 
    inntekt, fradrag, formue og gjeld samt  
personinntekt for innehaveren og ektefelle.
For deltakere i ANS, DA, KS mv over-
føres inntekt, formue m.v. fra RF-1221
til FINALE Skatt. Integrasjonen mellom  
programmene inneholder også en om-
fattende konsistenskontroll av dataene i  
FINALE Årsoppgjør, og kontrollerer  
også at dataoverføres til korrekt person  
i FINALE Skatt. Dette gir deg en god 
kontroll med at disponeringen og eier-
oppsettet er foretatt korrekt.

Integrasjon med FINALE Investor
FINALE Skatt har integrasjon med  
FINALE Investor, slik at du enkelt kan 
inkludere formues- og inntektsposter fra 
FINALE Investor.

Skjemamodul i FINALE Skatt
Alle ligningsskjemaer er tilgjengelig i  
FINALE Skatt, enten som skjemaer i 
FINALE Skatt eller fra FINALE Årsoppgjør, 
som er tett integrert med FINALE Skatt.

Registreringsbilder i FINALE Skatt
FINALE Skatt har egne registrerings           - 
bilder for de enkelte postene i oppgavene, 
gruppert på en slik måte at poster som 
naturlig hører sammen er i samme  
registreringsbilde.

Effektivt og enkelt i bruk
Registreringsbildene er enkle å komme til 
ved at du finner postene i en navigatør 
i venstre bildekant, eller du kan dobbelt-
klikke på en skjemapost for å komme til 
det registreringsbildet som gjelder for 
skjemaposten. Med hurtigtast CtRL + 
skjemapost i selvangivelsen kommer du 
direkte til registreringsbildet for skjema-
posten. Du veksler mellom registrerings-
bilde og skjema med hurtigtasten ALt + t.

Ektefeller, samboere m.v.
Ektefeller eller samboere knyttes enkelt 
sammen, slik at du arbeider med begge 
samtidig med veksling mellom personene, 
og data kan vekselvis registreres på hver 
enkelt. Skatteberegningen vil automatisk
benytte data fra begge personene til å 
beregne skatt og fordeling av skatt mellom 
skatteyterne.

Henting av preutfylt data  
fra Altinn
Altinn fikk i 2007 funksjonalitet for å 
hente ut data fra lønns- og trekkoppgaver, 
bankoppgaver mv. Dette betyr at du i 
FINALE Skatt kan hente ut innberettede 
data direkte fra Altinn-portalen, og slipper 
registrering av disse dataene i programmet.

Skatteberegning
Ut fra registrerte og overførte data, vil
FINALE Skatt foreta skatteberegning for
skatteyteren.

Utskrifter
Skjemaer og skatteberegning skrives ut  
til skriver, pdf eller til e-post. 

Finale og Altinn
FINALE Årsoppgjør støtter elektronisk  
innrapportering til Altinn for lignings-
oppgaver, årsregnskaper og aksjonær-
registeret.

henting av preutfylte data og innsendelse av 
ligningsoppgaver for personlig nærings-
drivende foretas med FINALE Skatt, som 
er tett integrert med FINALE Årsoppgjør. 
FINALE Skatt holder oversikt over status 
på de enkelte skatteyterne etter elektronisk 
innsendelse. Søknad om utsettelse for 
innlevering av ligningsoppgaver kan også 
sendes inn direkte fra klientoversikten.  
Det er mulig å signere forsendelser direkte 
i programmet, slik at du ikke trenger logge 
deg på Altinn for å signere. Etter at en 
forsendelse er signert, kan du skrive ut 
innsendelseskvittering direkte fra FINALE 
Skatt.
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FINALE Rapportering

FINALE Rapportering bruker du for
utarbeidelse av perioderegnskaper. 
Økonomisystemene har for det 
meste begrensede muligheter for 
rapportutskrifter, sammenstilling 
av data og beregning av nøkkeltall. 

Spesielt ledelsesrapporter fordrer andre 
verktøy enn det økonomisystemer gir 
mulig heter for. FINALE Rapportering over-
tar stafettpinnen der økonomi systemene 
slutter, og gjør det enkelt å foreta de 
periodiske finalene med regnskaps- og 
nøkkeltall rapporter enten i rapportform 
eller med grafiske fremstillinger i diagram-
mer og tabeller. Du kan sette opp utskrifts-
jobber som gjør det enkelt å distribuere 
rapportene på papir, PDF eller e-post.

Rapporter for en rekke ulike formål
FINALE Rapportering er skredder-
sydd for flere formål som gjør at du kan 
utarbeide alle de finansielle regnskaps-
rapporter som selskapet har behov for:

• Finansielle rapporter til styret 
oG toPPLEDELSEN med overordnede 
regnskapsrapporter og sentrale nøkkeltall.
Aksjelovene bestemmer at daglig leder 
minst hver 3. måned skal gi styret under-
retning om selskapets virksomhet, stilling 
og resultatutvikling.

• RAPPoRtER tIL MELLoMLEDELSE  
med mer detaljerte rapporter som kan 
splittes opp i rapporter på enkelt-
dimensjoner (avdelinger mv) eller for  
eksempel på divisjoner og andre  
samlinger av dimensjoner etc. 

• RAPPoRtER tIL øKoNoMILEDELSE 
som kan inneholde mer omfattende 
rapporter, analyser og nøkkeltall.

• RAPPoRtER tIL SPESIELLE FoRMÅL  
kan også settes opp ved at du sammen-
stiller rapporter på en rekke ulike måter 
med ulike detaljeringsgrader.

• DEtALjERtE SPESIFIKASjoNER av de
rapportene som er nevnt ovenfor for
dokumentasjonsformål.

Byrårapporter
Du kan også lage byrårapporter med
faste oppstillinger for alle klienter, gjerne 
satt opp i utskriftsjobber.

