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Valuutad
Hansas v�id iga toimingu registreerida Valuutas. Valuutade ja erinevate
kuup�evade Valuutakursside jaoks on spetsiaalsed registrid. Igale Hankijale
ja/v�i Kliendile saad m��rata vaikimisi kasutatava Valuuta: milles neile
tavaliselt Arved esitatakse v�i milles nemad oma Arved esitavad. Kui
koostatakse M��gi- v�i Ostuarve, konverteerib Hansa summad automaatselt
kohalikku v��ringusse ning koostab vastavad finantskanded. M��gi- ja
ostuv�lgnevusi saad j�lgida m�lemas Valuutas.

Konverteerimiseks on kaks meetodit. V�id kasutada �ksk�ik kumba neist v�i
kombineerida m�lemaid. Esimene meetod on lihtne konverteerimine
v�lisvaluutast kohalikku Valuutasse, mida kasutatakse enamuse tehingute
puhul kogu maailmas riikides, kes ei ole Euroopa Liidu (EL) liikmed ning ei
kauple EL riikidega.

Teine meetod on topeltvaluutade s�steem, mida kasutatakse tehingute puhul,
milles v�hemalt �ks osapool asub EL riigis, kus on kasutusel Euro. Siin
peavad k�ik tehingud kajastuma nii kohalikus Valuutas kui Eurodes. Otsene
konverteerimine �hest EL Valuutast teise v�i mitte-EL Valuutasse ei ole
lubatud: kohalik Valuuta konverteeritakse k�igepealt Eurodesse ning seej�rel
v�lisvaluutasse. K�esolevas juhendis nimetatakse sellist Valuutade
konverteerimist topeltvaluutade s�steemiks. Juhendi koostamise hetkel ei
olnud kolm EL liiget (Taani, Rootsi ja Suurbritannia) Eurot kasutusele
v�tnud: terminit ÔELÕ kasutatakse viitamaks riikidele, kus Euro on kasutusel.

Topeltvaluutade s�steem v�ib olla sobiv ka firmadele, kellel on kontorid
kahes erinevas riigis, mis peavad esitama aruandlust m�lemas Valuutas ning
firmadele, kes tegutsevad riikides, kus on k�ibel veel teine Valuuta (tavaliselt
on selleks USD) lisaks rahvuslikule Valuutale.

Lihtne konverteerimine

Hansa kasutajad, kes ei ole EL liikmed ning kellel ei ole Kliente ega
Hankijaid EL liikmesriikides peaksid kasutama lihtsat konverteerimist. Selle
s�steemi seadistamiseks toimi j�rgmiseltÑ

1. Sisesta firmas kasutatavad Valuutad �ldise mooduli Valuutade registrisse.

2. Sisesta kohaliku- ja v�lisvaluutade vahelised vahetuskursid �ldise
mooduli Valuutakursside registrisse.
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3. Seadistuse ÔLausendamine M/RÕ 2. osal m��ra kontod, mida kasutatakse
kursivahedest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks. Samuti
m��ra Kursi �mardamise ja Pangakulu kontod.

4. Toimi samuti seadistuses ÔLausendamine O/RÕ.

Neid seadistusi on hiljem l�hemalt kirjeldatud.

Topeltvaluutade s�steem

Hansa kasutajad, kes on EL liikmed ning kellel on Kliendid v�i Hankijad EL
liikmesriikides peaksid kasutama topeltvaluutade s�steemi. Selle s�steemi
seadistamiseks toimi j�rgmiseltÑ

1. Sisesta firmas kasutatavad Valuutad �ldise mooduli Valuutade registrisse.

2. Kirjelda kaks Baasvaluutat (nt kohalik Valuuta ja Euro v�i USD) �ldise
mooduli Baasvaluutade seadistuses.

3. Kirjelda Baasvaluutade vaheline kurss �ldise mooduli seadistuses
ÔBaasvaluuta kursidÕ.

4. Kirjelda Baasvaluutade ja v�lisvaluutade vahelised kursid �ldise mooduli
Valuutakursside registris. EL liikmed peavad sisestama vaid
v�lisvaluutade ja Euro vahelised kursid. Teised sisestavad kohaliku
Valuuta ja muude mitte-EL Valuutade ning EL Valuutade ja Euro
vahelised kursid. Kunagi ei sisestata kohaliku Valuuta ja m�ne EL riigi
Valuuta ega kohaliku Valuuta ja Euro vahelist kurssi.

