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Innledning

Dette regnskapet er satt opp av Pivot-funksjonen i et regneark.
Denne boken viser hvordan du kan føre regnskap i et regneark i stedet for et regnskapsprogram. Boken 
viser hvordan du innretter deg i regnearket, og hvordan du får Pivot-funksjonen til å stille opp hele 
regnskapet for deg. Boken viser også hvordan du, fra den ferdige Pivot-tabellen, kan hente ut 
informasjon, mva-oppgjør, reskontro, mm.

Bakgrunn
Idéen til å bruke regneark fikk jeg da jeg leste en bok om hvordan man førte regnskap i gamle dager, før 
dataalderen. Da hadde man kontobøker med alle bokføringskontoene ved siden av hverandre. Dette 
burde man kunne kopiere i et regneark.

Et regnskapsprogram, i sin enkleste form, lager en tabell hvor alle bilagene/ konteringene ligger nedover 
i den rekkefølgen de er ført inn. Den informasjonen man kan hente ut, mva-oppgjør, reskontro mm. er 
ulike søk og sorteringer fra denne tabellen.

Jeg tenkte derfor at hvis jeg gjorde alle konteringene nedover et regneark, så kunne Pivot-funksjonen 
stille opp regnskapet for meg. Jeg fikk Pivot-funksjonen til å stille opp regnskapet på samme måte som i 
de gamle kontobøkene, med alle bilagene/ konteringene på hver sin rad under hverandre. Og alle 
bokføringskontoene på hver sin kolonne bortover. Pivot-tabellen utførte også alle summeringene, både 
bortover og nedover.
Pivot-tabellen er ikke bare en tabell, men en interaktiv tabell som endrer seg og viser det vi spør etter. 
Når vi nullstiller filterene/søket gjenoppretter tabellen seg til slik den var. På denne måten erstatter 
Pivot-tabellen skjermbildet i regnskapsprogrammet, hvor vi vanligvis gjør disse spørringene.

Regnskapet vårt vil bestå av to deler. Regnearket hvor vi gjør alle konteringene fortløpende nedover, og 
Pivot-tabellen hvor vi gjør de ulike søkene og sorteringene.

Den daglige bruken blir da som følger:
1. Bilagene føres inn i regnearket fortløpende
2. En gang i måneden, når du har mottatt kontoutdragene fra banken, lar du regnearket opprette en

ny oppdatert Pivot-tabell

Bjarne Jullum
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Praktisk informasjon
Skjermbildene i boken er fra regnearket Calc, som er en del av kontorpakkene LibreOfice og OpenOfice. 
Regnearket Excel fra Microsof kan også brukes.

• PS. I de tilfellene vi må gjøre ulike grep i OpenOfice og LibreOfice, vil jeg beskrive begge.

Det er en fordel at de som leser denne boken har grunnleggende kunnskap om bokføring, debet og 
kredit.

• PS. Mye av det som beskrives her kan forenkles ved bruk av script og makro, men det er 
ikke en del av denne boken.
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Innredning av regnearket
Et regneark er egentlig en arbeidsbok med flere regneark under hverandre, representert med hver sin 
fane nede på arket.

Vi vil trenge to faner/ ark til dette regnskapet. Den første kaller vi konteringer. Det er her vi skriver inn alle 
bilagene/ konteringene nedover. Den andre fanen/ arket er kontoplanen, hvor alle bokføringskontoene 
ligger nedover i en kolonne. Vi velger konto fra dette arket når vi konterer, som jeg kommer tilbake til 
senere.
Etter hvert som vi bygger ut regnskapet vil vi få behov for flere faner/ ark. Jeg kommer tilbake til dette.

Kontoplan
På dette arket setter vi inn kontoplanen. Du kan bruke Norsk
standard, eller du kan lage din egen. Jeg vil anbefale Norsk
standard. Du behøver bare å ta med de kontoene du trenger.
Kontoplanen er delt inn i grupper, og det er mulig å sette inn flere
nummer dersom du har behov for flere kontoer i en gruppe.
Dersom du har flere bankkontoer, kan du bruke 1921, 1922, 1923
osv. Lag et fornufig navn, for eksempel:
1921 Konto 1234.56.78900 Bedrifskonto
1950 Konto 1234.67.98765 Skattetrekk

