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1 Installasjon

1.1 Installasjon av Total Konsern

Selve installasjonsprosedyren foregår på samme måte som for Aksjeselskap og Næringsdrivende. Vi
gjentar derfor ikke prosedyren her, men henviser til det som er beskrevet i brukerveiledningen for
Aksjeselskap og Næringsdrivende.

2 Viktig informasjon om årsoppgjøret 2015

I forbindelse med overgang til nytt år, er det en del programmessige ting som det er meget viktig at
du utfører i riktig rekkefølge. Dette er helt nødvendig for at Total Konsern-konsolidering skal kunne
virke normalt, når du går i gang med konsern-regnskapene for 2015.

2.1 Oppstartsprosedyre

Når du har kommet så langt at du skal begynne å konsolidere selskaper, regner vi med at du
allerede har utført en mengde komplette årsoppgjør med Total. Du har dermed allerede lært deg
Total's forskjellige funksjoner, og hvilke prinsipper som ligger til grunn for programmeringen.
 

Vi forutsetter videre at du vet:
 

· Hva et katalognavn er, hvordan det opprettes, hvordan det gis et navn, og hvordan du henter inn den
klienten du skal arbeide med, osv.

· Hvordan funksjonstastene brukes, og hvordan du får tilgang til de forskjellige oppgavene fra båndet.
· Hvordan du lagrer, og hvordan du avslutter.
 

Bakgrunnen for at vi legger disse forutsetningene til grunn, er at vi dermed finner det unødvendig å
skrive en like detaljert brukerveiledning for denne tilleggsmodulen som for selve AS-versjonen av
Total.
 

Vi vil i hovedsak konsentrere oss om de funksjonene som er helt spesielle for
konsolideringsversjonen.

3 Overføring av tall fra 2014 til 2015

3.1 Overføringsprosedyre

Første gang du starter klienten for 2015, får du eventuelt opp følgende melding: 
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Når du svarer OK på denne meldingen, starter overføringsprogrammet automatisk.
 

I de sekundene selve overføringen pågår, får du et bilde på skjermen som viser fremdrift ……..
 

Når overføringen er ferdig, kan du skrive kvitteringsliste hvis du ønsker, eller velge Avslutt.
 

Start innhenting av klienten på nytt.
 

4 Anbefalt arbeidsmetode

1. Utfør det komplette årsoppgjøret på vanlig måte i AS-versjonen for mor- og datterselskapene.
2. Opprett et nytt katalognavn for konsern morselskapet i klientregisteret (les mer nedenfor).
3. Hent inn konsern  på vanlig måte, og legg inn  klientopplysninger .
4. Angi de respektive katalognavn for mor- og datterselskapene.
5. Start program for automatisk innhenting av data.
6. Foreta ønskede elimineringer i de respektive selskaper.
7. Foreta eventuelle korrigeringer for minoritetsinteresser.
8. Legg inn data fra eventuelle selskap som ikke er avsluttet i Total, men som skal inngå i det

endelige konsoliderte regnskapet.
9. Registrer inn de konsoliderte selskapenes samlede 2014-fjorårstall (dersom det ikke er kjørt

rutine for overføring av fjorårstall).
10. Kjør ønskede utskrifter.

4.1 Konsern-konsolidering med Total

1. Du har foretatt komplette årsoppgjør i AS-versjonen for de aktuelle mor- og datterselskapene.
Disse ligger på vanlig måte lagret under sine respektive katalognavn. Det er selskapenes
katalognavn som er utgangspunktet for automatisk overføring og konsolidering.

 

2. Hvis du ikke fra tidligere har opprettet et katalognavn for konsernet i klientregisteret, må du på
vanlig måte først opprette et eget katalognavn for konsernet hvor mor- og datterselskapene skal
konsolideres. Dette gjør du  på vanlig  måte  i  klientregisteret. Vi henviser i den forbindelse til
brukerveiledningen for AS hvor opprettingsrutinen står beskrevet. Husk og krysse av for at det er
en konsern-klient du skal opprette. 

 

I forbindelse med valg av katalognavn anbefaler vi som kjent et nummersystem for klientene, og
at man legger inn en bokstav før nummeret. F.eks. bokstaven A for en AS-klient.

 

Når du skal opprette en konsernklient, anbefaler vi K som første bokstav. Har du tidligere
opprettet morselskapet som f.eks. A101, anbefaler vi nå at du bruker K101 som katalognavn. På
den måten kan du lettere skille mellom de enkelte klientene. 