Regnskap, budsjetter og versjoner
Programmet kan hente inn både regn-
skaps   tall og budsjetter. Du kan også
lagre både regnskapstall og budsjetter
som egne datasett, slik at du kan ha
flere versjoner, som kan rapporteres på.
Du har mulighet til flere budsjettversjoner, 
velge aktivt budsjett, og rapportere på 
flere versjoner samtidig. I tillegg kan 
du i nøkkeltall og analyser få beregnet 
prognoser for framtiden, enten basert på 
budsjett eller basert på samme periode i fjor.

Dimensjoner
Programmet har støtte for inntil 10
samtidige dimensjoner i regnskap og
budsjett. Du kan enkelt sette deg opp
alias, som gjør at du kan sette opp
navngitte samlinger av for eksempel
avdelinger til divisjoner og lignende.

Integrasjon mot økonomisystem 
og budsjettsystem
FINALE Rapportering støtter direkte
regnskapsintegrasjon mot en rekke
økonomiprogrammer og mot budsjett-
systemer, og kan også hente budsjett
fra økonomisystemet. Med direkte  
regnskapsintegrasjon kan du også slå  
opp mot transaksjonsregisteret i økonomi-
systemet direkte fra FINALE Rapportering.  
Du henter regnskapstall for hver periode 
direkte uten å ha behov for eksport- og 
import.

Saldoinnlesing
FINALE Rapportering har i tillegg til 
direkte regnskaps integrasjon, også
støtte for innlesing av 
eksporterte saldo-
tall for både regn-
skap og budsjett fra 
økonomi systemer 
som har eksport-
muligheter, herunder 
også på dimensjons-
nivå.

Avslutningsfunksjoner
FINALE Rapportering har en rekke
avslutningsfunksjoner som genererer 
regnskapstransaksjoner, og som sikrer
en rask og effektiv utarbeidelse av
perioderegnskaper:

• DRIFtSMIDDELKARtotEKEt gir regn-
skapsmessige avskrivninger og vinning og 
tap ved avhendelse. Driftsmiddelkartoteket 
er integrert mot FINALE Årsoppgjør. 

• jUStERING AV VARELAGER ut fra 
brutto fortjenesteberegning. Det er også 
støtte for periodiske varetellinger av vare-
lager i løpet av regnskapsåret.

• REGIStRERING AV tIDSAVGRENSNING 
oG PERIoDISERING. Du kan enkelt regi-
strere automatiserte kontojusteringer med 
posteringsregler.

• EttERPoStERINGER kan registreres 
manuelt i tillegg til automatisk genererte 
posteringer.

Periodelengde
Periodelengde bestemmes på den enkelte 
regnskapsklient, og kan være 1, 2, 3, 
4, 6 eller 12 måneder. Rapporter kan 
produseres med fritt valgt periodelengde, 
for eksempel kvartalsrapport når man har 
valgt 1 måned som periodelengde.



10

FINALE Konsolidering

FINALE Konsolidering løser ditt 
behov for både konsolidering  
av konsernregnskaper og de  
tilhørende rapporteringsbehov.

Finales programvarefamilie
FINALE Konsolidering tilbyr en løsning
for konsolidering av konsernregnskap,
og har en tett integrasjon med FINALE
Rapportering og FINALE Årsoppgjør.
Funksjonaliteten som du har i FINALE
Rapportering og FINALE Årsoppgjør vil
du kjenne igjen i FINALE Konsolidering,
med felles kontoplanverktøy, dimensjons-
håndtering og de samme rapport-
løsningene. 

Konsolidering på kontonivå
FINALE Konsolidering er lagt opp til
konvertering av konsernregnskaper på
kontonivå. Dersom konsernet ikke har en 
egen konsernkontoplan, kan man enkelt
opprette en standard kontoplan basert
på Finale Standard Kontokoder.

Integrasjon og selskapsinnlesing
FINALE Konsolidering har en enkel
og funksjonell innlesing av saldotall
for selskapene i konsernet fra FINALE
Rapportering og FINALE Årsoppgjør,  
slik at du kan:

• Hente data fra klienter i Finale rapport - 
 ering, Årsoppgjør eller Konsolidering
• importere fra saldofil eller regnskaps- 
 integrasjon (Import-modul)

Innlesing fra saldofil og regnskaps   - 
integrasjon (import-modulen) er en pluss-
pakke som ikke inngår i basisversjonen.

Valutakonvertering ved innlesing
FINALE Konsolidering har avanserte
funksjoner for valutakonvertering ved
innlesing av saldotallene fra de enkelte
datterselskapene, dersom disse inne  holder 
saldotall i valuta. Valutainnlesingen styres 
av valutatabeller og konto- og dimensjons-
serier der hver konto-/dimensjonsserie kan 
tilknyttes forskjellige valutatabeller. Dette 
gir deg for eksempel mulighet til å lese inn 
pengeposter til dagskurser, resultatposter 
til snittkurser osv. Konvertering av valuta 
ved innlesing av regnskapstall gir deg 
mulighet til å velge om hittilverdier eller 
periodebevegelser skal leses inn etter 
valuta  tabellene, og valget kan foretas  
for hver konto- og dimensjonsserie. 

Selskaps og systemdimensjoner
Selskapsregnskaper håndteres som  
dimensjoner i programmet, tilsvarende 
som avdelinger i økonomi systemet.  
Elimi neringer og valuta saldoer tas også 
vare på i dimensjonsstrukturen, slik at 
dataene er enkelt tilgjengelig i rapporter 
og funksjoner.

Konsernkontoplan
Kontoplanen i FINALE Konso lidering 
knyttes selskapene i FINALE Rapportering 
og Årsoppgjør, slik at du med fleksible 
verktøy identifiserer og tilknytter kontiene 
til konsernkontoplanen. Dette sikrer deg 
en enkel og trygg innlesing av saldotall 
fra selskapsregnskapene til konsern-
regnskapet.

Offentlig regnskap
offentlig regnskap anvender de samme
velprøvde løsningene som du finner i
FINALE Rapportering og FINALE Årsopp gjør, 
og gjør det enkelt å utarbeide konsernets 
årsregnskap.