Når du laster ned kontoplanen, kan det hende at kontonummer og
teksten/ navnet på kontoen står i hver sin kolonne (hvis den er på
et regneark). I vårt system må kontonummer og kontonavn stå i
samme kolonne, celle. Dette for å få både kontonummer og navn
øverst på kolonnene i Pivot-tabellen.
Ved å ha kontonummeret foran kontonavnet sørger vi for at
tabellene settes opp etter stigende kontonummer, på samme
måte som i de gamle kontobøkene (1500 kundefordringer, 2400
leverandørgjeld osv.)
Pivot-tabellen stiller opp kolonnene i stigende rekkefølge
bortover.
For å sette sammen kontonummer og kontonavn, gjør dette:
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Trykk i en ledig celle i samme rad som kontonummer og navn, og velg deretter å sette inn funksjon

Trykk «OK» og du får opp et panel med flere felter under hverandre, gjør dette:

I det øverste feltet sett inn et = tegn og trykk i cellen med kontonummeret. Cellens adresse, 
bokstav/nummer setter seg inn.
I neste felt skriv to anførselstegn med et mellomrom i mellom (« »). Dette må du gjøre for at det skal bli et 
mellomrom mellom kontonummeret og navnet når de settes i samme celle.
I siste felt sett inn et = tegn og trykk i cellen med kontonavnet. Cellens adresse, bokstav/nummer setter 
seg inn. Trykk «OK» og nummer og navn dukker opp i cellen.
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Kopier denne formelen nedover hele kontoplanen.
Marker deretter denne kolonnen (den med formelen), og ta en kopi.
Lim den deretter inn i kolonnen ved siden av, men nå som uformatert tekst (når du limer inn som 
uformatert tekst forsvinner formelen bak)
Slett deretter de andre kolonnene.

• Obs! Denne kontoplanen må ikke sorteres med sorteringsfunksjonen etter at vi har begynt 
konteringen. Når vi konterer lager vi referanser/ pekere til feltet med kontonummer og 
navn. Dersom vi bruker sorteringsfunksjonen vil dette feltet få nytt innhold (en annen 
konto) og da blir regnskapet feil.

For å sette inn en ny konto i kontoplanen, gjør dette:
Finn plassen i nummerrekkefølgen hvor den nye kontoen skal settes inn
Plasser musepekeren i raden under, og velg «sett inn rad». En ny rad setter seg inn mellom denne og 
raden over
Skriv inn nummer og navn i den nye raden

• PS. Når du setter inn rader på denne måten, eller markerer og flytter rader, vil referansene 
oppdateres, slik at regnskapet fortsatt vil vise riktige kontoer.

Konteringer

Dette er det arket hvor vi gjør konteringene. 
Du bestemmer selv hvilke kolonner du vil bruke, men noen må du ha:

• Bilagsnummer. Alle bilag, fakturaer, kontantbilag, bankkvitteringer, kontoutskrifer mm. må ha 
et bilagsnummer. Dette bilagsnummeret oppretter vi, og skriver på bilaget, når vi fører det inn i 
regnskapet.

• Bokføringsdato. Dette er dagen aktiviteten fant sted. På fakturaer bruker vi fakturadatoen. På 
kvitteringer fra banken bruker vi dato for transaksjonen.

• Konto-utskrif nr. På alle inn- og utbetalinger skriver du nummeret på kontoutskrifen dette 
kommer til å stå på. For eksempel skal alle transaksjoner i mars ha nr. 3. Dette er praktisk dersom
du senere vil skrive ut konto-utskrifer eller kontantstrømmer. Du kan søke opp nummeret på 
kontoutskrifen og se om det stemmer med kontoutskrifen fra banken.

• Type bilag. Her velger du hva slags bilag dette er, utg. Faktura, inng. Faktura, innbetaling, 
utbetaling, kontoutskrif, osv.

• Faktura nummer. Dersom det er en faktura skriver du fakturanummeret her.
• Firma/navn. Her skriver du navnet, kunde, leverandør, bank el.
• Debet og Kredit. Her skriver vi beløpet på debet- eller kreditsiden. Jeg kommer tilbake til dette 

under kontering.
• Konto. Her velger vi den bokføringskontoen som skal brukes (fra kontoplanen)
• Krysstabell. (her skal vi sette inn en formel som lager den kolonnen som danner grunnlaget for 

Pivot-tabellen)

• PS. Du vil kanskje ha flere kolonner, kunde/leverandør nummer ol. Da er det bare å sette 
det inn. Her har du full frihet til å tilpasse.
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Konteringer
Inngående saldo
Vi har som utgangspunkt at regnskapsåret går fra nyttår til nyttår. Det første vi må gjøre i et regnskapsår, 
er å føre inn det vi kaller inngående saldo. Inngående saldo er det samme som utgående saldo forrige år. 
Det er saldo på bankkontoene, eventuelle kundefordringer, eventuell leverandørgjeld osv. Dette blir 
årets første bilag.

