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Finants
Finants-moodul on Sinu tššvahend raamatupidamisel, eelarvestamisel,
prognoosimisel ja analŸŸsimisel.

Seadistused
Finantsis on jŠrgmised seadistusedÑ

Seadistuse muutmiseks mine Finants-moodulisse ning osuta kaustale
[Seadistused] P›hiaknas v›i vali ÔSeadistusedÕ File-menŸŸst. Avaneb
Ÿlaltoodud nimekiri. Tee soovitud real hiirega topeltkl›ps.

AllsŸsteemid
Integratsioon Hansa erinevate moodulite vahel tŠhendab, et muudest
moodulitest (allsŸsteemidest) on v›imalik koostada automaatselt Kanded
Finantsi. Nt Arve kinnitamisel MŸŸgireskontros koostatakse Finantsi
automaatselt Kanne, millega debiteeritakse MŸŸgiv›lgade kontot ja
krediteeritakse MŸŸgikontot ning vajadusel ka KM kontot.
See seadistus mŠŠrab, millal Kanded koostatakse ja millistest allsŸsteemidest.
Tee Seadistuse real ÔAllsŸsteemidÕ topeltkl›ps ning avaneb jŠrgmine akenÑ
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Linnukestega on tŠhistatud need allsŸsteemid, millest soovitakse Kandeid
koostada. KuupŠeva vŠljal mŠŠra, millisest kuupŠevast alates Kandeid
koostatakse.
Kui oled mŠŠranud mingist allsŸsteemist Kanded tekkima, saad teha erandeid
teatud numbriseeriatele. Nt kui Arvete kinnitamisel Ÿldiselt koostatakse
Finantsi Kanded, saad teha erandi mingi numbriseeria Arvetele. Seda tehakse
vastavas Numbriseeriate seadistuses (antud juhul seadistuses ÔNumbriseeriad
- Arved). LŠhemalt loe palun vastavat Numbriseeriat kŠsitlevast l›igust.
See funktsioon on vŠga kasulik nt andmete Ÿletoomisel Hansasse m›nest
muust sŸsteemist, kui on vaja sisestada algsaldod. Kui nt MŸŸgiv›lgade
kontole on algsaldo sisestatud, ei tohi teisest sŸsteemist Ÿletoodavad Arved
enam sellele kontole Kandeid tekitada.
Seega on soovitav mŠrkida need valikuruudud vastavalt oma vajadustele koos
kuupŠevadega,
mis
oleks
hilisemad
k›igi
algsaldode
operatsioonikuupŠevadest. Sellega tagad, et Kandeid ei koostata ning pole ka
ohtu , et unustad linnukesed mŠrkida, kui sisestad uusi toiminguid.
Kui Sa ei soovi seda funktsiooni kasutada v›i unustasid linnukese mŠrkimata,
saad kasutada Finantsi aruannet ÔKannete kokkuv›teÕ, milles nŠed k›iki
allsŸsteemide toiminguid. Selle aruande saad v›tta aluseks Kannete kŠsitsi
sisestamisel. Sellest aruandest on juttu kŠesolevas peatŸkis edaspidi. Samuti
v›id tagantjŠrele Kannete koostamiseks kasutada †ldise mooduli
hooldusfunktsiooni ÔKoosta finantskandedÕ.
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Akumuleerimisperioodid
Tavaliselt konteeritakse iga arverea kogu summa vastavale MŸŸgi- v›i
Ostukontole. See ei tarvitse aga sobida, kui Arve esitatakse teenuse v›i
lepingu eest, mis kestab pikema perioodi. Sellisel juhul v›iks summa MŸŸgiv›i Ostukontole kanda jŠrk-jŠrgult kogu teenuse osutamise v›i lepingu
perioodi jooksul, eriti kui lepinguperiood ulatub jŠrgmisse finantsaastasse.
Oletame, et Sa saad nŠiteks Ostuarve teeninduslepingu eest, mis kehtib Ÿhe
aasta. V›imalik, et Sa ei soovi oma Kulukontot kohe kogu summa ulatuses
debiteerida, vaid soovid seda teha v›rdsetes summades iga kuu. Sellise
Ostuarve sisestamisel viita C osal (MŸŸgiarve puhul B osal) valemile
seadistuses ÔAkumuleerimisperioodidÕ Akumuleerimisperioodide seadistuses
pannakse paika valemid, mille alusel arvesummad jŠrk-jŠrgult konteeritakse.
Kui Ostuarve kinnitatakse, ei kanta selle summat Ostuv›lgade kontole nagu
tavaliselt vaid Viitkulude kontole, mis mŠŠratakse Finantsi seadistuses
ÔAkumuleerimisperioodidÕ. Samuti koostatakse uus kaart Simulatsioonide
registrisse. Sellel Kandel nŠed vastavat arvu (igakuiste maksete korral
kahtteist) tasakaalus deebet- ja kreeditkonteeringuid, millega krediteeritakse
Viitkulude kontot ja debiteeritakse Kulukontot Ÿhe kaheteistkŸmnendiku osas
kogusummast. Kord kuus v›ib kasutada Finantsi hooldusfunktsiooni ÔKoosta
perioodilised kandedÕ (kirjeldatud edaspidi), millega koostatakse Kanne igast
Simulatsioonil olevast deebet- ja kreeditkonteeringu paarist. Kannete
kuupŠevaks v›etakse vastava simulatsioonirea OperatsioonikuupŠev. See
v›imaldab kanda summa jŠrk-jŠrgult Viitkulude kontolt Kulukontole.
Uue Akumuleerimisperioodi kaardi sisestamiseks v›i olemasoleva kaardi
muutmiseks ava kaust [Seadistused] P›hiaknas v›i vali ÔSeadistusedÕ FilemenŸŸst. Tee topeltkl›ps real ÔAkumuleerimisperioodiÕ. Avaneb aken
ÔAkumuleerimisperioodid: SirviÕ, milles nŠed varem sisestatud valemeid.
Kaardi muutmiseks tee soovitud real topeltkl›ps, uue lisamiseks osuta [Uus.
Kui kaart on valmis, salvesta see osutades [OK]. Kui Sa ei soovi muudatusi
salvestada, sule aken sulgemisruudust.
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Kood

Anna kaardile kood. Kood ei tohi olla juba kasutatud
Automaatlausendite juures.

Nimetus

Sisesta kirjeldav nimetus, mida nŠed ka aknas
ÔAkumuleerimisperioodid: SirviÕ ning ÔCtrl-EnterÕ
asetusaknas.

Eelkonteerimise konto
Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra siin Viittulude/kulude konto, mis tavaliselt on
bilansikonto.
Kui Akumuleerimisperioodi kasutatakse MŸŸgiarve real,
krediteeritakse seda kontot arverea summas (KM-ta
summas). Hooldusfunktsiooniga ÔKoosta perioodilised
kandedÕ kantakse see summa jŠrk-jŠrgult MŸŸgiv›lgade
kontole.
Kui Akumuleerimisperioodi kasutatakse Ostuarve real,
debiteeritakse seda kontot arverea summas (KM-ta
summas). Hooldusfunktsiooniga ÔKoosta perioodilised
kandedÕ kantakse see summa jŠrk-jŠrgult Ostuv›lgade
kontole
Kirjelda valem, mida kasutatakse Simulatsioonide koostamisel. Alltoodud
pildil nŠed Simulatsiooni, mis on koostatud Ÿlalkirjeldatud valemi p›hjal.
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Igale Akumuleerimisperioodi kaardi reale vastab Simulatsioonil kaks rida
(antud nŠites debiteeritakse Kulukontot ja krediteeritakse Viitkulude kontot).

Kuud, PŠevad

Neid kahte tulpa kasutatakse kuupŠeva arvutamisel, kui
Simulatsiooni igast konteeringupaarist koostatakse
Kanded kasutades hooldusfunktsiooni ÔKoosta
perioodilised kandedÕ.
Kui soovid, et Kande kuupŠevaks oleks teatud arv kuid
Arve kuupŠevast arvates, mŠrgi see kuude arv tulpa
ÔKuudÕ. PŠevaks v›etakse alati sama, mis Arve kuupŠev.
Kui sisestad Ô0Õ, on Kande kuupŠevaks Arve kuupŠev.
Kui soovid, et Kande kuupŠevaks oleks teatud arv pŠevi
Arve kuupŠevast arvates, mŠrgi see pŠevade arv tulpa
ÔPŠevadÕ.
Kui sisestad nii kuude kui pŠevade arvu, arvutatakse
Kande kuupŠev vastavalt (nt Arve kp + Kuud + PŠevad).

Arvutuslik

Sisesta siia protsent Arve summast, mis v›etakse
Simulatsiooni konteeringupaaride vŠŠrtuseks.
Tabeli viimasele reale v›id sisestada v›rdusmŠrgi (=),
mis tŠhendab, et vastava Simulatsiooni konteeringupaari
vŠŠrtuseks tuleb v›tta ŸlejŠŠnud arvesumma. Sellega
tagad, et midagi ei lŠhe kaduma, kui sisestad protsendid
kaks kohta peale koma.
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Arvutusvalemid, automaatlausendid
Selles seadistuses kirjeldatakse arvutusvalemid, mida kasutatakse
Automaatlausenditel.
Arvutusvalemi sisestamine
Tee real ÔArvutusvalemid, automaatlausendidÕ topeltkl›ps. Avaneb nimekiri
olemasolevatest Arvutusvalemitest. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks v›i
[Koopia], kui soovid m›nd olemasolevat kaarti kopeerida. Kui valem on
sisestatud, salvesta see osutades [OK] ja sule aken sulgemisruudust.

Arvutusvalemi sisestamiseks toimi jŠrgnevaltÑ
1.

Anna Valemile kuni 12 tŠhemŠrgist koosnev kood. Igal Valemil peab
olema oma ainulaadne kood. €ra kasuta koode, mida v›idakse m›ista
Valemina. Nt Šra kasuta koode, milles numbrile jŠrgneb % mŠrk nagu
Ò10%Ó v›i Ò+10%Ó.

2.

Anna Valemile kirjeldav nimetus, mida nŠed aknas ÔArvutusvalemid,
automaatlausendid: SirviÕ.

3.

Sisesta Valem. See v›ib olla kombinatsioon protsentidest (sisestatakse
Ô%Õ tulpa) ja fikseeritud summadest (sisestatakse ÔSummaÕ tulpa).
†laltoodud nŠites arvutatakse summa p›hjal vŠŠrtused vastavalt
mŠŠratud protsendile.
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Valemiridade numbrivahemikud (tulbad Alates/Kuni) on soovitav
kirjeldada kaks kohta peale koma. Nt vahemikud 0-99.99 ja 100-199.99
annavad tŠpsema tulemuse kui 0-100 ja 101-200.
Arvutusvalemi kasutamine Automaatlausendil
Arvutusvalem tuleb sisestada Automaatlausendi Deebet v›i Kreedit vŠljale
jŠrgmiselt. Kui Valem sisestatakse Automaatlausendi Deebet vŠljale,
rakendatakse valemit eelneva kanderea vŠŠrtusel ning tulemus asetatakse
Kande Deebet vŠljale. Kui Valem sisestatakse Automaatlausendi Kreedit
vŠljale, asetatakse tulemus Kande Kreedit vŠljale.
Alltoodud nŠites on Ÿlalkirjeldatud Valemi kood sisestatud Automaatlausendi
Deebet vŠljaleÑ

Arvutusvalemi kasutamine
Kui sisestad Kande, sisesta k›igepealt vajalik kulukonto ning summa. Teisele
reale sisesta Konto vŠljale Automaatlausendi kood.
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Vajuta Enterit. Hansa sisestab Automaatlausendi ning summad arvutatakse
jŠrgmiseltÑ

Automaatlausendid
Automaatlausendeid saad kasutada Finants-, MŸŸgireskontro ja
Ostureskontro Kannete sisestamise lihtsustamiseks.
Kui teatud tŸŸpi Kanne kordub pidevalt, saad luua mudeli, kuhu sisestad
kogu vajaliku info, nt kontonumbrite kombinatsiooni vaid Ÿhel korral. Kui
jŠrgmine kord soovid sellist Kannet sisestada, v›id selle asemel valida
automaatfunktsiooni. Sellega koostatakse valmis Kanne, mida saad vastavalt
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vajadusele muuta. Sellisteks nŠideteks v›ivad olla palgakanded, pŸsikulud
jne. Automaatlausendid hoiavad kokku tššvaeva ja tagavad alati ›igete
kontode kasutuse.
Uue Automaatlausendi loomine
Tee Seadistuste nimekirjas real ÔAutomaatlausendidÕ hiirega topeltkl›ps.
Avaneb nimekiri olemasolevatest Automaatlausenditest. Osuta [Uus] uue
kaardi sisestamiseks. Kui Automaatlausend on sisestatud, salvesta see
osutades [OK] ja sule aken sulgemisruudust. Sule ka sirvimisaken.

Kood

Kood v›ib koosneda kuni kuuest tŠhest v›i numbrist.
Igale mudelile tuleb anda oma ainulaadne kood ning
need ei tohi kattuda kontoumbritega.
Kannete sisestamisel vali kontonumbri asemel see kood
ning kasutatakse vastavat mudelit.

Nimetus

Anna mudelile kirjeldav nimetus nt ÒPalgamaksedÓ.
Seda nimetust nŠed aknas ÔAutomaatlausendid: Sirvi.

Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta kontonumbrid, igale reale Ÿks.
Sellele vŠljale v›id sisestada numbri sŸmboli (#)
tŠhistamaks seda, et konto number, nimetus ja summa
v›etaks mudeli kasutamisel eelmiselt realt. # saad eesti
klaviatuuril kasutades Shift-3 klahvikombinatsiooni.
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Sellele vŠljale v›id sisestada hŸŸumŠrgi (!) tŠhistamaks
seda, et Kande eelmine rida tuleb Automaatlausendi
tulemusega Ÿle kirjutada. Vt. alltoodud nŠidet.
Automaatlausendi saad siduda kindla kontonumbriga.
Sisesta Automaatlausendi kood Konto kaardil vŠljale
ÔAutom. laus.Õ. Kui see kontonumber sisestatakse
Kandele, sisestub vastav Automaatlausend.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Siin mŠŠrad, millised Objektid Kannetele kaasatakse.
(Objektidest ja ObjektitŸŸpidest on lŠhemalt juttu †ldist
moodulit kŠsitlevas peatŸkis kŠesoleva juhendi 1.
raamatus.) V›id sisestada # mŠrgi, kui soovid et
Objektid kopeeritaks eelnevalt kanderealt.
Sisu

Siia sisestatakse iga Kannet kirjeldav tekst. V›id
sisestada # mŠrgi, kui soovid, et tekst kopeeritaks
eelnevalt kanderealt.

Baas 1 Deebet, Baas 1 Kreedit
Ctrl-Enter

Arvutusvalemite
Finants

seadistus,

Siia saad sisestada kindla summa (nt palk v›i rent) v›i
arvutusvalemi. V›id sisestada ka protsendi lisades
numbrile % mŠrgi. Automaatlausend arvestab siis
vastava protsendi eelmise rea summast. V›id kirjeldada
veelgi keerukama valemi kasutades seadistust
ÔArvutusvalemid, automaatlausendidÕ (kirjeldatud
edaspidi) ning sisestada siia vastava valemi koodi.
Automaatlausend rakendab siis mŠŠratud valemit
eelmise rea summal.
Kui summa v›i valem on sisestatud Deebet vŠljale,
sisestatakse arvutatud summa originaalsummaga
samasse tulpa. Kui summa v›i valem on sisestatud
Kreedit vŠljale, sisestatakse arvutatud summa
vastastulpa.
Kui arvutusvalem on sisestatud Deebet vŠljale,
arvutatakse summa vastavalt eelneva rea Deebet vŠlja
summale ning see asetatakse deebetpoolele. Seega on
soovitav sisestada arvutusvalem nii Automaatlausendi
Deebet kui Kreedit vŠljale.
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V›id tasakaalustada k›ik eelnevad kanderead sisestades
v›rdusmŠrgi (=) Deebet v›i Kreedit vŠljale.
Pane tŠhele, et Deebet ja Kreedit vŠljad kŠituvad
erinevalt, kui oled Ÿhele neist sisestanud arvutusvalemi.
LŠhemalt loe palun Arvutusvalemite seadistust
kŠsitlevast juhendi osast edaspidi.
KM kood

Ctrl-Enter

KM koodide seadistus, Finants

Sisesta KM kood, mida soovid kandereal nŠha. Seda
saad kasutada aruannete kirjeldamisel.
JŠrgnevas nŠites nŠed mudelit, mis jagab summa nelja Objekti vahel vastavalt
protsentidele, kui summa on Kandele kantud. Seda saad kasutada nt
pŸsikulude jagamisel osakondade vahel.

Esimesel real on Konto vŠljal hŸŸumŠrk ning protsent Deebet vŠljal.
HŸŸumŠrk tŠhendab, et kui Automaatlausend Kandele sisestatakse,
kirjutatakse eelneva rea summa Ÿle automaaltlausendi summaga (antud juhul,
protsendiga originaalsummast). See summa sisestub samale poolele (deebet
v›i kreedit) originaalsummaga, kui protsent on Automatlausendi Deebet
vŠljal. Teiste s›nadega, originaalsummat vŠhendatakse 90%. MŠŠratud
Objekt kantakse kanderea Objekti vŠljale ning Sisu jŠŠb samaks.
Automaatlausendi teine rida viitab taas originaalsummale, millest arvutatakse
protsent samal poolel (deebet v›i kreedit) kui originaal, kasutades uut rida
Kandel. # mŠrk Konto ja Sisu vŠljadel tŠhendab, et uuel real kasutatakse
sama kontot ja teksti mis originaalis ning Objekti vŠljale sisestub ÒM††K2Ó.
Automaatlausendi kolmas ja neljas rida toimivad sarnaselt, luues Kandele
uusi ridu erinevate Objektidega ja protsentidega originaalsummast.
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Viiendal real arvutatakse originaalsummast KM standardmŠŠraga 18%, mis
asetatakse omaette reale ostu KM kontole samale poole (deebet v›i kreedit)
nagu originaalsumma.
Automaatlausendi viimasel real on kontonumber ja v›rdusmŠrk (=) Kreedit
vŠljal. See tŠhendab, et eelnevate ridade summa kantakse sellele kontole. See
kantakse originaalsummale vastaspoolele (deebet v›i kreedit), kuna
v›rdusmŠrk on Kreedit vŠljal.
Kui sisestad Kannet, alusta kulukontost ning KM-ta summast. Teisele reale
sisesta Konto vŠljale Automaatlausendi kood.

Vajuta Enterit. Hansa sisestab Automaatlausendi ning summad arvutatakse
jŠrgmiseltÑ
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NŠites toodud Automaatlausend on m›eldud kasutamiseks Finantsis ning on
seepŠrast kahepoolne, et koostatav Kanne oleks tasakaalus.
PŸsikulud v›idakse sisestada ka Ostuarvetena Ostureskontros.
Automaatlausendi koodi v›id sisestada ka Ostuarve Konto vŠljale samuti
nagu Kannete puhul. Meie nŠites v›ib ka Ostuarveid osakondade vahel
jagada. Siin kasutatav Automaatlausend peab olema Ÿhepoolne: sellel ei tohi
olla viimast tasakaalustavat rida, millega tehakse konteering pangakontole.
Kui Ostuarvest koostatakse Kanne Finantsi, tehakse tasakaalustav konteering
Ostuv›lgade kontole nagu tavaliselt. Ostuarve Tasumisest koostatakse
Kanne, millel on konteering pangakontole. Samuti ei pea Ostuarvetel
kasutataval Automaatlausendil olema KM arvutust, kuna selleks on KM
kood.
†hepoolseid Automaatlusendeid v›id sisestada ka MŸŸgiarve ridade Konto
vŠljale.
Olemasolevast uue Automaatlausendi koostamine
1.

Tee seadistuste nimekirjas real ÔAutomaatlausendidÕ hiirega topeltkl›ps.
Avaneb aken ÔAutomaatlausendid: SirviÕ, milles nŠed olemasolevaid
Automaatlausendeid.

2.

Ava soovitud Automaatlausend ja osuta [Koopia]. Avaneb aken
ÔAutomaatlausend: UusÕ, mis on koopia olemasolevast kaardist. See uus
kaart ei ole veel salvestatud.

3.

Muuda kaarti nagu tavaliselt ja sisesta vajalik informatsioon. Uuele
Automaatlausendile pead andma uue koodi.

4.

Salvesta kaart osutades [OK] v›i osuta [JŠta], kui Sa ei soovi kaarti
salvestada. Sule aken sulgemisruudust.

Automaatlausendi muutmine
1.

Tee seadistuste nimekirjas real ÔAutomaatlausendidÕ hiirega topeltkl›ps.
Avaneb aken ÔAutomaatlausendid: SirviÕ, milles nŠed olemasolevaid
Automaatlausendeid.

2.

Otsi Ÿles Automaatlausend, mida soovid muuta. Vajadusel kasuta vŠlja
ÔOtsiÕ akna allservas: sisesta otsitava Automaatlausendi kood ja vajuta
Enterit.

3.

Osuta [OK] v›i tee real topeltkl›ps.
Automaatlausend avatakse aknas ÔAutomaatlausend: VaataÕ.
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4.

Muuda kaarti nagu tavaliselt ja sisesta vajalik informatsioon.

5.

Salvesta kaart osutades [OK] v›i osuta [JŠta], kui Sa ei soovi kaarti
salvestada. Sule aken sulgemisruudust.

Automaatlausendi kustutamine
1.

Tee seadistuste nimekirjas real ÔAutomaatlausendidÕ hiirega topeltkl›ps.
Avaneb aken ÔAutomaatlausendid: SirviÕ.

!

2.

Otsi Ÿles Automaatlausend, mida soovid muuta kasutades vajadusel vŠlja
ÔOtsiÕ akna allservas nagu kirjeldatud eespool.

3.

Osuta [OK] v›i tee real topeltkl›ps. Automaatlausend avatakse aknas
ÔAutomaatlausend: VaataÕ.

4.

Vali ÔKustutaÕ Kaart-menŸŸst. Automaatlausend kustutatakse jŠŠdavalt.
Ekraanil avaneb eelmine Automaatlausend.

5.

Sule aken sulgemisruudust.

Automaatlausendi kustutamist ei saa tŸhistada

Eelarvev›tmed
Eelarvev›tmed on abivahendiks Eelarvete koostamisel. Eelarvev›tmete nŠol
saad anda aasta eelarvesummale valemi, mille alusel see kuudele jaotatakse.
Oletame, et k›ik kuud saavad Eelarves sama vŠŠrtuse va mai, juuni, juuli ja
august, mille vŠŠrtused peaksid olema suuremad. Juuni, juuli ja august saavad
vŠŠrtuseks 2, mai 3 ja k›ik teised kuud 1. Summaks on 17, mis on aasta
Eelarve.
Kui aasteelarve summa on 100, saab iga kuu teatud protsendi sellest
summast. V›id kaalud sisestada protsentidena, kuid ei pea seda tegema. Pea
meeles, kui sisestad protsente, mis peavad kokku andma 100, siis iga
protsendi muutmine muudab ka kogusummat.
Eelarvev›tmed tuleb kirjeldada nii, et need vastaksid Sinu eelarvestamise
meetoditele. Nt kui alustad aasta eelarvesummast ning jagad selle
kvartalitele, peab Eelarvev›ti koosnema neljast reast, iga kvartali kohta Ÿks.
Kui tšštad kuu andmetega, peab iga Eelarvev›ti koosnema kaheteistkŸmnest
reast, jne.
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Vaata Eelarvete registri kirjeldust kŠesolevas peatŸkis edaspidi, et nŠha
kuidas Eelarvev›tmeid kasutatakse.
Eelarvev›tmete sisestamiseks tee Seadistuste nimekirja topeltkl›ps real
ÔEelarvev›tmedÕ. Ava aken ÔEelarvev›ti: UusÕ osutades [Uus]. Kui
Eelarvev›tme kaart on sisestatud, salvesta see osutades [OK] ja sule aken
sulgemisruudust.
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Kood

Eelarvev›tme kood. Lubatud on ainult suurtŠhed ja
numbrid.

