
Disponering av privatkontoer ENK 
 

 

Vi får mange henvendelser for hvordan man skal «tømme» privatkontiene for et ENK i Maestro 

Årsoppgjør. Vi har ingen automatisk funksjon for dette i programmet, og i den nye skattemeldingen 

er det heller ikke lenger krav til å spesifisere næringskostnader på side 4 i næringsoppgaven.  

Mange ønsker allikevel å bruke disponeringer og spesifisering, for eksempel for til bruk i 

avstemmings-/kontrollformål og f.eks SAF-T-rapportering. 

Vi har ingen automatikk i Maestro her, og det finnes sikkert flere måter å løse dette på en god måte, 

men det er i hovedsak tre metoder vi ser dere bruker. Vi pleier å anbefale metode nummer 1 

beskrevet under, å tømme privatkonti 01.01. året etter, men metode 2 og 3 fungerer like godt. 

 

Beskrevet under finner man: 

Metode 1: Tømming av privatkonti 1.1 året etter. 

Metode 2: Tømming av privatkonti inneværende år og bruk av justeringsfelter. 

Metode 3: Tømming av privatkonto inneværende år mot egne disponeringskonti. 

  



 1. Tømming av privatkonti 1.1 året etter. 

 

I Maestro hentes tall fra kolonnen Endelig i Saldobalansen. Tømmer man privatkonti i inneværende 

år slik mange gjør, betyr dette at beløp i endelig-kolonnen blir 0, og Maestro vil derfor ikke fylle 

postene på side 4. 

Vi har i alle år anbefalt å la saldo på konto stå, slik at disse blir fylt ut på side 4, og så foreta tømming 

mot 2050 Egenkapital 1.1 året etter. 

Når man starter med årsoppgjøret er da saldo på 2050 Egenkapital det samme som den totale 

egenkapitalen i selskapet året før.  

 

 

 



Når vi lar saldoer stå i saldobalansen, vil Maestro klare å hente tall til side 4 i næringsoppgaven: 

 

  



2. Tømming av privatkonti inneværende år og bruk av justeringsfelter. 

 

 Vi ser at mange tømmer privatkonti mot 2050 Egenkapital inneværende år, og nullstiller dermed 

privatkonti i Endelig-kolonnen i Saldobalansen. Da er man nødt til å bruke justeringsfeltene (hvite 

beløpsfelter) og manuelt fylle beløp fra privatkonti på side 4 for å få avstemmingen til å gå opp.  

 

Typisk har man da en tilleggspostering eller disponering hvor privatkonti nulles mot 2050 

Egenkapital: 

 

  



Og i saldobalansen går disse konti til 0. 

 

  



Da må man fylle beløp i justeringsfeltene på side 4: 

 

  



3. Tømming av privatkonto inneværende år mot egne disponeringskonti. 

 

I stedet for å tømme privatkonti mot 2050 Egenkapital, kan man opprette egne resultatkonti for 

tømming. Her må også noe manuell justering til, men da vil side 4 bli automatisk utfylt. 

 

Her opprettes f.eks konto 8980 Privatuttak, 8981 Skatter, 8982 Private kostnader til 

el.kommunikasjon osv.  

Disse må da har referanse EGENK i kolonnen NO (Kol 1) og referanser til side 4 i næringsoppgaven i 

kolonnen NO (kol 2): 

 

 

 

Deretter tømmes privatkonto mot disse resultatkontoene som en tilleggspostering. Vær obs på også 

legge inn en postering her for å korrigere disponeringsbeløpet med tilsvarende beløp(hvis ikke blir 

det for mye i disponert beløp mot egenkapitalen): 

 

 

  



Vi ser at balansekonti er blitt nullet i saldobalansen: 

 

  



Og side 4 er blitt automatisk utfylt med tall fra saldobalansen: 

 