Spesifikasjon av offentlig regnskap
Spesifikasjon av offentlig regnskap kan
foretas på konsernkontonivå eller på 
linje  nivå med selskapene oppstilt i  
kolonner eller med rapporter som  
gjentas for hvert selskap i konsernet.  
Spesifika sjonen foretas også pr selskap 
(opprinnelig saldo) og elimineringer i  
rapporten horisontal konsernoversikt.

  

Rapportgenerator
FINALE Konsolidering har en innebygget 
rapportgenerator som gir deg muligheter 
for å skrive ut rapporter med fri opp bygning 
av både linje- og kolonnestruktur, og 
fungerer på samme måte som i FINALE 
Rapportering. Rapportgeneratoren i 
Konsolidering inngår i Standardversjonen, 
men ikke i basisversjonen.

Periodevalg på rapporter
FINALE Konsolidering lagrer data for de 
enkelte selskapsregnskapene, og inne-
holder full historikk.

Egendefinerte tilleggsvariabler
Med egendefinerte tilleggsvariabler som 
kan registreres på selskapsnivå eller be-
regnes med formler, får du enkelt bygget 
deg opp egne nøkkeltall og rapport-
størrelser.

Budsjett, prognoser og datasett
FINALE Konsolidering kan inneholde 
budsjetter mv, og har muligheter for egne 
datasett med budsjettversjoner, prognoser 
etc., slik at du kan konsolidere selskapenes 
budsjetter.

Utskriftsjobb
Med utskriftsjobbfunksjonen kan du enkelte 
sette opp rapportsamlinger, der du velger 
blant alle tilgjengelige rapporter for utskrift, 
PDF-dokument eller forsendelse pr e-post.
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FINALE Driftsmidler

FINALE Driftsmidler er programmet 
for deg som trenger et drifts
middelkartotek med mer funk
sjo   nalitet eller som ønsker bedre 
oversikt over dine driftsmidler, 
både utgiftsførte, leasede og  
aktiverte driftsmidler.

FINALE Driftsmidler gir deg både oversikt 
over driftsmidlene og regnskapsmessige 
avskrivninger pr måned eller for flere 
måneder under ett.

Hoveddriftsmiddel og påkostninger
FINALE Driftsmidler har funksjonalitet
for registrering av påkostninger på dine
driftsmidler. Ved rapportering kan påkost-
ningene inkluderes i hoveddriftsmiddelet 
eller rapportene kan vise hoveddrifts-
middel med påkostninger spesifisert og 
med sum inklusive påkostninger.

MVAjusteringer
- Ny funksjon i FINALE Driftsmidler
FINALE Driftsmidler har funksjonalitet for 
MVA-justeringer av varige driftsmidler.  
her får du beregnet og postert korrigering 
av inngående avgift, automatisk beregning 
av MVA-justering ved avhendelse mv.

Oppskrivninger
oppskrivninger som er foretatt, kan  
regi streres og avskrives.

Avdelinger, prosjekter og bærere
Driftsmidlene kan spesifiseres på av-
delinger, prosjekter og bærere, slik at 
posteringer og driftsmiddeloversikter kan 
spesifiseres på avdelinger, prosjekter og 
bærere.

Balansekonto
Driftsmidler henføres til balansekonto, slik 
at driftsmiddeloversikter kan vises pr konto.

Driftsmiddelgrupper
hver balansekonto kan deles inn i flere
driftsmiddelgrupper. Dette gjør at man kan 
klare seg med et minimum av balansekonti 
uten at man mister oversikten over sine 
driftsmidler.

Avskrivningskonto
Avskrivningskonto angis for hver  
driftsmiddelkonto eller driftsmiddelgruppe. 

Saldogrupper og saldoskjema
Driftsmidlene henføres til saldogruppe og 
saldoskjema.

Tilgjengelige rapporter
Rapportene i FINALE Driftsmidler er likevel 
programmets styrke.

Driftsmiddelspesifikasjon
Rapporten inneholder funksjonalitet som gjør 
at det kan skrives ut med spesifika sjoner på:

• Driftsmiddelkonto 
• Driftsmiddelgruppe
• avskrivningskonto
• avdeling
• prosjekt
• Bærere
• Kommune
• saldogruppe
• saldoskjema
• notekolonne
• avskrivningsmetode
• anskaffelsesår 

Grupperingene kan velges med en  
hoved- og en undergruppering.  
Rapporten kan eksporteres i CSV-format, 
bl.a. for inn lesing i regneark.

Valg av driftsmiddeltyper i rapportene:
• aktiverte driftsmidler
• leasede driftsmidler
• Utgiftsførte driftsmidler

Note til regnskapet
Noteopplysninger til årsregnskapet finnes 
som en egen rapport.

Posteringsjournal
Posteringsjournal blir sammendratt, slik at 
sammenfallende konto- og bærerbegreper 
kommer på en enkelt posteringslinje. Det 
er også mulighet for å slå sammen flere 
perioder til en enkelt posteringslinje. 
Posteringsjournalen kan også skrives ut 
detaljert. journalen kan eksporteres i en 
rekke standardformater.

Integrasjon med FINALE Årsoppgjør
FINALE Driftsmidler er tett integrert med 
FINALE Årsoppgjør. Når årsoppgjøret 
kommer, overføres driftsmidlene enkelt til 
FINALE Årsoppgjør, og kommer auto-
matisk med på korrekt saldoskjema, og  
er tilgjengelig for note til årsregnskapet.

Konvertering av driftsmiddeldata 
fra andre systemer
Dersom du allerede har dine driftsmidler i 
FINALE Årsoppgjør eller FINALE Rapport-
ering, kan du enkelt få data overført til 
FINALE Driftsmidler. Vi har lang erfaring i 
konvertering av driftsmidler fra regneark. 
Dersom du anvender andre driftsmiddel-
systemer som kan eksportere data til 
regneark eller andre formater, bistår vi 
med import av driftsmidlene inn i  
FINALE Driftsmidler.
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FINALE Investor er rettet mot bedrifter, 
næringsdrivende og privat  personer 
som har investeringer i aksjer og 
andre verdi papirer. Programvaren er 
egnet både for investeringer i børs
noterte og ikkebørsnoterte aksjer  
og verdi  papirer, og i norske som 
utenlandske aksjer og verdi papirer.