Dette bildet viser inngående saldo, hvor det er penger på bankkontoen,  kundefordring og 
leverandørgjeld.
Det første vi fører inn er beholdningen på bankkontoen. Det første vi må lage er bilagsnummeret. Jeg 
bruker å starte bilagsnummeret med årstallet, fire sifer, og deretter tre nuller pluss 1. For eksempel 
20190001. Antallet nuller avhenger av hvor mange bilag du regner med å få i løpet av året. 
Bokføringsdatoen blir 1. januar, for eksempel 01.01.19. Kontoutskrif nummer er det ikke. Under type 
bilag og navn skriver du, Inng. Saldo. I debet feltet skriver du saldo på kontoen.
For å velge regnskapskonto, gjør dette:

1. I feltet for konto, sett inn et = tegn
2. Trykk med museknappen på fanen «Kontoplan»
3. I listen velg konto 1921 drifskonto, feltet blir markert.
4. Trykk «enter» teksten vises i konteringsarket (det er laget er referanse/ kobling til kontoplanen)

Hvis du har flere bankkontoer, lag en ny rad for hver. Kopier raden for hver og velg konto fra 
kontoplanen.
Har du inngående saldo på andre bokføringskontoer, som skattetrekk, arbeidsgiveravgif og feriepenger, 
lager du en ny rad for hver. Kopier raden for hver og velg konto fra kontoplanen.
Til sist må vi lage en rad hvor vi velger konto 1010 Inng. Saldo i kontoplanen. Her fyller vi inn diferansen 
mellom debet og kredit, slik at summen av debet-feltet og kredit-feltet er like. Denne bokføringskontoen 
bruker vi bare denne ene gangen.
Hvis du har kundefordringer som inngående saldo, fører du inn disse fakturaene på vanlig måte, men 
velg «Inng.saldo» som «Type bilag» Velg konto 1500 kundefordringer, og konto 1010 Inng. Saldo som 
motkonto.
Hvis du har leverandørgjeld som inngående saldo, fører du inn disse fakturaene på vanlig måte, men velg 
«Inng. Saldo» som «Type bilag». Velg konto 2400 leverandørgjeld, og konto 1010 Inng. Saldo som 
motkonto.

• PS! alle disse fakturaene fra inngående saldo må ha hvert sitt bilagsnummer.

For at vi skal kunne lage en Pivot-tabell av dette, må beløpene som skal brukes være i samme kolonne. 
Derfor samler vi beløpene i kolonnen vi kaller «Krysstabell» (Pivot-tabell kalles også krysstabell, derfor 
velger jeg å kalle denne kolonnen dette).
For å kopiere beløpene over til denne kolonnen bruker vi en formel (Debetbeløp minus Kreditbeløp)
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Denne formelen kopieres nedover alle radene
Det som skjer nå er følgende:
De radene hvor beløpet står i Debet-feltet, vil få et positivt tall.
De radene hvor beløpet står i Kredit-feltet, vil få et negativt tall med minustegn foran.
Velg i celleformateringen at denne kolonnen skal formateres som valuta. Da blir de positive beløpene 
sorte og de negative beløpene røde.
Denne kolonnen vil nå være sammenhengende, ha tall i alle celler, slik at vi kan lage Pivot-tabell.

• PS. Alle radene i samme bilag er like, bortsett fra beløp og bokføringskonto. Alle radene i 
samme bilag har det samme bilagsnummeret.

• PS. Alle bilag vil ha minst to rader, debet- og kreditkonto. Noen bilag vil ha flere rader.

For å lage nytt bilagsnummer, plasser musepekeren i det nedre høyre hjørnet på cellen over (den med 
det forrige bilagsnummeret) og dra nedover. Det opprettes et nytt bilagsnummer som er et nummer 
høyere.