Nimetus

Anna v›tmele kirjeldav nimetus nt ÔSuvekuud suurema
kaalugaÕ. Nimetust nŠed aknas ÔEelarvev›tmed: SirviÕ.
Ideaalis v›ik nimetus sisaldada viidet v›tme ridade
arvule (tavaliselt 12 kuud v›i 4 kvartalit). See aitab Sind
eelarvete sisestamisel, sest Eelarvetel peab olema sama
perioodide arv mis v›tmelgi.

Summa

Hansa tŠidab selle vŠlja automaatselt vastavalt igakuiste
v›i kvartaalsete vŠŠrtuste summale.

Kaal

Sisesta kaalud iga kuu v›i kvartali kohta.

Finants - Seadistused

Kandesisestus
Selles seadistuses on m›ned valikud, millega mŠŠratakse Kande kaardi
toimimine.

Hoiata vale kirjendamise korral
Kui sisestad kontosid Kontode registrisse (nŠhtav
Finantsis ja †ldises moodulis), tuleb mŠŠrata, kas kontot
kasutatakse tavaliselt Kande kreeditpoolel, deebetpoolel
v›i m›lemal. Kontode puhul, mida tavaliselt kasutatakse
Ÿhel poolel (nt deebetpoolel), saad kasutada hoiatust, kui
seda kontot Ÿritatakse nt krediteerida. Hoiatus ei takista
konteeringut sisestamast. Kui soovid sellist hoiatust,
mŠrgi antud valik.
Hoiata automaatkannete Ÿlekirjutamisel
MŠrgi see valik, kui soovid, et Hansa Sind hoiataks, kui
Ÿritad Automaatlausendil midagi muuta.
Kasuta kinnitamata kandeid
Selle valikuga on Kanded vabalt parandatavad ka peale
salvestamist. Kui kasutad seda funktsiooni, saad seda
piiritleda †ldise mooduli seadistuses ÔKuu lukustamineÕ
mŠrkides kuupŠeva vŠljale ÔSule kinnitamata kande
sisestusÕ. Kui siia on mingi kuupŠev sisestatud, saad
parandada vaid sellest kuupŠevast hilisemaid Kandeid;
Kandeid, mille OperatsioonikuupŠev on sellest
kuupŠevast varasem v›i sama, muuta ei saa.
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Kuud tuleb sulgeda kronoloogiliselt. Ei ole v›imalik
sulgeda juuni Kandeid, kui mai on veel avatud.
Kontrolli korrespondeerumist
Hansas on funktsioon, millega v›id allutada Kande
m›lema poole (deebet/kreedit) kontod teatud reeglitele
(korrespondeerumise reeglitele). MŠrgi see valik, kui
soovid, et Hansa takistaks Sind sisestamast Kandeid, mis
ei vasta nendele reeglitele.
Korrespondeerumise reeglitega tagatakse, et Kanded
sisestatakse selgelt ning on nŠha, milline
kreeditkonteering mingit deebetkonteeringut
tasakaalustab. JŠrgnevad nŠited illustreerivad Kande
vastavust neile reegliteleÑ

1
2

3

4

Konto

Deebet

110
750

1000

110
750
831

1000

110
120
750
831

1000
200

110
750
120
831

1000

Kreedit
1000

Íige

800
200

Íige

1000
200

Vale

1000
200
200

Íige

Kui kasutad seda funktsiooni ja pead sisestama Kande,
mille puhul korrespondeeruvus ei ole Ÿheselt m›istetav
(st et Sa ei saa Kannet salvestada), pead
korrespondeeruvuse paika panema kŠsitsi kasutades
selleks vastavat vŠlja Kande F osal. LŠhemalt loe palun
kŠesolevast peatŸkist edaspidi.
JŠrjesta kandel objektid
Kasuta seda valikut, kui soovid, et kandereal olevad
Objektid jŠrjestataks. Objektid jŠrjestatakse, kui oled
need sisestanud ja liigud jŠrgmisele reale.
18
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Sisestusklahv

V›id valida, kas Enteri vajutamisel liigub kursor Kandel
ka Objekti ja Sisu vŠljadele v›i hŸppab nendest Ÿle.
Neile vŠljadele saad vajadusel siiski liikuda hiirega,
tabulaatoriga v›i nooleklahvidega.

KM koodid
Vastavalt seadusele tuleb eristada kohalik, EL jm eksportmŸŸk. Selleks on
Hansas KM koodid, mida v›id sisestada oma vajadustele vastavalt.
KM koode saad siduda Klientidega, Hankijatega ja MŸŸgi- ning
Ostukontodega. KM koodid aitavad Hansal leida ›ige KM protsendi,
kontrollida finantsarvestust ja tagada KM statistika.
KM koodide muutmiseks ava seadistus ÔKM koodidÕ. Avaneb jŠrgmine
akenÑ

KM koodi muutmiseks liigu vŠljale, mida soovid muuta ja kirjuta see Ÿle.
Uue KM koodi lisamiseks mine esimesele vabale reale. Iga KM koodi jaoks
on vajalik jŠrgmine informatsioonÑ
Osa A
Kood

Igale KM koodile tuleb anda oma kood.

Ilma %

MŠŠra protsent, mille alusel KM-ta summale KM
arvutatakse.

Koos %

MŠŠra protsent, mille alusel KM-ga summale KM
arvutatakse.
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MŸŸk

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra siin MŸŸgi KM konto, mida krediteeritakse, kui
kasutatakse seda KM koodi.
EL piirkonna Ostuarvetest koostatud Kannetel
debiteeritakse KM summas kasutatud KM koodile
mŠŠratud Ostu KM kontot ja krediteeritakse MŸŸgi
kontot. SeepŠrast on soovitav kasutada EL piirkonna
jaoks eraldi KM koodi omaette Ostu KM kontoga, mida
ei kasutata muude KM koodide puhul.
Laek. KM

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Seda vŠlja kasutatakse vaid juhul kui valik ÔKonteeri
laekumise KMÕ seadistuse ÔLausendamine M/RÕ 1. osal
on mŠrgitud. Nii on see kassap›hise KM arvestuse
kasutajate puhul Inglismaal.
Kui sellele vŠljale on midagi sisestatud, kŠsitletakse
MŸŸgi kontot MŸŸgi KM vahekontona, mida
krediteeritakse alati Arvete kinnitamisel. Kui Arve
tasutakse, kantakse KM MŸŸgi kontolt Laekumise KM
kontole. See ongi l›plik MŸŸgi KM konto.
Kui kasutad seda v›imalust, Šra unusta muutmast KM
aruande kirjeldust nii, et see kasutaks just seda kontot ja
mitte MŸŸgi kontot.
Ost KM

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra siin Ostu KM konto, mida debiteeritakse alati, kui
kasutatakse seda KM koodi.
Tas. KM

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Seda vŠlja kasutatakse vaid juhul, kui valik ÔKonteeri
tasumise KMÕ seadistuse Lausendamine O/RÕ 1. osal on
sisse lŸlitatud. Nii on see LŠtis ja kassap›hise KM
arvestuse kasutajate puhul Inglismaal.
Kui sellele vŠljale on midagi sisestatud, kŠsitletakse Ostu
KM kontot Ostu KM vahekontona, mida debiteeritakse
alati Ostuarvete kinnitamisel. Kui Ostuarve tasutakse,
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kantakse KM Ostu KM kontolt Tasumise KM kontole.
See ongi l›plik Ostu KM konto.
Kui kasutad seda v›imalust, Šra unusta muuta KM
aruande kirjeldust nii, et see kasutaks just seda kontot ja
mitte Ostu KM kontot.
Seletus

Siia sisestatud seletust nŠed Ctrl-Enter valikuaknas ning
see peaks olema piisavalt selge, et alati valitaks ›ige KM
kood.

Osa B
Maks 1 %/Maks 1 konto
Neid kahte vŠlja v›id kasutada, kui soovid
MŸŸgiarvetele lisada mingi lisamaksu nt
keskkonnamaksu. Maksu protsent sisestatakse vŠljale
ÔMaks 1%Õ ning maksusummas krediteeritav konto
vŠljale ÔMaks 1 k.Õ. Kasuta vajadusel Ctrl-Enter
klahvikombinatsiooni.
Maks lisandub Arvele, kui kasutatavale KM koodile on
selline lisamaks kirjeldatud. Maksusummat nŠed Arvel
vŠljal ÔLisamaksÕ. Kliendile saad KM koodi mŠŠrata
Kliendi kaardi 3. osal. Kui seal ei ole KM koodi
mŠŠratud, v›etakse see seadistusest ÔLausendamine
M/RÕ.

Kontosaldode Ÿlekanded
Seda seadistust saad kasutada koos ÔKontosaldode ŸlekanneteÕ
hooldusfunktsiooniga saldode Ÿlekandmiseks Ÿhelt kontolt teisele v›i
kontode vahemiku saldo kandmiseks Ÿhele kontole. Selle funktsiooni
kasutamise nŠiteks on Portugal, kus finantsaasta l›pus kantakse erinevate
KM kontode saldod Ÿhele kontole kokku.
Selles seadistuses kirjeldatakse reeglid, mille jŠrgi hooldusfunktsioon
toimima peab. Iga selline reeglite kombinatsioon kirjeldatakse Ÿks kord ning
seda kasutatakse korduvalt. Kui mingi reeglite kombinatsioon on paika
pandud, kasutab hooldusfunktsioon seda vajalike konteeringutega
Simulatsiooni v›i Kande koostamisel.
Uue Kontosaldode Ÿlekande kaardi sisestamiseks v›i olemasoleva kaardi
muutmiseks ava kaust [Seadistused] P›hiaknas v›i vali ÔSeadistusedÕ FilemenŸŸst. Tee soovitud real hiirega topeltkl›ps. Avaneb aken ÔKontosaldode
Ÿlekanded: SirviÕ, milles nŠed varem sisestatud kaarte. Kaardi muutmiseks
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tee sellel hiirega topeltkl›ps, uue lisamiseks osuta [Uus]. Kui kaart on valmis,
salvesta see osutades [OK] v›i sule kaart sulgemisruudust ja registreeri see.
Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule kaart sulgemisruudust.

Kood

Anna Kontosaldode Ÿlekande kaardile kood.

Koosta

MŠŠra nende valikutega, kas hooldusfunktsiooniga
ÔKontosaldode ŸlekandedÕ koostatakse Simulatsioon v›i
Kanne.
Kui koostatakse Simulatsioon, saad enne sellest Kande
koostamist kontrollida lausendi ›igsust. Kande
koostamiseks kasuta akna ÔSimulatsioonid: SirviÕ
Spetsiaal-menŸŸ funktsiooni ÔTee kanneÕ.

Nr. seeriad
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Hooldusfunktsiooniga ÔKontosaldode ŸlekandedÕ
koostatud Kannetele v›i Simulatsioonidele v›id anda
omaette numbriseeria seadistusest ÔNumbriseeriad KandedÕ v›i ÔNumbriseeriad - SimulatsioonidÕ. Selleks
sisesta siia soovitud numbriseeria esimene number. Kui
siia ei ole midagi sisestatud, v›etakse number esimesest
numbriseeriast. Kui siia sisestatud number ei mahu
Ÿhtegi kehtivasse numbriseeriasse, Simulatsiooni v›i
Kannet ei koostata. See v›ib juhtuda, kui numbriseeriaga
seotud periood on lŠbi saanud.

Finants - Seadistused

!

MŠŠra kehtiv numbriseeria, muidu Kannet v›i
Simulatsiooni ei koostata

Kommentaar

Anna Kontosaldode Ÿlekande kaardile nimetus, mida
nŠed sirvimisaknas ja Ctrl-Enter valikuaknas.
Kommentaar kantakse ka koostatud Kannetele v›i
Simulatsioonidele.

Tabelis kirjelda reeglid kontosaldode liigutamiseks. Kasuta niipalju ridu kui
vaja, kui soovid liigutada erinevate kontovahemike saldosid, ehkki sellisel
juhul on soovitav registreerida eraldi kaardid. See aitab Šra hoida vigu.
Kontolt

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

MŠŠra siin konto, mille saldot soovid Ÿle kanda. Kui
soovid Ÿle kanda kontode vahemiku saldod, sisesta
vahemiku esimese ja viimase konto numbrid eraldades
need kooloniga (nagu nŠidatud pildil).
Kontole

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra siin konto, millele saldod kantakse.
NŠites kantakse kontode 1015 kuni 1016 saldod kontole
1010. Kui konto saldo on positiivne, krediteeritakse
selles summas originaalkontot ja debiteeritakse siin
nŠidatud kontot. Kui konto saldo on negatiivne ning vŠli
ÔNeg. kontoleÕ on tŸhi, debiteeritakse selles summas
originaalkontot ja krediteeritakse siin nŠidatud kontot.
Neg. kontole

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vajadusel saad siin mŠŠrata eraldi konto, mida
krediteeritakse esimeses tulbas toodud kontode
saldodega juhul kui need saldod on negatiivsed.
Simulatsiooni tŸŸp
Ctrl-Enter

V›imalikud valikud

Kui hooldusfunktsiooniga ÔKontosaldode ŸlekandedÕ
koostatakse Simulatsioon, mŠŠra siin Seisund, mis igale
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simulatsioonireale antakse (Osa B). Palun loe neist
valikutest lŠhemalt Simulatsioone kŠsitlevast juhendi
osast kŠesolevas peatŸkis edaspidi.

Kursivahed
Kursivahede kohta loe palun lŠhemalt Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist.

Numbriseeriad - Kanded
Igal kaardil Kannete registris on oma number, mis v›etakse numbriseeriast.
Uue Kande sisestamisel v›etakse jŠrgmine vaba number seeriast. Soovi
korral saad seadistada erinevad numbriseeriad erinevateks aastateks v›i
erinevatele osakondadele.
Siin kirjelda erinevad Kannete numbriseeriad. Numbriseeriad ei tohi kattuda.
Erinevalt teistest registritest peab Kannetele vŠhemalt Ÿks numbriseeria
olema kirjeldatud, enne kui saad Kandeid sisestada.
Kui numbriseeriad on kirjeldatud, saad neid siduda erinevate Isikutega †ldise
mooduli Isikute registris (kaardi Osa 3). Sisesta Kande nr. vŠljale soovitud
numbriseeria algusnumber. Kui Isikule ei ole mŠŠratud oma numbriseeriat,
v›etakse number esimesest seeriast. Kandele automaatselt antud numbrit saab
iga kasutaja alati muuta kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.
Topeltk›ps seadistuse real ÔNumbriseeriad - KandedÕ avab jŠrgmise aknaÑ

Sisesta iga uus numbriseeria esimesele vabale reale ja kui oled valmis, osuta
muudatuste salvestamiseks [OK]. Kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, sule
aken sulgemisruudust.
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Numbriseeriad - Simulatsioonid
Kirjelda numbriseeriad simulatsioonkannetele - selle seadistuse kasutamise
kohta loe lŠhemalt jŠrgmisest l›igust.

ObjektitŸŸbid
Selles seadistuses kirjeldatakse erinevad Objektide tŸŸbid. Objektidest on
lŠhemalt juttu Objekte kŠsitlevas juhendi osas †ldise mooduli peatŸkis
juhendi 1. raamatus: ObjektitŸŸpide abil grupeeritakse sarnased Objektid.
Kande sisestamisel saad samal kandereal kasutada ainult Ÿhte sama tŸŸbiga
Objekti. Samuti saad ainult Ÿhe samatŸŸbilise Objekti mŠŠrata allsŸsteemi
dokumendil (nt Arvel). Kui Ÿritad sisestada enam kui Ÿhte samatŸŸbilist
Objekti, antakse ekraanile veateadeÑ

ObjektitŸŸbi kirjeldamine
Tee Seadistuse real ÔObjektitŸŸbidÕ topeltkl›ps. Avaneb nimekiri
olemasolevatest ObjektitŸŸpidest. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks.

Sisesta tekst. Koodi vŠljal nŠed vaid suurtŠhti (vŠiketŠhed muudetakse
automaatselt). VŠljade vahel liikumiseks kasuta nooleklahve v›i Enterit.
Anna ObjektitŸŸbile v›imalikult hŠsti kirjeldav nimetus.
Kui oled midagi sisestanud vŠljale ÔEsisŸmbolidÕ, peavad k›igi seda tŸŸpi
kandvate Objektide nimetused algama nende sŸmbolitega.
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Pikkuse vŠli kontrollib, et Objekti sisestamisel antaks sellele ›ige pikkusega
kood (tŠhemŠrkide arv).
Salvesta kaart osutades [OK] v›i kui Sa ei soovi muudatusi salvestada, osuta
[JŠta]. Sule aken sulgemisruudust.
ObjektitŸŸbi kustutamine
1.

Tee Seadistuse real ÔObjektitŸŸbidÕ topeltkl›ps.
Avaneb aken ÔObjektitŸŸbid: SirviÕ.

2.

Otsi Ÿles ObjektitŸŸp, mida soovid kustutada kasutades vajadusel vŠlja
ÔOtsiÕ akna allservas.

3.

Osuta [OK] (v›i tee real topeltkl›ps).
ObjektitŸŸp avatakse aknas ÔObjektitŸŸp: VaataÕ.

4.

Vali ÔKustutaÕ Kaart-menŸŸst. ObjektitŸŸp kustutatakse jŠŠdavalt.
Ekraanil avatakse eelmine ObjektitŸŸp nimekirjas.

5.

Sule aken sulgemisruudust. Ekraanil on taas ObjektitŸŸpide nimekiri.

!

ObjektitŸŸbi kustutamist ei saa
tŸhistada
ObjektitŸŸpide kontroll

Selle seadistusega saad kontrollida, et kasutaja v›taks teatud kontosid
kasutava Kande sisestamisel Objekti ›igest grupist. Samuti aitab see kasutajal
Objekti sisestamist meeles pidada. See ei takista kasutamast Objekte muudest
ObjektitŸŸpidest.

!
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Seda seadistust kasutatakse lisaks
Finantsile ka MŸŸgi- ja
Ostureskontros.
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TŠida vŠljad nagu tavaliselt. (€ra unusta ÔCtrl-EnterÕ klahvikombinatsiooni!)
TŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸp, mida kandvaid Objekte tuleb
kasutada teatud kontode puhul.
Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta kontod, mille puhul tuleb kasutada teatud
Objekte. Kontode vahemik eralda kooloniga. †ksikud
kontonumbrid eralda komadega. (Nt 1000:2000, 3011,
3013, 3200:3499.)
Osuta [OK], kui kaart on tŠidetud. Osuta [JŠtal], kui Sa ei soovi muudatusi
salvestada.
Kui kasutaja unustab Objekti sisestada, antakse Kande v›i Arve salvestamisel
ekraanile jŠrgmine veateadeÑ

Osuta [OK] teate sulgemiseks ning sisesta n›utud Objekt.
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Saldoesitus
Hansa t›lgendab kreeditsummat vŠŠrtusena, mis tuleb konto saldost lahutada
ning deebetsummat vŠŠrtusena, mis tuleb saldole liita. Varad ja kulud on
seega positiivsed vŠŠrtused, v›lad, omakapital ja tulud aga negatiivsed.
Tihti ei ole need meetodid aga sobivad, kui on vaja saldosid aruannetes
esitada. SeepŠrast on Hansas seadistus saldode esituse kohta vastavalt
kontoklassidele ja aruannetele. M›ned vŠŠrtused muudetakse: nt v›lad ja
omakapital esitatakse positiivsete vŠŠrtustena. Samas on maailmas palju
erinevaid raamatupidamistavasid ning seepŠrast ongi Hansas antud v›imalus
saldode esitusviisi muutmiseks. Sul v›ib olla vŠlja kujunenud oma
standardne saldode esitusviis v›i soovid vahetada andmeid teiste
raamatupidamissŸsteemidega. Hansas saad kasutada Sulle sobivat esitusviisi.
Paljudes riikides on tavaline, et juhatus, pank, audiitorid ja maksuamet
n›uavad erinevaid saldode esitusviise v›rreldes Sinu poolt kasutatavaga.
Hansa paindliku saldoesituse meetodiga lahendad need probleemid lihtsalt
muutes vaid Saldoesituse seadistust. Seda v›id teha Ÿksk›ik millal, nt
trŸkkides aruande vŠlja k›igepealt Ÿhel ja siis teisel kujul.
Ava Saldoesituse aken tehes Seadistuse real ÔSaldoesitusÕ topeltkl›psu.

Avanenud aknas nŠed valikuruute. Need viis rida esindavad erinevaid
kontoklasse ning kolm veergu erinevaid numbrite esitamise tingimusi.
Linnuke ruudus tŠhendab, et vastaval vŠljal olev summa esitatakse
sŸsteemisisesele esitusviisile vastupidise mŠrgiga. TŸhi ruut tŠhendab, et
kasutatakse Hansa sisest mŠrki. Hansa sŸsteemisiseselt kŠsitletakse
deebetsummasid positiivsetena ja kreeditsummasid negatiivsetena.
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Vaikimisi on seadistus jŠrgmine: Varade, V›lgade ja Omakapitali puhul
jŠrgitakse sŸsteemisisest esitusviisi, Tulud ja Kulud esitatakse aga vastupidise
mŠrgiga.
MŠrgi linnukesed vastavalt oma vajadustele.
Salvesta muudatused osutades [OK] v›i pššrdu tagasi endise seadistuse
juurde osutades [JŠta].
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Kannete register
Ettev›tte k›ik raamatupidamistoimingud sisestatakse Kannetena. Olenevalt
Kande iseloomust sisestatakse see kas otse Kannete registrisse, lŠbi
MŸŸgi/Ostureskontro v›i Lao mooduli.
Hansas saad mŠŠrata, millised Kanded sisestatakse otse ja millised tuleb
koostada allsŸsteemidest. See mŠŠratakse seadistuses ÔAllsŸsteemidÕ, mida
kirjeldasime eespool.
Tavaliselt koostatakse MŸŸgi- ja Ostuarvete ning Laekumiste ja Tasumiste
Kanded MŸŸgi- ja Ostureskontrost. Muud Kanded sisestatakse otse Kannete
registrisse: sellisteks v›ivad olla pangŸlekanded, pŸsikulud, palgad, jne.
Enne Kannete sisestamist pead sisestama jooksva finantsaasta †ldise
mooduli seadistusse ÔArvestusaastadÕ. Samuti pead sisestama Kannetele
numbriseeria Finantsi seadistuses ÔNumbriseeriad - KandedÕ.
Vali ÔKandedÕ Registrid-menŸŸst v›i ava kaust [Kanded]. Avaneb aken
ÔKanded: SirviÕ, milles nŠed varem sisestatud KandeidÑ

Kannetele, mis sisestatakse otse Kannete kausta, antakse number, millele
lisatakse jooksva finantsaasta kood: pildil Kanded 2001.1 kuni 2001.4.
Finantsaasta kood v›etakse Arvestusaastate seadistusest †ldises moodulis.
AllsŸsteemidest koostatud Kannete puhul eelneb Kande numbrile vastav
prefiks. Nende Kannete numbrid v›etakse allsŸsteemist, millest nad koostati.
Nt Arvest koostatud Kandel on sama number, mis Arvel, millele lisatakse
prefiks ÔARVEÕ.
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Hansas saad eristada operatsiooni toimumise
kuupŠeva Kande registreerimise kuupŠevast. See
on oluline ettev›ttevŠlise aruandluse puhul nagu
nt KM aruandlus ning samuti siseses
raamatupidamises, kui soovid, et Kanded
sisestataks ›igesse kuusse.