FINALE Investor hjelper deg å holde  
over sikt over din verdipapirbeholdning,  
an skaffelser og avhendelser av verdipapirer.

Verdipapirregister
FINALE Investor har innebygget verdi-
papirregister med norske børsnoterte 
aksjer og verdipapirer. Registeret omfatter 
både aksjer, aksjefond, obligasjonsfond, 
pengemarkedsfond, rentefond m.m. 
Registeret inneholder også mange ikke-
børsnoterte aksjer og verdipapirer som 
er VPS-registrert. børsens ticker-nummer 
og ISIN-nummer fremkommer i registeret, 
samt angivelse av hvorvidt aksjene eller 
verdipapirene er børsnotert og om de er 
VPS-notert. Verdipapirregisteret inneholder 
også opplysninger om skjermingsrente  
for personlige Investorer, der det også  
er automatisk skjermingsberegning.  
Registeret omfatter oversikt over på-
lydende og oppdeling i aksjeklasser der 
dette er registrert på børs eller i VPS.

Oppdateringer fra børsen
FINALE Investor oppdateres årlig  
med ligningsverdier fra oslo børs og  
Fondsmeglerforbundet for aksjer som er 
VPS-registrert der slike opplysninger er 
tilgjengelig via oslo børs. 

Egenopprettede verdipapirer
Aksjer og verdipapirer som ikke finnes 
i kartoteket, kan enkelt opprettes, og 
lignings verdier og kursverdier kan  
regi streres manuelt på disse.

Oversikter
FINALE Investor har beholdningsover-
sikter som viser aksje- og verdipapir-
beholdningen. FINALE Investor holder 
rede på alle enkelttransaksjoner for aksjer 
og verdipapirer, slik at programmer både 
gir beholdnings- og transaksjonsoversikter. 
FINALE Investor holder oversikt over aksjer 
for hver VPS-konto, eller megler.

Regnskapsmessig gevinst og tap
FINALE Investor har rapporter som viser 
regnskapsmessig gevinst og tap i en gitt 
regnskapsperiode.

Beholdningsoversikter
FINALE Investor har rapporter tilsvarende 
RF1088 som kommer fra skatteetaten, 
slik at man enkelt kan sammenligne det 
skatteetaten har med det man selv har 
registrert. Alle rapporter kan også skrives 
ut i pdf-format.

Transaksjonsregistrering
FINALE Investor har et enkelt bruker-
grensesnitt for transaksjonsregistrering. 
Man kan velge transaksjonsregistrering 
fra menyen, alternativt merke en aksje 
eller et verdipapir i beholdningsoversikten 
for å registrere kjøp eller salg. Det finnes 
tilhørende transaksjonsrapporter for valgt 
periode.

FIFUprinsippet
FINALE Investor har funksjonalitet for
automatisk FIFU-beregning (av/på).

Integrasjon FINALE Årsoppgjør
FINALE Investor er integrert med  
FINALE Årsoppgjør, slik at skattemessig 
gevinst og tap kan overføres til RF-1167 
Nærings oppgave 2. Skattemessig 
formues verdi kan overføres til selvan-
givelse eller RF-1215 selskapsoppgaven. 
Videre kan regnskaps- og verdivurder-
ing av aksjer og verdipapirer overføres. 
Regnskapsmessig verdivurderinger skaper 
en postering, og kan foretas for kortsiktige 
plasseringer og eventuelt også for lang-
siktige plasseringer.

Integrasjon FINALE Skatt
FINALE Investor har integrasjon med
FINALE Skatt, og skattemessige gevinster 
og tap fra RF-1059 kan overføres til selv-
angivelsen. Formuesverdsettelse (lignings-
verdier) overføres også til selvangivelsen.

Ligningsoppgaver
FINALE Investor produserer RF-1059 
Aksje- og andelsoppgave over inngangs    -
verdi, utbytte og realisasjoner som er et 
pliktig vedlegg til selvangivelsen.

FINALE Investor
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AVSTEMMING skal være et hjelpe
middel for avstemming av regn
skapsposter, og hjelper til med å:
• Avstemme
• Dokumentere
• Spesifisere

Integrasjon mot økonomisystemer
både FINALE Årsoppgjør og FINALE  
Rapportering inneholder integrasjon 
mot en rekke av de ledende økonomi-
systemene, og kan lese både saldotall 
periode vis og transaksjoner på de ulike 
konti i økonomisystemet.

Nye muligheter
Integrasjon mot økonomisystemene gir 
nye muligheter for funksjonalitet i våre 
regnskapsavslutningsverktøy.

Nye krav
Det er lovkrav i bokføringsloven som stiller 
strengere krav til spesifikasjon, avstem-
ming og dokumentasjon av regnskaps-
opplysninger. Norges Autoriserte Regn-
skapsføreres Forening (NARF) har også 
strenge krav til dette som en del av god 
regnskapsførerskikk, og som må følges av 
alle medlemmene.

Bokføringslovens § 11: 
(1) Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det 
foreligge dokumentasjon for alle balanse-
poster med mindre de er ubetydelige. 
(2) For bokføringspliktige etter § 2 annet 
ledd gjelder bestemmelsen tilsvarende for 
balansepostene i nærings oppgaven.

God Regnskapsførerskikk (NARF):
Samtlige konti i balansen, samt nød-
vendige resultatkonti, skal være avstemt 
før endelig årsregnskap utarbeides.  
Det skal foreligge tilstrekkelig doku-
mentasjon til at avstemmingen lar seg 
etterprøve. I tillegg til å avstemme konti i 
balansen, vil du og i AVStEMMING ha 
mulighet for å avstemme de resultatkonti 
som en ønsker. Dette fremmer de krav som 
gjelder for God Regnskaps førerskikk.
 