Inng. Faktura

Etter at vi har kontert bilaget, markerer vi alle radene og kopierer innholdet nedover. Dermed blir alle 
radene i bilaget like.

Utg. Faktura

Når vi konterer en utgående faktura, er kundefordringen på debetsiden, og mva og salg på kreditsiden. 
Salget, vår omsetning, vises som negativt tall med minustegn.

Innbetaling av fordring fra inngående balanse

Her har vi kontert innbetalingen av faktura fra inngående balanse.
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Utbetaling av gjeld fra inngående balanse

Her har vi kontert utbetalingen av gjelden fra inngående balanse

Kontantbilag

Slik konteres et kontantbilag som er utbetalt fra bedrifskontoen

Utbetaling (av inng. Faktura)

Slik konteres den inngående husleiefakturaen når den er betalt

Innbetaling (av utg. Faktura)

Slik konteres innbetalingen fra den utgående fakturaen
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Pivot-tabellen

En Pivot-tabell er en interaktiv tabell med innebygget autofilter. (OpenOfice har også standardfilter 
innebygget i Pivot-tabellen)
Dataene som skal danne grunnlaget for Pivot-tabellen, må være lagret i en tabell. Den kolonnen som 
inneholder de beløpene som skal summeres må være sammenhengende, ingen tomme celler. I vårt 
tilfelle er det fanen «konteringer» i regnearket, som er denne tabellen.
Plasser musepekeren i tabellen som skal brukes til Pivot-tabell, eventuelt marker hele arket.
I verktøylinjen, velg «Data > Pivot-tabell > Opprett». Tabellen blir markert. Dersom markeringen ikke er 
riktig, marker hele arket ved å trykke oppe i venstre hjørne. Du får opp en dialogboks med spørsmål om 
du vil bruke det markerte området. Hvis hele tabellen er markert, svar «OK». Du får opp et panel for 
oppretting av Pivot-tabell.

Dette Pivot-panelet er en slags grafisk fremstilling av tabellen vi skal lage. Til høyre er alle 
kolonneoverskrifene i den tabellen vi markerte. I vårt tilfelle konteringsarket. Vi skal nå dra de 
kolonneoverskrifene vil vil bruke inn i de riktige områdene i dette panelet.
Til venstre er feltet «Radfelt». Inn hit trekker du alle kolonnetitlene som skal synes i radene til venstre i 
Pivot-tabellen. I vårt tilfelle alle unntatt «Debet beløp», «Kredit beløp», «Konto» og «Krysstabell».
Midt i panelet er feltet «Datafelt». Hit drar du kolonnetitlen «Krysstabell». Det er denne som inneholder 
alle beløpene som skal danne grunnlaget for Pivot-tabellen. Hvert beløp vil bli plassert i 
krysningspunktet mellom raden og kolonnen som beløpet hører til.
Over datafeltet er «Kolonnefelt». Hit drar du kolonnetitlen «Konto», som vil vise alle bokføringskontoene 
ved siden av hverandre bortover, i stigende rekkefølge.
Øverst, over «Kolonnefelt» er «Sidefelt». Hvis du drar en kolonnetittel hit, vil den bli til et nedtrekksfelt 
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hvor du kan velge hvilket felt som skal vises.

• PS. Dersom det dukker opp et felt som vi ikke vil ha der, eller vi angrer en plassering, fjernes
dette ved å trekke det inn i feltet til høyre.

Pivot-tabellen opprettes, og ser ut som en kontobok med bilagene på hver sin rad nedover, og 
bokføringskontoene ved siden av hverandre bortover. Dette er et ferdig regnskap.

Se litt på denne tabellen. Debetbeløpene er sorte, mens kreditbeløpene er røde med minustegn foran. I 
kolonnen til høyre står det 0,00 ved hver rad. Det viser at debet- og kreditbeløpene på den raden er like 
store, vi har kontert riktig.
Nederst på tabellen ser vi at alle kontoene er summert. Det er disse summene som vises i resultat og 
balanse, noe jeg kommer tilbake til senere.
Alle kolonnetitlene har autofilter (se den lille knappen på hver kolonnetittel). Prøv deg litt frem med de 
ulike autofiltrene, og se hvordan tabellen endrer seg. Ved å nullstille filtrene vil Pivot-tabellen 
gjenopprette seg til slik den var da den ble opprettet.
Du kan søke og filtrere på alt, dato, kontonummer, navn, bokføringskontoer osv. På den måten kan du få 
ut alt du må kunne spørre om i et regnskap.
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Søk og sorteringer

Pivot-tabellen har både Autofilter og Standardfilter. Alle kolonnetitlene har Autofilter (liten knapp ved 
siden av tittelen).
I dette kapitlet skal vi gå igjennom alle de utskrifene det er vanlig å gjøre fra et regnskapesprogram.