5. Seadistuse ÔLausendamine M/RÕ 2. osal m��ra kontod, mida kasutatakse
kursivahedest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks. Samuti
m��ra Kursi �mardamise ja Pangakulu kontod.

6. Toimi samuti seadistuses ÔLausendamine O/RÕ.

Neid seadistusi on hiljem l�hemalt kirjeldatud.
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Valuutad ja vahetuskursid

Valuutad

Sinu Klientide ja Hankijate poolt kasutatavad erinevad Valuutad
registreeritakse �ldises moodulis Valuutade registris. Seda tuleb teha k�igil,
kes kasutavad erinevaid Valuutasid. Valuutade registri avamiseks ava kaust
[Valuutad] �ldises moodulis. Avaneb aken ÔValuutad: VaataÕÑ

Selles aknas n�ed juba registreeritud Valuutasid. Uue Valuuta lisamiseks
osuta [Uus]. Avaneb aken ÔValuuta: UusÕÑ
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P�is

Kood Valuuta kood.

Nimetus  Valuuta nimetus.

�mardamine Sellel v�ljal m��ratakse iga Valuuta �mardamise reeglid.
Siin m��ratud reegleid arvestatakse enne �ldise mooduli
�mardamise seadistuses paika pandud reegleid. Koode
kasutatakse j�rgmiseltÑ

2 Kogusumma �mardatakse kaks kohta peale koma.

1 Kogusumma �mardatakse �ks koht peale koma.

0 Kogusumma �mardatakse �les- v�i allapoole
l�hima t�isarvuni.

- 1 Kogusumma �mardatakse �les- v�i allapoole
l�hima k�mneni.

- 2 L�hima sajani É jne.

Kui Arve kinnitatakse, kantakse �mardatud summa
seadistuses ÔLausendamine M/RÕ m��ratud �mardamise
kontole.

�mardamine rea summadele

�lalkirjeldatud �mardamise reeglid kehtivad Arvete,
Tellimuste ja Pakkumiste kogusummadele. M�rgi see
valik, kui soovid, et need kehtiksid ka reasummadele.
Reeglid kehtivad ka Ostutellimustele.

�mardamine KM-le

M�rgi see valik, kui soovid, et �mardamise reeglid
kehtiksid ka Arvete, Tellimuste ja Pakkumiste KM
summadele. Reeglid kehtivad ka Ostuarvete ja
Ostutellimuste KM summadele.

Osa 1

Vaikimisi Neile kolmele v�ljale sisestatakse kursid, mida pakutakse
Valuutakursside sisestamisel automaatselt. Kursid
esitatakse suhtena, nagu n�idatud pildil. Kui nt 17 �hikut
v�lisvaluutat vastab 1 �hikule kohalikule Valuutale,
sisesta Valuuta v�ljale Ò17Ó ja Baasvaluuta 1 v�ljale Ò1Ó.
Summad saad sisestada kuni kuus kohta peale koma.



Hansa Financials

6

Lihtsa konverteerimise puhul sisestatakse suhe kasutades
ainult Valuuta ja Baasvaluuta 1 v�lju. topeltvaluutade
s�steemi puhul, kus ei kohalik ega v�lisvaluuta ole Euro
s�steemis, sisestatakse suhe kasutades v�lju ÔValuutaÕ ja
ÔBaasvaluuta 1Õ v�i ÔBaasvaluuta 2Õ s�ltuvalt sellest,
kumb on Sinu kohalik Valuuta. Kui nii kohalik kui
Baasvaluutad v�i �ks neist on Euro s�steemis, kasuta
Valuuta v�lja ja Baasvaluuta 1 v�i Baasvaluuta 2 v�lja
s�ltuvalt sellest, kumb on Euro. Baasvaluutad
kirjeldatakse Baasvaluutade seadistuses.

Pea meeles, kui Valuuta on seotud Euroga, n�evad
Euroopa Rahaliidu (EMU) m��rused ette, et Valuuta
kurss tuleb n�idata �he Euro suhtes.