Samspill med KS Komplett
NARF har utgitt kvalitetssikringsverktøyet 
KS Komplett som inneholder regnearkmaler 
for avstemming, dokumentasjon og spesi-
fikasjon. AVStEMMING har behov for at 
brukeren har dette kvalitetssikringsverktøyet. 
AVStEMMING fyller ut regnearkene 
direkte, og oppretter om nødvendig 
nye regneark på regnskapsklienten fra 
regnearkmalene eller fyller ut data i de 
eksisterende regnearkene som allerede 
finnes på regnskaps klienten.

Arbeidsstyringsverktøy
AVStEMMING inneholder støtte for 
arbeids styringsverktøy som f.eks. 
Poweroffice, Advisor og Visma byrå. 
Avstemmings arkene vil bli lagret i den 
filstrukturen som arbeidsstyringsverktøyet 
bruker, slik at regne arkene er tilgjengelig 
fra både AVStEMMING og fra arbeids-
styringsverktøyet. Dokumentasjonen blir 
ikke lagret som en del av Finale-klienten, 
men i egne filstrukturer som er tilgjengelig 
for brukeren fra andre programmer og 
også fra Windows Utforsker.

Hva avstemmes, dokumenteres  
og spesifiseres?
AVStEMMING kan foreta en rekke 
avstemminger og spesifikasjoner, og har 
som mål å dekke så mange balansekonti 
som mulig. Dette betyr at programmet skal 
favne over hele balansen. AVStEMMING  
er gjenstand for videreutvikling, og det vil 
komme nye funksjoner til etter hvert, men 
programmet har allerede nå funksjonalitet 
som dekker de fleste behovene som er for 
avstemming, spesifikasjon og dokumen-
tasjon.

Innebygde avstemminger
Programmet har en rekke innebygde funk-
sjoner for avstemming og dokumentasjon, 
hvor det meste fylles ut direkte i regne-
arkene fra KS Komplett:

• Bankavstemming
• liste over kunder med kreditsaldo
• liste over leverandører med debetsaldo
• avstemming av MVa
• avstemming av skattetrekk
• avstemming av lønn og lønnsinnberetning
• spesifikasjon av hvilke transaksjoner  
 avsetningskonti består av
• Dokumentasjon av driftsmiddelkonti 
 mot driftsmiddelregisteret

Andre dokumenter  
kan tilknyttes en konto
Det er mulig å knytte annen dokumenta sjon 
til de enkelte konti, slik at AVStEMMING 
inne holder den komplette dokumenta-
sjonen til de enkelte konti. Dette kan  
være inn skannede dokumenter, andre 
regne ark eller dokumenter som finnes  
i elek tronisk format.

Status på avstemming  
av den enkelte konto
Programmet identifiserer for eksempel  
differansecellene i regnearkene og  
kan slik automatisk identifisere avvik i  
avstemmingene. I tillegg kan brukeren  
selv sette status på de ulike konti.

FINALE Avstemming/NARF Avstemming
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AVSTEMMING inneholder  
funksjonalitet for å foreta  
avstemminger periodevis i  
tillegg til årlige avstemminger. 

For hvert selskap er det mulig å angi  
til hvilke tider i året avstemminger skal  
foretas. Det finnes videre en oversikt over 
de periodiske avstemmingene som også  
viser til hvilke datoer det er foretatt  
avstemminger periode for periode.

Avstemmingsmappe
Det er funksjonalitet for å lage en ferdig 
definert avstemmingsmappe som kan være 
en mal for alle eller flere klienter, der man 
setter opp innholdet i mappen. Dette inn-
holdet kan være alle skjemaer, rapporter 
osv som finnes i FINALE Årsoppgjør eller 
FINALE Rapportering samt alle avstem-
minger etc. som er produsert. Denne 
avstemmingsmappen kan anvendes til å 
knytte til all ønsket dokumentasjon i tillegg 
til den dokumentasjon som finnes som et 
resultat av avstemming og dokumentasjon 
av balanseposter. Dette kan for eksempel 
være kundebrev, faste rundskriv og andre 
fritt valgte dokumenter. Avstemmings-
mappen kan enkelt sendes på e-post eller 
pakkes i zip-fil, og vil inneholde alle de 
dokumentene og regnearkene som er på 
klienten. Denne mappen kan for eksempel 
sendes til revisor pr e-post eller inngå i et 
dokumentarkiv.

Et praktisk eksempel på  
avstemming av MVA:
Avstemming av MVA inneholder  
følgende deler:
• oppstilling av MVa-oppgavene.
• opplysning om regnskapsmessig 
 saldo ved terminslutt.
• Bilagsnummer og bilagsdato for 
 betalingsbilaget for hver termin.
• oppstilling over salgskonti for de 
 enkelte avgiftssatsene.

Det eneste som AVStEMMING ikke  
fyller ut, er informasjon fra selve MVA-
oppgavene, som brukeren må fylle ut. 
Dette skyldes ganske enkelt at det ikke 
finnes en kilde for å hente opplysninger 
som er pålitelige og som angir hva som  
er innlevert av MVA-oppgaver for hver  
MVA-termin.

Bankavstemming
AVStEMMING inneholder funksjonalitet 
for bankavstemming og støtter de  
vanligste filformatene fra banksystemene. 
bank avstemmingen er meget effektiv, 
og kan i løpet av kun kort tid avstemme 
banktransaksjoner mot regnskapstransak-
sjoner. Dersom alle forhold ligger til rette, 
vil du kunne avstemme banken i løpet av 
få minutter. Da har systemet automatisk fylt 
ut KS- komplett for eventuelle åpne poster. 
Du tror det ikke før du ser det. Spør oss 
gjerne for en demo av bankavstemming 
samt en fullstendig gjennomgang av 
AVStEMMING. 

bankavstemming uten bankfil kan også 
foretas, men man får da opp et tomt 
KS- komplett ark kun med saldo ifølge 
regnskap. Dermed kan man foreta manuell 
bankavstemming og fylle opp dette i 
regne arket sitt. 

