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Nyheter Total 2013 
 
 
 
Klientregister 
 
Opprett klienter basert på klientliste i Altinn: Hvis klientlisten i Total er tom ved oppstart, vil 
bruker få spørsmål om å bygge opp en klientliste basert på klientlisten i Altinn. Dersom man har 
oppføringer i klientlisten fra tidligere, kan funksjonaliteten likevel benyttes for å opprette nye 
enkeltstående klienter. Da aktiveres funksjonen ved å gå på Fil | Importer | Klientliste 
fra Altinn. Ved import fra Altinn opprettes det klienter automatisk i klientregisteret, samt at 
firmaopplysninger fylles ut i klientopplysningsdialogen for de aktuelle klientene. 
 
For å hente klientopplysninger fra Altinn benyttes samme innloggingsmetode som ved import av 
preutfylte selvangivelsesdata. 
 
 

 
 
  



Saldobalanse 
 
Alternativ kobling på et utvalg konti: Nå har vi laget mulighet for å legge inn en alternativ kobling i 
saldobalansen dersom man ønsker å benytte samme konto til både fordring og gjeld. Nedenfor er det 
listet opp hvilke konti i saldobalansen dette gjelder for: 
 
1320 Lån til foretak i samme konsern 

 

1370 Fordringer på personlige eiere, 
styremedlemmer mv. 

1380 Fordringer til ansatte 
1390 Andre fordringer 
1398 Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta 
1550 Kundefordringer på selskap i samme 

konsern 
1560 Andre fordringer på selskap i konsern 
1565 Kortsiktige fordringer mot personlige 

eiere/styremedlemmer o.l. 
1570 Andre fordringer 
1920 Bankinnskudd 
2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 
2260 Gjeld til selskap i samme konsern 
2270 Andre valutalån 
2290 Annen langsiktig gjeld 
2380 Kassakreditt 
2460 Leverandørgjeld til selskap i samme 

konsern 
2910 Gjeld til ansatte og personlige aksjonærer 
2920 Gjeld til selskap i samme konsern 
2990 Annen kortsiktig gjeld 
 
 
 
Direkteimport fra økonomisystem: Siden 
distribusjon av Total 2012 har nye 
økonomisystemer med integrasjon kommet til. 
Dette gjelder: 24SevenOffice, Zirius og Tripletex.  
 
Automatiske posteringer tilbake til 
økonomisystemet: Nå importerer vi ikke bare tall 
inn i årsoppgjøret fra økonomisystemet, men vi 
eksporterer også tilleggs-/sluttposteringer 
automatisk fra årsoppgjøret til fil. Denne filen kan 
enkelt leses inn i økonomisystemet, slik at man 
ikke trenger å punche posteringene manuelt.  
 
Eventuelle justeringer kan gjøres i 
økonomisystemet før endelig bokføring. 
  



Årsregnskap 
 
 
Vise streker i stedet for nuller: Det 
finnes ulike ønsker på hvordan et 
årsregnskap skal presenteres. Når man 
går på Fil | Innstillinger har vi 
her under området for regnskap lagt til 
et nytt alternativ «Vis nuller med 
strek» for visning av regnskapslinjer på 
utskriftsrapporten. 
 

 
 

 
Mulighet for sidenummerering: En del brukere har etterlyst sidenummerering på rapporter tilknyttet 
årsregnskapet. Denne egenskapen er nå på plass i 2013-versjonen. Bruker må selv slå på denne 
egenskapen under Fil | Innstillinger når vedkommende står inne på klienten. Innstillingen vil 
da få effekt for alle klientene, inntil den igjen slås av. Ved utskrift vil ikke sidenummereringen 
fremkomme på forsiden til årsregnskapet, men den vil inngå i det totale antall sider som skrives ut. 
 
Forkortet lange tekster i regnskap: Forhåndsdefinert regnskap har inneholdt noen lange tekster som 
ikke fikk plass på utskriften, og dermed ble kuttet med … (prikker). Vi har nå gått igjennom alle 
tekstlinjene i regnskapet og forkortet tekstene slik at de får plass uten å bli kuttet på utskriftsrapporten.  
 