Min, Maks Samuti v�id sisestada minimaalse ja maksimaalse kursi
v�lisvaluuta ja �he v�i m�lema Baasvaluuta vahel.
Hansa ei luba Valuutakursside registrisse (kirjeldatud
edaspidi) sisestada kurssi, mis langeb siin m��ratud
piiridest v�ljapoole.

Osa 2

�ra luba baasvaluuta/v�lisvaluuta kursside muutust registrites

Kui kasutad Valuutasid Arvetel v�i Kannetel, v�id
konkreetsel dokumendil Baasvaluutade vahelist ja/v�i
Baasvaluuta ja v�lisvaluuta vahelist kurssi muuta. Need
muudatused kehtivad vaid sellel dokumendil. Kui Sa ei
soovi, et sellised muudatused oleksid v�imalikud, m�rgi
antud valikud.

EMU liige Laekumise v�i Tasumise sisestamisel v�idakse Arvet
k�sitleda t�ielikult tasutuna ehkki saadud v�i tasutud
summa erineb pisut Arve summast. Erinevus kantakse
�mardamise v�i Mahakandmiste kontole. Vastavalt
EMU n�uetele kasutatakse erinevaid �mardamise ja
Mahakandmise kontosid olenevalt sellest, kas Valuuta on
EMU liige v�i mitte.

�mardamise kontosid kasutatakse, kui Laekumine v�i
Tasumine on samas Valuutas mis Arve. Kui see Valuuta
on EMU liige, kasutatakse EMU kursi �mardamise
kontot, muudel juhtudel kasutatakse Kursi �mardamise
kontot. Need kontod m��ratakse seadistustes
ÔLausendamine M/RÕ ja ÔLausendamine O/RÕ.
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Mahakandmiste kontosid kasutatakse kui Saadud v�i
Saadetud summa on Arve summast erinev. Kui Saadud
v�i Saadetud Valuuta on EMU liige, kasutatakse EMU
kursi mahakandmise kontot, muudel juhtudel kasutatakse
Mahakandmiste kontot. Need kontod m��ratakse samuti
seadistustes ÔLausendamine M/R ja ÔLausendamine O/RÕ.

Kp. Kuup�ev, mil Valuuta Euro s�steemiga liitus.

Osa 3

�mardamise limiit, Mahakandmise limiit

Sisestades Laekumisi ja Tasumisi v�idakse Arvet
k�sitleda t�ielikult tasutuna, kui ka saadud summa pisut
Arve summast erineb eeldusel et erinevus j��b lubatud
piiridesse. Need piirid m��ratakse siin.

Kui nt �mardamise limiit on 0.50 ja Arve tasutakse
0.35 v�rra Arve summast v�iksemas summas, kantakse
see 0.35 maha (Mahakandmiste kontole) ning Arvet
k�sitletakse t�ielikult tasutuna. Kui aga Arve tasutakse
0.65 v�rra v�iksemas summas, j��b see summa �les.

�mardamise limiiti kasutatakse, kui Laekumine v�i
Tasumine on samas Valuutas mis Arve.

Mahakandmise limiiti kasutatakse, kui Saadud v�i
Saadetud Valuuta on Arve Valuutast erinev.
Mahakandmine koostatakse, kui Arve tasumata summa
Arve Valuutas on v�iksem kui Mahakandmise limiit.

M�lemal juhul peab siia sisestatud summa olema samas
Valuutas, mille kaardiga on tegu.

Olenevalt sellest, kas Valuuta on EMU liige (vt.
eespool), kantakse �mardamised Kursi �mardamise v�i
EMU kursi �mardamise kontole ning mahakandmised
Mahakandmiste v�i EMU kursi mahakandmise kontole,
mis m��ratakse seadistuste ÔLausendamine M/RÕ ja
ÔLausendamine O/RÕ 2. osal.
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Osa 4

Summad s�nadega

Sisesta siia Valuuta nimetus nagu Sa seda dokumentide
v�ljatr�kkidel n�ha soovid. Summa s�nadega (2-4) ja (5-)
v�lju kasutatakse nt vene ja leedu keele jaoks, kus on
mitu mitmuse vormi. L�hemalt loe seadistust ÔSummad
s�nadegaÕ k�sitlevast osast �ldise mooduli peat�kis
juhendi 1. raamatus.

