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Thomas Jacobsson – Produktchef 

 
Välkommen till en ny version av Koncern. 
 
De viktigaste nyheterna i denna version är: 

• Automatisk eliminering av koncernbidrag  

• Förbättringar i kassaflödesanalysens avsnittsindelning 

• Förbättring vid redigering av koncernens noter 

• Steg för steg guiden för beräkningsmodulen har uppdaterats 

• Uppdaterad licenshanterare 

Automatisk eliminering av koncernbidrag utan uppskjuten skatt 

En ny rad för koncernbidrag har lagts till i resultaträkningens avsnittsindelning. Koncernbidrag skall 
enligt K3 normalt redovisas som bokslutsdisposition eftersom syftet i de flesta fall är att minska skatten 
för koncernen. Koncernbidrag skall, till skillnad från bokslutsdispositioner, elimineras utan uppskjuten 
skatt. Om kontona för koncernbidrag i koncernens avsnittsindelning för resultaträkning, sorteras på 
raden koncernbidrag, kommer beloppet att elimineras utan uppskjuten skatt helt utan ytterligare 
justering. Manuell justering kan ändå behöva göras i de fall koncernbidraget har en annan ekonomisk 
innebörd än minskad skatt eller om det är en underkoncern och koncernbidraget skall elimineras i en 
koncern högre upp. Du kan göra manuella justeringar på beräkningsbilagan “Elim i resultaträkning” 
eller direkt i resultaträkningens tablå. 
 
För att den nya funktionen skall fungera skall du lägga till raden koncernbidrag i avsnittsindelningen 
och sedan koppla den till raden koncernbidrag i beräkningsbilagan. Det finns en manual för att göra 
detta i nedanstående länk. 
 

https://www.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/koncern/koncern-raden-koncernbidrag 

 
Du kan också skapa om avsnittsindelningen i menyn Koncern/Skapa om avsnittsindelning i 
programmet. OBS! Om du skapar om avsnittsindelningen (RR och BR) kommer alla klassificeringar av 
konton i avsnittsindelning och manuella justeringar i tablåer att försvinna. Det är därför bättre om du 
lägger till raden själv. 

Förbättringar i kassaflödesanalysens avsnittsindelning 

Vissa rader i kassaflödesanalysens avsnittsindelning har legat på två ställen vilket gjort det svårare att 
analysera och upprätta kassaflödesanalysen. Detta är nu åtgärdat. För att ändringarna skall slå igenom 
behöver du skapa om kassaflödesanalysen. Skapa om hittar du i programmet under menyn 
Koncern|Skapa om avsnittsindelning. 

Förbättring vid redigering av koncernens noter 

I de fall man vill redigera noterna direkt i koncernens not i Notöversikten i koncern (summanoten) har 
det varit problem med att spara om det helt saknats rader i de noter som importerats från Bokslut. 
Detta är nu åtgärdat 

https://www.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/koncern/koncern-raden-koncernbidrag
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Steg för steg guiden för beräkningsmodulen har uppdaterats 

Steg för steg guiden för förvärvsmodulen, som du hittar direkt under beräkningsbilagorna, har 
uppdaterats för att bättre stämma överens med reglerna i K3. 

Uppdaterad licenshanterare 

Av säkerhetsskäl uppdaterar vi vår licenshanterare till version 3.0. Du som användare behöver inte 
göra något särskilt, licenshanteraren uppdateras under installationen. 
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Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  www.wolterskluwer.se/support 

Programsupport  

Handhavande- och innehållsfrågor 
support@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
 

Tekniksupport 

Frågor av teknisk karaktär, som installation, nätverk, utskrifter etc.  
tekniksupport@wolterskluwer.se Tel 031-775 17 00   
 

Kundservice 

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00    
 

Säljare 

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.  
salj.ta@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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