!

Seletuse tulbas nŠed lŸhikest seletavat teksti iga Kande kohta.
AllsŸsteemidest koostatud Kannete puhul nŠed Seletuse tulbas infot Kliendi
v›i Hankija kohta ning vajadusel ka kasutatud Valuutat ja kurssi.
Nagu k›igi sirvimisakende puhul, saad ridu jŠrjestada iga tulba pealkirja jŠrgi
sellele osutades. Tulba ŸmberjŠrjestamiseks osuta veelkord pealkirjale.
Liikuda saad ka akna paremas servas olevate noolte abil. Konkreetset kaarti
saad otsida sisestades v›tmes›na vŠljale akna vasakus allnurgas. Hansa otsib
esimese sobiva kaardi selle tulba jŠrgi, mille pealkiri on alla joonitud.
Neli p›hitegevust Kannete registris onÑ
¥

Kannete sisestamine

¥

Kannete vaatamine

¥

Kannete parandamine

¥

Kannete vŠlja trŸkkimine

Kande sisestamine
Kande sisestamiseks mine Kannete registrisse valides ÔKandedÕ RegistridmenŸŸst v›i avades kausta [Kanded].
Osuta [Uus] v›i kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl-N (Windows) v›i ð-N
(Macintosh). V›id ka valida juba sisestatud Kande, millesarnast uut Kannet
soovid koostada ning osutada [Koopia].
Avaneb aken ÔKanne: UusÕ, mis on tŸhi, kui osutasid [Uus] v›i koopia
Kandest, mida kopeerisid.
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JŠrgnevalt kirjeldame lŸhidalt Kande vŠlju.
PŠis
Nr.

Ctrl-Enter

Vali numbriseeriatest

Kande number. Uue Kande sisestamisel annab Hansa
sellele numbri Isiku kaardi 3. osal mŠŠratud
numbriseeriast v›i seadistusest ÔNumbriseeriad KandedÕ Vaikimisi sisestunud Kande numbrit v›id
muuta, aga mitte juba kasutatud numbri vastu. Kui
tšštad mitmekasutaja sŸsteemis, antakse Kandele
number selle salvestamisel.
Op. kp.

Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

Kande OperatsioonikuupŠev ei pea olema sama Kande
registreerimise kuupŠevaga. Vaikimisi pakutakse viimati
kasutatud OperatsioonikuupŠeva.
Viide

Siia sisestatud Viidet nŠed ka aknas ÔKanded: SirviÕ.

Seletus

LŸhike Kande kirjeldus.

Kokkuv›tvad vŠljad
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Vahe

Siin nŠidatakse deebet- ja kreeditsummade v›imalikku
vahet: need summad peavad olema v›rdsed, et saaksid
Kande salvestada.

KŠive

Neil kahel vŠljal nŠed Kande deebet- ja kreeditsummat
kokku.
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Kande maatriks on jagatud seitsmeks osaks. Nende osade vahel liikumiseks
osuta nuppudele A-G ning kaks v›i kolm parempoolset tulpa vahetuvad.

Kandele ridade lisamiseks mine esimesele vabale reale ja sisesta vajalik info.
Rea kustutamiseks osuta reanumbrile ja vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril.
Rea sisestamiseks teiste ridade vahele osuta reanumbrile, kuhu soovid uut
rida lisada ja vajuta Enterit.
Osa A
Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra siin konto, mida kandereal kasutatakse.
Sellele vŠljale v›id sisestada ka automaatlausendi koodi.
Automaatlausendeid kasutatakse sagedasti kasutatavate
Kannete sisestamise lihtsustamiseks. Lisaks tššvaeva
vŠhendamisele tagab Automaatlausendite kasutamine ka
alati ›ige kontovaliku. Automaatlausenditest oli lŠhemalt
juttu kŠesoleva peatŸki alguses.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Kandereale saad sisestada kuni 20 komadega eraldatud
Objekti. Erinevate Objektidega v›id tŠhistada osakondi,
kulukohti v›i toote tŸŸpe. Objektid v›imaldavad
Finantsis aruandlust paindlikult liigendada. Objektide
registri kohta loe lŠhemalt †ldise mooduli peatŸkist
juhendi 1. raamatus.
Kui Sa ei kasuta Objekte, v›id Kandesisestuse
seadistuses mŠrkida valiku, et kursor hŸppaks Enteri
vajutamisel sellest vŠljast Ÿle.
Sisu

Vaikimisi sisestub siia tekst Konto kaardilt. Seda saad
vajadusel konkreetsel Kandel muuta. Nagu Objektide
puhul v›id ka siin seadistada kursori sellest vŠljast Ÿle
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hŸppama, mŠrkides vastava valiku Kandesisestuse
seadistuses.
Baas 1 Deebet, Baas 1 Kreedit
Sisesta igale reale deebet- v›i kreeditsumma. Summad
sisesta Baasvaluutas 1, mille mŠŠrad Baasvaluutade
seadistuses †ldises moodulis v›i kohalikus Valuutas, kui
Sa ei kasuta Topeltvaluutade sŸsteemi. Deebetpoole
summa peab v›rduma kreeditpoole summaga, enne kui
saad Kande salvestada: seega peab igal Kandel olema
vŠhemalt kaks rida. Kui oled Kandesisestuse seadistuses
mŠrkinud valiku: ÔHoiata vale kirjendamise korralÕ ning
teatud kontole on lubatud ainult Ÿhe poole kirjendid
(deebet v›i kreedit), saad ekraanile hoiatuse, kui Ÿritad
kirjendada selle konto teisele poolele. Pea meeles, et see
hoiatus ei takista siiski Kannet salvestamast.
KM kood

Ctrl-Enter

KM koodide seadistus, Finants

Igale kandereale saad mŠŠrata KM koodi. KM kood v›ib
sisestuda automaatselt Konto kaardilt v›i v›id selle
sisestada kŠsitsi. See vŠli on vajalik ainult aruandluse
jaoks, mingit arvutust ei toimu. Sellegipoolest pead
jŠlgima, et sisestad ›ige koodi. Palun loe KM aruandluse
kohta lŠhemalt kŠesolevast peatŸkist edaspidi.
Osad B-D: Erinevate valuutade kasutamine
Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi (st oled seadistanud oma kohaliku
Valuuta ja euro kui Baasvaluuta 1 ja 2), pead vastavalt EMU reeglitele k›ik
toimingud registreerima m›lemas Valuutas. Euro summad sisestatakse Osale
B.
Kui Kanne on m›nes vŠlisvaluutas, tuleb nii see Valuuta kui valuutasummad
sisestada Osale C.
K›ik vahetuskursid sisestatakse Osale D.
Nende funktsioonide kohta loe palun lŠhemalt Valuutasid kŠsitlevast
peatŸkist kŠesolevas raamatus edaspidi.
Kui Kanne on vaid kohalikus Valuutas ning topeltvaluutade sŸsteemi ei
kasutata, v›ib osasid B-D ignoreerida.
Osa E
Osa E kasutatakse MŸŸgi- ja Ostuarvete tasumiseks. †hel kandereal mŠŠra
pangakonto, mida debiteeritakse (MŸŸgiarvete puhul) v›i krediteeritakse
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(Ostuarvete puhul) ning Osal E mŠŠra Arved, mida tasutakse. MŸŸgi- ja
Ostuv›lgade kontod mŠŠratakse samuti nagu Laekumistest v›i Tasumistest
Kannete koostamisel: sellest on lŠhemalt juttu peatŸkis ÔHansa ja Sinu
ettev›teÕ juhendi 1. raamatus.
Niimoodi tasutud MŸŸgi- ja Ostuarveid ei kŠsitleta enam tasumata Arvetena,
kuid Laekumiste ja Tasumiste registrisse vastavaid kaarte ei koostata.
Kasutades Osa E on samuti v›imalik luua Arveid ja Ostuarveid. Taas ei
koostata vastavaid kaarte Arvete v›i Ostuarvete registrisse, kuid sellised
Arved ilmuvad alati tasumata Arvete Ctrl-Enter valikuaknasse, kuni need ei
ole tasutud: selles m›ttes kŠsitletakse neid tavaliste Arvetena. Eraldi
kanderidadel mŠŠra MŸŸgi/Ostuv›lgade konto, MŸŸgi/Ostukonto ja KM
konto. Neid ei pakuta automaatselt.
Kui kasutad Osa E, ei pea Sa vŠlja lŸlitama valikut ÔAllsŸsteemide kontrollÕ
seadistustes ÔLausendamine M/RÕ ja ÔO/RÕ. Selle funktsiooniga kaitstud
kontosid saad siiski kasutada, kui oled TŸŸbiks valinud ÔOÕ v›i ÔMÕ. Sellega
on vŠlistatud, et MŸŸgi- v›i Ostuv›lgade kontot muudel Kannetel valesti
kasutataks.
Kannete puhul, mis koostatakse automaatselt MŸŸgi- ja Ostuarvetest,
Laekumistest ja Tasumistest, on Osa E vŠljad tŠidetud, kui oled mŠrkinud
valiku ÔInfo kande E osaleÕ.
TŸŸp

Ctrl-Enter

Valikud

MŠŠra sellel vŠljal, kas tegemist on mŸŸki v›i ostu
puudutava reaga. Sisesta ÔMÕ (MŸŸk), kui registreerid
Laekumist v›i MŸŸgiarvet ning ÔOÕ (Ost), kui
registreerid Tasumist v›i Ostuarvet. Ctrl-Enter valik
Seerianumbri ja Ettev›tte vŠljadel s›ltub sellest, mis on
siia sisestatud.
ÔMÕ v›i ÔOÕ tuleb sisestada, kui tegemist on MŸŸgi- v›i
Ostuv›lgade kontoga. Tasakaalustavad kirjendid MŸŸgi,
Ostu, KM v›i Panga/Kassakontole peavad kandma
vaikimisi sisestuvat TŸŸpi ÔKÕ, mida kasutatakse ka
k›igi muude Kannete korral.
Nr.

Ctrl-Enter

Tasumata kinnitatud MŸŸgi- v›i
Ostuarved

Kui TŸŸbiks on mŠŠratud ÔMÕ v›i ÔOÕ, tuleb mŠŠrata ka
MŸŸgi- v›i Ostuarve number.
Kui sisestatakse olemasoleva Arve number, tŠhendab
see, et Arvet tasutakse. Kui sisestatakse Arve number,
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mida registris ei ole, tŠhendab see, et sisestatakse uus
Arve.
TŠhtaeg

Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

Kui MŸŸgi- v›i Ostuarve on sisestatud Nr. vŠljale, nŠed
siin Arve TasumistŠhtaega.
Uue Arve sisestamisel sisesta ka TasumistŠhtaeg.
Ettev›te

Ctrl-Enter

Klientide v›i Hankijate register

Kui MŸŸgi- v›i Ostuarve on sisestatud Nr. vŠljale, nŠed
siin Kliendi v›i Hankija koodi.
Uue Arve sisestamisel sisesta ka Klient v›i Hankija.
Pildil nŠed Kannete registrisse sisestatud MŸŸgiarve laekumist (pildil Kande
Osa E).

Pildil nŠed Kannete registrisse sisestatud MŸŸgiarvet (pildil Kande Osa E).
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Osa F
Korr.

Hansas on funktsioon, millega v›id allutada Kande
m›lema poole (deebet/kreedit) kontod teatud reeglitele
(korrespondeerumise reeglitele). Kui oled mŠrkinud
valiku ÔKontrolli korrespondeerumistÕ Kandesisestuse
seadistuses, ei luba Hansa salvestada liitlausendeid,
millel on nt kahel esimesel real deebetkirjed ja
jŠrgnevatel
ridadel
mitu
kreeditkirjet.
Korrespondeerumise reegleid on lŠhemalt kirjeldatud
Kandesisestuse seadistust kŠsitlevas l›igus kŠesolevas
peatŸkis eespool.
Kui see valik on mŠrgitud, kuid on siiski vaja sisestada
keerukaid liitlausendeid, pead korrespondeerumise
kŠsitsi paika panema kasutades antud vŠlja. Igale
kandereale sisesta siia number. Sama numbriga ridu
loetakse korrespondeeruvateks. Numbrid v›id valida
suvaliselt.

Osa G
Koguse vŠlja v›id kasutada, kui sisestad Kandeid kŠsitsi MŸŸgireskontro
aruande ÔArvete kandedÕ alusel. Selle aruande saad tellida ka koos kogustega.
Tavaliselt kasutatakse seda vŠlja Projektiarvestuse moodulist koostatud
Arvete Kannete puhul.
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Kande sisestamine - nŠide
Nagu eespool kirjeldatud, pakub Hansa erinevaid v›imalusi Sinu tšš
lihtsustamiseks. Hetke kuupŠeva sisestamiseks KuupŠeva vŠljale v›id
kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni (Macintoshi kasutajad ð-Enter).
Kui sisestad tihti samasuguseid Kandeid (nt palgakandeid), v›id tšš
lihtsustamiseks kasutada Automaatlausendeid. Nende kasutamisest oli
lŠhemalt juttu kŠesoleva peatŸki Seadistuste osas.
1.

Ava Kannete register valides ÔKandedÕ Registrid-menŸŸst v›i avades
kausta [Kanded]. Osuta [Uus] v›i kasuta klahvikombinatsiooni CtrlN/ð-N v›i mŠrgi Šra Kanne millesarnast soovid sisestada ja tee sellest
koopia osutades [Koopia].
Avaneb aken ÔKanne: UusÕ, mis on tŸhi v›i koopia Kandest, mida
kopeerisid. Hansa pakub jŠrgmist vaba numbrit numbriseeriast ning
OperatsioonikuupŠevaks viimase sisestatud Kande kuupŠeva.

2.

Sisesta ja muuda andmeid nagu tavaliselt. Vaatame vŠljade tŠitmist paari
nŠite abil.
Oletame, et ostsid kontoritarbeid kohalikust kirjatarvete kauplusest.
Ostsid kaks pakku koopiapaberit 50.00 tk, karbi pliiatseid 14.00 ja
kleeplindi 6.00 KM oli 18.30 ja kogusumma 120.00. Maksti Ÿlekandega
Kanne nŠeb vŠlja jŠrgmineÑ

3.
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Osuta [OK] Kande salvestamiseks.
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JŠrgmisel Kandel registreeritakse kirjutuslaua ostmine. Osuta [Uus].
Eelmine Kanne suletakse ning ekraanil avatakse uus tŸhi Kanne.
Laud maksis 1271.00 ilma KM-ta. Transport maksis 100.00.
Siin saad katsetada automaatset v›rdsustamist, kuna krediteeritakse Ÿht
ja sama kontot. Sisesta kolm deebetkirjet ja sisesta krediteeritav konto 4.
reale. Vii kursor vŠljale Baas 1 Kreedit ja vajuta Enterit. Hansa sisestab
tasakaalustava kreeditsummaÑ

Osuta [OK] Kande salvestamiseks.

Kannete parandamine
Kandeid saad tŠiesti seaduslikult parandada.

Kandeid ei v›i muuta suvaliselt. Kande
parandamine tŠhendab, et koostad uue Kande,
mis eelmise tŸhistab. Parandatud Kanne tuleb
mŠrkida kui tŸhistatud.

!

Kui Kanne on ekraanil avatud, nŠed Spetsiaal-menŸŸd, mille kaudu saad teha
Kandele erinevaid parandusi.
1.

MŠrgi veaga Kanne aknas ÔKanded: SirviÕ ja osuta [Koopia]. Sellega
tehakse valest Kandest koopia.

39

Hansa Financials

2.

Vali Spetsiaal-menŸŸst ÔVaheta deebet-kreeditÕ. Sellega vahetatakse
kanderead (kreeditsummad muudetakse deebetsummadeks ja vastupidi).
Sellega on vale Kanne tŸhistatud.

3.

NŸŸd vali Spetsiaal-menŸŸst ÔParandusmŠrkÕ. Kandele lisatakse uus rida,
millel saad viidata veaga Kandele.

4.

Sisesta Kande number, mida parandad koos finantsaasa koodiga ning
sisesta jŠrgmistele ridadele uued kirjed nagu Ÿlaltoodud pildil. Osuta
[OK], kui oled valmis.
Uus Kanne salvestatakse ja vana Kanne mŠrgitakse automaatselt kui
parandatud nagu nŠidatud jŠrgmisel pildilÑ

40

Finants - Kannete register

KŠsitsi parandatakse raamatupidamises vigu neid lŠbi kriipsutades.
Parandusele lisatakse raamatupidaja initsiaalid ning koostatakse uus
sissekanne. Ka Hansas on olemas sarnane v›imalus.
1.

Otsi aknas ÔKanded: SirviÕ Ÿles Kanne, mida soovid parandada ja ava see
Vali spetsiaal-menŸŸst ÔMuutusmŠrkÕ. Kandele lisatakse uus rida, millel
nŠed oma initsiaale ja Kande kuupŠeva.

2.

NŸŸd tuleb veaga rida lŠbi kriipsutada. MŠrgi rida osutades reanumbrile.
Vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril ja rida lŠbib punane joon. Sisesta
›ige rida ja salvesta kaart.

3.

Kui viga on Kande pŠises (st Kande kuupŠev on vale), saad ka selle
parandada kasutades MuutusmŠrki. KŠivita funktsioon ja muuda
kuupŠev vastavalt vajadusele. Kande Seletuse v›i Viite parandamiseks ei
ole vaja kasutada MuutusmŠrki.

Kui oled mŠrkinud valiku ÔKasuta kinnitamata kandeidÕ Kandesisestuse
seadistuses, saad Kandeid vabalt parandada, kui Kande kuupŠev on
seadistuses mŠrgitud kuupŠevast hilisem. Sellisel juhul ei ole vaja kasutada
ParandusmŠrki v›i MuutusmŠrki, kuna Kandeid ei loeta l›plikeks kuni kuu ei
ole lukustatud. Kuud lukustatakse kasutades †ldise mooduli seadistust ÔKuu
lukustamineÕ: lŠhemalt loe palun †ldist moodulit kŠsitlevast peatŸkist.
Kui viga leitakse lukustatud kuu Kandes, ei saa seda parandada kasutades
ÔMuutusmŠrkiÕ. See on nii seet›ttu, et MuutusmŠrgiga parandamisel
Ÿritatakse parandatud Kannet salvestada Kande algse kuupŠevaga. See aga
langeb lukustatud perioodi, kus muutused ei ole enam lubatud. Ainus viis
selliseid Kandeid parandada on kasutada ParandusmŠrki, millega koostatakse
uus Kanne, mille kuupŠev langeb veel avatud perioodi.
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Spetsiaal-menŸŸ
Kui Kanne on ekraanil avatud, saad kasutada Spetsiaal-menŸŸd. MenŸŸs on
seitse kŠsklust.

V›rdsusta kanne
Kui kursor on mingil kandereal, muudetakse selle kŠsklusega antud rea
summa nii, et Kanne oleks tasakaalus. See on kasulik, kui oled teinud vea
vaid Ÿhe rea summas.
Kande tasakaalustamiseks v›id ka viia kursori viimasele reale ja vajutada
Enterit.
Vaheta deebet-kreedit
Selle kŠsklusega viiakse k›ik deebetsummad Kreedit poolele ja k›ik
kreeditsummad Deebet poolele.
See on mugav, kui soovid Kannet tŸhistada vastupidise Kandega. Selleks otsi
vigane Kanne Ÿles aknas ÔKanded: SirviÕ ja tee sellest koopia osutades
[Koopia]. Avaneb koopia vigasest Kandest. Vali antud funktsioon ja osuta
[OK]. NŸŸd on vigane Kanne tŸhistatud.
MuutusmŠrk
Kasuta seda kŠsklust vigase Kande parandamisel, kui soovid parandusele
lisada ka oma allkirja. LŠhemalt loe l›igust ÔKannete parandamineÕ eespool.
ParandusmŠrk
Kui kasutad Kande parandamiseks paranduskannet, kasuta seda kŠsklust
tŸhistatud Kande numbri sisestamiseks. TŸhistatud Kandele sisestub ka viide
paranduskandele. LŠhemalt loe l›igust ÔKannete parandamineÕ eespool.
Arvuta vŠli
Selle funktsiooni kohta loe palun lŠhemalt Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist
kŠesolevas raamatus edaspidi.
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Muuda mŠrki
Selle kŠsklusega muudetakse k›igi deebet- ja kreeditsummade mŠrgid
vastupidiseks (negatiivne positiivseks, positiivne negatiivseks).
Ava allsŸsteemi kaart
Kui Kanne koostati mingi allsŸsteemi kaardi (nt Arve v›i Ostuarve)
kinnitamisel ja salvestamisel, saad selle kŠsklusega selle kaardi avada.
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Simulatsioonide register
Hansas saad Finantsi sisestada ka simulatsioonkandeid. Need sarnanevad
tavalistele Kannetele selle erinevusega, et neid saab kustutada ja muuta.
Enamusse Finantsi aruannetesse saad soovi korral kaasata ka
simulatsioonkanded. Sellega saad proovida erinevaid alternatiive.
Simulatsioonkanded registreeritakse Simulatsioonide registris. VŠlja arvatud
allpool kirjeldatud juhtudel sisestatakse need nagu tavalised Kanded. Siin ei
kasutata Hansa spetsiaalseid parandusv›imalusi kuna k›ik
simulatsioonkanded on vabalt kustutatavad ja muudetavad.

Simulatsioonidest on v›imalik koostada Kandeid kasutades akna
ÔSimulatsioonid: SirviÕ Spetsiaal-menŸŸ kŠsklust ÔTee kanneÕ ning
hooldusfunktsiooni ÔKoosta perioodilised kandedÕ (kirjeldatud kŠesolevas
peatŸkis edaspidi). Viimane koostab Kanded k›igist Simulatsioonidest, mitte
ainult perioodiliste maksete kohta kŠivatest Simulatsioonidest. Kui
Simulatsioonil on erinevate kuupŠevadega ridu, koostatakse iga kuupŠeva
kohta eraldi Kanded. Muidu koostatakse iga Simulatsiooni kohta Ÿks Kanne.
Kui Simulatsioonil on kuupŠevata ridu, v›etakse kuupŠev Simulatsiooni
pŠisest.
Kaardi B osal oleval Seisundi vŠljal saad mŠŠrata, kas simulatsioonireast
koostatakse Kanne v›i mitte. Sellele vŠljale on v›imalik valida Ÿks viiest
seisundist kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniÑ
Aktiivne
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Simulatsioonireast koostatakse Kanne.
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Sellise seisundiga Simulatsioonid saad kaasata ka
Finantsi aruannetesse.
†le kantud

Sellisest simulatsioonirest on juba Kanne koostatud.
Selline seisund antakse simulatsioonireale automaatselt
nii Spetsiaal-menŸŸ funktsiooniga ÔTee kanneÕ kui
hooldusfunktsiooniga ÔKoosta perioodilised kandedÕ
Kandeid koostades.
Sellist rida enam Kandele ei kaasata. Kui soovid seda
uuele Kandele kaasata, pead seisundi tagasi Aktiivseks
muutma jŠlgides, et tulemuseks oleks tasakaalus Kanne.
Sellise seisundiga simulatsiooniridu ei saa kaasata
Finantsi aruannetesse.