Peenraha nimetus

Peenrahaks on nt sendid, pennid, santiimid, jne. Sisesta
siia peenraha nimetus nagu Sa seda dokumentide
v�ljatr�kkidel n�ha soovid. Peenraha s�nadega (2-4) ja (5-
) v�lju kasutatakse nt vene ja leedu keele jaoks, kus on
mitu mitmuse vormi.

Sugu Neid valikuid kasutatakse keelte puhul, kus on mitu
grammatilist sugu: m��ra sugu Summa s�nadega ja
Peenraha nimetuse jaoks.

�ldise mooduli seadistuses ÔSummad s�nadegaÕ on tabel,
kuhu saad sisestada s�nadega numbrid 1-99. Sellel tabelil
on kaks tulpa: meessoost ja naissoost s�nade jaoks.
Valik tehakse vastavalt siin m��ratud soole.

Kui Valuuta on sisestatud, osuta [OK] kaardi salvestamiseks. Kui Sa ei soovi
muudatusi salvestada, sule aken sulgemisruudust.
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Baasvaluuta

Seda �ldise mooduli seadistust kasutatakse enamasti ainult topeltvaluutade
s�steemi puhul, ehkki seda v�ib kasutada ka lihtsa konverteerimise puhul
vaikimisi kasutatava Valuuta m��ramiseks.

Peale Valuutade sisestamist Valuutade registrisse (kirjeldatud eespool) pead
m��rama, milliseid neist k�sitletakse Baasvaluutadena. Tavaliselt on nendeks
kohalik Valuuta ja Euro v�i USA dollar. Seej�rel tuleb sisestada
Baasvaluutade vaheline kurss seadistuses ÔBaasvaluuta kursidÕ (kirjeldatud
j�rgmises l�igus). Euro reeglid n�uavad, et k�ik toimingud oleksid kajastatud
m�lemas Baasvaluutas.

Tee seadistuste nimekirjas topeltkl�ps real ÔBaasvaluutaÕ. Avaneb aken
ÔBaasvaluuta: VaataÕÑ

Pildil on kohalik Valuuta (EEK) Baasvaluuta 1 ja Euro Baasvaluuta 2. Kui
Baasvaluuta 1 ja 2 v�ljad on t�idetud, kasutab Hansa topeltvaluutade
s�steemi, muul juhul toimub tavaline konverteerimine.

Eelistatud Baasvaluutat kasutatakse alati, kui Kliendi v�i Hankija kaardil ei
ole Valuutat m�rgitud ning tavaliselt on selleks kohalik Valuuta. Sellel v�ljal
v�id vaikimisi kasutatava Valuuta m��rata ka lihtsa konverteerimise puhul (st
kui v�ljad Baasvaluuta 1 ja 2 on t�hjad).

K�igil kolmel v�ljal v�id kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni, et
v�ltida vigu valuutakoodide sisestamisel.

Turvaseadistustega saad keelata Valuutakursside sisestamise �ksk�ik kumma
Baasvaluuta suhtes. EL liikmetel on soovitav keelata kursid selle Baasvaluuta
suhtes, mis t�histab kohalikku Valuutat, et ei sisestataks kogemata
v�lisvaluuta ja kohaliku Valuuta vahelisi kursse (konverteerimine peab
toimuma l�bi Euro). Need kasutajad, kes ei ole EL liikmed, peaksid m�lemad
valikud m�rkimata j�tma, et oleks v�imalik sisestada mitte-EL Valuutade ja
kohaliku Valuuta vahelisi kursse ning samuti EL Valuutade ja Euro vahelisi
kursse.
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Osuta [OK] muudatuste salvestamiseks. Kui Sa ei soovi muudatusi
salvestada, sule aken sulgemisruudust.

Baasvaluuta kursid

Seda �ldise mooduli seadistust kasutatakse ainult topeltvaluutade s�steemi
puhul. Kui oled sisestanud Valuutad Valuutade registrisse ning m��ranud
Baasvaluutad, tuleb sisestada nende kahe vaheline kurss.

Kui nende Valuutade vahel on fikseeritud kurss, tuleb sisestada see kurss vaid
�ks kord. Kui see kurss aga muutub, tuleb iga kord sisestada ka uus kaart,
mitte muuta olemasolevat. Sellega tagad toimingute korrektse ajaloo
aruandluse jaoks.