Kontoidentifikasjon
AVStEMMING kan, ut fra den standard 
kontokode som allerede er angitt på den 
enkelte konto, avgjøre hvilken avstemming 
som er aktuell for de enkelte konti. Det er 
derfor lett å ta i bruk AVStEMMING.

Økonomisystemer som støttes
AVStEMMING har tilgang til konto-
informasjonen på klienten og har tilgang 
til transaksjonene i regnskapet via tett 
integrasjon mot de mest brukte økonomi-
systemene. Vi vil arbeide med integrasjon 
mot en rekke økonomisystemer i tillegg til 
de vi allerede støtter. ta kontakt med oss 
for å høre om ditt økonomisystem støttes.

Hvorfor er AVSTEMMING det  
riktige verktøyet for deg?
AVStEMMING har informasjon som  
klassi fiserer alle konti i tillegg til at pro-
grammet har tilgang til transaksjonene  
på de enkelte regnskapskonti.  
Forbered elsene for å ta programmet i 
bruk er derfor allerede gjort når konti er 
styrt mot standardkontokoder og inte-
grasjon mot økonomi systemet er satt 
opp. Programmet inneholder et forslag 
til avstemmingsmappe som er satt opp 
sammen med erfarne regnskapsbrukere. 
Det er også enkelt å lage sin egen mal for 
avstemmingsmappe, som gjør at man tar 
programmet i bruk på nye klienter med 
kun et minimum av forberedelser. Vi har 
også hatt med oss en av NARF’s kvalitets-
kontrollører i alle faser av utvikling av 
produktet.

Mer informasjon
Mer informasjon om produktet  
AVStEMMING finner du på våre nettsider 
www.finale.no/avstemming

ta kontakt med vår salgsavdeling  
pr telefon eller ved å sende e-post til  
firmapost@finale.no dersom du ønsker  
mer informasjon om produktet. 

Se for øvrig info om NARF Avstemming fra 
www.narf.no

FINALE Avstemming/NARF Avstemming
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ANALYSE

FINALE Analyse er et  
presentasjons   verktøy som tar 
i bruk og presenterer data fra 
regnskap, budsjett, prognoser, og 
nøkkeltall i FINALE Rapportering, 
FINALE Konsolidering og FINALE 
Årsoppgjør.

FINALE Analyse bidrar til å gi deg  
nøkkeltall og analyserapporter, i tillegg  
til den øvrige funksjo naliteten som finnes  
i FINALE-programmene.

Tabeller
Nøkkeltall kan presenteres i tabeller. Det 
finnes flere forskjellige tabellutforminger 
som brukeren kan velge.

Grafikk
Nøkkeltallene kan presenteres som 
grafiske elementer i form av søyle-
diagrammer, linjediagrammer, kakedia-
grammer og flere andre diagramtyper. 
brukeren kan selv tilpasse layout for  
diagrammene.

Ferdigdefinerte analyserapporter
FINALE Analyse har ca 25 ferdige 
analyse  rapporter med mange forskjellige 
nøkkeltall. De ferdigdefinerte rapportene 
kan enkelt tilpasses egne behov.

Egendefinerte analyserapporter
Det er enkelt å lage egne analyse-
rapporter. 

Nøkkeltallsamlinger  
FINALE Analyse har innebygget nøkkeltall-
samlinger med over 1000 nøkkeltall. 
Nøkkeltallsamlingen består av forskjellige 
kontantstrøm-, resultat- og balansestørrelser, 
i tillegg til tradisjonelle nøkkeltall med 
forholdstall, rentabilitet osv.

Tilleggsvariabler og  
egnenøkkeltall
I tillegg til kontodata, har flere nøkkeltall 
behov for verdier i tilleggsvariabler eller 
egendefinerte nøkkeltall. Dette kan være 
for eksempel kassekredittlimit, antall 
ansatte m.v. tilleggsvariablene registreres 
som tall fordelt på periode (herunder også
budsjett) eller som en formler med
henvisning til konti og egendefinerte
variabler.

Hvilke data kan presenteres  
i analyse rapporter?
Analyserapportene kan vise
• Ferdigdefinerte nøkkeltall
• Konto i kontoplanen
• linjer i offentlig regnskap
• poster i næringsoppgaven
• Finale standard kontokode
• egendefinerte tilleggsvariabler

I FINALE Årsoppgjør vises data for det  
enkelte regnskapsår, der brukeren selv kan 
velge hvor mange år som ønskes vist. Det 
er også mulig å vise tall avdelingsvis der-
som regnskapstall er innlest pr avdeling.

I FINALE Rapportering og FINALE
Konsolidering er spennvidden mye større:
• regnskapstall
• Budsjett og budsjettversjoner
• periodetall med varierende periode- 
lengde eller hittil i år.

I FINALE Rapportering og FINALE Konsoli-
dering kan man i tillegg lage egen definerte 
kolonneoppsett med selskap (Konsolidering) 
avdeling, prosjekt eller andre bærer begrep 
samt samlinger av bærere, for eksem pel 
flere avdelinger i en divisjon.

Distribuere egne rapporter
Du kan enkelt lage deg nye rapporter,
enten helt forfra eller kopiere fra eksi - 
sterende rapporter. Dine egne rapporter 
kan du enkelt distribuere til andre klienter.

Utskriftsjobb
Du kan sette opp faste utskriftsjobber der 
du tar med analyserapporter enten i egne 
jobber eller sammen med andre utskrifter. 
Du kan for eksempel lage en utskriftsjobb 
til styret med offentlig regnskap eller en 
rapport fra rapportgeneratoren sammen 
med en grafisk presentasjon av sentrale 
nøkkeltall laget med FINALE Analyse.