Styresammensetning 
 
I enkelte tilfeller vil programmet måtte brekke over på ny side midt mellom styremedlemmer ved 
utskrift. For å unngå slike situasjoner er det nå blitt lagt til en ny avkryssing i bildet for 
styresammensetning «Sideskift før». Ved å benytte denne avkryssingen får man alle styremedlemmene 
samlet med over på neste side. 
 

 
 
 
 
 
  



Noter 
 
Note 1 og 2: Grunnlaget for notene «Spesifikasjon av varige driftsmidler» og «Spesifikasjon av 
immaterielle eiendeler» i notesenteret er note 1 og 2. Man kan her velge å hente opplysninger fra 
Driftsmiddelkartoteket eller legge inn verdier manuelt. Dersom man velger å hente informasjon fra 
Driftsmiddelkartoteket blir nå økonomisk levetid og avskrivningsplan fylt ut automatisk i noten.   
 
 

Total Notesenter 
 
Stadig flere brukere ser nytten av å ta i bruk Total Notesenter, hvor man får generert automatiske 
notesett som oppdateres fortløpende med notehenvisninger i årsregnskapet. 
 
 
Mulighet for opprettelse av enkeltnoter: Ved 
opprettelse av notesett i tidligere versjoner måtte 
man takke ja til å opprette alle notene i et 
noteforslag. Nytt i 2013 vil være at man selv kan ta 
stilling til hvilke noter man ønsker å opprette, som 
vist i dialogen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angremulighet: Det er ingen hemmelighet at noter er en smakssak og det vil av og til være behov for 
å kunne redigere noter i notesenteret. Når man redigerer i et «tekstbehandlingverktøy» er det fort gjort 
å skrive feil eller at man får slettet noe man ikke skulle ha slettet. Nytt i Total 2013 er at man nå kan 
velge på menybåndet «Angre» og «Gjør om», slik at man får tilbakestilt/omgjort tidligere arbeid. I 
stedet for å benytte kommandoene på menybåndet kan man også benytte tastaturkommandoene Ctrl + 
Z og Ctrl + Y for å oppnå det samme. 
 
 
Egne summeringsformler: Det blir nå mulig å 
definere egne summeringsformler i tabeller. Dette 
vil lette arbeidet når man lager sine egne 
tabelloppstillinger.  
  



Årsberetning: 
 
Ny feltvariabel «Totalkapital»: I 
forbindelse med utarbeidelse av bl.a. 
årsberetning har det vært ønskelig med et 
dynamisk felt for totalkapital. Felttypen 
«Totalkapital» er nå tilgjengelig som 
nytt valg når man på menybåndet velger 
«Felt» for å sette inn variabel fra 
feltbanken.  
 
 
 
 
Ny mal for store selskap: Når man har årsberetningen fremme på skjermen kan man velge på 
menybåndet «Notemal». Tidligere har man kunnet velge kun årsberetning for små foretak, mens det nå 
i 2013 også finnes en årsberetning for store foretak i listen for notemaler. 
 
 

Internnoten Midlertidige forskjeller 
 
Totals internnote over midlertidige forskjeller dokumenterer på en god måte regnskaps- og 
skattemessige verdier, og hvordan de utgjør grunnlag for utsatt skatt/skattefordel. Noten inneholder 
stor grad av automatikk. 
 
I Total 2013 vil noten forbedres ved at man kan se hvilke konti som gir de regnskapsmessige verdiene 
på den enkelte linje, samt skattemessige verdier for driftsmidler (saldoskjema), kundefordringer, 
varebeholdning, samt gevinst-/ og tapskonto. 
 
Dette vil dokumentere den automatikken som ligger til grunn for internnoten i Total. 
 
I tillegg vil man på skjerm kunne høyreklikke på en post i RF-1217 midlertidige forskjeller, og se 
hvilke tall som ligger til grunn for posten.  
 
Begge spesifikasjoner er også tilgjengelig som utskrift. 
 

 



Driftsmiddelkartotek 
 
Støtte for konti som ikke er knyttet til saldosystemet: I tillegg til å registrere «vanlige» driftsmidler 
i driftsmiddelkartoteket kan det også være ønskelig å registrere regnskapsmessige verdier for 
elementer som ikke har motsvarende oppføring i saldosystemet. På den måten kan bruker få en samlet 
oversikt over alle klientens driftsmidler og eiendeler i kartoteket. 
 