Selles seadistuses sisestatakse ainult kahe Baasvaluuta vaheline kurss. K�ik
muud kursid salvestatakse Valuutakursside registris �ldises moodulis.

Topeltkl�ps real ÔBaasvaluuta kursidÕ avab akna ÔBaasvaluuta kursid: SirviÕ,
milles n�ed juba sisestatud kursse. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks v�i
vali kaart, millesarnast soovid sisestada ja osuta [Koopia].

Avaneb aken ÔBaasvaluuta kurss: UusÕ, mis on t�hi, kui osutasid [Uus] v�i
koopia kaardist, mida kopeerisid. Koopiale antakse hetke kuup�ev.

Kp. Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Varaseim kuup�ev, mil kurss kehtib.

Vaikimisi kasutatakse k�ige viimase kuup�evaga kurssi.

Baasvaluuta 1, Baasvaluuta 2

Neil kahel v�ljal n�idatakse Baasvaluutade vaheline
kurss. Pildil vastab 15.647 �hikule Baasvaluutale 1
(EEK) �ks �hik Baasvaluutat 2 (Euro). Pea meeles, kui
�ks Baasvaluuta on Euro, peab kurss n�itama, mitu
�hikut kohalikku Valuutat vastab �hele Eurole.
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Kui kurss muutub, koosta alati
uus kaart Baasvaluuta kursside
seadistusse. �ra muuda
olemasolevat kaarti.

Valuutakursid

�ldise mooduli Valuutakursside registrisse sisestatakse v�lisvaluutade ja
kohaliku Valuuta vahelised kursid. Kui kasutad topeltvaluutade s�steemi,
v�id v�lisvaluuta kursi sisestada �ksk�ik kumma Baasvaluuta suhtes (kui aga
kohalik Valuuta v�i v�lisvaluuta on EL Valuutad, tuleb v�lisvaluuta kurss
sisestada Euro suhtes). Alati kui kurss muutub, tuleb registrisse sisestada uus
kaart, mitte muuta olemasolevat. Sellega tagad toimingute korrektse ajaloo
aruandluse jaoks.

Selles registris registreeritakse k�ik Valuutakursid peale kahe Baasvaluuta
vahelise kursi. Need sisestatakse Baasvaluuta kursside seadistuses.

Ava kaust [Valuutakursid] (v�i vali ÔValuutakursidÕ Registrid-men��st).
Avaneb aken ÔValuutakursid: SirviÕ, milles n�ed juba sisestatud
Valuutakursse. Osuta [Uus] uue kaardi sisestamiseks v�i vali olemasolev
kurss, millesarnast soovid sisestada ja tee sellest koopia osutades [Koopia].

Avaneb aken ÔValuutakurss: UusÕ, mis on t�hi, kui osutasid [Uus] v�i
koopia kaardist, mida kopeerisid. Koopiale antakse hetke kuup�ev.

Valuuta Ctrl-Enter Valuutade register, �ldine
moodul

Sisesta Valuuta kood.

Kp. Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Varaseim kuup�ev, mil Valuutakurss kehtib.

Vaikimisi kasutatakse k�ige viimase kuup�evaga kurssi.

!
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Aruannete tellimisel saad valida, kas summad
konverteeritakse hetke kursiga v�i toimingu p�eva
kursiga.

Kui kurss muutub, koosta alati
uus kaart Valuutakursside
registrisse. �ra muuda
olemasolevat kaarti.

Kurss Sisesta kurss suhtena. Pildil vastab �hele �hikule
v�lisvaluutale 0,09 �hikut Baasvaluutat 1. Sisestada saad
kuni kuus komakohta. Kui Valuutakurss sisestatakse
Euro suhtes, tuleb n�idata, mitu �hikut v�lisvaluutat
vastab �hele Eurole.

Kui kasutatakse lihtsat konverteerimist, tuleb
Valuutakursi kaardil kasutada ainult Kursi ja Baasvaluuta
1 v�lju. EL liikmed peavad teiste EL Valuutade kursse
n�itama ainult Euro suhtes (mitte kohaliku Valuuta
suhtes). Siin kasutatakse Eurot t�histava Baasvaluuta
v�lja.