 

3. Etter at katalognavnet er opprettet, henter du på vanlig måte inn konsernklienten. Du  kommer til
hovedbildet for KONSERN-KONSOLIDERING. Under Opplysninger | Foretak | Klient
henter du frem dialogboksen for "Klientopplysninger". Registrer inn de forskjellige opplysninger
om morselskapet.

 

4. Velg på båndet Opplysninger | Konsern | Selskaper, og du får frem dialogboksen for
«Oversikt over selskap som inngår i konsernet». I dialogboksen registrerer du inn AS-
katalognavnene på mor- og datterselskap som skal konsolideres. Det er naturlig at du starter
med innlegging av katalognavnet på morselskapet, og deretter de forskjellige datterselskapene i
ønsket rekkefølge. Det er kun selve katalognavnet du skal legge inn. Selskapets navn hentes
automatisk. 
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5. Velg på  båndet  Opplysninger | Konsern |  Hent årets data. Du får melding på skjermen
om «Vent litt...». Når innhentingen er ferdig, går programmet automatisk videre til «Sammendrag
av årsresultater», der du får de samlede konsoliderte resultater for konsernet før elimineringer. 

 

6. Du er nå klar til å ta fatt på de elimineringene som vanligvis er nødvendige i forbindelse med
konsolidering av konsernregnskap. 

 

7. På båndet velger du nå Opplysninger | Konsern | Elimineringer. Programmet henter da
frem bildet hvor du kan registrere elimineringer.

 

8. Det vil også være tilfeller hvor du må foreta korrigering for eventuelle minoritetsinteresser. Velg
da på båndet Opplysninger | Konsern | Minoritetsinteresser. Du kommer da automatisk
til en resultatregnskap-rapport hvor du får en del sammendrag og hvor det er felt for  en "siste"
korrigering. Kjør så feltmarkøren ned til linjen for «Minoritetsinteresser», der skal du registrere
inn aktuelt tall for resultatregnskapets andel av minoritetsinteresser. Ønsker du å korrigere for
minoritetsinteresser i balansens passivaside, peker du på fanen for balanse passiva og blar deg
nedover til du kommer til de aktuelle linjene i skjermbildet.

 

9. Har  du konsernselskap som skal inngå i konsolideringen, men hvor selve årsoppgjøret ikke er
foretatt med Total,  kan du også få integrert tall fra slike selskap ved å registrere inn aktuelle tall
direkte. 

 

10. Fjorårstall registrerer du inn direkte i det konsoliderte og eliminerte årsregnskapet for konsernet.
Du henter det frem på skjermen ved å velge på båndet Rapporter | Årsregnskap |
Resultatregnskap/Balanse. 

 

11. Kjør ønskede utskrifter. 

5 Muligheter/Egenskaper

5.1 Kontroll av årsoppgjøret, Ctrl + F1

Hvor du enn står i programmet kan du, som i AS- og PN-versjonen, trykke denne tastkombinasjonen.
 

Du vil da få frem "Oppdaterte resultater" på skjermen fra «Sammendrag av årsresultater».

Et alternativ for de som benytter ASP-løsning er å trykke tastekombinasjonen Ctrl + K for å få frem
det samme bildet.

5.2 Tekstendringer i regnskapet

I forbindelse med utskrift av konsern resultatregnskap og balanse, er det som i AS og PN mulig å
endre tekster på de forskjellige rapportlinjene.
 

1. På båndet velger du Rapporter | Årsregnskap og ønsket rapport.
 

2. Marker aktuell tekstlinje. Høyreklikk med musepeker og velg Rediger. Plasser feltmarkøren  på
ønsket rapportlinje med piltastene.

 

3. Skriv inn den nye teksten, og avslutt med å trykke på ENTER.

De tekstmessige endringene får da virkning på utskrift av årsregnskapet for konsernet.
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5.3 Selskap avsluttet utenfor Total

Man kan som tidligere konsolidere inn konsernselskap som ikke er blitt avsluttet i AS-versjonen av
Total. 
 

Eksempel
 

I Total har vi gjennomført årsoppgjøret for MOR + DATTER 1 + DATTER 2. Disse er hentet inn i
konsernversjonen som beskrevet tidligere.
 

I tillegg er det to selskap (DATTER 3 og DATTER 4) som ikke er avsluttet i Total, men som likevel
skal konsolideres inn.