 
 

Ligningsskjema 
 
RF-1022: Tidligere var feltene i post 8 Arbeidsgiver avgiftspliktige ytelser grønne for manuell 
registrering, da post 8 ikke nødvendigvis skal være lik post 7 Samlede oppgavepliktige ytelser. I og 
med at post 7 og 8 ofte er like, blir nå post 8 automatisk utfylt med mulighet for å overstyre direkte i 
blått felt. 
 
RF-1028: Det har vært og er ulike oppfatninger om styringen på konto 1330 Investeringer i tilknyttet 
selskap. Tidligere ble denne kontoen styrt mot post 412 på side 4 på selvangivelsen, med bakgrunn i at 
denne kontoen ikke behøver å inneholde kun aksjer. Ettersom de fleste mener at kontoen i hovedsak 
gjelder aksjer har vi nå valgt å endre koblingen på konto 1330, slik at den nå styres mot post 421 (og 
461) med mulighet for overstyring. 
 
RF-1028: Når man har RF-1028 Selvangivelsen fremme på 
skjermen, har det nå blitt lagt til et nytt punkt for 
«Skattemessig fradrag» på menybåndet. Tidligere lå noen av 
disse beløpene under dialogen «Disponeringer». 
Bakgrunnen for flyttingen er at de er nærmere knyttet til 
selvangivelsen. Her ser du hvilke poster som inngår i denne 
dialogen. 
 
RF-1030: I dialogen for «Verdier fra årsoppgjøret» er det nå lagt til et nytt punkt for automatisk 
overføring av saldogruppe E (skip mv.) til post 4.4.4 på RF-1030 Selvangivelsen. 
 
RF-1053: I de tilfeller hvor et selskap har valgt bort revisjon, skal ikke RF-1053 medfølge 
forsendelsen av selvangivelsen, siden dette skjema krever underskrift av revisor. Løsningen i dette 
tilfellet er å ikke krysse av for RF-1053 ved innsendelse, men sende med RF-1053 (signert av revisor) 
som ordinært filvedlegg. Enkelte brukere har ikke helt vært klar over dette og dermed fått feilmelding 
om signeringsrettighet. I forbindelse med innsendelse til Altinn vil bruker nå få advarsel om at 
selskapet har valgt bort revisjon og at RF-1053 dermed må legges med som filvedlegg. 
 
RF-1084: En del brukere har ønske om å kunne få en 
komplett oversikt over skattemessige verdier for 
driftsmidler. Når du har RF-1084 Avskrivningsskjema 
fremme på skjermen har vi nå laget en ny kommando 
for «Ikke avskrivbare» under området for Saldo. Her i 
denne dialogen kan du registrere inn totalverdier for 
ikke avskrivbare driftsmidler f.eks. kunst, som ikke 
inngår i det ordinære saldosystemet. 
 
Når du skriver ut rapporten «Gruppeutskrift 
avskrivningsskjema» vil du nå få listet opp både 
avskrivbare og ikke avskrivbare saldogrupper. 
  



RF-1098 Nytt utleieregister: I forbindelse med RF-1098 Formue av næringseiendom har man nå fått 
tilgang til en ny kommando for «Utleieregister» på menybåndet. I denne dialogen har man mulighet til 
å registrere inn leietakere, areal og utleieinntekt, samt justeringsverdi av utleieinntekt for hele året. På 
bakgrunn av informasjon registrert i denne dialogen, vil post 145 Faktisk utleieinntekt omregnet til 
årlig utleieinntekt og post 150 Stipulert utleieinntekt for eiendommen automatisk bli utfylt i skjema. 
Det vil også være mulig å kjøre ut en rapport som viser en komplett oversikt over utleieenheter for 
eiendommen. 
 
 

 
 
 
 
RF-1125: Tidligere har post 28 «Faktisk tilbakeføring av privat bruk» i bilskjema vært grønt felt for 
manuell registrering. I 2013-versjonen blir denne posten nå automatisk fylt ut av programmet. Feltet 
vil være blått, slik at bruker selv har mulighet til å overstyre direkte i feltet ved behov. 
 
RF-1153: Utvidet funksjonaliteten i overføringsprogrammet, slik at flere opplysninger nå blir overført 
til nytt år. 
 
RF-1161: Utvidet funksjonaliteten i overføringsprogrammet, slik at flere opplysninger nå blir overført 
til nytt år. 
 