Utskriftseksempler
På våre nettsider finnes en rekke utskrifts-
eksempler på rapporter produsert med
FINALE Analyse:

Se www.finale.no/analyse

Viktige funksjoner inkludert i 

Demoselskap AS
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AKSJEBOK Viktige funksjoner inkludert i 

Aksjonærservice
FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapport-
ering har en innebygget aksjonærdata-
base, som gir deg en viss basisfunksjo-
nalitet som er nødvendig for bruk til 
årsoppgjør, ligningsmessige forhold og for 
innsendelse av RF-1086 Aksjonærregister-
oppgave.

Aksjonærdatabase
Aksjonærdatabasen inneholder:
• selskapets aksjonærer
• selskapets aksjekapital og aksjeklasser
• De enkelte transaksjonene som viser
 endringer i aksjonærenes aksjeeie
• transaksjoner som viser endringer i
 selskapets aksjekapital på de enkelte
 aksjeklassene

Basisfunksjonalitet
basisfunksjonaliteten i aksjonær- 
data  basen er:
• Utarbeidelse av rF-1086 aksjonær-  
 registeroppgave
• elektronisk innsendelse av rF-1086
 Aksjonærregisteroppgave til det  
 offentlige aksjonærregisteret via Altinn
• Utskrift av oppgave til aksjonær, 
 med aksjonærens ligningsverdier og  
 andre opplysninger aksjonæren har  
 behov for med hensyn til egne lignings-
 forhold og noteopplysninger i eget  
 regnskap
• opplysninger til rF-1028 selvangivelse  
 for aksjeselskaper og andre lignings - 
 oppgaver.

Aksjonærdatabase og epostmodul
Med e-post-modulen, kan du i tillegg 
sende e-postmeldinger med vedlegg  
fra FINALE Årsoppgjør eller FINALE  
Rapportering direkte til selskapets  
aksjo nærer direkte fra programmet. 
Du kan enkelt merke en aksjonær, flere 
aksjonærer eller alle aksjonærene for 
utsendelse av e-post til disse.

Hva får du i tillegg når du har 
FINALE Aksjebok?
Med FINALE Aksjebok får du en full-
verdig elektronisk aksjebok som er i 
over ensstemmelse med de kravene som 
stilles i aksjeloven. Dette gjør at du kan 
samle aksjonæropplysningene i ett enkelt 
register, der du kan utføre en fullstendig 
aksjonærservice. Selskapet vil slippe å ha
flere enn ett register for aksjonærene,  
og kan yte en fullverdig aksjonærservice  
direkte fra FINALE Rapportering og 
FINALE Årsoppgjør.

Nummerering av aksjer
FINALE Aksjebok holder orden på aksje-
numrene, og kan også renummerere
aksjene automatisk ved opprettelse av
aksjonærdatabasen. Programmet holder 
rede på hull i nummerrekkefølgen. Det er 
funksjoner for å matche aksjenummereringen 
ved aksjeoverdragelser. Ved nyopp rettelse 
av aksjeklasser eller ved utvidelse av 
aksje kapitalen, får du nummerert aksjene 
automatisk.

Transaksjonsbasert
Aksjene registreres i et transaksjons-
basert system, og du kan enkelt referere 
de registreringer som gjøres til den fore-
liggende papirdokumentasjonen.

Pantstillelser av aksjer
FINALE Aksjebok holder rede på pant-
stillelser, og tilbyr utskrifter av bekreftelser 
til panthaver ved registrering og sletting 
av pantstillelse.

Utskrifter
Det er en rekke utskrifter som kan foretas 
fra FINALE Aksjebok:
• Den lovpålagte aksjeboken kan skrives  
 ut pr dagens dato eller en selvvalgt dato.
• innkalling til ordinær general forsamling.   
 Det hentes data fra regnskapet mht.  
 årets resultat og avsatt utbytte, slik at  
 innkallingen blir generert dynamisk, og  
 deretter kan tilpasses av brukeren.
• innkalling til ekstraordinær general   
 forsamling, eller utsendelse av 
 dokumenter for generalforsamling uten  
 møte, som er tillatt i enkelte selskaper.
• informasjonsbrev til aksjonærene.
• transaksjonsoversikter.
• overdragelsesmelding
• oppgave til aksjonærer om lignings-
 messige forhold.
• rF-1086 aksjonærregisterskjema

Epost til aksjonærer
Du kan registrere aksjonærenes  
e-post-adresser, slik at du kan sende  
informasjon pr e-post til aksjonærene.
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RAPPORT
GENERATOR

-
Tilleggsmodul til

Rapportgeneratoren er tilgjengelig i  
standardversjonen av FINALE Rapport-
ering og FINALE Konsolidering, og kan 
for øvrig kjøpes som en tilleggsmodul til 
FINALE Årsoppgjør og basisversjonene  
av Rapportering og Konsolidering.

Generell oppbygning
Rapportgeneratoren gir deg mulighet til  
å bygge opp rapporter basert på:

• linjeMaler som beskriver de enkelte  
 rapportlinjer.
• KoLoNNEoPPSEtt der rapport-
 kolonnene spesifiseres.

I tillegg til de egendefinerte linje malene, 
finner du:
• offentlig regnskap
• noen standard linjemaler
Du kan kombinere linjemaler og kolonne -
oppsett til rapporter.

Byrårapporter
Du kan distribuere rapporter som byrå-
rapporter, slik at du kan tilgjengelig gjøre 
standard rapportoppsett til alle dine 
regnskapsklienter.

Utskriftsjobb
Du kan sette opp faste utskriftsjobber  
som inneholder klientspesifikke eller  
byrå rapporter.

Standardkontokoder
Ved å bruke referanser til FINALE  
Standard kontokoder istedenfor til 
klientens egen kontoplan kan du enkelt 
standardisere rapporten slik at den passer 
på klienter med ulike kontoplanoppsett.

Talltyper i rapporter
FINALE Årsoppgjør har tilgjengelig  
regnskapstall på årsbasis. FINALE  
Rapportering og FINALE Konsolidering har 
regnskap stall for hver periode i regnskaps-
året. FINALE Rapportering og FINALE 
Konsolidering kan også rapportere på 
budsjett, prognoser eller ulike budsjett-
versjoner med periodespesifikasjon som 
for regnskapstall. Alle programmene kan 
inneholde egendefinerte tilleggsvariabler 
til rapportene.