• PS. I OpenOfice opprettes Pivot-tabellen i samme fane/ark som tabellen den bygger på 
(konteringsarket). I LibreOfice opprettes Pivot-tabellen i en ny fane/ark ved siden av.

• PS. I OpenOfice får Pivot-tabellen en egen knapp oppe på toppen, som gir tilgang til 
standardfilteret. I LibreOfice har Pivot-tabellen kun autofilter, men du kan bruke 
standardfilteret i verktøylinjen. Autofilteret har også et søkefelt hvor du kan skrive inn det 
du vil filtrere på.

Bokføringskonto
Dersom du vil se alle posteringer på en konto, gjør dette:
I autofilteret på kolonnetittelen «konto», velg kontoen det spørres etter.
Pivot-tabellen endrer seg og viser posteringene på denne kontoen

PS. Nullstill filtrene for å gjenopprette Pivot-tabellen

Faktura
For å sjekke en faktura, gjør dette:
I OpenOfice, velg standardfilteret på toppen av tabellen, velg «faktura nummer», og velg nummeret på 
fakturaen du vil se.
I LibreOfice, velg autofiltret på kolonnen «Faktura nummer», og skriv inn fakturanummeret i søkefeltet.
Pivot-tabellen endrer seg og viser konteringene på det fakturanummeret

PS. Nullstill filtrene for å gjenopprette Pivot-tabellen
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Kontoutskrif
For å se en kontoutskrif fra banken, gjør dette:
I OpenOfice, velg standardfilteret på toppen av tabellen, velg «kontoutskrif», og velg nummeret på 
utskrifen du vil se.
I LibreOfice, velg autofilteret på kolonnen «Konto utskrif», og skriv inn nummeret på kontoutskrifen du 
vil se.
Pivot-tabellen endrer seg og viser alle konteringene fra denne kontoutskrifen

• PS. For å kun vise bankkontoen, velg denne i autofilteret på kolonnetittelen «Konto»
• PS. Nullstill filtrene for å gjenopprette Pivot-tabellen

Reskontro
Reskontro er en oversikt over transaksjonene på hver kunde.
Bruk autofilteret eller standardfilteret, og søk opp den aktuelle kunden
Pivot-tabellen endrer seg og viser alle transaksjonene på denne kunden

Legg merke til at Pivot-tabellen summerer kolonnene. Dermed kan du se hvor mye kunden har kjøpt, og 
hva de eventuelt skylder.

• PS. Dette kan også gjøres med leverandører
• PS. Nullstill filtrene for å gjenopprette Pivot-tabellen
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Mva-oppgjør

Mva-oppgjør må leveres annen hver mnd.
Oppgave 1 gjelder januar og februar
Oppgave 2 gjelder mars og april
Oppgave 3 gjelder mai og juni
Oppgave 4 gjelder juli og august
Oppgave 5 gjelder september og oktober
Oppgave 6 gjelder november og desember

For å lage et Mva-oppgjør, gjør dette:
I autofilteret på toppen av tabellen «konto», velg de kontoene som skal være med i mva-oppgaven. I vårt 
tilfelle, mva-kontoene (inngående mva og utgående mva) og kontoer for salg (omsetning). Pivot-tabellen 
endrer seg, og viser konteringene for disse kontoene.

I OpenOfice velg standardfilteret med knappen på toppen av tabellen, og velg datoer fra og til. (Mva-
oppgjør er over to måneder) Pivot-tabellen endrer seg igjen, og viser konteringene i denne perioden. 
Summene under kolonnene er beløpene du skal skrive inn i mva-oppgaven.

I LibreOfice marker kolonne «B» (kolonnen hvor datoene står), og velg deretter standardfilteret i 
verktøylinjen oppe, og velg datoer fra og til.