RF-1167/1175: Registrering av fjorårets 
skattemessige verdier er flyttet fra 
næringsoppgavens side 1 (grønne felt) til 
dialog for beholdninger (også tilgjengelig i 
dialogrunden). 
 
 
 
 
 
RF-1175: I forbindelse med ANS-/DA-selskaper som benytter RF-1175 Næringsoppgave 1 har vi lagt 
til følgende melding, hvis det er differanse mellom post 201/203 på RF-1233 og post 2079 på RF-
1175. En del brukere synes å ha behov for å bli minnet på dette. 
 

 
  



Eierregister 
 
Utvidelse av overføringsprogram for KS: I forbindelse med KS-selskaper har vi lagt til diverse 
felter i overføringsprogrammet vedørende stille deltaker. 
 
 
Rapporter 
 
Ny utbytteberegning: Den 1. juli 2013 trådde en rekke endringer i aksjeloven i kraft, blant annet nye 
regler om utbytte. Tidligere utbyttebegrensninger er nå myket opp ved at fokus er flyttet fra 
regnskapsmessige størrelser til selskapets reelle kapitalsituasjon. 
 
Nedenfor kan du se den nye utbytteberegningen i Total. 
 
  

 
 
 

Dialoger 
 
Konsernbidrag 
Det er nå lagt inn støtte for beregning av skatt på konsernbidrag for Svalbard med 16 %. Angitt sats 
for selskapsskatt for klienten benyttes som utgangspunktet for beregningen. 
 
 

Tilleggsposteringer 
 
Hele kommentarfeltet synlig på utskrift: Tidligere var det satt av plass til et visst antall tegn for 
kommentarer på utskriftsrapporten. Tekster som var for lange i forhold til den aktuelle feltbredden ble 
kuttet. I årets versjon har vi utvidet funksjonaliteten, slik at programmet automatisk oppretter nye 
linjer etter hvert som det er behov. Dermed vil hele kommentarteksten vises på utskriften.  
 



 

Periode 
 
Total Periode er en egen modul som brukes for å sette opp periodiske rapporteringer til klientene. En 
av fordelene med Total Periode i forhold til kun å benytte økonomisystemets rapporter, er mer 
konsistente rapporteringer med utgangspunkt i lik oppstilling som årsregnskapet. 
 
 
Total Periode 2012 ble utvidet med mulighet for resultatbudsjettering. I tillegg ble det utvidet med et 
omfattende sett av rapportmuligheter, med fleksibilitet i kolonneoppsett for å dekke forskjellige 
rapporteringsbehov. 
 
I Total Periode 2013 blir det utvidet med mulighet for likviditetsbudsjettering. Med utgangspunkt i 
resultatbudsjettet bygges det opp et automatisk forslag til likviditetsbudsjett. Du kan enkelt definere 
mva-håndtering og betalingsprofiler for å få frem en realistisk visning av likviditetsstrømmen. Du kan 
også enkelt legge inn tilleggsinformasjon for å komplettere budsjettet. Et nytt sett av rapporter gir god 
dokumentasjon av likviditeten i bedriften.  
 

 
 
 

Total Webrapportering 
 
Med Total Webrapportering kan du gi kundene dine døgnåpen,ubegrenset tilgang til 
regnskapsinformasjon, også utenom dine åpningstider.  
 
Klientens økonomi presenteres lettfattelig i søyler, kurver og diagrammer. Gjennom dine kommentarer 
til regnskapet kan klienten få god forståelse for regnskapet og din fagkunnskap. Fra et overordnet 
nøkkeltall-visning kan man drille seg videre ned i materien. 
 
Den visuelt tiltalende og pedagogiske løsningen gir både oversikt i bredden og innsikt i dybden. Med 
mulighet for å profilere løsningen med din egen fargepalett og logo, vil dine kunder også oppleve at de 
bruker din løsning, og ikke en tredjepartsløsning. En gylden anledning til å tilføre kundene merverdi, 
og bli oppfattet som en bedre rådgivningspartner. 
 



I 2013 vil webrapportering bli utvidet med likviditetsinformasjon fra Total Periode. Man vil da kunne 
vise klienten på en oversiktlig måte hvordan likviditeten påvirkes og om det er spesielle perioder som 
man må være mer bevisst på valg som kan påvirke likviditeten negativt. 
 

