
Finantsnäitajate ja käibemaksu aruande kirjelduste funktsioonid

Funktsioon Seletus

BALANCE Saldo
SALDO Saldo
CREDBALANCE Kreeditsaldo
KREDSALDO Kreeditsaldo
CREDRESULT Kreeditkäive
KREDRESULTAT Kreeditkäive
DEBBALANCE Deebetsaldo
DEBSALDO Deebetsaldo
DEBRESULT Deebetkäive
DEBRESULTAT Deebetkäive
KEY Summa(liidab eelnevaid ridu)
NYCKEL Summa(liidab eelnevaid ridu)
NEGBALANCE Miinussaldo(tekib aruandesse 
     siis kui kontol on miinussaldo)
NEGSALDO Miinussaldo(tekib aruandesse 
        siis kui kontol on miinussaldo)  
OBJRESULT Objektikäive
POSBALANCE Plussaldo(tekib aruandesse 

siis kui kontol on plussaldo)
POSSALDO Plussaldo(tekib aruandesse 

siis kui kontol on plussaldo)
RESULT Käive
RESULTAT Käive
VATBALANCE Käibemaksukoodisaldo
VATRESULT Käibemaksukoodikäive

FINANTSNÄITAJATE ARUANDE KIRJELDUSE NÄIDE ( alates 4.1 versioonist)

Kood Kommentaar Kirjeldus:

V Varad SALDO("1000:199999")
KR Käibemaksuvõlg KREDSALDO("2411")
D Käibemaksuettem DEBSALDO("2411")
KRK Põhivara müük KREDRESULTAT("1810")
DK Põhivara ost DEBRESULTAT("1810")
T Töötajate arv 43
K Käive -RESULTAT("300:399999")
X Käive / töötajate arv KEY("K")/KEY("T")
OBJ Objektikäive OBJRESULT("3000:39999","OBJEKT")
K M KM-ta müük -VATRESULT("3000:39999","2") 



KIRJELDUSE SELETUS:

SALDO("1000:199999") - väljastatakse aruandess antud kontovahemike kõikide kontode  
saldode  summa. Kui vahemikuna pole võimalik määratleda, siis saab kasutada üksikute 
kontode kogumiseks väljundisse ka “+” funktsiooni. Näiteks: SALDO(“100:199+1950”)

KREDSALDO(“2411”) - väljastatakse aruandesse antud konto kreedit saldo, kui see on 
olemas. Saab kasutada muidugi ka kontovahemiku puhul. Analoogselt käitub DEBSALDO.

KREDRESULTAT(“1810”) - väljastatakse aruandesse antud konto kreeditkäive kui see on 
olemas. Saab kasutada ka kontovahemiku puhul. Analoogselt käitub DEBRESULTAT

43 - antud juhul siis töötajate arv. Võib olla suvaline arv, midas kasutatakse mõnel teisel real 
kordajana.

-RESULTAT(“3000:399999”) - väljastatakse aruandesse antud kontovahemike kõikide 
kontode käivete summa. Kui vahemikku pole võimalik määratlseda, siis saab kasutada 
üksikute kontode kogumiseks väljundisse ka “+” funktsiooni. Näiteks: -
RESULTAT(“300:399+3950”). Miinusmärk rea ees võimaldab näidata käivet aruandesse 
positiivse suurusenda, sest realisatsioon ise on juba negatiivne suurus.

KEY(“K”)/KEY(“T”)- väljastatakse aruandess eelnevatel (st tabelis ülalpool olevate) ridadel 
välja arvutatud suurustega tehtavad operatsioonid. Konkreetdel juhul võetakse jagatavaks ride 
koodiga “K”, seega rida, kus võtsime kokku käibe ja jagatakse real “T” oleva väärtusega, 
milleks antud juhul oli töötajate arv. Teheteks võivad olla veel korrutamine, liitmine, 
lahutamine.

OBJRESULT(“3000:39999”,”OBJEKT”) - väljastatalse aruandesse antud objekti käive 
kontovahemikus 3000:39999. Seega tuuakse välja selle objekti realisatsioon.

VATRESULT(“3000:39999”,”2”) - väljastatakse aruandesse antud KM-koodi (kood 2) käive 
kontovahemikus 3000:39999. Seega tuuakse välja käibemaksu vaba realisatsiooni käive.

Kõikide ülejäänud funktsioonide tööpõhimõte on analoogne näites toodule.