• PS! Vær oppmerksom på at kolonnetitlene forsvinner i LIbreOfice

Kontering av mva-oppgjør gjøres siste dato i den mnd. Etter at mva-oppgaven er ferdig opprettes et nytt 
bilagsnummer, og mva-oppgaven føres inn som siste bilag i den måneden.
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Dagbok
Hittil har vi gjort alle søk og sorteringer i den samme Pivot-tabellen. Fremover skal vi opprette noen nye 
Pivot-tabeller for å lage de siste utskrifene.
Dagboken er en liste med alle bilagene/ konteringene fortløpende nedover. For å lage en dagbok, gjør 
dette:
Marker konteringsarket og lag en Pivot-tabell med «Bilag nummer», «Bokføring dato», «Type bilag», 
«Firma/navn» og «Konto» i radfeltet til venstre, og «Krysstabell» med beløpene i datafeltet som vanlig.
Pivot-tabellen opprettes med alle bilagene sortert etter bilagsnummer nedover, og beløpene ved siden 
av. Debet beløp er sorte og kredit beløp er røde. Hvert bilag vil bestå av to eller flere rader, akkurat som i 
konteringsarket.

• PS. Denne listen kan sorteres med filterene, slik at du kan skrive ut alle konteringer på en 
kunde, en boføringskonto, eller noe annet.

• PS. Da denne tabellen er smalere enn konteringsarket, egner den seg bedre for å skrive ut.
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Hovedbok
Hovedboken er en liste med en og en bokføringskonto, med alle konteringene som er bokført på denne. 
For å lage en hovedbok, gjør dette:
Marker konteringsarket og lag en Pivot-tabell med «Konto», «Bilag nr», «Bokføring dato», «Type bilag» og 
«Firma/navn» i radfeltet til venstre, og «Krysstabell» med beløpene i datafeltet som vanlig.
Pivot-tabellen opprettes og viser en og en konto nedover med konteringene ved siden av.

• PS. Ved å bruke filter på «Konto», kan du vise en og en konto.
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Liste med alle fakturaer med restbeløp
Hvis du må sende ut betalingsvarsel, er det nyttig å kunne hente ut en liste over alle fakturaene, med 
eventuelt utestående beløp. Gjør dette:
Marker konteringsarket og lag en Pivot-tabell med «Faktura nummer» og «Firma/navn» i radfeltet til 
venstre. «Konto» plasseres oppe i «Sidefelt», som vil gjøre det til et nedtrekksfelt hvor du kan velge konto.
«Krysstabell» med beløpene settes i datafeltet som vanlig.

Pivot-tabellen opprettes, som en liste med alle fakturane, både inngående og utgående, listet opp 
nedover etter fakturanummer. I kolonnen ved siden av står det 0,00 utenfor alle fakturaene.
I nedtrekksmenyen på toppen av tabellen velg «1500 kundefordringer».
Pivot-tabellen endrer seg og viser kun utgående fakturaer. De fakturaene som ikke er betalt vil ha beløpet
i kolonnen ved siden av. Dersom en faktura er betalt delvis, vil restbeløpet vises her:

Reskontro. Også her kan du liste ut en og en kunde, gjør dette: I autofilteret på kolonnen «Firma/navn», 
velg den aktuelle kunden. Pivot-tabellen endrer seg, og viser alle fakturaer på denne kunden.

• PS. Du kan også vise inngående fakturaer på samme måte. I nedtrekksmenyen på toppen 
velg «2400 leverandørgjeld»
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Resultat og Balanse
Råbalanse
Marker konteringsarket og lag en Pivot-tabell med «Konto» i radfeltet til venstre, og «krysstabell» med 
beløpene i datafeltet som vanlig.
Pivot-tabellen opprettes, og viser alle kontoene som er i bruk, med summene/ beløpene ved siden av. 
Det er dette vi kaller en råbalanse.