 

1. Velg på båndet Opplysninger | Konsern | Elim. pr. selskap.
 

2. Selskap nr. 1 er MOR. Bla deg  forbi selskap 2 (DATTER 1) og selskap 3 (DATTER 2). Du
kommer da til selskap 4 som er blank. Registreringsfeltene her er grønne, og du kan registrere
inn ueliminerte tall for DATTER 3 i denne kolonnen. Gjør tilsvarende for DATTER 4 i kolonnen for
selskap 5.

 

3. Deretter kan du gjennomføre vanlige elimineringer mellom alle selskapene.

6 Hovedbildet i Konsern

6.1 Hovedbildet

Etter at du i  klientregisteret har startet innhenting av konsern-klienten, vil det være dette bildet
programmet kommer til og stopper i. Du er nå klar til å ta fatt på dine oppgaver. 
 

Dette bildet kommer du også tilbake til når du på hurtiglinjen klikker på symbolet "Hus", eller trykker
på funksjonstast F7.
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7 Dialogboks: Opplysninger om morselskap

 

I selve regnskapet fyller programmet ut alle nødvendige firmaopplysninger på de respektive plassene.
 

Det er derfor viktig at du i denne dialogboksen legger inn korrekte opplysninger og verdier, slik at du
siden slipper tilleggspåføringer i de forskjellige rapportene.
 

Av teksten foran de enkelte punktene bør du klart forstå hvilke opplysninger og verdier som skal
legges inn.

7.1 Firmanavn

Selskapets firmanavn registreres inn her. Det vil da fremkomme på de respektive plassene i
rapportene. 

7.2 Adresse

Selskapets adresse registreres inn her. Det vil da fremkomme på de respektive plassene i 
rapportene.

7.3 Poststed

Selskapets poststed registreres inn her. Det vil da fremkomme på samtlige rapporter hvor poststed
skal fremkomme.

7.4 Merknader

Når det gjelder feltene:
 

Kommune Henvendelse
Telefonnr. Antall aksjer
Telefaks Aksjekapital
Næring
Bransje
Daglig leder
Adresse
Poststed
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er dette interne opplysninger om morselskapet. Ingen av disse opplysningene fremkommer i
rapportene.

8 Dialogboks: Selskap som inngår i konsern

8.1 Selskap som skal konsolideres

 

I denne dialogboksen registrerer du de selskapene som skal konsolideres.

Man har her mulighet til å opprette et ubegrenset antall selskap ved å klikke på knappen ”Legg til”.
Da får man opp valget om å legge til en Total-klient eller Ekstern klient. Total-klienter velges fra
klientlisten, mens eksterne klienter registrerer inn manuelt.

Man kan også fjerne en oppføring ved hjelp av ”Slett”-knappen. Ved å markere en oppføring i listen og
deretter klikke på knappene ”Opp” og ”Ned” kan man bestemme rekkefølgen på de ulike selskapene
som inngår i konsernet.
 

Vi anbefaler at du som selskap nr. 1 velger morselskapets katalognavn (i vårt eksempel "mor"), og så
datterselskapene fra nr. 2 til 10 (i vårt eksempel "datter1" og "datter2").
 

Velg på båndet Opplysninger | Konsern | Hent årets data. Da hentes tall-data automatisk inn
fra de individuelle årsoppgjørene som ligger i katalogene du har angitt.

Feltene nederst i dialogen vedrørende "Morselskap" benyttes for å legge til morselskap for
elektronisk innsendelse til Brønnøysund sammen med konsernselskapet.
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9 Skjermbilde: Sammendrag av årsresultater

9.1 Sammendrag av årsresultater

I dette skjermbildet vil  du samtidig kunne se ca. 15 resultater fra det konsoliderte årsoppgjøret.
 

Dette innebærer at du ikke må bla deg "hit og dit" i programmet, for å se hva resultatene ble i de
forskjellige rapportene. De vesentligste resultattallene har du altså stående i en enkel dialogboks.
 

Hver gang du endrer forutsetninger og trykker på F9, blir alle resultatene fra de forskjellige rapportene
oppdatert.
 

Av teksten til de enkelte feltene fremgår det klart hva tallene gjelder.
 

CTRL + F1 funksjon
I likhet med AS- og PN-versjonen, kan man hente frem dette resultatbildet v.h.a. å trykke CTRL + F1
/ Ctrl + K.
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10 Konsernelimineringer

I dette bildet vises en samlet oversikt over de elimineringene som er utført på de forskjellige
selskapene som inngår i konsernet.

Hver eliminering kan bestå av en eller flere rapportlinjer knyttet til de forskjellige selskapene.

