
Excel-import av driftsmidler med transaksjoner til Maestro Årsoppgjør 
 

Ønsker man komplett driftsmiddelregister med full historikk til Maestro Årsoppgjør er dette også 

mulig. De fleste fagsystem gir mulighet til å hente ut registeret i excel. Denne må da mest sannsynlig 

bearbeides til å passe vedlagte maler før man kan importere til Maestro. For full historikk burde man 

foreta to importer, en for å importere selve driftsmidlene, og en for å importere transaksjonene som 

tilhører hvert driftsmiddel.  

1. Importere driftsmidler 
I excel-arket Driftsmiddelregister finnes det to faner: 

 

Driftsmidler: Inneholder kolonner som minimum må være på plass ved import av 

driftsmidler. 

Importmal full: Inneholder alle kolonner som er mulig å fylle ut og importere. 

Kolonnene Driftsmiddelkonto, Avskrivningskonto, Avskrivningstype regnskap, 

Avskrivningsprosent og Avskrivningstype skatt er ikke obligatoriske felter, men vi 

anbefaler at disse også fylles ut, da det kan være tidkrevende å registrere dette på ett og ett 

driftsmiddel i ettertid i Maestro. 

 

 

 

 

 



Før import: 

Kontroller at alle konti oppgitt i excel-arket er opprettet i Saldobalanse i Maestro. 

Det er også mulig å importere kobling til saldoskjema. Sørg for at saldoskjema allerede er 

opprettet og kontroller at Saldonr på skjema stemmer med det som fylles ut i excel-arket. 

 

Import: 

Åpne driftsmiddelregisteret og trykk på Import > Importer driftsmidler i øverste menylinje. 

En veiviser åpner seg i et nytt vindu. Trykk Neste. 

 

 

 

 



Velg Excelimport av driftsmidler. Trykk Neste. 

 

Velg filplassering der excel-arket er lagret. Trykk Neste. 

 

Kontroller at kolonneoverskriftene passer med innholdet under. Trykk Neste. 

 



La denne stå blank/uten avhuking. Trykk Neste. 

 

Trykk Start import og Lukk. 

 

Driftsmidlene er nå importert og man vil se disse på venstre side i skjermbildet: 

 

 

 

 

 



2. Import av driftsmiddeltransaksjoner 
I excel-arket Driftsmiddeltransaksjoner finnes det to faner: 

 

Transaksjoner: Inneholder kolonner som minimum må være på plass ved import av 

driftsmidler. 

Transaksjoner full: Inneholder alle kolonner som er mulig å fylle ut og importere. 

Kolonnen Transaksjonstypetekst er ikke obligatorisk å fylle, dette er tekst til tilhørende 

transaksjonstype. 

 

Transaksjonstypene er: 

0 Tilgang kjøpte 

1 Tilgang egentilvirkede 

2 Overført fra anlegg under utførelse 

3 Avgang 

4 Prognostisert tilgang 

5 Prognostisert avgang 

6 Oppskrivning 

7 Nedskrivning 

8 Avskrivning 

9 Avskrivning på oppskrivning 

10 Justering av MVA (utgått) 

11 Justering av MVA 

12 Offentlig tilskudd 

 

NB!: Det er ikke nødvendig å bruke negativt fortegn ved beløp som skal trekkes ifra (f.eks 

avskrivninger). 



Velg Import > Importer driftsmidler igjen. 

 

Velg Excelimport av transaksjoner til driftsmidlene. Trykk Neste. 

 

  



Velg filplassering der excel-arket som inneholder Driftsmiddeltransaksjoner er lagret. Trykk 

Neste. 

 

 

Kontroller at kolonneoverskriftene passer med innholdet under. Trykk Neste. 

 

 

 

 

 



La denne stå blank/uten avhuking. Trykk Neste. 

 

Trykk Start import og Lukk. Alle driftsmidler og historiske transaksjoner er nå importert: 

 

 