Resultat
Resultat er, som navnet sier, resultatet av drifen så langt. Den viser hvor mye vi har tjent og hvor mye vi 
har brukt.
Resultat består av to deler:
Inntekter (kontogruppe 3000)
Utgifer (kontogruppe 4000 til 7000)
For å lage et resultatregnskap i regnearket, gjør dette:
I råbalansen, marker kontoene fra nr. 3000 og oppover.
Kopier og lim dette inn i en ny fane. Dette blir nå en redigerbar tabell, i motsetning til Pivot-tabellen.
Sett inn et par tomme linjer etter 3000 kontoene, og lag et summeringsfelt som summerer disse.
Sett inn et summeringfelt etter de andre kontoene også.
Nedenfor dette igjen lager du et felt som viser diferansen mellom summen av 3000 kontoene (intektene) 
og summen av da andre kontene (utgifene). Dette feltet viser overskuddet, eventuelt underskuddet.
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Balanse
Balansen viser hva vi eier her og nå. Bankinnskudd, kundefordringer, mm. Den viser også hva vi skylder, 
leverandørgjeld, moms, skattetrekk, arbeidsgiveravgif, feriepenger ol.
Balansen deles opp i to deler:
Eiendeler (konto gruppe 1000)
Gjeld og egenkapital (kontogruppe 2000)
For å lage en balanse, gjør dette:
I råbalansen, marker kontoene fra 1000 til og med 2999 (untatt inngående saldo)
Kopier og lim dette inn i en ny fane. Dette blir nå en redigerbar tabell, i motsetning til Pivot-tabellen.
Sett inn et par tomme linjer etter 1000 kontoene, og lag et summeringsfelt som summerer disse.
Sett inn et summeringfelt etter de andre kontoene også.
Nedenfor dette igjen lager du et felt som viser diferansen mellom summen av 1000 kontoene 
(eiendelene) og summen av da andre kontene (gjeld). Dette feltet viser egenkapitalen.

Årsoppgjør
Årsoppgjøret består av både resultatet og balansen, pluss finansinntekter og -utgifer
For å lage et årsoppgjør første gang, gjør dette:
Ta en kopi av den siste balansen, og lim inn i en ny fane i regnearket
Ta en kopi av det siste resutatet, og lim inn i den nye fanen under balansen
Fra råbalansen, marker kontoene i 8000 gruppen, og lim inn disse i den nye fanen under resultatet
For å lage nytt årsoppgjør neste år, gjør dette:
Ta en kopi av årsoppgjøret fra i fjor, og lim det inn i en ny fane i regnearket
Marker konteringsarket og lag en Pivot-tabell som viser råbalansen, og lim inn beløpene fra denne i en ny
kolonne i fanen med årsoppgjøret (dersom det er tatt i bruk en ny konto, setter du inn en ny rad på riktig 
sted i regnearket)
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Lønn

Her er et eksempel på føring av lønn i konteringsarket (det kan være flere kontoer enn her, for eksempel 
fagforeningskontingenter, bidrag, osv.)
Lønn fører vi samlet, det vil si summen av alle lønnsmottagere.

• PS. Du trenger også et lønnssystem som holder orden på de enkelte lønnstakerne, 
lønninger og skattetrekk. Det er herfra du får summene du skal føre i regnskapet.

Her ser vi det ferdige regnskapet etter at Pivot-tabellen er laget.
Legg merke til lønnskjøringen. Alle posteringene ligger nå på samme rad.
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Utskrif fra regnearket
Pivot-tabellene vi lager kan skrives ut, eller lagres som PDF. For å skrive ut en tabell, gjør dette:
Marker og kopier hele Pivot-tabellen fra og med raden med kolonnetitlene og nedover, og lim den inn i 
en ny fane/ark. Den blir nå en vanlig redigerbar tabell, i motsetning til Pivot-tabellen.
Velg «Forhåndsvis siden». Du får opp en forhåndsvisning med muligheter for formatering.

Velg «Formater side». Du får opp et dialogvindu.

Sett inn overskrifer ved bruk av topptekst og eventuell bunntekst, og utfør andre formateringer. 
Forhåndsvisningen endrer seg ettersom du formaterer.
Skriv ut eller lagre som PDF.

Arkivering av Pivot-tabeller/ månedsoppgjør
Litt om praktisk regnskap. Nøkkelen er orden og struktur.
Lag en mappe til hvert regnskapsår, for eksempel «Regnskap 2021». Inne i denne igjen lager du mapper 
for inngående fakturaer, utgående fakturaer, kontantbilag, lønn osv.
En gang i måneden, når du har mottatt kontoutskrifene fra banken, og alle bilagene er ført inn, lar du 
regnearket opprette en ny Pivot-tabell. Denne vil nå vise det oppdaterte regnskapet, og du har mulighet 
til å spørre og filtrere.

• PS. Vend deg til å skanne alle bilag og kvitteringer som ikke kommer digitalt. Husk 
oppbevaringsplikten.

• Husk BackUp. Utstyr deg med et par eksterne disker som du oppbevarer et annet sted.
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