Iga Valuuta puhul saad kasutada vaikimisi pakutavat
kurssi ning m��rata minimaalse ja maksimaalse kursi.
Seda saad teha Valuuta kaardi 1. osal.

Valuutakursside aruandlus

Teatud kuup�eva Valuutakursside kohta on v�imalik tellida aruanne. Vali
�ldises moodulis File-men��st ÔAruandedÕ v�i ava kaust [Aruanded]
P�hiaknas. Tee topeltkl�ps real ÔValuutakursidÕ. Avaneb aken ÔM��ra
valuutakursidÕÑ

Sisesta kuup�ev, mille Valuutakursse soovid aruandes n�ha, ning osuta [OK].

!
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�leminek uuemale Hansa versioonile
Topeltvaluutade s�steem on Hansas alates versioonist 3.4. Kui kasutasid
m�nd Hansa varasemat versiooni ning soovid n��d kasutada topeltvaluutade
s�steemi, toimi registrite uuendamiseks j�rgmiseltÑ

1. Uuenda Hansa versioon. Juhised selleks leiad l�igust Ô�leminek uuemale
Hansa versioonileÕ juhendi 1. raamatus.

2. Tee andmebaasist tekstikoopia nagu tavaliselt.

3. J�lgi, et Valuutade registris oleksid olemas k�ik vajalikud Valuutad, ka
Euro. T�ida ka Baasvaluuta ja Baasvaluuta kursside seadistused.
Baasvaluutaks 1 m�rgi kohalik Valuuta ja Baasvaluutaks 2 Euro, kuna
k�ik toimingud, millel ei ole Valuutat m�rgitud toimuvad Baasvaluutas
1. Baasvaluuta kursside seadistuses on seda parem, mida rohkemate
kuup�evade kohta on kursid sisestatud. Kui v�imalik, sisesta kahe
Baasvaluuta vaheline kurss ka kuup�evaks, mil registreeriti andmebaasi
esimene toiming, sest muidu ei ole v�imalik v�rrelda vanu andmeid
uutega Baasvaluutas 2.

Uuemale versioonile �leminekul
peaks Eelistatud Baasvaluuta
v�li olema t�hi v�i sama mis
Baasvaluuta 1. Kui see nii e i
ole, antakse Valuutata
registreeritud toimingutele vale
Valuuta.

L�puks vaata, kas Finantsis Kursivahede seadistuses on m��ratud
Kursikasumi ja -kahjumi kontod ning kontrolli, kas need ka
Kontoplaanis eksisteerivad. Neid kontosid kasutatakse registreeritud
Kannete tasakaalustamiseks nii Baasvaluutas 2 kui ka kohalikus
(Baasvaluuta 1) ja v�lisvaluutas, kui vaja.

4. Toimi nagu kirjeldatud punktis 3 k�igi Ettev�tete puhul.

5. Tee andmebaasist tekstikoopia.

6. Loo uus andmebaas, milles on vaid �ks Ettev�te.

!
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7. M�rgi �ldise mooduli seadistuses ÔKonverteerimine - MasterÕ valik
ÔKonverteeri k�ik registrid topelt baasvaluutaleÕ.

8. Impordi tekstikoopia nagu tavaliselt.

�leminekul j�lgitakse ka, et Kanded oleksid tasakaalus m�lemas
Baasvaluutas v�ljendatuna. Pildil n�ed Arvest koostatud Kande B osa.
Baasvaluuta 1 on kohalik Valuuta ja Baasvaluuta 2 on Euro.
Kursikasumi kontole on tehtud tasakaalustav kirje tagamaks, et Kanne
oleks tasakaalus ka Eurodes.

Arvuta kanded �mber

Kui oled toiminud vastavalt eespool kirjeldatud juhistele ning leiad, et
m�nedel Kannetel ei ole Valuutat v�i Kurssi, saad need vead lihtsalt
parandada. Nii v�ib juhtuda, kui Valuutade, Valuutakursside v�i Baasvaluuta
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kursside sisestamisel on midagi ununenud v�i kui on hiljem imporditud
Kandeid, millel ei ole Valuutat m�rgitud.

