
OVERFØRING  TIL  ALTINN

Konsernets offentlig regnskap kan leveres

inn til Altinn via Maestro Årsoppgjør.

MAESTRO
  K O N S E R N

KONTOPLAN

Kontoplanen er grunnpilaren i Maestro.

Overføring av tallverdier til skjemaer og

andre rapporter er i stor grad basert på

koblingene som er gjort i kontoplanen.

KONSOLIDERT  REGNSKAP

Maestro Konsern presenterer konsolidert

regnskap, samt tall for selskapene med

ulik detaljeringsgrad.

OFFENTLIG  REGNSKAP

Hele det offentlige regnskapet blir samlet under

samme menyvalg og kan skrives ut samlet. Forside,

Styrets årsberetning, Regnskap, Noter,

Revisjonsberetning, Øvrige dokumenter og Word-

dokumenter kan legges inn i det offentlige

regnskapet.

AUTOMATELIMINERINGER

Her kan man legge inn elimineringer

som automatisk henter tall som skal

elimineres i konsernregnskapet.

Man velger en passende tekst og

legger inn hvilke konti og hvilke

selskap i konsernet som skal elimineres

mot hverandre. 

Programmet vil selv hente inn beløpet

som er registrert på de valgte konti.

OVERFØRING  FRA  ÅRSOPPGJØR

Overføring av data til Maestro Konsernregnskap er

både enkelt og effektivt. All input til regnskapet

overføres direkte fra de enkelte datasett.
ANALYSE

Analysen henter tall fra resultat og

balanserapporter samt

næringsoppgaven. Tallene behandles

av brukerdefinerte eller predefinerte

formler (funksjoner) og presenteres

som listerapporter og grafer. Resultatet

kan presenteres pr år og periode.

NORSKE  OG  INTERNASJONALE

KONSERN

Maestro Konsern håndterer internasjonale konsern

hvor datterselskapene opererer i ulike valutaer. Via

valutaoversikten i programmet omregnes

datterselskapsvalutaene til konsernvalutaen.

SELSKAPSREGISTER

Her får man en oversikt over de selskapene som er

opprettet, inkludert morselskapet. Selskapene vises

i den rekkefølge man har opprettet dem.

MANUELLE  ELIMINERINGER

Manuelle elimineringer benyttes i de

tilfeller hvor hele eller deler av beløpet skal

elimineres mot en annen konto. Dette kan

også brukes til posteringer innen et selskap

eller mellom selskap

RAPPORTER

Rapportene danner grunnlaget for en lang rekke

utskrifter. Felles for dem alle er at de er dynamiske

og kan utformes så de dekker ulike behov både

med hensyn på innhold og utseende.

Programmet leverer ferdige standard rapporter.

Disse kan brukes som de er eller tilpasses..