€ra kasuta

Kui Sa ei soovi, et teatud simulatsiooniridadest Kandeid
koostataks, vali selle seisundiks Ô€ra kasutaÕ. Kui
Simulatsiooni k›igi ridade seisund ei ole Ô€ra kasutaÕ,
jŠlgi, et tulemuseks oleks tasakaalus Kanne.
Sellise seisundiga simulatsiooniridu ei saa kaasata
Finantsi aruannetesse.

Aastal›pu 1, Aastal›pu 2
Need seisundid on vŠga sarnased seisundile ÔAktiivneÕ,
selle erinevusega, et erinevate seisunditega
simulatsiooniridu saab kaasata v›i vŠlja jŠtta
KŠibeandmikust ja Pearaamatu aruandest. K›igisse
muudesse aruannetesse kaasatakse need vaikimisi, kui
oled mŠrkinud vastava valiku.

Spetsiaal-menŸŸ

†laltoodud piltidel nŠed Simulatsioonide Spetsiaal-menŸŸsid. Vasakul on
akna ÔSimulatsioonid: SirviÕ Spetsiaal-menŸŸ: mŠrgi Šra Ÿks v›i mitu
Simulatsiooni (hoia Shift-klahvi all, kui valid vahemikku) enne funktsiooni
valimist. Paremal on akende ÔSimulatsioon: UusÕ ja ÔSimulatsioon: VaataÕ
Spetsiaal-menŸŸ
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Tee kanne
Selle kŠsklusega koostatakse valitud Simulatsioonidest Kanded.
Funktsiooni valimisel koostatakse Kannete registrisse uus kaart iga valitud
Simulatsiooni kohta. Simulatsiooniread kaasatakse Kannetesse vaid juhul, kui
nende seisundiks Osal B on mŠrgitud ÔAktiivneÕ, ÔAastal›pu 1Õ v›i
ÔAastal›pu 2Õ. Kande koostamisel muudetakse ka seisund. NŸŸd on selleks
Ô†le kantudÕ, millega hoitakse Šra uue Kande koostamine samast
Simulatsioonist. Kui Sa siiski soovid samast Simulatsioonist veel Kandeid
koostada, vali seisundiks taas ÔAktiivneÕ.
Uue Kande kuupŠevaks v›etakse vastava simulatsioonirea kuupŠev. Kui
Simulatsioonil on erinevate kuupŠevadega ridu, koostatakse iga kuupŠeva
kohta eraldi Kanded. Muidu koostatakse iga Simulatsiooni kohta Ÿks Kanne.
Kui Simulatsioonil on kuupŠevata ridu, v›etakse kuupŠev Simulatsiooni
pŠisest.
V›rdsusta
Kui kursor on mingil simulatsioonireal, muudetakse selle kŠsklusega antud
rea summa nii, et Simulatsioon oleks tasakaalus. See on kasulik, kui oled
teinud vea vaid Ÿhe rea summas.
Simulatsiooni tasakaalustamiseks v›id ka viia kursori viimasele reale ja
vajutada Enterit.
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Kontode v›rdluse register
Seda registrit kasutatakse pangav›rdluste jaoks, panga vŠljav›tete
v›rdlemiseks Hansa pangakonto toimingutega. V›rdluse teostamiseks toimi
jŠrgnevaltÑ
1.

Vali ÔKontode v›rdlusÕ Registrid-menŸŸst v›i ava kaust [K. v›rdlus].
Avaneb aken ÔKontode v›rdlusÕ.

2.

Sisesta periood kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.
Periood peab olema piisavalt pikk, et katta k›iki v›imalikke toiminguid
pangakontoga.

3.

Sisesta pangakonto kontonumber. Vajadusel mŠŠra ka Objekt.

4.

MŠrgi ruut ÔV›rdlemataÕ. NŸŸd reastatakse k›ik v›rdlemata toimingud
antud Konto/Objekti kombinatsiooniga mŠŠratud perioodil. VŠljal
ÔV›rreldud saldoÕ nŠed eelmise v›rdluse saldot ning see peab v›rduma
panga vŠljav›tte algsaldoga.
Kui oled mŠrkinud ka Ettev›tte ja/v›i Kande tŸŸbi, esitatakse ainult
sellist Ettev›tte/Kande tŸŸbi (Kande Osa E) kombinatsiooni kandvad
Kanded.
Kui v›rdlemata Kannete arv on Ÿle 300, ilmub linnuke ruutu Ô†letatudÕ
akna allservas. Sellisel juhul vali lŸhem periood.
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5.

V›rdle Kannete nimekirja panga vŠljav›ttega. Kui Kanne esineb ka
vŠljav›ttel, mŠrgi ÔRÕ vŠljale ÔV›rÕ. Kande vŠŠrtus lisatakse V›rreldud
summale ja Uuele saldole.
Osal A nŠed Kannete summasid Baasvaluutas 1 (kohalikus Valuutas).
Kui panga vŠljav›te on Eurodes, kasuta Osa B (millel nŠidatakse
Kannete summad Baasvaluutas 2). osal C nŠed summasid v›imalikus
vŠlisvaluutas.

6.

Kui panga vŠljav›ttel on Kanne, mida Sinu nimekirjas ei ole, pead selle
lisama Kannete registrisse. Need v›ivad olla nt pŸsikorraldused v›i
panga teenustasud.
Kande saad lisada Kontode v›rdluse akent sulgemata. Ava Kannete
register v›i vali ÔKandedÕ Registrid-menŸŸst ja sisesta Kanne nagu
kirjeldatud eespool osas ÔKannete registerÕ. Kui Kanne on salvestatud,
mine tagasi akna Kontode v›rdlus juurde ning vali Spetsiaal-menŸŸst
kŠsklus ÔUuendaÕ. Uus Kanne lisatakse nimekirja.

7.
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Kui Kande summa Sinu nimekirjas erineb panga vŠljav›ttest, pead
Kannete registrisse sisestama paranduskande. LŠhemalt loe l›igust
ÔKannete parandamineÕ eespool. Kui see on tehtud, mine tagasi akna
Kontode v›rdlus juurde ning vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔUuendaÕ
ning mŠrgi m›lemale Kandele ÔRÕ vŠljale ÔV›rÕ.
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8.

Kui k›ik vŠljav›ttel olevad Kanded on kontrollitud, peab vŠljav›tte
l›ppsaldo v›rduma sinu Uue saldoga.
Pane tŠhele, et kaart ei ole veel salvestatud ja kui osutad lihtsalt [OK],
lŠheb kogu informatsioon kaduma. Kaardi salvestamiseks vali SpetsiaalmenŸŸst ÔTeostaÕ ning osuta [OK].

!

Kui suled Kontode v›rdluse akna kŠsklust ÔTeostaÕ
valimata, ei salvestata sisestatud andmeid.
Panga v›rdluse lihtsustamiseks on soovitav sisestada Ostureskontros iga
maksekorralduse kohta eraldi Tasumine ning MŸŸgireskontros eraldi
Laekumine. Sellega tagad, et igale Kandele vastab panga vŠljav›ttel eraldi
rida.

Kontode register
Selle registri kohta loe palun lŠhemalt †ldist moodulit kŠsitlevast peatŸkist
juhendi 1. raamatus.

Objektide register
Selle registri kohta loe palun lŠhemalt †ldist moodulit kŠsitlevast peatŸkist
juhendi 1. raamatus.
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Eelarvete register
Eelarvete registris saad sisestada ettev›tte eelarve Kontode ja Objektide viisi.
Hansa pakub erinevaid eelarvestamise mudeleid, mida saad omavahel
kombineerida. NŠiteksÑ
¥

absoluutsummad, eelarved iga kuu kohta

¥

aastasumma v›tmega - nŠitab, kuidas aastaeelarve summa kuude l›ikes
jaguneb.

Aasta jooksul on eelarvesummat v›imalik muuta. See v›ib olla vajalik, kui
tegelikud summad Eelarvest vŠga erinevad. Eelarvet on siiski soovitav mitte
muuta, et oleks v›imalik hinnata ka Eelarve koostamise kvaliteeti.
Eelarvestamine on tuleviku prognoosimine ning ›ige prognoosimise oskus on
juhi vŠga tŠhtis omadus.
Kui aasta jooksul on vaja Eelarveid muuta, tehakse seda Eelarveparanduste
registris, mis on spetsiaalselt selle jaoks ning millest tuleb juttu edaspidi.

Eelarvete sisestamine
1.

Vali ÔEelarvedÕ Registrid-menŸŸst v›i ava kaust [Eelarved].
Avaneb aken ÔEelarve - kontod: SirviÕ, milles nŠed kontosid, mille kohta
on juba Eelarved sisestatud. Iga konto jaoks tuleb arvestusaastaks
sisestada eraldi Eelarve. Kui kasutad Objekte, v›id sisestada eraldi
Eelarved iga Konto/Objekti kombinatsiooni kohta: see on mugav, kui
Objektid tŠhistavad erinevaid osakondi, millel on eraldi Eelarved.
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2.

Osuta [Uus] v›i ava olemasolev Eelarve, millesarnast soovid sisestada ja
osuta [Koopia].
Avaneb aken ÔEelarve - konto: UusÕ, mis on tŸhi, kui osutasid [Uus] v›i
koopia kaardist, mida kopeerisidÑ

Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta konto number, millele tahad Eelarvet koostada.
Kommentaar

Hansa sisestab siia konto nimetuse.

Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Kui sisestad Eelarvet mingi Objekti kohta, sisesta see
Objekt siia. Nii saad lihtsalt koostada Eelarveid
erinevatele osakondadele.
Periood

Sisesta eelarveperioodi algus- ja l›pukuupŠevad.

Baassumma

Eelarveperioodi eeldatav kogusumma. Pea meeles, et
mŸŸk, tulud, v›lad ja omakapital on negatiivsed
vŠŠrtused, varad ja kulud positiivsed vŠŠrtused.
Siia sisestatud summat v›ib kŠsitleda perioodi
kontrollsummana. Kui perioodiks on aasta, v›ib
baassumma jagada kuudele v›i kvartalitele k›rvalolevas
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maatriksis. Kuude v›i kvartalite summad v›id sisestada
kŠsitsi v›ttes aluseks baassumma v›i v›id lasta need
arvutada automaatselt vastavalt baassummale kasutades
Eelarvev›tit.
V›ti

Ctrl-Enter

Eelarvev›tmete
Finants

seadistus,

V›tit kasutatakse aasta eelarvesumma jagamiseks
kuudele, kui see toimub mingi valemi alusel. V›id
nŠiteks V›tme abil jagada aasta rendisumma
kaheteistkŸmneks v›rdseks osaks.
Eelarvev›tmete seadistamisest oli lŠhemalt juttu
Seadistusi kŠsitlevas osas eespool.
Et siduda Eelarvet mingi V›tmega, tuleb k›igepealt
sisestada Baassumma. See summa on kogu perioodi (nt
aasta) eelarvesumma. SeejŠrel mŠŠra V›ti ja sisesta iga
kuu v›i kvartali alguskuupŠevad. Perioodi l›ike (st ridu)
peab olema sama palju, kui Eelarve v›tmelgi. SeejŠrel
vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔArvuta eelarve summad
ŸmberÕ. Tabelisse sisestub igale reale vastav summa
vastavalt Baassummale ja kasutatud V›tmele. Salvesta
kaart.
KuupŠev

Sisesta igale eelarveperioodi l›igule alguskuupŠev.
Perioodi l›ikude arv ei ole ette antud, kuid kui kasutad
Eelarve v›tit, peab see vastama seal mŠŠratud ridade
arvule. Kui Eelarvel ja V›tmel on erinev perioodi
l›ikude arv, ei klapi Baassumma ja Eelarve summa peale
Ÿmberarvutust.
Eelarvete sisestamisel on mugav kasutada [Koopia]
v›imalust. Nii hoiad kokku aega ja vŠldid v›imalikke
sisestusvigu.

VŠŠrtused

Sisesta igale perioodi l›igule absoluutvŠŠrtus.
Kui V›tit ei ole mŠŠratud, liigutatakse sisestatud
vŠŠrtused parempoolsesse tulpa, kui kŠivitad SpetsiaalmenŸŸ funktsiooni ÔArvuta eelarve summad ŸmberÕ.
Kui oled mŠŠranud V›tme ja Baassumma, kŠsitletakse
siia sisestatud vŠŠrtusi lisasummadena, mis lisatakse
arvutatud summadele, kui kŠivitad Spetsiaal-menŸŸ
funktsiooni ÔArvuta eelarve summad ŸmberÕ.
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Eelarve

Hansa arvutab selle vŠŠrtuse ise, kui kŠivitad SpetsiaalmenŸŸ funktsiooni ÔArvuta eelarve summad ŸmberÕ.

Eelarve summa

Sellel vŠljal nŠed Eelarve summat kokku. Erinevalt
Baassumma vŠljast arvutab selle summa Hansa. Kui
Eelarve arvutatakse Ÿmber, jŠŠb Baassumma samaks, et
saaksid neid kahte omavahel v›rrelda. Eelarve summas
arvestatakse ka VŠŠrtuse tulba lisasummasid.
Kui Baassumma ja Eelarve summa erinevuse p›hjust ei
perioodi erinev ridade arv.

3.

Kui k›igile ridadele on VŠŠrtused sisestatud v›i V›ti valitud, kŠivita
Spetsiaal-menŸŸ funktsioon ÔArvuta eelarve summad ŸmberÕ ja osuta
[OK] kaardi salvestamiseks v›i [JŠta], kui Sa ei soovi Eelarvet
salvestada.

4.

Korda punkte 1 kuni 3 Eelarvete koostamiseks k›igile Konto/Objekti
kombinatsioonidele. Kasuta [Koopia] v›imalust andmete sisestamiseks.
Igale Konto /Objekti kombinatsioonile saad sisestada ainult Ÿhe Eelarve.

Et Eelarvesummad oleksid v›rdluseks nŠhtavad ka
Finantsi aruannetes, peab Eelarvele olema
sisestatud vŠhemalt Ÿks kuupŠevaga rida.

!
5.

Kui see on tehtud, v›id igale kontole sisestada ka Ÿldise Eelarve (st
erinevatele Objektidele sisestatud Eelarvete summa). Selleks tee uus
Eelarve ning sisesta konto ja periood. Salvesta kaart ja vali SpetsiaalmenŸŸ kŠsklus ÔArvuta konto eelarve kaart objektide eelarvetestÕ. Hansa
otsib Ÿles k›ik selle konto Eelarved mŠŠratud perioodiks ning liidab need
kokku.

6.

Eelarvete ja Eelarveparanduste v›rdlemiseks tegelike vŠŠrtustega v›id
kasutada Ÿhte kolmest aruandest: Bilanss, Objekt/Kogus (milles
esitatakse analŸŸs iga Objekti/Konto kombinatsiooni kohta eraldi) ning
Kasumiaruanne.

Eelarvete vaatamine v›i muutmine
1.

Ava aken ÔEelarve - kontod: SirviÕ valides ÔEelarvedÕ Registrid- menŸŸst
v›i ava kaust [Eelarved]. Otsi Ÿles Eelarve, mida soovid muuta kasutades
vajadusel vŠlja ÔOtsiÕ akna allservas.

2.

Tee valitud real topeltkl›ps.
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Avaneb aken ÔEelarve - konto: VaataÕ.
Tee vajalikud muudatused. Kaardi muutmisel muutub selle pealkiri
ÔEelarve - konto: MuudaÕ. Kui oled valmis, vali Spetsiaal-menŸŸst
kŠsklus ÔArvuta eelarve summad ŸmberÕ, et muudetaks Eelarve summa.
Terve kaardi kustutamiseks vali ÔKustutaÕ Kaart-menŸŸst. Kaardi
kustutamist ei saa tŸhistada.

Eelarvekirjelduste vŠlja trŸkkimine
Eelarvekirjelduste vŠlja trŸkkimiseks toimi jŠrgnevaltÑ
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1.

Mine †ldisesse moodulisse.

2.

Vali ÔAruandedÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Aruanded] P›hiaknas.

3.

Vali ÔBaasandmedÕ.

4.

Avanenud aknas mŠrgi Šra rida ÔEelarve mudelÕ ja osuta [OK].

5.

TrŸkitakse Eelarvete nimekiri.
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Eelarveparanduste register
Selles registris saad kirjeldada oma ettev›tte jaoks prognoosi.
Eelarveparandustega saad aastaeelarveid parandada, et hetkeolukorda
adekvaatsemalt hinnata.
Eelarveparandust v›id alati muuta, Eelarveid mitte, et sŠiliks algne prognoos.
1.

Ava kaust [Eelarvepar.] v›i vali ÔEelarveparandusedÕ Registrid-menŸŸst.
Avaneb aken ÔEelarveparandused - Kontod: SirviÕ.

2.

Ava soovitud Eelarveparanduse kaart topeltkl›psuga. Kaart avatakse
aknas ÔEelarveparandus - Konto: VaataÕ, mida v›id muuta. Osuta [Uus],
kui soovid sisestada uue kaardi.
Selles aknas toimi samuti nagu Eelarve aknas, mida kirjeldasime
eespool.
VŠlja Ô% EelarveleÕ kasuta v›rdluseks algse Eelarvega sama
Konto/Objekti kombinatsiooni kohta. Kui sisestad siia Ô10Õ, lisatakse
algsele eelarvesummale 10% , kui sisestad Ô-10Õ, lahutatakse 10%. Peale
protsendi mŠŠramist sisesta kuupŠevad. Need peavad olem samad, mis
algsel Eelarvel. SeejŠrel vali Spetsiaal-menŸŸ kŠsklus ÔArvuta summad
ŸmberÕ. Kui kuupŠevad ei klapi Eelarve kuupŠevadega, saad summade
Ÿmberarvutamisel valed tulemused.
Kui see on tehtud, v›id igale kontole sisestada ka Ÿldise
Eelarveparanduse (st erinevatele Objektidele sisestatud
Eelarveparanduste summa). Selleks tee uus Eelarveparandus ning sisesta
konto ja periood. Salvesta kaart ja vali Spetsiaal-menŸŸ kŠsklus ÔArvuta
konto eelarveparandus objektide p›hjalÕ.
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3.

!
4.
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Osuta [OK] muudatuste salvestamiseks v›i [JŠta], kui Sa ei soovi
muudatusi salvestada. Sule aken sulgemisruudust.

Et Eelarveparandused Finantsi
aruannetesse jookseksid, peab
kaardile olema sisestatud vŠhemalt
Ÿks kuupŠevaga rida
Eelarvete ja Eelarveparanduste v›rdlemiseks tegelike vŠŠrtustega v›id
kasutada Ÿhte kolmest aruandest: Bilanss, Objekt/Kogus (milles
esitatakse analŸŸs iga Objekti/Konto kombinatsiooni kohta eraldi) ning
Kasumiaruanne.
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Algsaldode register
Selles registris on k›igi kontode algsaldod. Register toimib samuti nagu
Kannete ja simulatsioonide registrid.
1.

Vali ÔAlgsaldodÕ Registrid-menŸŸst v›i ava kaust [Algsaldod].

2.

Tee topeltkl›ps kaardil, millega soovid tšštada v›i osuta [Uus] uue
kaardi koostamiseks.

3.

Sisesta andmed nagu Kannete puhul. Kui tŠidad Objekti vŠlja, kehtivad
Algsaldod selle Objekti kohta. MŠrgi linnuke ruutu ÔSimulatsioonÕ, kui
soovid, et Algsaldo kaarti kŠsitletaks silmulatsioonkandena: aruannetesse
kaasatakse see vaid juhul, kui tellid aruande koos Simulatsioonidega.

4.

VŠljadele ÔBaas 1 DeebetÕ ja ÔBaas 1 KreeditÕ sisesta vŠŠrtused kohalikus
Valuutas. Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, pead olema eelnevalt
mŠŠranud Baasvaluuta 1 ja 2. Kui Sinu maa on EMU liige, peab
Baasvaluuta 2 olema Euro. Eurodes v›i m›nes muus Baasvaluutas 2
sisesta summad Algsaldo kaardi B osal: seda pead tegema, kui kasutad
topeltvaluutade sŸsteemi, sest k›ik summad tuleb sel juhul esitada
m›lemas Valuutas (see on EMU n›ue). Kui soovid sisestada summasid
vŠlisvaluutas, kasuta kaardi C osa. K›ik summad tuleb sisestada kŠsitsi:
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konverteerimist ei toimu, kuna erinevad kasutajad kasutavad Algsaldode
konverteerimiseks erinevaid meetodeid.
5.

Osuta [OK] kaardi salvestamiseks.

Kontrolli andmeid Saldoaruandega. Algsaldode tulba kogukŠibeks peab
olema 0.00.
LŠhemalt loe Algsaldode registri kohta peatŸkist ÔTšš alustamine HansagaÕ
juhendi 1. raamatus.
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Hooldused
Hooldusfunktsioonid on enamasti m›eldud mingite andmete uuendamiseks
ning tavaliselt haaratakse mingi registri k›ik v›i paljud kaardid. Finantsis on
neli sellist funktsiooni. Nende kasutamiseks vali ÔHooldusedÕ Fail-menŸŸst.
Avaneb jŠrgmine akenÑ

Tee soovitud valikul hiirega topeltkl›ps. Avaneb aken, milles saad mŠŠrata,
kuidas antud funktsioon toimima peab. Osuta [OK] funktsiooni
kŠivitamiseks.

Kontosaldode Ÿlekanded
Seda funktsiooni saad kasutada koos seadistusega ÔKontosaldode ŸlekandedÕ
saldode kandmiseks Ÿhelt kontolt teisele v›i kontode vahemiku saldode
kandmiseks Ÿhele kontole. Selle funktsiooni kasutamise nŠiteks oleks
Portugal, kus erinevate KM kontode saldod kantakse arvestusaasta l›pul
Ÿhele kontole.
Kontosaldode Ÿlekannete seadistuses kirjeldatakse reeglid, mille alusel
hooldusfunktsioon toimib. Reeglid pannakse paika Ÿhekordselt ning neid
kasutatakse korduvalt. Kui reeglid on kirjeldatud, koostatakse
hooldusfunktsiooniga Simulatsioonide v›i Kannete registrisse uus kaart
vastavate konteeringutega.
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Funktsiooni kasutamiseks ava kaust [Hooldused] P›hiaknas v›i ÔHooldusedÕ
File-menŸŸst. Vali ÔKontosaldode ŸlekandedÕ. Avaneb jŠrgmine akenÑ

Saldo kp.

Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

†lekantavad saldod arvutatakse vastavalt perioodile,
mille l›pukuupŠeva mŠŠrad siin. Kui samade kontode
puhul jŠrgmisel korral antud funktsiooni kasutad, on siin
mŠŠratud kuupŠev perioodi alguskuupŠevaks.
Kui Sa ei ole seda funktsiooni varem kasutanud,
kasutatakse alguskuupŠevana esimese Kande kuupŠeva.
See kuupŠev v›ib olla liiga varane, kui andmebaasis on
mitmete aastate Kanded. Sellisel juhul on sobiva
kuupŠeva saamiseks soovitav koostada selle
funktsiooniga ajutine Simulatsioon, millel mŠŠra Saldo
kuupŠevaks pŠev enne soovitud alguskuupŠeva. SeejŠrel
kŠivita funktsioon uuesti soovitud Kande v›i
Simulatsiooni koostamiseks sisestades seekord ›ige
Saldo kuupŠeva. NŸŸd v›id ajutise Simulatsiooni
kustutada.
Kui siia ei ole kuupŠeva sisestatud, funktsioon ei toimi.
Kande kp.

Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

Sisesta koostatava Kande v›i Simulatsiooni kuupŠev.
Kui siia ei ole kuupŠeva sisestatud, kasutatakse Saldo
kuupŠeva.
Kontosaldode Ÿlekanne
Ctrl-Enter

Kontosaldode Ÿlekannete
seadistus, Finants

Sisesta sobiva kaardi kood Kontosaldode Ÿlekannete
seadistusest. Sellega mŠŠratakse, kas koostatakse Kanne
v›i Simulatsioon ning samuti kontod, mille saldod Ÿle
kantakse ja kontod, millele need saldod kantakse.
Osuta [OK] funktsiooni kŠivitamiseks. Kui Ÿlekanne on tehtud, on ekraanil
taas Hooldusfunktsioonide nimekiri.
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NŠide
Selle Kontosaldode Ÿlekande seadistuse kaardiga koostatakse Simulatsioon,
millel kantakse kontode 1015-1016 saldod kontole 1010.

KŠibeandmikus (v›i Pearaamatus, kui soovid detailsemat aruannet) nŠed
saldosid, mis Ÿle kantakseÑ

Hooldusfunktsiooniga ÔKontosaldode ŸlekandedÕ koostatakse jŠrgmine
SimulatsioonÑ
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Kui oled veendunud, et Simulatsioon on ›ige, v›id sellest koostada Kande
kasutades akna ÔSimulatsioonid: SirviÕ Spetsiaal-menŸŸ kŠsklust ÔTee
kanneÕ.

Eelarve, Eelarveparandus, Algsaldod
Nende funktsioonidega saad kustutada informatsiooni kaartidelt Eelarvete,
Eelarveparanduste ja Algsaldode registrites. Pane tŠhele, et kaarte endid ei
kustutata, vaid summad neil muudetakse nullideks. Neid funktsioone saad
kasutada kas registri k›igil kaartidel v›i k›igil teatud Objekti kandvatel
kaartidel.

Koosta perioodilised kanded
Tavaliselt konteeritakse iga arverea kogusumma vastavale MŸŸgi- v›i
Ostukontole. See ei tarvitse aga sobida, kui Arve esitatakse teenuse v›i
lepingu eest, mis kestab pikema perioodi. Sellisel juhul v›iks summa MŸŸgiv›i Ostukontole kanda jŠrk-jŠrgult kogu teenuse osutamise v›i lepingu
perioodi jooksul, eriti kui lepinguperiood ulatub jŠrgmisse finantsaastasse.
Oletame, et Sa saad nŠiteks Ostuarve teeninduslepingu eest, mis kehtib Ÿhe
aasta. V›imalik, et Sa ei soovi oma Kulukontot kohe kogu summa ulatuses
debiteerida, vaid soovid seda teha v›rdsetes summades iga kuu. Sellise
Ostuarve sisestamisel viita C osal (MŸŸgiarve puhul B osal) valemile
seadistuses ÔAkumuleerimisperioodidÕ. Akumuleerimisperioodide seadistuses
pannakse paika valemid, mille alusel arvesummad jŠrk-jŠrgult konteeritakse.
Kui Ostuarve kinnitatakse, ei kanta selle summat Ostuv›lgade kontole nagu
tavaliselt vaid Viitkulude kontole, mis mŠŠratakse Finantsi seadistuses
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ÔAkumuleerimisperioodidÕ. Samuti koostatakse uus kaart Simulatsioonide
registrisse. Sellel Kandel nŠed vastavat arvu (igakuiste maksete korral
kahtteist) tasakaalus deebet- ja kreeditkonteeringuid, millega krediteeritakse
Viitkulude kontot ja debiteeritakse Kulukontot Ÿhe kaheteistkŸmnendiku osas
kogusummast.
Alltoodud pildil nŠed kaarti seadistusest ÔAkumuleerimisperioodidÕ.

Siin kirjeldatakse valem, mida kasutatakse Simulatsioonide koostamisel.
Alltoodud pildil nŠed Simulatsiooni, mis on koostatud Ÿlalkirjeldatud valemi
p›hjal. Igale Akumuleerimisperioodi kaardi reale vastab Simulatsioonil kaks
rida (antud nŠites debiteeritakse Kulukontot ja krediteeritakse Viitkulude
kontot).
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Kord kuus v›ib kasutada Finantsi hooldusfunktsiooni ÔKoosta perioodilised
kandedÕ, millega koostatakse Kanne igast Simulatsioonil olevast deebet- ja
kreeditkonteeringu paarist. Kannete kuupŠevaks v›etakse vastava
simulatsioonirea OperatsioonikuupŠev. See v›imaldab kanda summa jŠrkjŠrgult Viitkulude v›i -tulude kontolt Kulukontole v›i MŸŸgikontole.
Funktsiooni kasutamiseks ava kaust [Hooldused] P›hiaknas v›i vali
ÔHooldusedÕ File-menŸŸst. Vali ÔKoosta perioodilised kandedÕ. Avaneb
jŠrgmine dialoogiakenÑ

Simulatsiooni periood
Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood: hooldusfunktsioon v›tab arvesse k›ik
Simulatsioonid, mille Kande kuupŠev (pŠises) langeb
antud vahemikku.
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Simulatsioonid

Vahemik

Numbriline

MŠŠra Simulatsiooni number v›i numbrivahemik.
Per. kanded kuni
Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

Sisesta kuupŠev: k›igist mŠŠratud vahemiku
simulatsiooniridadest, mille Kande kuupŠev on siin
nŠidatud kuupŠevast varasem, koostatakse Kanded
eeldusel, et rea Seisund on ÔAktiivneÕ (Osa B). Kui
simulatsioonireal ei ole Kande kuupŠeva, kasutatakse
kuupŠeva Simulatsiooni pŠisest.
Kui siin ei ole kuupŠeva mŠŠratud, koostatakse Kanded
k›igist mŠŠratud vahemiku simulatsiooniridadest
eeldusel, et rea Seisund on ÔAktiivneÕ.
Osuta [OK] funktsiooni kŠivitamiseks. Aega kulub erinevalt s›ltuvalt
koostatavate Kannete arvust. Kui Kanded on koostatud, on ekraanil taas
hooldusfunktsioonide nimekiri.
Alltoodud nŠide on Simulatsioonist koostatud Kanne.

Kui simulatsiooniridade paarist koostatakse Kanne, muutub nende ridade
Seisund (Osal B). See ei ole enam ÔAktiivneÕ vaid Ô†le kantudÕ, millega
hoitakse Šra Kannete topelt koostamine.
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Selle funktsiooniga koostatakse Kanded k›igist Simulatsioonidest mitte
ainult perioodiliste maksete kohta kŠivatest Simulatsioonidest. SeepŠrast v›ib
seda funktsiooni alati kasutada Simulatsioonidest Kannete koostamiseks.
MŠrgi kindlasti kuupŠev vŠljale ÔPer. kanded kuniÕ, muidu koostatakse
Kanded k›igist mŠŠratud vahemiku simulatsiooniridadest.

Kursivahed
Selle funktsiooni kohta loe palun Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist.

Arvuta kanded Ÿmber
Selle funktsiooni kohta loe palun Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist.

66

Finants - Dokumendid

Dokumendid
Funktsioon ÔDokumendidÕ v›imaldab dokumente v›i dokumendimalle
korraga suurel hulgal vŠlja trŸkkida. Selleks vali ÔDokumendidÕ File-menŸŸst
v›i ava kaust [Dokumendid] P›hiaknas.
Funktsiooni valimisel avaneb alltoodud aken, milles nŠed dokumente, mida
on v›imalik MŸŸgireskontrost vŠlja trŸkkida. Iga dokument trŸkitakse oma
dokumendimallile.

Dokumendi vŠlja trŸkkimiseks toimi jŠrgnevaltÑ
1.

Tee valitud rida aknas ÔDokumendidÕ aktiivseks.

2.

Kasutades Spetsiaal-menŸŸd mŠŠra, kuhu dokument saadetakse.
Vaikimisi saadetakse dokument vŠlja trŸkkimiseks valitud printerile.
Teised valikud on Printeri jŠrjekord (selle valiku kohta loe peatŸkist
ÔMenŸŸd ja alam-menŸŸdÕ juhendi 1. raamatus) v›i Faks (kui kasutatav
riistvara seda v›imaldab).

3.

Osuta [OK]. Avaneb aken, milles saad mŠŠrata vŠlja trŸkitavad
dokumendid (nt millised Kanded trŸkitakse). Sellest mŠŠramisaknast
tuleb edaspidi eraldi juttu.

4.

Osuta [OK] dokumendi trŸkkimiseks.

5.

Sule aken ÔDokumendidÕ sulgemisruudust.
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Dokumendimalli mŠŠramiseks igale dokumendile toimi jŠrgnevalt (Hansaga
on kaasas m›ned nŠidisdokumendimallid)Ñ
1.

Kujunda igale dokumendile dokumendimallid (v›i muuda
nŠidisdokumendimalle vastavalt oma vajadustele) kasutades †ldise
mooduli registrit [Dokumendimallid]. Dokumendimallide kujundamisest
on lŠhemalt juttu †ldist moodulit kŠsitlevas peatŸkis juhendi 1.
raamatus.

2.

Mine Finants-moodulisse ja vali ÔDokumendidÕ Fail-menŸŸst v›i ava
kaust [Dokumendid] P›hiaknas.

3.

Tee iga rida aktiivseks ja vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda
dokumentÕ. Avanenud aknas saad dokumendile mŠŠrata malli (v›i mitu
malli). Dokumendi sidumisest malliga loe peatŸki ÔMenŸŸd ja alammenŸŸdÕ osast ÔDokumendidÕ juhendi 1. raamatus. NŠiteks saad siduda
dokumendi mitme erikeelse malliga keelekoodide abil v›i siduda
erinevad mallid erinevate numbriseeriatega.

4.

Dokumendile pead vastava dokumendimalli mŠŠrama vaid Ÿhe korra.
Edaspidi kasutatakse seda dokumendi trŸkkimisel automaatselt.

TrŸkitava dokumendi mŠŠramisest tuleb juttu edaspidi. Alati, kui soovid vŠlja
trŸkkida k›ik registris olevad dokumendid, jŠta mŠŠramisaknas vŠljad
tŠitmata. Kui soovid vŠlja trŸkkida vaid teatud dokumente, tŠida vŠljad nagu
kirjeldatud edaspidi.
Tihti on v›imalik vŠlja trŸkkida dokumentide vahemik. Selleks sisesta
vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NŠiteks
Klientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale vŠljale Ô001:010Õ. S›ltuvalt
vŠljast v›ib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt v›i numbriliselt.
Alfabeetilisse vahemikku 1:2 haaratakse ka numbrid 100, 10109, jne.

Kanne, Simulatsioon
Need kaks dokumenti on vŠga sarnased ning nende abil saad iga Kande kohta
vŠljatrŸki.
Kannete v›i Simulatsioonide vŠlja trŸkkimiseks toimi jŠrgnevaltÑ
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1.

Vali ÔDokumendidÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Dokumendid]
P›hiaknas.

2.

Tee topeltkl›ps soovitud real (edaspidi kirjeldatud protseduur on m›lema
puhul sama).

Finants - Dokumendid

3.

Avaneb aken, milles saad mŠŠrata, millised Kanded v›i Simulatsioonid
trŸkitakseÑ

4.

Sisesta Kande v›i Simulatsiooni number v›i kooloniga eraldatud
numbrivahemik. Kannete trŸkkimisel peab Kande numbris olema ka
prefiks nagu aknas ÔKanded: SirviÕ. Otse Kannete registrisse sisestatud
Kande trŸkkimiseks sisesta nt Ô2001.1Õ v›i vahemik Ô2001.1:2001.5Õ.
AllsŸsteemist koostatud kand trŸkkimiseks sisesta nt ÔARVE.1Õ v›i
vahemik ÔARVE.1:ARVE.5Õ.
Sisesta periood, kui see erineb jooksvast arvestusaastast.

5.

Osuta [OK] dokumentide trŸkkimiseks.

6.

Sule aken ÔDokumendidÕ sulgemisruudust.

KM aruanne
KM aruande dokumenti saad kasutada oma KM aruande esitamiseks
vastavatele instantsidele.
KM aruande dokumendi kujundus
Kujunda KM aruande dokumendile dokumendimall ja anna sellele nimeks nt
ÔKM_DOKÕ.Ñ
1.

Mine †ldisesse moodulisse. Ava kaust [Dok. mallid] v›i vali ÔDok.
mallidÕ Registrid-menŸŸst.

2.

Avaneb aken ÔDokumendimallid: SirviÕ, milles nŠed olemasolevaid
dokumendimalle. Osuta [Uus] v›i vali olemasolev mall, millesarnast
soovid kujundada ja osuta [Koopia].

3.

Vali ÔInfoÕ dokumendimalli Spetsiaal-menŸŸst.
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Kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni mŠŠra DokumenditŸŸp ÔKM
aruanneÕ. Sellega tagad, et saad dokumendimallil kasutada vaid ›igeid
vŠlju. Osuta [OK] valiku kinnitamiseks.
4.

Kujunda dokument vastavalt oma vajadustele. VŠljade lisamiseks osuta
[VŠli] ja vea vŠli soovitud kohta mallil. Hiljem saad vŠlja vajadusel
liigutada v›i selle suurust muuta. Avaneb aken ÔVŠliÕ. Sisesta vŠlja nimi:
kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni vŠljanime leidmiseks.

5.

Dokumendil on kolm vŠlja, mis tagavad, et numbrid KM aruande
dokumendil oleksid samad, mis KM aruandes. Need on ÔKM aruande
summaÕ, ÔKM aruande kommentaarÕ ja ÔKM aruande koodÕ, mida nŠed
Ctrl-Enter valikuaknasÑ

Neil vŠljadel on informatsioon, mida nŠed KM aruandes. Pildil on nŠidis
aruandestÑ
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Koodid esimeses tulbas esitatakse vŠljal ÔKM aruande koodÕ, tekst teises
tulbas esitatakse vŠljal ÔKM aruande kommentaarÕ ning numbrid
kolmandas tulbas vŠljal ÔKM aruande summaÕ.
V›id need tulbad tŠielikult KM aruande dokumendile kaasata v›i v›tta
vaid osa informatsiooni. Selleks kasuta Rea pikkust VŠlja aknas. Kui
sisestad siia nt Ô3Õ (nagu pildil), tŠhendab see, et vŠljal esitatakse andmed
alates kolmandast reast.

Kui Rea pikkust ei ole mŠŠratud, esitatakse k›ik aruandes olevad
summad tulbas. Kasuta Rea sammu, et numbreid Ÿksteise peale ei
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kirjutataks. Kui kasutad Stiili Times 10, peab ka Rea samm olema
vŠhemalt 10.
6.

Osuta [OK] vŠlja seadistuste salvestamiseks ning korda samme 4 ja 5,
kuni dokumendimall on valmis.

7.

Osuta [OK] dokumendimalli salvestamiseks.

8.

Mine Finantsi ja vali ÔDokumendidÕ File-menŸŸst v›i ava kaust
[Dokumendid] P›hiaknas.

9.

MŠrgi rida ÔKM aruanneÕ ja vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda
dokumentÕ. Sisesta Dok. malli vŠljale KM aruande dokumendile
kujundatud dokumendimalli kood. Osuta [OK] ja sule aken.

KM aruande dokumendi vŠlja trŸkkimine
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1.

Vali ÔDokumendidÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Dokumendid]
P›hiaknas.

2.

Tee real ÔKM aruanneÕ topeltkl›ps.

3.

MŠŠra periood, mida dokument peab h›lmama. Sisesta Objekt, kui
soovid KM aruannet nt mingi osakonna kohta.

4.

Osuta [OK] dokumendi trŸkkimiseks.

5.

Sule akne ÔDokumendidÕ sulgemisruudust.

Finants - Aruanded

Aruanded
Nagu teisteski moodulites, vali aruande trŸkkimiseks ÔAruandedÕ FailmenŸŸst v›i ava kaust [Aruanded] P›hiaknas. Samuti v›id kasutada
klahvilŸhendeid Ctrl-R v›i ð-R. Tee soovitud rida aktiivseks.
Finantsis on jŠrgmised aruandedÑ

Kasutades Spetsiaal-menŸŸd, mŠŠra, kuhu aruanne saadetakse (vaikimisi
esitatakse aruanne ekraanil). V›id aruande k›igepealt ekraanile tellida ja
seejŠrel selle vŠlja trŸkkida osutades Printeri ikoonile. Kui oled valinud, kuhu
aruanne saadetakse, osuta [OK].
Avaneb mŠŠramisaken, kus saad mŠŠrata, millised andmed aruandesse
kaasatakse. Osuta [OK] ja aruanne trŸkitakse vŠlja.

73

Hansa Financials

Kui soovid aruannet k›igi registris olevate dokumentide kohta, jŠta
mŠŠramisaknas vŠljad tŠitmata. Kui soovid aruannet piiritleda, tŠida vŠljad
nagu nŠidatud edaspidi iga aruannet kŠsitlevas juhendi osas.
Tihti on v›imalik aruannet tellida teatud vahemiku kohta. Selleks sisesta
vahemiku esimene ja viimane number ning eralda need kooloniga. NŠiteks
Klientide 001 kuni 010 puhul sisestad vastavale vŠljale Ô001:010Õ. S›ltuvalt
vŠljast v›ib nummerdamine toimuda alfabeetiliselt v›i numbriliselt.
Alfabeetilisse vahemikku 1:2 haaratakse ka numbrid 100, 10109, jne.
Finantsi aruannete kirjeldamine
Finantsi aruannete formaati saad muuta vastavalt oma vajadustele. Seda
nimetatakse aruande kirjelduse muutmiseks. Kirjeldatavad aruanded on
Bilanss, FinantsnŠitajad, Kasumiaruanne ja KM aruanne.
Aruande kirjelduse muutmiseks ava Aruannete nimekiri ja mŠrgi soovitud
aruanne. SeejŠrel vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda aruanneÕ. Aruande
kirjeldusaknast on juttu iga aruannet kŠsitlevas l›igus.

!

Kui oled muutnud
standardkontoplaani v›i oled
importinud oma kontoplaani, pead
ka Finantsi aruannete kirjeldused
vastavalt muutma

Drill-down
M›nede aruannete puhul saad kasutada Hansa ainulaadset drill-down
funktsiooni, kui aruanne on ekraanil avatud. Kui Sul on nt Kasumiaruanne
ekraanil, v›id topeltkl›psuga soovitud kontonumbril avada konto kohta
Pearaamatu, milles nŠed k›iki perioodi Kandeid, millest saadaksegi
Kasumiaruande summa. Kui nŸŸd Pearaamatus m›nel kandenumbril
topeltkl›psu teed, avaneb vastav KanneÑ
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Spetsiaal-menŸŸ

Kui aruanne on ekraanil avatud, saad kasutada Spetsiaal-menŸŸd. KŠsklusega
ÔArvuta ŸmberÕ arvutatakse aruanne koheselt Ÿmber v›ttes arvesse vahepeal
tehtud muudatusi Kannetes, Eelarvetes jne.
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AllsŸsteemide kontroll
Integratsioon Hansa erinevate moodulite vahel tŠhendab, et Kandeid saab
koostada automaatselt ka muudest moodulitest (ÔAllsŸsteemidestÕ). Nt v›id
lasta Kanded koostada Arvete kinnitamisel MŸŸgireskontros, millega
debiteeritakse MŸŸgiv›lgade kontot ja krediteeritakse MŸŸgikontot ning
vajadusel ka KM kontot.
See funktsioon seadistatakse AllsŸsteemide seadistuses.
Kui Sa seda funktsiooni ei kasuta, v›id kasutada antud aruannet, milles
esitatakse valitud registrite Kanded nende kŠsitsi sisestamiseks.
Aruandes esitatakse k›ik valitud perioodi Kanded s›ltumata sellest, kas need
on tegelikult koostatud v›i mitte. Arvestatakse ainult kinnitatud dokumente.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood eraldades kuupŠevad kooloniga.
AllsŸsteem

Vali allsŸsteem, mille kohta aruannet soovid.

Esitus

MŠŠra nende valikutega aruande detailsus.
Kokkuv›te
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Selle valikuga esitatakse iga toiming (Arve,
Tasumine jne) Ÿhe reana koos summaga. Aruande
l›pus nŠed Ÿlaltoodud toimingutel kasutatud
Konto/Objekti kombinatsioone koos deebet- ja
kreedit kogusummadega v›imaldades need Ÿhele
Kandele kokku grupeerida.
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Detailne

Selle valikuga esitatakse toimingutel kasutatud
Konto/Objekti kombinatsioonid v›imaldades
sisestada eraldi Kande iga allsŸsteemi toimingu
kohta. Nagu ka Kokkuv›tte puhul, esitatakse
aruande l›pus toimingutel kasutatud
Konto/Objekti kombinatsioonid.

Baasvaluuta kursi muutused
Selle aruande kohta loe palun lŠhemalt Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist
edaspidi.

Bilanss
Bilanss nŠitab ettev›tte varasid, v›lgasid ja omakapitali teatud ajahetkel.
V›id kasutada Hansa Bilanssi v›i kirjeldada oma muutes standardkirjeldust
vastavalt oma vajadustele.
Bilansi kirjeldamine
Bilansi saad kirjeldada vastavalt oma vajadustele.
Vali ÔAruandedÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Aruanded] P›hiaknas. MŠrgi
rida ÔBilanssÕ ja vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda aruanneÕ. Avaneb
aken ÔBilansi kirjeldus: SirviÕÑ

Siin aknas nŠed Bilanssi ridade kaupa. Ridadel on numbrid 10, 20, jne, mille
vahele saad lisada uusi ridu.
Tee real Ô30: Raha ja pangakontodÕ topeltk›ps.
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Avaneb aken ÔBilansi kirjeldus: VaataÕ, milles nŠed hetkel kehtivat rea
kirjeldust.
Number tŠhistab rida Bilansis ning tekst ÔRaha ja pangakontodÕ on vastava
kontogrupi pealkiri.

Kontode vŠljale sisestatakse kontonumbrid. Sellel vŠljal kŠsitletakse
vahemikku alfabeetilisena.
Neljast TŸŸbist on mŠrgitud valik ÔKontodÕ, mis tŠhendab, et iga vahemiku
konto esitatakse eraldi. Viimase konto jŠrel nŠidatakse kontogrupi saldo.
Kontoklass on ÔVaradÕ. Kontoklassidest on juttu Kontode registrit kŠsitlevas
juhendi osas †ldise mooduli peatŸkis 1. raamatus.
Valikutest ÔKŠiveÕ ja ÔAktiva/PassivaÕ on juttu l›igus ÔBilansi erilised
omadusedÕ edaspidi.
Tabelisse saad sisestada teksti erinevaid t›lkeid (aruande pealkiri v›i
alapealkiri). Esimeses tulbas mŠŠra Keel kasutades vajadusel Ctrl-Enter
klahvikombinatsiooni ning teise tulpa kirjuta vastav t›lge. Kohaliku Keele
jaoks ei ole vaja siia eraldi rida sisestada. Aruande trŸkkimisel saad mŠŠrata
Keele.
Lisakoodi kasutatakse Venemaal, kus Bilanss trŸkitakse kasutades
reanumbritega standardkujundust: sellel vŠljal mŠŠratakse reale ›ige number.
Lisakood on aruandel nŠhtav ainult aruande tellimisel valikuga ÔV›rdlusetaÕ.
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Kontode vŠljal on kolm rida, millele mahub 300 tŠhemŠrki. Kontode
vahemiku asemel v›id kirjeldada ka komadega eraldatud Ÿksikud kontod v›i
kontode vahemikud. Kui sisestad kontode vahemiku suurema kontonumbriga
eespool, esitatakse kontod aruandes tagurpidi jŠrjekorras. Nt vahemik
Ô1021:1010Õ esitatakse aurandes jŠrgmiseltÑ

Kui osutad Raamatu ikooni parempoolsele lehele, nŠed jŠrgmist kirjelduse
rida.