Toimi j�rgmiseltÑ

1. Kontrolli, et puuduv Valuuta, Baasvaluuta kurss v�i Valuutakurss oleks
n��d sisestatud.

2. Mine Finants-moodulisse ja vali hooldusfunktsioon ÔArvuta kanded
�mberÕ. Avaneb j�rgmine akenÑ

3. Sisesta periood, mis h�lmaks k�ik Kanded, mis vajavad �mberarvutamist
ning m�rgi valik ÔArvuta puuduvad valuutasummad ja kursidÕ. Kui see
valik on m�rkimata, ei arvutata Kandeid �mber.

4. Osuta [OK]. Kanded arvutatakse �mber ning ekraanil on taas
hooldusfunktsioonide nimekiri.

�ra kasuta seda funktsiooni
enne, kui oled oma andmebaasi
topeltvaluutade s�steemile �le
viinud.

Baasvaluutade vahetamine

Kui �leminekuperiood, mille k�igus EL riikide kohalikud Valuutad Euroga
asenduvad l�bi saab, tuleb liigutada Euro Baasvaluuta 2 kohalt Baasvaluutaks
1. Selleks toimi j�rgmiseltÑ

1. Tee andmebaasist tekstikoopia nagu tavaliselt.

2. Vaheta Baasvaluutad �ldise mooduli seadistuses ÔBaasvaluutaÕ nii et Euro
oleks n��d Baasvaluuta 1. Samuti tuleb muuta Eelistatud Baasvaluuta.

!
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3. Baasvaluuta kursside seadistuses vaheta k�ik kursid nii et numbrid, mis
enne olid v�ljal ÔBaasvaluuta 1Õ oleksid n��d v�ljal ÔBaasvaluuta 2Õ. Nt
kurss 2.204:1 peaks n��d olema 1:2.204.

4. Kontrolli, et seadistuse ÔLausendamine M/RÕ 2. osal oleks m�rgitud
Baasvaluuta �mardamise konto ning et see konto eksisteeriks ka
Kontoplaanis. Seda kasutatakse Kannete tasakaalustamiseks m�lemas
Baasvaluutas.

5. Toimi nagu kirjeldatud punktides 2, 3 ja 4 k�igi Ettev�tete puhul.

6. Tee andmebaasist tekstikoopia.

7. Loo uus andmebaas, milles on vaid �ks Ettev�te.

8. �ldise mooduli seadistuses ÔKonverteerimine - MasterÕ m�rgi valik
ÔVaheta Baasvaluuta 1 ja Baasvaluuta 2Õ.

9. Impordi tekstikoopia nagu tavaliselt.
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Lausendamine
Vajadusel saad konverteerimisest tulenevad vahed kanda omaette Kursikasumi
ja -kahjumi kontodele. Ostu- ja m��gitehingute jaoks saad kasutada erinevaid
Kursikasumi ja -kahjumi kontosid. Kui soovid lihtsamat kontode struktuuri,
v�id selleks kasutada �ht ainsat kontot.

Esmalt veendu, et kasutatavad kontod oleksid olemas ka Kontoplaanis
(Kontode registri kohta loe palun �ldise mooduli peat�kist juhendi 1.
raamatus). Seej�rel kirjelda, millist kontot mingil puhul kasutatakse. Seda
saad teha seadistuste ÔLausendamine M/RÕ ja ÔLausendamine O/RÕ 2. osal.

J�rgnevalt kirjeldame pildil olevaid kontosid. M��gi- ja Ostureskontro
toimingute jaoks on enamasti v�imalik seadistada erinevad kontod.

Mahakandmised, Kursi �mardamine, EMU kursi �mardamine,
EMU kursi mahakandmine

Neid kontosid kasutatakse, kui Arvet tuleb k�sitleda
t�ielikult tasutuna, kui ka saadud summa pisut Arve
summast erineb eeldusel, et erinevus j��b lubatud
piiridesse. See erinevus kantakse �hele neist kontodest
j�rgmistel alustelÑ

Mahakandmised kui Saadud v�i Saadetud Valuuta erineb Arve
Valuutast ja see ei ole EMU liige;

Kursi �mardamine

kui Saadud v�i Saadetud Valuuta on sama mis
Arve Valuuta ja see ei ole EMU liige;

EMU kursi �mardamine

kui Saadud v�i Saadetud Valuuta on sama mis
Arve Valuuta ja see on EMU liige;
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EMU kursi mahakandmine

kui Saadud v�i Saadetud Valuuta erineb Arve
Valuutast ja see on EMU liige.

