
MAESTRO
Å R S O P P G J Ø R

BRUKERVENNLIG/FLEKSIBELT

Oversiktlige og enkle skjermbilder

All funksjonalitet tilgjengelig for både

nye og erfarne brukere

Effektive funksjoner, innstillinger,

automatiske prosesser, hurtigtaster og

søkefunksjon i programmet.

INTEGRASJON  MOT  ALTINN

Mulighet for innlevering av skjema til

flere offentlig etater på en enkel, rask

og sikker måte

Tett samarbeid med myndighetene

gjør at programmet er helt i forkant og

med på å sette standarden for

elektroniske innleveringer

Min meldingsboks for Altinn er

integrert i Maestro

MULIGHETER  FOR  AUTOMATIKK

Med utgangspunkt i foreløpig

saldobalanse kan brukeren utarbeide et

komplett årsoppgjør med alle skjema og

dokumenter

Programmet beregner de skattemessige

posisjoner og kommer med forslag til

skattestørrelse, utbytte og konsernbidrag

På bakgrunn av disponeringen av

årsresultatet utarbeider programmet

automatisk det offisielle regnskapet og

kommer med forslag til noter

Maestro tilbyr også flere tilleggsmoduler til

Maestro Årsoppgjør for utarbeidelse av

nøkkeltallsanalyser, konsernregnskap og

perioderegnskap

Mange nettjenester innebygget, bl.a

Altinninnlevering og elektronisk signering,

innhenting av klientinformasjon fra

Brønnøysundregistrene, roller fra

Brønnøysundregistrene, mottatte

dokumenter i Altinn, preutfylt

selvangivelse og preutfylt

Aksjonærregisteroppgave

OFFENTLIG  REGNSKAP, NOTER  OG

BEREGNINGER

Programmet har en kraftig rapportgenerator som gjør

det mulig å sette opp regnskapet på mange måter.

Det kan også produseres spesifiserte rapporter i

mange varianter. Rapportene har flere

forhåndsdefinerte utseender, men kan også tilpasses

etter eget behov.

Det er enkelt å lage notene i Maestro Årsoppgjør,

noen genereres automatisk, andre skriver man selv,

gjerne ved å hente inn en av mange notemaler først. I

slike tekstnoter ligger det felter som henter verdier fra

ulike steder i programmet. Tallene i notene er derfor

oppdatert med de siste endringene i dataene.

Alle dokumenter, også eksterne, som er en del av det

offentlige regnskapet, lagres på eget sted i Maestro

Årsoppgjør.

INTEGRERT  SKATTEPROGRAM

Skattemelding, næringsoppgaver, forskjellsskjema,

avskrivningsskjema, og andre skjemaer blir automatisk

opprettet og fylt ut på bakgrunn av de registrerte

opplysninger.

Nødvendige skatteoppgaver for selskaper og personlig

næringsvirksomhet.

Programmet foretar nødvendige logiske beregninger i

skjemaene. Overføring av verdier i skjemaet og mellom

skjemaene skjer automatisk

NÆRING  OG  NÆRINGSOPPGAVER

Programmet støtter både RF-1175 Næringsoppgave 1

og RF-1167 Næringsoppgave.

I tillegg støtter vi næringer innen bank og finans,

forsikring, petroleum, kraft, rederi og billedkunstnere.
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ANDRE  NØKKELFUNKSJONER

Validering/kontroll av data på skjerm

Tett integrasjon med Altinn

Elektronisk signatur integrert i programmet

Forhåndsvisning av rapporter

Sending av rapporter/dokumentpakker direkte fra

programmet

Brukerstøtte direkte fra programmet

Støtter alle selskapsformer

Import av selskapsopplysninger fra Brønnøysund og

import av styremedlemmer/daglig leder fra

Enhetsregisteret

Saldobalanseimport (direkteintegrasjon og filbasert)

Oppslag på bilagsnivå/scannet bilag ved

direkteintegrasjon

Tilleggsposteringer

Automatiske systemposteringer med posteringsbilag

Deltaker-/aksjonærregister

Anleggsregister

Verdipapirregister

Fleksibelt årsregnskap med automatiske noter

MODULER  

I kraftmodulen utarbeides de særskilte

skjemaene for kraftverk på en enkel måte

og man får en god oversikt over

driftsmidler og de skatteelementene som

inngår. Verdier fra anleggsregisteret

overføres til kraftskjemaene og det

utarbeides skatteberegning for kraftverk.

Med oljemodulen kan du utarbeide

næringsoppgave/selvangivelse for

petroleumsindustrien samt skjemaene for

oljesalg/normprisinntekt, avskrivning og

friinntekt. Skjemaene er lagt opp med stor

grad av automatikk og skjemaene henter

verdier fra andre steder i programmet.

Modulen Avstemming er integrert med

Maestro Årsoppgjør og modulen Periode,

og gir deg mulighet til å avstemme hele

saldobalansen.

Modulen nøkkeltalsanalyse gir mulighet

for grafisk visning innenfor resultat,

lønnsomhet, likviditet og finansiering. Du

har også muligheten til å legge til egne

nøkkeltall. Nøkkeltallsanalysen kan deles

på tvers av datasett, samt presenteres

både i egen utskrift eller som en del av en

rapport.