Dimensjoner (avdelinger mv)
Du kan lage rapporter for dimensjoner,
som for eksempel avdelinger i rapport-
ene fra rapportgeneratoren. Dimensjoner 
kan anvendes som enkeltdimensjoner eller 
du kan lage deg dimensjonssamlinger, 
der et utvalg av dimensjoner samles til 
navn gitte alias, som kan anvendes i  
rapporter. Dimensjoner kan inngå i  
rapporter på mange forskjellige måter:
• Dimensjoner eller alias som kolonner
 i rapport
• rapport på et enkelt alias eller en
 enkelt dimensjon.
• Gjenta rapport for alle eller et utvalg
 dimensjoner eller alias, for eksempel
 for alle avdelinger.

Periodedefinisjoner i kolonner
Kolonner med regnskap og budsjett
kan defineres med ulikt innhold, f.eks.:
• Hittil i år
• periodetall
• Fra-til måned eller hele året
• Dynamiske periodereferanser
• Dynamiske årsreferanser til tidligere
 regnskapsår eller neste budsjettår

Drilldown
Du kan sette opp overordnede rapporter 
eller sette opp rapporter som gir deg  
spesifikasjon (drilldown) på kontonivå  
eller formelelementer på rapportlinjer.

Prosentkolonner
I linjemalene kan du definere grunnlags-
linjer for prosentkolonner. Du kan også
bytte grunnlagslinjer for de forskjellige
delene av en rapport, for eksempel  
resultat i % av driftsinntekt og balanse i  
% av balansesum.

Formelkolonner
Du kan sette inn kolonner som inneholder 
formler der det foretas utregninger med 
basis i de øvrige kolonnene. Dette kan 
være f.eks. summering, endring, avvik o.l.

Skjulte kolonner
Det er mulig å sette inn skjulte kolonner,
slik at du kan bruke disse i formelkoloner.

FINALE Analyse
I tillegg til rapportgeneratoren, har du
også muligheter til å lage rapporter med 
grafisk og tabellariske presentasjoner i 
FINALE Analyse.

Elektronisk distribusjon
Du kan distribuere dine rapporter direkte 
som PDF i e-post. 
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Prognose basert på  
historisk utvikling

Vi beregner prognoser for de  
kommende måneder og år basert  
på historiske verdier og utvikling.

Vi beregner sesongfordeling gjennom 
årets 12 måneder og en vekstf aktor 
som beskriver vekst (positiv eller  
negativ) basert på regnskapstall  
fra de foregående år.

Du vurderer vekst og sesongfordeling 
uavhengig av hverandre for de  
kommende perioder.

Bruk av Prognose
FINALE Prognose  er en tilleggsmodul 
til FINALE Årsoppgjør og FINALE  
Rapportering.

Modulen startes med et eget meny-
valg. Når FINALE Prognose starter  
opp er prognosen allerede beregnet.
Intensjonen med systemet er one button!  

Du kan sette opp parametere for  
den enkelte prognoseversjonen.  
Når parametere er på plass  
beregnes prognoseforslag for  
kommende perioder.

Når prognoseforslaget er beregnet, 
er det mulig å gjøre korrigeringer for 
planlagte eller forventede endringer.

Når prognosen er ferdig, kan tallene  
rapporteres i FINALE Årsoppgjør eller 
FINALE Rapportering sammen med 
regnskapstall.

Det kan lages flere budsjettversjoner 
som hentes inn i hvert sitt datasett for 
rapportering.

Ved et enkelt tastetrykk vil du kunne  
ta ut tall på klasse, grupper og konto-
nivå ut i excel. En særdeles effektiv 
funksjon.

Tilleggsmodul til

Trend

Sesongindeks

Rapport
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KRAFT

FINALE Kraft løser behovet for 
lignings oppgaver og skatte
beregning for aksjeselskaper mv. 
som beskattes etter de særskilte 
skattereglene for kraft verk.

FINALE Kraft er en tilleggs modul  
til FINALE Årsoppgjør.

tilleggsmodulen fungerer som en 
funksjons  utvidelse for programmet 
FINALE Årsoppgjør, som gjør at varige 
driftsmidler, skatteberegning og lignings-
oppgaver automatisk får de nødvendige 
tilleggsfunksjoner som er nødvendig for 
kraftforetak.

tilleggsmodulen fremstår som en integrert 
del av programmet, noe som gjør at FINALE 
Årsoppgjør har full støtte for behovene i 
selskaper som eiere av vannkraftverk.

FINALE Kraft inneholder de særskilt 
lignings skjemaer som er påkrevd for  
foretak som eier vannkraftverk:

• rF-1151 kraftverkseier  
  – oppsummering for alle kraftverk
• rF-1 152 avskrivningsskjema
• rF-1153 skattelegging av  
 vann kraftverk
• rF-1161 Beregning av nåverdi 
 av fremtidige utskiftingskostnader

På bakgrunn av de opplysningene som 
registreres for hvert kraftverk blir det auto-
matisk foretatt beregning og bokføring av:

• Grunnrenteinntekt
• Fremføring av negativ grunnrenteinntekt
• naturressursskatt
• Fremføring av naturressursskatt
• eiendomsskattegrunnlag
• avsetning og regnskapsføring  
 av grunnrenteskatt
• avsetning og regnskapsføring  
 av naturressursskatt

Kraftverkskjemaer kan også opprettes for 
personlige firmaer og deltakerlignede 
selskaper (ANS, DA, KS mv.).

Med småkraftverk menes kraftverk med 
mindre enn 5.500 kVA. 

  

Tilleggsmodul til

Skatteberegningen 
– kraftskatter -  
er en sentral del  
av kraftmodulen.  
Man vil få spesi-
fikasjoner over alle 
viktige og sentrale 
beregninger som 
gjøres i systemet. 
Dette kan vises fra 
dette illustrasjons-
bildet.
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