!

Kui liigud kaardilt kaardile osutades Raamatu
ikooni lehtedele, pea meeles, et eelmine kaart
salvestatakse. Kui Sa ei soovi muudatusi
salvestada, sule aken sulgemisruudust v›i osuta
[JŠta].
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Kokkuv›ttev rida, millel esitatakse eelnevate ridade summa, kirjeldatakse
jŠrgmiseltÑ

Siin on ridade 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 vŠŠrtused kokku liidetud ning tulemust
nŠed real 90. TŸŸbiks on ÔSummaÕ ja Kontoklassiks ÔVaradÕ.
Nii kirjeldatakse Bilanss ridahaaval.
Kui oled viimase rea kirjeldanud, osuta [OK] salvestamiseks v›i sule aken.
Sule ka kirjelduste sirvimisaken.
NŸŸd v›id trŸkkida uue Bilansi.

!
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Hansaga on kaasas
standardkontoplaan ja aruannete
standardkirjeldused. See
kontoplaan sisaldab sŸsteemseid
kontode gruppe ja on muudatusi
tegemata kasutuseks valmis
enamuses vŠikestes v›i keskmistes
ettev›tetes, kuid vajadusel saad seda
lihtsalt muuta.
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Kui pŸsid kontoplaani etteantud raames (ei aseta nt m›nda v›lakontot
varakontode keskele!), ei ole vajadust aruande kirjeldust muuta. Kuid alati on
soovitav trŸkkida vŠlja test Bilanss, veendumaks, et aruanne annab oodatud
tulemusi.
Rea lisamine Bilanssi
1.

Ava aken ÔAruandedÕ ja mŠrgi rida ÔBilanssÕ. Vali Spetsiaal-menŸŸst
kŠsklus ÔKirjelda aruanneÕ.
Avaneb aken ÔBilansi kirjeldus: SirviÕ.

2.

Osuta [Uus] v›i tee m›nest olemasolevast reast koopia osutades
[Koopia].
Avaneb uus tŸhi aken v›i koopia kaardist, mida kopeerisid.

3.

Sisesta informatsioon uue rea kohta.
€ra unusta reale numbrit andmast, millega see aruandes ›igesse kohta
asetatakse. (Kui soovid lisada rida nt ridade 30 ja 40 vahele, anna sellele
numbriks nt 35).

4.

Osuta [OK] ja sule aken.
NŸŸd on ekraanil taas aken ÔBilansi kirjeldus: SirviÕ, milles nŠed ka uut
lisatud rida.

Bilansirea kustutamine
1.

Ava aken ÔAruandedÕ ja mŠrgi rida ÔBilanssÕ. Vali Spetsiaal-menŸŸst
kŠsklus ÔKirjelda aruanneÕ.
Avaneb aken ÔBilansi kirjeldus: SirviÕ.

2.

Tee real, mida soovid kustutada topeltkl›ps.

3.

Vali Kaart-menŸŸst kŠsklus ÔKustutaÕ.
Rida kustutatakse Bilansist ning nŠed ekraanil jŠrgmise rea kirjeldust.

4.

Sule aken.
NŸŸd on ekraanil taas aken ÔBilansi kirjeldus: SirviÕ.
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!

Bilansirea kustutamist ei saa
tŸhistada.

Bilansi vŠlja trŸkkimine
Ava aken ÔAruandedÕ ja tee topeltkl›ps real ÔBilanssÕ. Avaneb aken ÔMŠŠra
bilanssÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta bilansi periood. Hansa pakub esimest perioodi
Aruannete perioodide seadistusest.
PŠis

Anna siin aruandele pealkiri.

Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet teatud Objekti
kandvate Kannete kohta. Kui see vŠli on tŸhi, kaasatakse
k›ik Kanded, nii Objektidega kui ilma. Kui sisestad mitu
komadega eraldatud Objekti, kaasatakse ainult sellist
Objektide kombinatsiooni kandvad Kanded.
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ObjektitŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸp, kui soovid aruannet teatud tŸŸpi
Objekte kandvate Kannete kohta.
Kaasaarvatud mŠŠramata
MŠrgi see valik, kui soovid iga konto kohta nŠha teatud
tŸŸpi Objekti kandvate Kannete saldot ja k›igi muude
Kannete saldot.
Valuuta

Ctrl-Enter

Valuutade register, †ldine
moodul

Kui siia on sisestatud Valuuta, arvutatakse Bilanss ainult
nende kanderidade p›hjal, mille C osal on mŠrgitud see
Valuuta. Kuna see vŠli tŠhistab vŠlisvaluutat, on
tulemuseks tŸhi aruanne, kui sisestad siia Baasvaluuta 1
v›i 2. Aruandes esitatavad summad v›etakse
kanderidade C osalt: st. need on mŠŠratud Valuutas. Kui
see vŠli on tŸhi, kaasatakse aruandesse k›ik kanderead
summadega vŠljadelt Baas 1 v›i Baas 2 Deebet v›i
Kreedit Kande osal A (vali kummas Baasvaluutas
vŠŠrtused esitatakse).
Keel

Ctrl-Enter

Keelte seadistus, †ldine moodul

Bilansi saad tellida erinevates Keeltes: sisesta siia
soovitud Keele kood. Iga konto nime jaoks leitakse
vastav t›lge Konto kaardi 2. osalt ning aruande
pealkirjade ja alapealkirjade jaoks aruande kirjeldusest
(vt. eespool).
Kontod

Vali, kuidas soovid kontosid aruandes nŠha.

K›ik

Selle valikuga esitatakse k›ik kontod, mis on
Bilansi kirjelduses mŠrgitud.

Ainult kasutatud Selle valikuga kaasatakse kontod, millel on
eelmisest perioodist Ÿle toodud algsaldod, kuid
mida ei ole sel perioodil kasutatud.
Ainult grupid

Selle valikuga ei nŠidata Ÿksikute kontode
saldosid. NŠidatakse iga bilansirea saldo kokku.

Ainult kasutatud grupid
Selle valikuga nŠidatakse kasutatud bilansiridade
saldod.
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†mardamine

Vali formaat, kuidas vŠŠrtused esitatakse.

TŠpne

Saldod esitatakse nagu need Kannetel on.

Komakohtadeta

Saldod Ÿmardatakse lŠhima tŠisarvuni Ÿles- v›i
allapoole.

Tuhandetes, Miljonites
Saldod jagatakse 1,000 v›i 1,000,000-ga.
V›rdlus %-des
V›rdlus

Kasutatav koos v›rdlusvalikutega ÔEelarveÕ v›i
ÔEelarveparandusÕ.

V›rrelda saad Netomuutusega,
eelarveparandusega v›i Eelmise aastaga.

Eelarvega,

Kui valid Eelarve v›i Eelarveparanduse, kaasatakse
Eelarved v›i eelarveparandused aruandesse vaid juhul,
kui neile on sisestatud vŠhemalt Ÿks kuupŠevaga rida.
Valikuga ÔV›rdlusetaÕ esitatakse algsaldod ja
aruandeperioodi saldod. Seda kasutatakse Venemaal, kus
Bilanss trŸkitakse standardreanumbritega. Reanumbrid
mŠŠratakse Lisakoodi vŠljal Bilansi kirjelduses.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Perioodi kanded

Kui see valik on mŠrgitud, tuuakse aruande l›pus vŠlja
k›ik mŠŠratud perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja
kreeditsummadega.

PŠiseta

MŠrgi see valik, kui soovid, et aruanne esitataks ilma
pŠiseta.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.
Kui Valuuta vŠljal on mŠŠratud Valuuta, esitatakse
summad aruandes selles Valuutas.

Osuta [OK] ja Bilanss esitatakse ekraanil.
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Kui Bilanss on ekraanil, saad kasutada Hansa drill-down funktsiooni.
Topeltkl›psuga soovitud kontonumbril saad avada konto kohta Pearaamatu
sama perioodi kohta. Kui nŸŸd Pearaamatus m›nel kandenumbril
topeltkl›psu teed, avaneb vastav KanneÑ
Bilansi erilised omadused
See l›ik ei puuduta ettev›tteid, kes jŠrgivad standardseid lŠŠne
raamatupidamistavasid.

Bilansi kirjeldamisel on kaks gruppi valikuid, mida peaks lŠhemalt
kirjeldama. Need on vajalikud paljudes riikides. Seletame nende valikute
kasutamist nŠite abil. Enamuses firmades on kasutusel teatud v›rdlus- v›i
vahekontod kas siis varade v›i v›lgade klassis, millel on kas deebet- v›i
kreeditsaldod. M›nede riikide raamatupidamistavad lubavad ainult ÔpuhtaltÕ
deebet- v›i kreeditkontosid ning kui tellitakse Bilanss, tuleb kontosid
erinevate gruppide vahel edasi-tagasi liigutada s›ltuvalt nende hetkesaldost.
M›nedes riikides eristatakse nelja kirje tŸŸpi: Deebet+, Deebet-, Kreedit+ ja
Kreedit-. Kaasaegsete lŠŠne raamatupidamistavade jŠrgi on kirje kas deebet
v›i kreedit hoolimata Kontoklassist
Selliste keerukate tavade korral on Bilansi kirjeldamine Ÿsna aegan›udev.
Hansa spetsiaalsed funktsioonid aitavad seda tššd automatiseerida. Need
funktsioonid toimivad jŠrgnevalt.
Vaatleme kahe konto tegelikke saldosid Pearaamatu aruandes.
Konto 1010 - KassakontoÑ
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Konto 1015 - Kassa vahekontoÑ

Konto 1015 on Varade konto ja sellel on hetkel saldo kreeditpoolel.
DeebetkŠive perioodil kokku on 1200 ja kreeditkŠive 2250. Kontol 1010 on
normaalne deebetsaldo, kuid selle kontoga on toimunud kaks negatiivse
summaga toimingut, Ÿks deebetpoolel ja teine kreeditpoolel. Kui neid
kontosid kasutatakse aruande kirjelduses tavalisel viisil valikutega
KŠive:Tavaline ja Aktiva/Passiva:Tavaline, esitataks konto 1015 saldo kui
negatiivne vara.

Valikutega KŠive:Deebet ja Aktiva/Passiva:Ainult deebet nŠidatakse konto
1010 deebetpoole saldot, kuna konto saldo on deebetisÑ
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Valikutega KŠive:Kreedit ja Aktiva/Passiva:Ainult kreedit nŠidatakse
m›lema konto kreeditpoole saldot, kuna m›lemad on negatiivsedÑ

Valikutega KŠive:Kreedit ja Aktiva/Passiva:Ainult deebet ei nŠidata midagi,
kuna konto 1015 kreeditpoolel on positiivne saldo ja 1010 saldo on
deebetpoolel.
Valikutega KŠive:Deebet ja Aktiva/Passiva:Ainult kreedit ei nŠidata samuti
midagi.
Valikutega KŠive:Kreedit ja Aktiva/Passiva:Tavaline nŠidatakse m›lema
konto kreeditpoole saldosidÑ
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FinantsnŠitajad
Kui hinnatakse ettev›tte situatsiooni ja tulevikuvŠljavaateid, on abiks
FinantsnŠitajate aruanne.
Hansas saad luua oma nŠitajad, et analŸŸsiv›imalusi tŠiendada. Nt mŸŸk
ruutmeetri kohta kaupluste jaoks v›i palkade ja kulutatud aja suhe
konsultantidele. M›ningaid nŠitajaid kasutatakse teistes aruannetes: nt valik
Ô% v›rdlus kŠibegaÕ Kasumiaruandes eeldab, et on olemas kŠivet kirjeldav
nŠitaja.
FinantsnŠitajate kirjeldamine
1.

Vali ÔAruandedÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Aruanded] P›hiaknas.
MŠrgi rida ÔFinantsnŠitajadÕ ja vali spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda
aruanneÕ. Avaneb aken ÔFinantsnŠitajate kirjeldus: VaataÕ.

2.

Sisesta vastavad kirjeldused.
Alltoodud pildil on nŠide FinantsnŠitajate kirjeldusestÑ

Rida

Iga nŠitaja kirjeldatakse omaette real.

Kood

FinantsnŠitaja kood: seda koodi v›id kasutada muude
FinantsnŠitajate arvutamisel (vt pilti).

Kommentaar

FinantsnŠitaja nimetus, mida nŠed aruandes.

Kirjeldus

Valem FinantsnŠitaja arvutamiseks.

Valemite kirjeldamisel saad kasutada erinevaid kŠsukoode. Siin ei arvestata
suur- ja vŠiketŠhti.
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RESULT(Konto kood)
Esitatakse mŠŠratud konto saldo netomuutus perioodil.
V›imalikud nŠitedÑ
RESULT(1010)

Esitatakse konto 1010 netomuutuse summa
mŠŠratud perioodil.

RESULT(1010:1035)
Esitatakse kontode 1010 kuni 1035 netomuutuste
summa mŠŠratud perioodil. Kontode vahemikku
kŠsitletakse alfabeetilise mitte numbrilisena.
-RESULT(1010:1035)
Sama, mis eelmine, aga summa esitatakse
vastupidise mŠrgiga. See on vajalik, kui
esitatakse mŸŸginŠitajaid, mis on Hansasse
salvestatud negatiivsetena. MiinusmŠrk kŠskluse
ees muudab tulemuse positiivseks.
RESULT(1040+1010:1035)
Konto 1040 netomuutusele lisatakse kontode
1010 kuni 1035 netomuutuste summa.
SALDO(Konto kood)
Selle kŠsklusega esitatakse mŠŠratud konto l›ppsaldo.
RESULT kŠsklusest erineb see selle poolest, et arvesse
v›etakse ka eelmiste perioodide algsaldo.
Selle kŠsklusega v›idakse mŠŠratud kontode saldod
esitada ka samuti nagu RESULT kŠsklusega: palun vt ka
RESULT kŠskluse kirjeldust eespool.
KEY(Kood)

Arvutusse saad kaasata teise FinantsnŠitaja vŠŠrtuse.
FinantsnŠitaja, millele siin viitad, peab ise olema
kirjeldatud. Kui see nii ei ole, kasutatakse null-vŠŠrtust.
SeepŠrast peab KEY rida olema viidatavast reast allpool.
KEY kŠsklus ei ole suur- ja vŠiketŠhetundlik, kŸll aga
lisatud viide.

VATRESULT(KM kood, Konto number)
See kŠsklus on sarnane RESULT kŠsklusele, kuid
perioodi netomuutuse arvutamisel v›etakse arvesse
ainult need Kanded, millel on kasutatud mŠŠratud KM
koodi.
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Viide KM koodile ei ole suur- ja vŠiketŠhetundlik.
Selle kŠsklusega v›idakse mŠŠratud kontode saldod
esitada ka samuti nagu RESULT kŠsklusega: palun vt ka
RESULT kŠskluse kirjeldust eespool.
VATBALANCE(KM kood, Konto kood)
Selle kŠsklusega esitatakse valitud konto l›ppsaldo
v›ttes arvesse ainult mŠŠratud KM koodi kandvad
Kanded. VATRESULT kŠsklusest erineb see selle
poolest, et arvesse v›etakse ka eelmiste perioodide
algsaldod.
VATCREDRESULT(KM kood, Konto kood)
Selle kŠsklusega esitatakse konto kreeditkirjete summa
perioodil v›ttes arvesse ainult mŠŠratud KM koodi
kandvad Kanded.
VATDEBRESULT(KM kood, Konto kood)
Selle kŠsklusega esitatakse konto deebetkirjete summa
perioodil v›ttes arvesse ainult mŠŠratud KM koodi
kandvad Kanded.
APDUE(PŠevade arv)
Selle kŠsklusega esitatakse Ostureskontro arvete
kogusumma, mis on Ÿle tŠhtaja nŠidatud arv pŠevi. Nt
kŠsklusega APDUE(20) esitatakse arvete summa, mille
tŠhtaeg Ÿletati 20 v›i enam pŠeva enne aruandeperioodi
l›ppu (st, summa, mis perioodi viimaseks pŠevaks oli
vŠhemalt 20 pŠeva tŠhtaja Ÿletanud). PŠevade arv peab
olema mŠŠratud: kasuta kŠsklust APDUE(0), kui soovid,
et summasse kaasataks k›ik tŠhtaja Ÿletanud Ostuarved.
ARDUE(PŠevade arv)
See kŠsklus on APDUE MŸŸgireskontro vaste.
3.

Kui oled FinantsnŠitaja kirjeldanud, osuta [OK]. Ekraanil on taas
Aruannete nimekiri.

Pildil nŠed erinevaid FinantsnŠitajate kirjeldamise v›imalusi. FinantsnŠitajate
kirjeldamisel pead m›ned asjad meeles pidama.
Kuna arvutustes kasutatakse Hansa sŸsteemisiseseid vŠŠrtusi, esitatakse nt
mŸŸgikontode saldod negatiivsetena, kuna nad on tavaliselt kreeditpoolel.
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Selle lahendamiseks kasutad lihtsalt vastupidist mŠrki arvutusvalemi ees:
nagu pildil 1. real. Samuti nŠed pildil kontode grupeerimist.
Siin tuleb vŠlja ka hŠsti struktureeritud Kontoplaani vŠŠrtus. Kui k›ik
tulukontod on kenasti reastatud, on nende summeerimine lihtne.
FinantsnŠitajate aruande vŠlja trŸkkimine
Ava aken ÔAruandedÕ ja tee FinantsnŠitajate real hiirega topeltkl›ps. Avaneb
aken ÔMŠŠra finantsnŠitajadÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Kui soovid aruannet vaid Ÿhe
pŠeva kohta, sisesta soovitud kuupŠev. Hansa teisendab
kuupŠeva ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub
esimene periood Aruannete perioodide seadistusest
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta Objekt, mille kohta aruannet soovid.
V›tmed

Kui Sa ei soovi aruandesse k›iki FinantsnŠitajaid, mŠŠra
siin, millised nŠitajad kaasatakse. Erinevad V›tmed
eralda komadega.

PŠis

Anna aruandele pŠis.

Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu seisundiga Ô€ra
kasutaÕ ja Ô†le kantudÕ ei kaasata.
PŠiseta

MŠrgi see valik, kui soovid vŠljastada aruande ilma
pŠiseta.

Osuta [OK] FinantsnŠitajate arvutamiseks.
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Hankija konto
Seda aruannet kasutatakse Venemaal. LŠhemalt kŸsi oma Hansa esindajalt.

Kannete kokkuv›te
See aruanne on vŠga sarnane Ÿlalkirjeldatud PŠevaraamatu aruandele. Siin
esitatakse samuti k›ik valitud perioodi Kanded koos debiteeritud ja
krediteeritud kontode ja summadega.
Erinevalt PŠevaraamatust ei nŠidata siin aruandes Kannete tavalisi numbreid.
K›igile Kannetele antakse number Ÿhisest numbriseeriast Kande iseloomust
s›ltumata.
Lisaks perioodi Kannetele saad aruande l›ppu tellida ka kuni neli
kokkuv›tvat sektsiooni. Neis nŠidatakse vastavalt valikutele Arvetest,
Laekumistest, Ostuarvetest ja/v›i Tasumistest koostatud Kannetel kasutatud
kontode deebet- ja kreeditsummad.
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood.
Alusta nummerdamist
Selles aruandes ei nŠidata Kannete tavalisi numbreid.
Kannetele antakse numbrid Ÿhisest numbriseeriast
s›ltumata nende iseloomust. Sisesta siia selle
numbriseeria esimene number. Kui siia ei ole numbrit
sisestatud, alustatakse nummerdamist numbrist Ô1Õ.
Summeeri kanded
Aruande l›ppu saad tellida kuni neli kokkuv›tvat
sektsiooni. Neis nŠidatakse vastavalt valikutele Arvetest,
Laekumistest, Ostuarvetest ja/v›i Tasumistest perioodil
koostatud Kannetel kasutatud kontode deebet- ja
kreeditsummad. Vali siin, millised kokkuv›tvad
sektsioonid esitatakse.
JŠrjestus

JŠrjestamiseks on kolm v›imalustÑ

Number

Kanded reastatakse kandenumbrite jŠrjekorras.
Vastava valiku korral trŸkitakse kokkuv›tvad
sektsioonid aruande l›ppu.

Op. kp.

Kanded reastatakse OperatsioonikuupŠevade
jŠrjekorras. Vastava valiku korral trŸkitakse
kokkuv›tvad sektsioonid aruande l›ppu.

Kuu summad

Kanded reastatakse OperatsioonikuupŠevade
jŠrjekorras. Selle valikuga trŸkitakse
kokkuv›tvad sektsioonid kuude kaupa
vastavatesse kohtadesse aruandes.

Kanded ilma koodideta
Aknas Ôkanded: SirviÕ nŠed Kandeid koos vastavate
prefiksitega.
Ehkki selles aruandes ei nŠidata tavalisi kandenumbreid,
esitatakse siiski Kannete prefiksid, et oleks nŠha, mis
tŸŸpi Kandega on tegemist. Kui Sa seda ei soovi, mŠrgi
antud valik.
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Kasumiaruanne
Kasumiaruanne nŠitab firma mŸŸgikŠivet valitud perioodil. Samuti nŠed
aruandes mŸŸgikulu ja mŸŸgikatet ning puhaskasumit.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada Hansa drill-down
funktsiooni. Topeltkl›ps kontonumbril avab vastava konto pearaamatu
mŠŠratud perioodil. Pearaamatus saad omakorda avada Ÿksikuid Kandeid.
Kirjeldus
Kasumiaruannet saad kirjeldada samuti nagu Bilanssi. Palun loe lŠhemalt
Bilanssi kŠsitlevast osast eespool.
Kasumiaruande vŠlja trŸkkimine
Vali ÔKasumiaruanneÕ aruannete nimekirjas. Avaneb aken ÔMŠŠra
kasumiaruanneÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood eraldades kuupŠevad kooloniga.
Vaikimisi sisestub esimene periood Aruannete
perioodide seadistusest.
PŠis
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Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta Objekti kood. Kui Objekti ei ole mŠŠratud,
kaasatakse k›ik Kanded, Objektidega ja ilma. Kui
sisestad mitu komadega eraldatud Objekti, kaasatakse
ainult sellist Objektide kombinatsiooni kandvad Kanded.
ObjektitŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸp, kui soovid aruannet teatud tŸŸpi
Objekte kandvate Kannete kohta.
Kaasaarvatud mŠŠramata
MŠrgi see valik, kui soovid iga konto kohta nŠha teatud
tŸŸpi Objekti kandvate Kannete saldot ning eraldi k›igi
ŸlejŠŠnud Kannete saldot.
Valuuta

Ctrl-Enter

Valuutade register, †ldine
moodul

Kui siia on sisestatud Valuuta, arvutatakse
Kasumiaruanne ainult nende kanderidade p›hjal, mille C
osal on mŠrgitud see Valuuta. Aruandes esitatavad
summad v›etakse kanderidade C osalt: st. need on
mŠŠratud Valuutas. Kui see vŠli on tŸhi, kaasatakse
aruandesse k›ik kanderead summadega vŠljadelt Baas 1
v›i Baas 2 Deebet v›i Kreedit Kande osal A (vali
kummas Baasvaluutas vŠŠrused esitatakse).
Keel

Ctrl-Enter

Keelte seadistus, †ldine moodul

Kasumiaruannet on v›imalik vŠljastada erinevates
Keeltes: sisesta siia soovitud Keele kood. Iga konto nime
jaoks leitakse vastav t›lge Konto kaardi 2. osalt ning
aruande pealkirjade ja alapealkirjade jaoks aruande
kirjeldusest (palun vaata Bilanssi kirjeldavast l›igust
eespool).
Kontod
K›ik

Vali kontode esitus aruandes.
Selle valikuga esitatakse k›ik Kasumiaruande
kirjelduses leiduvad kontod.