Du kan legge til ny, slette eller redigere en eliminering ved å klikke på knappene øverst til høyre i
bildet. Du kan også dobbeltklikke på en elimineringslinje for å redigere denne.

Elimineringene blir automatisk nummerert med notenummer etter rekkefølgen som elimineringene
ligger i denne listen. Du kan endre rekkefølgen ved å markere en eliminering og klikke på knappene
"Flytt opp" eller "Flytt ned" på høyre side.

Hvis du ønsker en detaljert oversikt over elimineringslinjene, kan du klikke på knappen merket "Utvid
alle" i nedre høyre hjørnet.

Informasjonen i dette vinduet kan også skrives ut som en egen utskrift i utskriftsdialogen.
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10.1 Rediger eliminering

Denne dialogen benyttes for å registrere elimineringer.

Beskrivelse: Start med å angi en kort beskrivelse for hva elimineringen innebærer. Beskrivelsen du
skriver her vil vises i elimineringsoversikten.

Elimineringslinjer: Her angir du informasjon om elimineringene. Start med å velge selskap. Deretter
rapportlinje. Som standard vises alle rapportlinjer, men hvis du kun vil vise ut utvalg (for å få en
kortere liste å bla gjennom) kan du velge en utvalgskategori. I beløpsfeltet skriver du inn det beløpet
du vil korrigere med. Du kan skrive både positive og negative tall.

Intern kommentar: Har kan du skrive en litt mer utfyllende kommentar til elimineringen hvis det skulle
være behov for det.
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11 Selskapseliminering

11.1 Eliminering pr. selskap

Her vises regnskapet til det enkelte selskap som inngår i konsernet. Du kan navigere mellom
selskapene ved å bruke pilsymbolene på båndet, eller velge ønsket selskap direkte i
selskapsoversikten på båndet.

12 Dialogboks: Dato og årstall

I denne dialogen endrer du dato og versjonsnr. på de forskjellige utskriftsrapportene.
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13 Dialogboks: Utskrifter

13.1 Forside til regnskapet

Det er mulig å kjøre utskrift av en «forside» til regnskapet.
Ønsker du å redigere de standard tekster som programmet leveres med, velger du på båndet 
Rapporter | Årsregnskap | Oppsett | Forsideinformasjon.
Du får opp en dialogboks hvor du velger om du vil redigere/benytte standard tekster eller skrive egne
tekster tilpasset den enkelte klient.
Dersom du endrer standard tekster og klikker OK, vil endringene bli lagret og senere skrevet ut som
standard på alle klienter.

13.2 Årsregnskap

Følgende rapporter kan skrives ut for konsern, evt. mor/konsern:
· Resultatregnskap
· Balanse, eiendeler
· Balanse, gjeld og egenkapital
 

Under utskrift av disse rapportene, elimineres samtidig de linjer som har 0.00 i årets og fjorårets
tallfelt. Utskriften inneholder både tall for konsernselskap og morselskap.
 

Antall sider: 3 stk.

13.3 Kontantstrømanalyse

Skriver ut følgende rapporter:
· Kontantstrømanalyse
 

Antall sider: 1 stk.
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13.4 Konsernelimineringer

Skriver ut en oversikt over de elimineringene som er gjort for konsernet, sammen med eventuelle
kommentarer som er knyttet til disse.

13.5 Eliminieringer på selskapsnivå 1->

Skriver ut følgende spesifisert interndokumentasjon for det x-antall selskap som det er registert data
på:
· Resultatregnskap
· Balanse, eiendeler
· Balanse, gjeld og egenkapital
 

Rapportene gir deg dokumentasjon over hvilke elimineringer du har foretatt mellom selskapene.

13.6 Sum eliminert 1->

Skriver ut følgende interndokumentasjon:
· Resultatregnskap
· Balanse, eiendeler
· Balanse, gjeld og egenkapital
 

Rapportene gir deg en samlet oversikt over:
· Sum av alle selskapene før elimineringene.
· Sum av alle elimineringene i alle selskapene.
· Sum av de siste korrigeringene i alle selskapene.
· Sum av alle selskapene ferdig eliminert og konsolidert.

13.7 Konsolidert 1->

Skriver ut følgende interndokumentasjon for selskap 1 - >:
· Resultatregnskap
· Balanse, eiendeler
· Balanse, gjeld og egenkapital
 

Rapportene gir deg en samlet oversikt over 5 selskaper ved siden av hverandre.
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