 
 
Aksjebok 
 
Automatisk utbyttehendelse: Avsatt utbytte i fjor behøver ikke å være samme som utdelt utbytte i år. 
Tidspunktet for utdelingen er heller ikke automatisk kjent. Ved overføring til nytt år i Total Aksjebok 
2013 vil vi nå undersøke om det var avsatt et utbyttebeløp i Årsoppgjør 2012. Hvis ja, vil vi tilby 
bruker automatisk opprettelse av utbyttehendelse basert på avsatt utbytte. Korrekt tidpunkt og 
eventuell endring i utbyttebeløp må registreres i dialogen nedenfor. For selskaper med flere 
aksjeklasser må utbyttehendelse fortsatt opprettes manuelt.  
 

 
 
  



Alternativer for utskrift: I utskriftsdialogen i aksjeboken har det blit lagt til et nytt sorteringskriterie 
«Ta kun med aktive aksjonærer». Dette utskriftsalternativet gjelder for rapportene «Detaljrapport 
aksjonærer og «Skjermingsgrunnlag og –fradrag». 
 
 

 
 
 

Altinn  
 
Importere klientdata fra Altinn: I Altinn II – løsningen er det nå lagt til rette for å kunne hente ut 
tidligere innsendte data fra arkivet i Altinn. Denne egenskapen har vi utnyttet til å kunne importere 
data fra fjorårets ligningsskjemaer for nye klienter som opprettes i Total. Den innebygde 
funksjonaliteten i programmet vil bearbeide disse dataene og oppkonstruere et ligningssett. Når alle 
fjorårstallene er på plass etter en slik import, vil man umiddelbart være klar for å lese inn årets 
saldobalanse fra økonomisystemet. 
 
Man kan velge om man vil importere klientdata for en eller flere klienter. Hele prosessen gjøres i 
Total, og man må underveis i prosessen oppgi brukernavn og passord som benyttes på Altinn for å få 
tilgang til Altinns arkiv. 
 
Enklere kan det ikke bli! 
 
Altinn-status: I dialogen nedenfor har man mulighet til å krysse av for «Hente status automatisk». 
Tidligere måtte man krysse av for dette valget for hver eneste innsendelse. Hvis man nå har krysset av 
for dette alternativet en gang, vil programmet huske dette ved senere innsendelser. 
 

 



Generelle endringer 
 
 
Kontantstrømoppstilling: Menypunktet for «Kontantstrøm» lå tidligere under fanen for Noter. I 
2013-versjonen vil dette punktet være flytte til fanen for Rapporter, slik at det er samsvar mellom de 
ulike moduler. 
 
Avstemming: Rapporten for avstemming av formue og midlertidige forskjeller ble implementert rett 
før distribusjon av 2012-versjonen og har derfor ikke blitt nevnt som en nyhet tidligere. 
 
 

Maskinteknisk 
 
Hvilke Windows-utgaver kan Total kjøre på: Fra kunder og ASP-leverandører får vi ofte 
spørsmål om hvilke Windows-utgaver som Total kan kjøres på. Nedenfor finner du en liste: 
 

• Windows Vista 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Windows Server 2003 
• Windows Server 2003 R2 
• Windows Server 2008 
• Windows Server 2008 R2 
• Windows Server 2012 

 
Total kjøres godt både på 32-bit og 64-bits utgaver av de nevnte versjoner. Windows 2008 R2 og 
Windows Server 2012 leveres kun i 64-bit utgave fra Microsoft.  
 
Windows 8.1 lanseres i midten av oktober, og er planlagt som en gratis oppdatering for brukere av 
Windows 8. Den installeres automatisk via «Windows Store», som en helt ordinær oppdatering. 
 
 
Viktig vedrørende Windows XP: Microsoft slutter med brukerstøtte og publisering av 
sikkerhetsoppdateringer til Windows XP i april 2014. Fordi dette skjer midt i en årsoppgjørsperiode, 
betyr det at årsoppgjøret 2012 (Total 2012) var det siste årsoppgjøret hvor Windows XP kunne 
benyttes.  
 
Du må derfor før desember 2013 ha oppgradert dine maskiner til en nyere Windows-utgave. 
 
 