Ainult kasutatud Selle valikuga esitatakse ainult kasutatud kontod.
Sh ka kontod, mida ei ole mŠŠratud perioodil
kasutatud, kuid millel on algsaldo eelmisest
perioodist.
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Ainult grupid

Selle valikuga ei nŠidata Ÿksikute kontode
saldosid. Iga Kasumiaruande kirjelduse rea kohta
esitatakse kokkuv›tlik saldo.

Ainult kasutatud grupid
Selle valikuga esitatakse ainult kasutatud
Kasumiaruande kirjelduse ridade saldod.
†mardamine

Summade esitamiseks aruandes on kuus valikut.

TŠpne

Saldod esitatakse nagu need Kannetel on.

Komakohtadeta

Saldod Ÿmardatakse Ÿles- v›i allapool lŠhima
tŠisarvuni.

Tuhandetes, Miljonites
Saldod jagatakse 1,000 v›i 1,000,000 -ga.
% v›rdlus kŠibega
Iga konto saldo esitatakse protsendina Ÿldisest
kŠibest. See valik eeldab, et ÔkŠiveÕ on kirjeldatud
FinantsnŠitajana. Palun loe lŠhemalt
FinantsnŠitajate l›igust eespool.
V›rdlus %-des
V›rdlus

Kasutatav vaid juhul kui v›rdluseks valitakse
Eelarve v›i Eelarveparandus.

Tee valik v›rdluse jaoks.

Akumuleerunud

Aruandeperioodi v›rreldakse akumuleerunud
summadega.

Eelmine aasta

Aruande perioodi v›rreldakse eelmise aasta sama
perioodiga.

Eelmine tulemus

Aruande perioodi
finantsaastaga.

v›rreldakse

eelmise

Eelarve, Eelarveparandus
Aruande perioodi v›rreldakse sama perioodi
Eelarve v›i Eelarveparandusega. Eelarvel v›i
Eelarveparandusel peab olema vŠhemalt Ÿks
kuupŠevaga rida.
V›rdlus %-des
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Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu seisundiga Ô€ra
kasutaÕ ja Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik valitud
perioodi Kanded koos deebet- ja kreeditsummadega.

PŠiseta

MŠrgi see valik, kui soovid vŠljastada aruande pŠiseta.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.
Kui mŠŠrad aruande tellimisel Valuuta, esitatakse
summad selles Valuutas.

Kliendi konto
Seda aruannet kasutatakse Venemaal. LŠhemalt kŸsi oma Hansa esindajalt.

KM aruanne
KM aruanne on dokument, mis on aluseks kŠibemaksu tasumisel.
Aruandes summeeritakse teistele tasutud ja arvestatud kŠibemaksu kontod
mŠŠratud perioodil. Samuti nŠidatakse eraldi ostu ja mŸŸgi kŠibemaksu. Kui
kogusumma on positiivne, tŠhendab see, et pead kŠibemaksu tasuma, kui aga
negatiivne, saab firma kŠibemaksu tagasi.
Kui KM aruanne perioodi kohta on trŸkitud, on soovitav koostada Kanne,
millega kantakse maksta- v›i saadaolev KM summa †lekantud KM kontole
(Konto 2411 Hansa standardkontoplaanis). Selle Kandega debiteeritakse
Teistele tasutud KM kontot (1470) ja krediteeritakse Arvestatud KM kontot
(2410) ning tehakse tasakaalustav kirje †lekantud KM kontole (2411). See
Kanne tuleb sisestada perioodi, mida ta kajastab soovitavalt perioodi viimase
Kandena. Maksta- v›i saadaolev summa kajastatakse eraldi Kandega
Pangakontole, kui raha on tasutud v›i laekunud.
Teatud tingimustel v›ib vŠljastada eraldi KM aruanded Ÿksikute Objektide
kohta, mis v›ib olla vajalik, kui Objektid tŠhistavad erinevaid osakondi, kes
on omaette KM kohuslased. Selleks pead iga KM kohuslase registreerima
omaette Ettev›ttena. IgaŸhe kohta neist tuleb teha Konsolideerimis-eksport
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(kirjeldatud kŠesolevas peatŸkis edaspidi) mŠŠrates vastava Objekti vŠljal
ÔKonsol. objektÕ. Impordi need failid Ettev›ttesse v›i andmebaasi, kus
asuvad konsolideeritud andmed ning seejŠrel vŠljasta KM aruanne iga
konsolideeritud Objekti kohta.
Seda protseduuri tuleb jŠrgida kahel p›hjuselÑ
1.

Kui Kanded koostatakse allsŸsteemidest, ei asetata kasutatavaid Objekte
Kande kŠibemaksu reale. Konsolideerimis-ekspordi kŠigus asetatakse
Objektid Kannetele.

2.

Kui kasutad Ÿhes Ettev›ttes hierarhilisi Objekte, v›ivad tekkida vead iga
Ÿksiku Objekti kohta kŠibemaksu arvestamisel.

KM aruande kirjeldamine
KM aruande kirjelduses saad mŠŠrata, milliseid kontosid kasutatakse.
Vali ÔAruandedÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Aruanded] P›hiaknas. MŠrgi
rida ÔKM aruanneÕ ning vali Spetsiaal-menŸŸst kŠsklus ÔKirjelda aruanneÕ.
Avaneb aken ÔKŠibemaksuaruande kirjeldus: VaataÕÑ

Pildil on standardne KM aruanne, milles on kasutatud Hansa
standardkontoplaani ja kirjeldusi. Kui oled muutnud standardkontoplaani v›i
importinud oma Kontoplaani, pead vastavalt muutma ka aruannete
kirjeldused.
Iga rida kirjeldusaknas vastab Ÿhele reale KM aruandes. Ridu saad vastavalt
vajadusele lisada v›i kustutada. Rea lisamiseks olemasolevate ridade vahele
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mŠrgi rida, kuhu soovid uut rida lisada (osutades reanumbrile) ja vajuta
Enterit. Rea kustutamiseks mŠrgi see ja vajuta Backspace-klahvi.
Igale reale sisestatakse valem, mille alusel aruandes esitatavad vŠŠrtused
arvutatakse. Valemid on samasugused nagu FinantsnŠitajate aruandes. Palun
loe lŠhemalt FinantsnŠitajaid kŠsitlevast l›igust eespool.
Rida

Iga aruande rida kirjeldatakse omaette.

Kood

Rea kood, mida v›id kasutada teiste ridade valemites.

Kommentaar

Kirjeldav tekst, mis trŸkitakse aruandesse.

Kirjeldus

Aruanderea kirjeldus. Siin mŠŠratakse, milliste kontode
p›hjal rea vŠŠrtus arvutatakse ning millist valemit
kasutatakse.

Kui oled aruande kirjeldanud, osuta [OK]. Ekraanil on taas Aruannete
nimekiri.
KM aruande vŠljastamine
Vali ÔKM aruanneÕ aruannete nimekirjas. Avaneb aken ÔMŠŠra KM
aruanneÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood nagu tavaliselt. Kui soovid
aruannet Ÿhe pŠeva kohta, sisesta soovitud kuupŠev.
Hansa teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi
pakutakse esimest perioodi Aruannete perioodide
seadistusest.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Sisesta Ÿks v›i mitu Objekti.
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VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik valitud
perioodi Kanded koos deebet- ja kreeditsummadega.

PŠiseta

MŠrgi see valik, kui soovid, et aruanne esitataks pŠiseta.

Osuta [OK] aruande vŠljastamiseks.

KM koodi statistika
Selles aruandes nŠed tehinguid ja nendelt arvestatud kŠibemaksu. Iga tehingu
kohta esitatakse kogusumma kŠibemaksuga ja ilma, KM summa, KM
protsent summast ning kasutatud Valuuta.
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene
periood Aruannete perioodide seadistusest.
MŠŠra

Aruandesse saad tellida MŸŸgiarved, Ostuarved,
Kulutused, Kassa sissetulekud, Kassa vŠljaminekud
ja/v›i Finantskanded. Valima pead vŠhemalt Ÿhe, muidu
esitatakse tŸhi aruanne. Igas sektsioonis jŠrgnevad
toimingutele neil kasutatud KM koodid koos
summadega. Kui Sa ei soovi aruandes Ÿksikuid
toiminguid nŠha mŠrgi valik ÔNŠita ainult
kogusummasidÕ.

Vali

Aruandesse v›id tellida k›ik Kanded v›i ainult
kŠibemaksuta Kanded.

Konsolideerimine
Selle aruande kohta loe palun peatŸkist ÔKonsolideerimineÕ juhendi 4.
raamatus.

Kontode v›rdlus
Seda aruannet kasutatakse abimaterjalina pangav›rdluse teostamisel, mida
tehakse kontode v›rdluse registris. Selles aruandes esitatakse
aruandeperioodi Kanded. Iga Kande kohta nŠidatakse kontod, Kande number
ja kuupŠev, Summa Ÿhes Baasvaluutas (vastavalt valikule), Summa
vŠlisvaluutas (kus vaja) ning kas Kanne on v›rreldud.
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

K›ik Kanded, mis langevad siin mŠŠratud
ajavahemikku, kaasatakse aruandesse. Vaikimisi sisestub
esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Telli aruanne teatud kontode v›i kontode vahemiku
kohta.
Objektid

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra Objekt, kui soovid aruandesse vaid teatud Objekti
kandvaid Kandeid. Kui sisestad mitu komadega
eraldatud Objekti, kaasatakse ainult mŠrgitud Objektide
kombinatsiooni kandvad Kanded.
Algsaldo kp.

Ctrl-Enter

Hetke kuupŠev

Iga konto kohta nŠidatakse kaks summat: v›rreldud
summa mŠŠratud perioodil ja v›rreldud summa enne
teatud kuupŠeva. See kuupŠev mŠŠratakse siin.
V›rreldud

MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata v›rreldud
Kanded.

V›rdlemata

MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata
v›rdlemata Kanded. †ks neist valikutest peab vŠhemalt
mŠrgitud olema, muidu esitatakse tŸhi aruanne.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

TrŸki
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Korrespondeeruvad kontod
Selles aruandes nŠidatakse, kuidas iga kirje on tasakaalustatud. NŠiteks, kui
kontot on kasutatud Kande kreeditpoolel, nŠitab see aruanne kontot v›i
kontosid, mida kasutati deebetpoolel ning konteeritud summasid. Selliseid
tasakaalustavaid kontosid nimetatakse korrespondeeruvateks kontodeks.
Liitlausendite puhul, kus nt esimesel kahel real on deebetkirjed, millele
jŠrgneb hulk kreeditkirjeid, pannakse korrespondeerumine paika kŠsitsi
kasutades selleks kanderea vŠlja ÔKorr.Õ Kande F osal.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood.
Peakontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

MŠŠra siin kontod, mille korrespondeerumisi soovid
aruandes nŠha.
Korresp. kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Kasuta seda vŠlja, kui oled huvitatud vaid teatud
korrespondeeruvatest kontodest.
Ainult saldod

Selle valikuga esitatakse iga peakonto iga
korrespondeeruv konto eraldi real vastavalt koos deebetv›i kreeditsaldoga mŠŠratud perioodil. Kui see valik ei
ole mŠrgitud, nŠidatakse iga peakonto kohta k›ik
Kanded iga korrespondeeruva kontoga eraldi.
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Perioodi kanded
Kui see valik on mŠrgitud, tuuakse aruande l›pus vŠlja
k›ik mŠŠratud perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja
kreeditsummadega.

Kursivahed
Selle aruande kohta loe palun lŠhemalt Valuutasid kŠsitlevast peatŸkist
edaspidi.

KŠibeandmik
See aruanne on sarnane Saldoaruandele. Siin esitatakse lisaks ka iga konto
deebet- ja kreeditsaldod. VŠljatrŸkil nŠidatakse ka arvestusaasta
akumuleerunud saldod.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Vaikimisi sisestub esimene
periood Aruannete perioodide seadistusest.
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Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Telli aruanne teatud kontode v›i kontode vahemiku
kohta.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra Objekt, kui soovid aruandesse vaid teatud Objekti
kandvaid Kandeid. Kui sisestad mitu komadega
eraldatud Objekti, kaasatakse ainult mŠrgitud Objektide
kombinatsiooni kandvad Kanded.
Algsaldo kp.

See kuupŠev mŠŠrab, mis kuupŠevast algsaldod
arvutatakse. Vaikimisi sisestub mŠŠratud perioodi
esimene kuupŠev.

Allkonto koodi pikkus
Seda vŠlja kasutatakse koos linnukesega ÔAlamkontod
kokkuÕ. LŠhemalt loe seda valikuruutu kirjeldavast
l›igust.
Ainult grupid

Selle valikuga esitatakse aruandes ainult kontogruppide
summad. Kontod grupeeritakse kontonumbrite esimeste
numbrit alusel. Kui see valik ei ole mŠrgitud, esitatakse
iga konto saldo koos grupi saldodega.

Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik perioodi
Kannete numbrid koos deebet- ja kreeditsummadega.

Alamkontod kokku
See valik laiendab Ÿlalkirjeldatud valikut ÔAinult
grupidÕ. Aruandes esitatakse samade algusnumbritega
kontogruppide saldod. Kattuvate algusnumbrite arv
sisestatakse vŠljale ÔAllkonto koodi pikkusÕ. Kui sellele
vŠljale on sisestatud nt Ô2Õ grupeeritakse kontod 1510,
1511 ja 1580. Samuti nŠidatakse vaid esinumbri Ô1Õ
grupi saldo.
€ra trŸki gruppe
Vaikimisi esitatakse aruandes iga konto saldo koos grupi
saldoga (sama algusnumbriga kontode saldode summa).
Kui Sa ei soovi aruandesse grupi saldosid, mŠrgi see
valik.
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PŠiseta

MŠrgi see valik, kui soovid trŸkkida aruande ilma
pŠiseta.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi Ÿks neist valikutest, kui soovid Simulatsioone
aruandesse kaasata. Kui valid ÔK›ikÕ, ei kaasata
simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra kasutaÕ v›i Ô†le
kantudÕ.
Vali

Aruande tellimisel on kaks valikutÑ
Standard

Selle valikuga nŠidatakse ainult standardkontosid.

Grupi kontodega
Seda valikut kasutatakse Portugalis. Aruandes
esitatakse hierarhilised pealkirjad koos
summadega, mis mŠŠratakse valikuga ÔGrupi
kontoÕ Konto kaardil. Selle linnukese kohta loe
lŠhemalt Kontode registrit kŠsitlevast juhendi
osast †ldise mooduli peatŸkis 1. raamatus.

Likviidsusprognoos
See aruanne on prognoos k›igist tegelikest ja tulevastest maksetest firmale ja
firmast vŠlja mŠŠratud perioodil. Prognoos p›hineb Ostu- ja MŸŸgiarvete
TasumistŠhtaegadel. Samuti arvestatakse Simulatsioone, mis puudutavad
Kassa- ja Pangakontosid Tasumisviiside seadistusest. Sellised Simulatsioonid
kajastavad tasumisi, mis ei peegeldu Ostu- ja MŸŸgireskontros ning
v›imaldavad seega tŠpsemat aruandlust. Simulatsioonidest saad alati
koostada Kanded kasutades Spetsiaal-menŸŸ vastavat kŠsklust. Kui kasutad
ka Tshekkide moodulit, v›id aruandesse kaasata ka tshekid ja oma tshekid.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada Hansa drill-down
funktsiooni. Topeltkl›ps dokumendi numbril avab vastava Arve, Ostuarve
v›i Simulatsiooni.
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Topeltkl›ps real ÔLikviidsusprognoosÕ aruannete nimekirjas avab jŠrgmise
aknaÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Kui soovid aruannet vaid Ÿhe
pŠeva kohta, sisesta soovitud kuupŠev. Hansa teisendab
kuupŠeva ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub
esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
Esitus

Detailse valikuga esitatakse iga toiming eraldi,
Kokkuv›ttes aga iga pŠeva kohta Ÿks kokkuv›ttev rida.

Vali

Vaikimisi kaasatakse aruandesse ainult Ostu- ja
MŸŸgiarved ning Tasumisviisidel kasutatud kontosid
puudutavad Simulatsioonid. V›id neid registreid
valikuliselt aruandest vŠlja jŠtta mŠrkides vastavad read.
Kui kasutad ka Tshekkide moodulit, v›id aruandesse
kaasata ka Tshekid ja Oma tshekid.

Ostuarved

V›id aruandest vŠlja jŠtta Suletud Ostuarved, millele ei
saa Tasumisi registreerida.
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Laekumised/Tasumised
Tee valikud vastavalt, millal arvad Laekumised ja
Tasumised toimuvat.
Neto

Selle valikuga eeldatakse, et Arved laekuvad
tŠhtaegselt.

Kassaale

Selle valikuga eeldatakse, et Arved, millele kehtib
kassaale soodustus, laekuvad kassaale tŠhtaja
piires.

X pŠeva hiljem

Siin saad mŠrkida pŠevade arvu, mille v›rra arvad
Arveid tŠhtajast hiljem laekuvat.

See aruanne on vŠga praktiline firma likviidsuse prognoosimisel. Nagu k›iki
Hansa aruandeid, saad ka selle aruande tekstifailina salvestada. Impordi
saadud andmed Excelisse ning koosta firma prognoosi kohta Ÿlevaatlik
graafik.
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Objekt/Kogus
Selles aruandes esitatakse detailne Ÿlevaade Objekti kasutusest valitud
perioodil. Aruandes nŠidatakse Objekti jŠrgi jŠrjestatuna iga Objekti/Konto
saldod perioodil. V›rdluseks tuuakse ka Eelarvete ja Eelarveparanduste
summad.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood eraldades kuupŠevad kooloniga.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet vaid teatud
Objekti kohta.
ObjektitŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸp, kui soovid aruannet teatud tŸŸpi
Objektide kohta.
Objektigrupi pikkus
Seda vŠlja kasutatakse koos valikuga ÔNŠita grupi
allkontosidÕ. Palun loe selle valiku kohta edaspidi.
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Allkontod

Aruandesse saad tellida sarnaste algussŸmbolitega
kontode v›i Objektide gruppide kohta grupisummad.
MŠrgi soovitud valik.

€ra nŠita

MŠrgi see valik, kui Sa ei soovi grupisummasid
nŠha.

NŠita allkontosid MŠrgi see valik, kui soovid aruandes nŠha
kontogruppide saldosid grupeerituna vastavalt
kontokoodide esisŸmbolitele.
Nt kontode kohta, mille kood algab sŸmbolitega
Ô1Õ esitatakse iga konto saldo eraldi ning ka nende
saldode summa (kuna nad k›ik algavad sama
sŸmboligaÔ1Õ). Saldod esitatakse Objekti kohta.
NŠita grupi allkontosid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandes nŠha
Objektigruppide saldosid, grupeerituna vastavalt
objektikoodide esitŠhtedele. MŠŠra sarnaste
esitŠhtede arv vŠljal ÔObjektigrupi pikkusÕ.
Nt kui oled Objektigrupi pikkuseks mŠrkinud 2,
esitatakse Objektid 010, 011, 012 jne igaŸks
omaette ja ka Ÿhise grupina, kuna neil k›igil on
samad algussŸmbolid Ô01Õ).
Selle valikuga grupeeritakse ka kontod, mida
kirjeldasime eespool valiku ÔNŠita allkontosidÕ
juures.
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Uus leht igale objektile
MŠrgi see valik, kui soovid, et iga Objekt esitataks eraldi
lehel. See valik kehtib ainult aruande vŠlja trŸkkimisel.
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Objekti tulemus
Selles aruandes nŠed valitud Objektide kasumit/kahjumit. V›imalik on
v›rrelda eelmist kuud, kvartalit v›i aastat.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood eraldades kuupŠevad kooloniga.
Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Vali konto v›i kontode vahemik v›i jŠta vŠli tŸhjaks, kui
soovid aruannet k›igi kontode kohta.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet vaid teatud
Objekti kohta.
ObjektitŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸp, kui soovid aruannet teatud tŸŸpi
Objektide kohta.
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V›rreldav periood Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Kui soovid aruandes nŠha v›rdlust mingi muu
perioodiga, sisesta see periood siia. Vaikimisi sisestub
aruandeperioodist aasta v›rra varasem periood. Samuti
peab olem mŠrgitud valik ÔV›rr. perioodÕ allpool.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik perioodi
Kannete numbrid koos deebet- ja kreeditsummadega.
Esitatakse k›ik Kanded s›ltumata Objekti kasutusest.

Ainult saldoga

Aruandes esitatakse ainult perioodil kasutatud Objektid.

V›rreldav periood
Kui soovid aruandes nŠha v›rdlust mingi muu
perioodiga, mŠrgi see valik ja mŠŠra v›rreldav periood
Ÿlaltoodud vŠljal.
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Paranduste leht
Paranduste lehel esitatakse mŠŠratud perioodi Kanded, mida on parandatud
(kasutades ParandusmŠrki) v›i muudetud (kasutades MuutusmŠrki). Selle
aruande kirjeldust muuta ei saa.
Topeltkl›ps real ÔParanduste lehtÕ aruannete nimekirjas avab jŠrgmise aknaÑ
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood nagu tavaliselt. Kui soovid
aruannet Ÿhe pŠeva kohta, sisesta soovitud kuupŠev.
Hansa teisendab selle ise perioodi formaati. Vaikimisi
pakutakse esimest perioodi Aruannete perioodide
seadistusest.
Reg. kp.-st

See on Kande registreerimise kuupŠev, mitte
OperatsioonikuupŠev.

K›ik kanded

Vaikimisi kaasatakse sellesse aruandesse ainult
parandatud Kanded. Kui soovid nŠha k›iki Kandeid,
mŠrgi see valik.

Osuta [OK].

Pearaamat
Pearaamat on kokkuv›te k›igist finantskannetest jŠrjestatuna numbrite ja
operatsioonikuupŠevade jŠrgi. Selle aruande kirjeldust ei saa muuta.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada Hansa drill-down
funktsiooni. Topeltkl›ps kandenumbril avab vastava Kande.
Topeltkl›ps real ÔPearaamatÕ aruannete nimekirjas avab jŠrgmise aknaÑ
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Kui soovid aruannet vaid Ÿhe
pŠeva kohta, sisesta soovitud kuupŠev. Hansa teisendab
kuupŠeva ise perioodi formaati. Vaikimisi sisestub
esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Telli aruanne Ÿhe v›i mitme konto kohta.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Kui soovid aruannet teatud Objekti kandvate Kannete
kohta, sisesta siia Objekt. Kui Objekti ei ole mŠŠratud,
kaasatakse k›ik Kanded. Kui sisestad mitu komadega
eraldatud Objekti, kaasatakse ainult sellised Kanded, mis
kannavad nŠidatud Objektide kombinatsiooni.
ObjektitŸŸp

Ctrl-Enter

ObjektitŸŸpide
Finants

seadistus,

Sisesta ObjektitŸŸbi kood, kui soovid aruannet teatud
tŸŸpi Objekti kandvate Kannete kohta.
Kaasaarvatud mŠŠramata
MŠrgi see valik, kui soovid iga konto kohta nŠha teatud
tŸŸpi Objekti kandvaid Kandeid ning ka k›iki teisi
Kandeid. Sellisel juhul peab olema mŠrgitud ka valik
ÔNŠita objektiÕ, et saaksid teatud tŸŸpi Objekti kandvad
Kanded teistest eristada.
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Ainult tekstiga

Aruandesse saad tellida vaid teatud seletavat teksti
kandvad Kanded (tekst Kande pŠises). Sisestades siia nt
mingi kliendikoodi, kaasatakse aruandesse vaid selle
Kliendi v›i samasuguse koodiga Hankija Kanded. Sa ei
pea sisestama kogu Seletuse teksti: sisestades nt Ò1003Ó,
leiab Hansa Kande tekstiga Ò1003 Smith&Co Bicycles
Ltd, USD 1:13.56Ó.

KM kood

Sisesta KM kood, kui soovid aruannet vaid teatud KM
koodi kandvate Kannete kohta.

Finants - Aruanded

Keel

Ctrl-Enter

Keelte seadistus, †ldine moodul

Pearaamatu aruannet saad tellida erinevates Keeltes:
sisesta Keele kood. Iga konto nimetus vastavas Keeles
v›etakse Konto kaardi 2. osalt.
Valuuta

Ctrl-Enter

Valuutade register, †ldine
moodul

Kui siia on mŠrgitud Valuuta, kaasatakse aruandesse
vaid mŠrgitud Valuutat kandvad kanderead. Summad
v›etakse Kande C osalt: need esitatakse valitud
Valuutas. Kui Valuutat ei ole mŠŠratud, v›etakse
aruandesse k›ik kanderead summadega vŠljadelt Baas
1/Baas 2 Deebet v›i Kreedit Kande osal A (vali, kumba
Baasvaluutat kasutatakse).
Ainult kasutatud MŠrgi see valik, kui Sa ei soovi aruandesse kontosid,
mida ei ole valitud perioodil kasutatud. Kontosid, mida
ei ole kasutatud, kuid millel on eelmistest perioodidest
algsaldo, nŠidatakse siiski
NŠita viiteid

Vaikimisi esitatakse aruandes iga Kande Seletus. MŠrgi
see valik, kui soovid nŠha ka Viiteid.

Koos parandustega
MŠrgi see valik, kui soovid nŠha ka Kannetele tehtud
parandusi.
Summeeri KM koodid
MŠrgi see valik, kui soovid aruande l›pus nŠha iga KM
koodi kohta deebet- ja kreeditsummat kokku.
Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik valitud
perioodi Kanded koos deebet- ja kreeditsummadega.

Kanded ilma koodideta
Kandnumbrid esitatakse aruandes tavaliselt koos
prefiksitega nagu ka aknas ÔKanded: SirviÕ. Kui Sa ei
soovi, et aruandes neid prefikseid nŠidataks, mŠrgi antud
valik.
Ainult saldod

MŠrgi see valik, kui soovid iga konto kohta nŠidata vaid
saldo, mitte Ÿksikuid Kandeid.
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Korrespondeeruvad kontod
MŠrgi see valik, kui soovid iga Kande puhul nŠha
korrespondeeruvaid kontosid. Objekti asemel nŠidatakse
korrespondeeruvad kontod.
NŠita objekti

MŠrgi see valik, kui soovid aruandes nŠha Kannetel
kasutatud Objekte.

NŠita valuutasid

MŠrgi see valik, kui soovid valuutakannete summasid
nŠha nii Valuutas kui kohalikus vŠŠringus.

V›rreldud

Telli aruandesse ainult v›rreldud Kanded.

V›rdlemata

Telli aruandesse ainult v›rdlemata Kanded.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.
Kui Valuuta vŠljal on mŠŠratud Valuuta, esitatakse
summad aruandes selles Valuutas.

Pikad tekstid

Pikkade tekstide vŠlja trŸkkimisel on kolm v›imalust.
Ekraanil esitatakse tekstid Ÿhe pika reana.
Kui kasutad vŠlja trŸkkimisel landscape leheasetust,
saad tekstide jaoks ruumi juurde.

Pika reana

Kogu tekst trŸkitakse tŠies pikkuses Ÿhele reale.
Kui jŠrgmise tulba numbrid tekstile ette jŠŠvad,
viiakse need uuele reale.

LŸhikeste ridadena
Tekst trŸkitakse kogu pikkuses vŠlja jagades seda
vajadusel mitmele reale.
LŸhikese reana

Teksti trŸkitakse vŠlja niipalju, kui Ÿhele reale
tulba laiuselt mahub.

Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi Ÿks neist valikutest, kui soovid Simulatsioone
aruandesse kaasata. Valikuga ÔK›ikÕ ei kaasata ridu
Seisundiga Ô€ra kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ.
Osuta [OK] Pearaamatu vŠljastamiseks.
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PŠevaraamat
PŠevaraamat on kokkuv›te registreeritud Kannetest. Selle aruande kirjeldust
ei saa muuta.
Aruandeid saad Hansast vŠljastada nii mitu korda kui soovid. Aruannete
tellimisel ei ole limiite.
Vali ÔPŠevaraamatÕ aruannete nimekirjas. Avaneb aken ÔMŠŠra
pŠevaraamatÕÑ

Kanded

Vahemik

Numbriline

Kui soovid aruandesse tellida vaid teatud Kanded, nt
tŠnased, mŠŠra see vahemik siin. Sisesta vŠikseim ja
suurim kandnumber eraldades need kooloniga. Kui jŠtad
selle vŠlja tŸhjaks, esitatakse aruandes k›ik valitud
perioodi Kanded.
Kandenumbritele tuleb lisada ka vastavad prefiksid nagu
neid nŠed aknas ÔKanded: SirviÕ.
Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood.
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Ainult KM koodiga
Ctrl-Enter

KM koodide seadistus, Finants

V›id aruandesse tellida ainult teatud KM koodi kandvad
Kanded.
PŠis

Anna aruandele pŠis. Kui see on mŠŠramata, on pŠiseks
ÔPŠevaraamatÕ.

Nummerdamine

M›nedes maades n›utakse, et Kanded oleksid Ÿhises
numbriseerias nende iseloomust s›ltumata. Sel juhul
sisesta siia selle numbriseeria esimene number ning
mŠrgi valik ÔKanded ilma koodidetaÕ allpool. Igale
Kandele antakse number numbriseeriast tavalise
kandenumbri asemel.

KŠibe algsaldo

Kui sisestad siia mingi summa, lisatakse see kogukŠibele
aruande l›pus.

Keel

Ctrl-Enter

Keelte seadistus, †ldine moodul

PŠevaraamatut saad vŠljastada erinevates Keeltes: sisesta
siia soovitud Keele kood. Iga konto nime jaoks leitakse
vastav t›lge Konto kaardi 2. osalt
JŠrjestus

Aruande v›id tellida jŠrjestatuna kandenumbrite v›i
OperatsioonikuupŠevade jŠrgi.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik aruandes
toodud Kanded koos deebet- ja kreeditsummadega. Kui
aruannet on piiritletud teatud Kannetega, esitatakse vaid
need Kanded.

€ra nŠita kontonimetusi
MŠrgi see valik, kui Sa ei soovi iga kanderea kohta
kontonimetusi nŠha.
NŠita kontosid
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Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik aruandes
toodud kontod koos deebet- ja kreeditsummadega. Kui
aruannet on piiritletud teatud Kannetega, nŠidatakse vaid
aruandes esitatud Kannetel kasutatud kontod.
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NŠita KM koode

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik aruandes
toodud Kannetel kasutatud KM koodid koos deebet- ja
kreeditsummadega. Kui aruannet on piiritletud teatud
Kannetega, nŠidatakse vaid nendel Kannetel kasutatud
KM koodid.

€ra nŠita ridade KM koode
Kui kandereale on mŠŠratud KM kood, nŠidatakse seda
tavaliselt ka aruandes. Kui Sa seda ei soovi, mŠrgi antud
valik.
€ra nŠita reg. kuupŠeva
Aruandes nŠidatakse tavaliselt nii Kande
OperatsioonikuupŠev (Kande pŠisest) kui ka Kande
registreerimise kuupŠev (kuupŠev, mil Kanne Hansasse
sisestati). Kui Sa ei soovi aruandes Kande
registreerimiskuupŠeva nŠha, mŠrgi antud valik.
Kanded ilma koodideta
Kandenumbrid esitatakse aruandes tavaliselt koos
vastavate prefiksitega nagu neid nŠed aknas ÔKanded:
SirviÕ. Kui Sa ei soovi aruandes prefikseid nŠha, mŠrgi
antud valik.
Kui see valik on mŠrgitud ning vŠljale ÔNummerdamineÕ
on sisestatud Ÿhise numbriseeria algusnumber, antakse
igale Kandele number sellest seeriast tavalise
kandenumbri asemel.
Osuta [OK] PŠevaraamatu vŠljastamiseks.
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PŠeva saldod
Selles aruandes esitatakse kasutatud kontode igapŠevased deebet-, kreedit- ja
Ÿldised saldod.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta aruande periood. Kui soovid teatud pŠeva
saldosid, sisesta kuupŠev.
Kui sisestad pikema perioodi kui Ÿks pŠev, nŠidatakse
iga konto kohta nende pŠevade saldod, mil seda kontot
kasutati.
Konto

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Sisesta konto v›i kontode vahemik, mille saldosid
soovid nŠha.
Saldod objekti kohta
Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Kui soovid nŠha konto saldot Objekti kohta, mŠŠra see
Objekt siin. Kui sisestad mitu komadega eraldatud
Objekti, esitatakse k›iki neid Objekte kandvate Kannete
p›hjal kontosaldode summa.
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NŠita perioodi kandeid
Kui see valik on mŠrgitud, tuuakse aruande l›pus vŠlja
k›ik mŠŠratud perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja
kreeditsummadega.
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Saldoaruanne
Saldoaruandes nŠed Ÿksikute kontode saldosid. Enamasti kasutatakse seda
aruannet v›rdluseks. Saldoaruande kirjeldust ei saa muuta, kuid saad
mŠŠrata, millised Kanded kaasatakse.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad selles kasutada Hansa drill-down
funktsiooni. Topeltkl›ps kontonumbril avab vastava konto pearaamatu
mŠŠratud perioodil. Pearaamatus saad omakorda avada Ÿksikuid Kandeid.
K›igi kolme tulba summad aruandes peavad olema nullid, mis nŠitab, et
deebet- ja kreeditsummad on v›rdsed. Kui see nii ei ole, v›ib m›nes Kandes
olla viga, mis tuleb koheselt parandada.Vali ÔSaldoaruanneÕ aruannete
nimekirjas. Avaneb aken ÔMŠŠra saldoaruanneÕÑ
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Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille kohta Saldoaruannet soovid.
Vaikimisi sisestub esimene periood Aruannete
perioodide seadistusest.
Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

Telli aruanne Ÿhe konto v›i kontode vahemiku kohta.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Telli aruanne teatud Objekti kohta.
KM kood

Ctrl-Enter

KM koodide seadistus, Finants

Sisesta KM kood, kui soovid aruannet teatud KM koodi
kandvate Kannete kohta.
Valuuta

Ctrl-Enter

Valuutade register, †ldine
moodul

Kui siia on sisestatud Valuuta, arvutatakse Saldoaruanne
ainult nende kanderidade p›hjal, mille C osal on
mŠrgitud see Valuuta. Kuna see vŠli tŠhistab
vŠlisvaluutat, on tulemuseks tŸhi aruanne, kui sisestad
siia Baasvaluuta 1 v›i 2. Aruandes esitatavad summad
v›etakse kanderidade C osalt: st. need on mŠŠratud
Valuutas. Kui see vŠli on tŸhi, kaasatakse aruandesse
k›ik kanderead summadega vŠljadelt Baas 1 v›i Baas 2
Deebet v›i Kreedit Kande osal A (vali kummas
Baasvaluutas vŠŠrused esitatakse)
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Ainult kasutatud kontod
Selle valikuga esitatakse ainult perioodi Kannetel
kasutatud kontod v›i kontod, mida ei ole mŠŠratud
perioodil kasutatud, kuid millel on algsaldo eelmisest
perioodist.
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Perioodi kanded

Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›ik valitud
perioodi Kanded koos deebet- ja kreeditsummadega.
Esitatakse k›ik Kanded s›ltumata aruande tellimisel
tehtud piirangutest.

Summad valuutas
Selle valikuga esitatakse aruande l›pus k›igi kasutatud
Valuutade summad kokku.
Kaasaarvatud kŠibed
Aruande standardversioonis on kolm tulpa, milles nŠed
iga konto algsaldot, netomuutust perioodil ning
l›ppsaldot. MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaht
lisatulpa, milles nŠed ka iga konto deebet- ja
kreeditkirjete kogusummasid.
Ainult kontod

Aruande standardversioonis esitatakse summad
kontogruppide kohta. Kontod grupeeritakse vastavalt
koodide esisŸmbolitele. Nt kontode puhul, mis langevad
vahemikku 3011-3014, esitatakse saldod nii iga Ÿksiku
konto kohta kui ka k›igi nende kontode kohta kokku
(kuna nad k›ik algavad numbriga Ô3Õ).
MŠrgi antud valik, kui Sa ei soovi nŠha aruandes
kontogruppide saldosid.

VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.
Kui Valuuta vŠljal on mŠŠratud Valuuta, esitatakse
summad aruandes selles Valuutas.
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Impordid
Importide funktsioon v›imaldab importida andmeid Hansa muudest
Ettev›tetest v›i andmebaasidest eksporditud tekstifailidest v›i muudest
tabeltšštlusprogrammidest. Vali ÔImpordidÕ File-menŸŸst.
Avaneb aken v›imalike Impordifunktsioonidega. Finantsis on neid kaks: tee
soovitud real hiirega topeltkl›ps. Avaneb ÔOpenÕ aken, milles saad mŠŠrata
imporditava faili. Osuta [Open] ja import kŠivitub.

Kanded ridadena
Selle funktsiooniga saad importida kanderidu tekstifailidest, mis on samas
formaadis nagu Hansast eksporditavad kanderead. Vt allpool.

SIE (Rootsi stand. eksp./imp.)
Seda funktsiooni kasutatakse Rootsis muudest sŸsteemidest
standardformaadis raamatupidamisandmete importimiseks. LŠhemalt kŸsi
palun oma Hansa esindajalt.
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Ekspordid
Ekspordi funktsioon v›imaldab teatud informatsiooni andmebaasist
tekstifailidesse eksportida, mida saad teksti- ning tabeltšštlusprogrammidega
edasiseks analŸŸsiks avada ning tššdelda v›i kujundusprogrammidega trŸkis
avaldamiseks Ÿmber kujundada. Samuti on tekstifaile v›imalik importida
teistesse Hansa andmebaasidesse v›i Ettev›tetesse kasutades
impordifunktsiooni †ldises moodulis. Ka aruandeid on v›imalik faili
salvestada, seega on enamus Hansas sisalduvast informatsioonist muudes
programmides kasutatav tekstifaili kaudu.
Vali ÔEkspordidÕ File-menŸŸst v›i ava kaust [Ekspordid] P›hiaknas.
Avaneb alltoodud aken, milles nŠed Finants-mooduli v›imalikke
ekspordifunktsioone. Vali soovitud funktsioon tehes sellel hiirega
topeltkl›psu. Avaneb mŠŠramisaken, milles saad mŠŠrata eksportfaili sisu.
Osuta [OK] ning avaneb ÔSave asÕ aken, milles saad failile nime anda ja
valida, kuhu fail salvestatakse.

FinantsnŠitajad
FinantsnŠitajad on erinevad arvutatud vŠŠrtused, mida kasutatakse ettev›tte
seisu hindamiseks. FinantsnŠitajad arvutatakse kasutades vastavaid valemeid
kontosaldode ja mitmesuguste konstantide p›hjal. Tavalisimad
finantsnŠitajad on kŠive, mŸŸgikate jms.
FinantsnŠitajad on vabalt kirjeldatavad Aruannete Spetsiaal-menŸŸ kaudu.
LŠhemalt loe palun FinantsnŠitajate aruannet kŠsitlevast l›igust eespool.
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Eksportida saad FinantsnŠitajaid kas kogu aasta v›i teatud perioodi kohta.
Ava Eksportide nimekiri ja tee topeltkl›ps real ÔFinantsnŠitajadÕ. Avaneb
aken ÔMŠŠra finantsnŠitajate eksportÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille kohta soovid FinantsnŠitajaid
eksportida. Vaikimisi pakutakse esimest perioodi
Aruannete perioodide seadistusest.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

MŠŠra Objekt, kui soovid FinantsnŠitajaid arvutada vaid
teatud Objekti kandvate Kannete p›hjal. Kui Objekti vŠli
on tŸhi, kaasatakse arvutustesse k›ik Kanded.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Veerg kuu kohta

MŠrgi see valik, kui soovid, et perioodi iga kuu esitataks
failis omaette veerus.

Vali

MŠŠra nende valikutega, kas eksportfaili kaasatakse k›ik
v›i ainult teatud FinantsnŠitajad.

Osuta [OK] ekspordi kŠivitamiseks. Avaneb dialoogiaken, milles saad
eksporditavale failile nime anda ning mŠŠrata, kuhu see salvestatakse.
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Anna failile nimi. Osuta [Save] v›i vajuta Enterit.
Ekraanil nŠed ekspordi kulgemist. Ekspordi saad alati katkestada vajutades
Esc-klahvi (Windows) v›i ð-Punkt (Macintosh).

Kanded
Selle funktsiooniga saad eksportida faili valitud Kanded. Vali ÔKandedÕ
eksportide nimekirjas. Avaneb aken ÔMŠŠra kannete eksportÕÑ

Kanded

Sisesta Kannete vahemik, mida soovid eksportida.
Kande number peab sisaldama ka vastavat prefiksit nagu
seda nŠed aknas ÔKanded: SirviÕ.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille Kandeid soovid eksportida.
Tekstikoopia kommentaar
Sellele vŠljale saad sisestada failile kommentaari
(lubatud on kuni 40 tŠhemŠrki). Seda kirjeldust nŠed
imporditavate failide nimekirjas.
Kanded ridadena Kasuta seda ekspordifunktsiooni, kui soovid
eksporditavad Kanded hiljem Hansa andmebaasi
importida.
Tavaliselt ekspordib Hansa Kanded andmekaartidena,
mis koosnevad pŠisest ning erinevatest deebet- ja
kreeditkirjetest. Ridadena eksportimisel kasutatakse
teistsugust ekspordiformaati, mille puhul pŠiseinfo
eksporditakse koos iga kandereaga. Selline formaat on
mugavam, kui kandeinfot kasutatakse vŠliseks
analŸŸsiks.
Osuta [OK] ekspordi kŠivitamiseks. Avaneb dialoogiaken, milles saad
eksporditavale failile nime anda ning mŠŠrata, kuhu see salvestatakseÑ
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Anna failile nimi. Osuta [Save] v›i vajuta Enterit.

Kuusaldod
Selle kŠsklusega saad eksportida firma igakuised saldod - k›igi v›i valitud
kontode kohta. Saadud faili saad edasi tššdelda enamuse teksti- ja
tabeltšštlusprogrammidega. Ekspordile saad mŠŠrata perioodi, valida kontod
ja Objektid.
Ava Eksportide nimekiri ja tee topeltkl›ps real ÔKuusaldodÕ. Avaneb aken
ÔMŠŠra kuusaldode eksportÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille kohta soovid saldosid eksportida.
Eksportfailis luuakse perioodi iga kuu kohta omaette
veerg.
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Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

TŠida see vŠli, kui soovid eksportida vaid teatud kontode
saldod.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

TŠida see vŠli, kui soovid eksportida vaid teatud Objekti
kuusaldod. Kui Objekti ei ole mŠŠratud, eksporditakse
perioodi k›ik saldod.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Osuta [OK] ekspordi kŠivitamiseks. Avaneb dialoogiaken, milles saad
eksporditavale failile nime anda ning mŠŠrata, kuhu see salvestatakse.
Anna failile nimi. Osuta [Save] v›i vajuta Enterit.
Ekraanil nŠed ekspordi kulgemist. Ekspordi saad alati katkestada vajutades
Esc-klahvi (Windows) v›i ð-Punkt (Macintosh).
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Objektisaldod
See eksport on sarnane Saldoaruande ekspordile, kuid siin jagatakse iga
konto saldo Objektide viisi.

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille kohta eksporti soovid.
Kontod

Ctrl-Enter

Kontode
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

TŠida see vŠli, kui soovid eksporti kaasata vaid teatud
konto v›i kontode vahemiku.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

Vahemik

Alfabeetiline

TŠida see vŠli, kui soovid eksportida vaid teatud Objekti
saldod. Kui Objekti ei ole mŠŠratud, eksporditakse
perioodi k›ik saldod. Kui soovid iga konto kohta
eksportida Ÿldise saldo Objektidest s›ltumata, kasuta
Saldoaruande eksporti.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
Detailne
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Eksportfaili standardversioonis esitatakse nimekiri iga
Konto/Objekti kombinatsiooni saldodest kontode
jŠrjekorras. Need on mŠŠratud perioodi saldod. MŠrgi
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antud valik, kui soovid eksportfailis nŠha iga
Konto/Objekti kombinatsiooni kohta jŠrgmist
lisainformatsiooni: eelmiste aastate algsaldo, deebet- ja
kreeditkirjete kogusummad ning Ÿldist kogusummat
(algsaldo pluss perioodi saldo).
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Saldoaruanne
Saldoaruanne on kombinatsioon Bilansist ja Kasumiaruandest, milles nŠed
kontode saldosid, kuid mitte deebet- ja kreeditsummasid. Saldoaruande v›id
eksportida kogu aasta v›i valitud perioodi kohta. Saadud tekstifaili saad
edasiseks tšštlemiseks muude programmidega avada.
Vali ÔSaldoaruanneÕ eksportide nimekirjast. Avaneb aken ÔMŠŠra
saldoaruande eksportÕÑ

Periood

Ctrl-Enter

Aruannete perioodide seadistus,
†ldine moodul

Sisesta periood, mille kohta eksporti soovid.
Objekt

Ctrl-Enter

Objektide
register,
Finants/†ldine moodul

TŠida see vŠli, kui soovid eksportida vaid teatud Objekti
saldod. Kui Objekti ei ole mŠŠratud, eksporditakse
perioodi k›ik saldod. Kui soovid iga konto kohta
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eksportida saldod Objektide viisi, kasuta Objektisaldode
eksporti.
Kaasaarvatud simulatsioonid
MŠrgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka
simulatsioonkanded. Simulatsiooniridu Seisundiga Ô€ra
kasutaÕ v›i Ô†le kantudÕ ei kaasata.
VŠŠrtused

Kui kasutad topeltvaluutade sŸsteemi, saad vŠŠrtused
aruandesse tellida Ÿhes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v›i Eurodes.
Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade sŸsteemi, mŠrgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Osuta [OK] ekspordi kŠivitamiseks. Avaneb dialoogiaken, milles saad
eksporditavale failile nime anda ning mŠŠrata, kuhu see salvestatakse.
Anna failile nimi. Osuta [Save] v›i vajuta Enterit.
Ekraanil nŠed ekspordi kulgemist. Ekspordi saad alati katkestada vajutades
Esc-klahvi (Windows) v›i ð-Punkt (Macintosh).
Sule Eksportide aken sulgemisruudust, kui eksport on valmis.

SIE (Rootsi stand. Eksp./imp.)
Seda funktsiooni kasutatakse Rootsis standardformaadis
raamatupidamisandmete eksportimiseks muudesse sŸsteemidesse. LŠhemalt
kŸsi palun oma Hansa esindajalt.
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