Palun vaata Valuuta kaardi 2. ja 3. osa kirjeldust
eelmisest l�igust.

Kui erinevus on tingitud kursimuutusest, ei kanta seda
neile kontodele vaid Kursikasumi v�i -kahjumi kontole
(kirjeldatud edaspidi).

Mahakandmiste kontot seadistusest ÔLausendamine M/RÕ
kasutatakse ka lootusetute v�lgade mahakandmisel
Laekumise Spetsiaal-men�� k�sklusega ÔUus
mahakandmineÕ ja hooldusfunktsiooniga ÔLootusetud
arved (mahakandmine)Õ.

Baasvaluuta �mardamine

Topeltvaluutade s�steemis peavad k�ik Kanded olema
v�ljendatud ning tasakaalus m�lemas Baasvaluutas.
Selleks kasutatakse siia sisestatud kontot. Tavaliselt
kasutatakse seda ainult Baasvaluuta 2 summade jaoks.

See konto sisestatakse ainult seadistuses ÔLausendamine
M/RÕ ning seda kasutatakse k�igi Kannete puhul.

Kursikasum, Kursikahjum

On v�imalik, et Valuutakurss muutub enne, kui esitatud
v�i saadud Arve tasutakse. Sellisel juhul ei ole tasutav
summa enam sama mis Arve summa. Sellised erinevused
kantakse �hele neist kontodest s�ltuvalt sellest, kas
tegemist on kasumi v�i kahjumiga.

Kontrolli, et kasutatavad kontod
oleksid olemas ka Kontoplaanis.!
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Kliendid ja Hankijad
Kui kasutad Valuutasid, saad igale v�liskliendile v�i -hankijale m��rata tema
puhul kasutatava Valuuta. Seda saad teha Kliendi v�i Hankija kaardi 4. osal.
Valuuta valimisel v�id kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni.

Kui see on tehtud, sisestuvad vastav Valuuta ja kurss Arvele, Laekumisele,
Tellimusele, Ostuarvele jne kohe, kui oled valinud Kliendi v�i Hankija.
Klientide puhul saad vaikimisi sisestunud Valuutat muuta. Samuti v�id
vajadusel muuta konkreetsel dokumendil Valuutakurssi, ehkki see ei ole
soovitatav. Kui soovid teatud Valuuta puhul selliseid muudatusi �ra keelata,
m�rgi valik Ô�ra luba baasvaluuta kursside muutust registritesÕ ja/v�i Ô�ra
luba v�lisvaluuta kursside muutust registritesÕ selle Valuuta kaardil.

Hankijate puhul, kellele tuleb registreerida toiminguid erinevates Valuutades,
j�ta Valuuta Hankija kaardil m��ramata. Nii saad kasutada �ksk�ik millist
Valuutat. Vaikimisi pakutakse Baasvaluuta seadistuses m��ratud Eelistatud
Baasvaluutat.

Ka Klientide ja Hankijate puhul, kellega arveldatakse kohalikus Valuutas, j�ta
Valuuta m��ramata. Ka siin pakutakse vaikimisi Eelistatud Baasvaluutat.
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Toimingute sisestamine

Arved

Lihtne konverteerimine

Kui sisestad Arvet Kliendile, kellele on m��ratud Valuuta, sisestuvad nii
Valuuta kui kursid Kliendi valimisel automaatselt. Valuuta v�etakse Kliendi
kaardi 4. osalt v�i Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta).
Vajadusel saad seda muuta.

Kursse n�ed Arve 3. osalÑ

Lihtsa konverteerimise s�steemi puhul kasutatakse ainult Kursi v�lja ja
parempoolset Baasvaluuta 1 v�lja, millel n�idatakse v�lis- ja kohaliku
Valuuta vaheline kurss. Alltoodud n�ites on kohalikuks Valuutaks EEK ning
v�lisvaluutaks l�ti latt. 1 LAT-ile vastab 28.30 EEK.
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Topeltvaluutade s�steem

Kui sisestad Arvet Kliendile, kellele on m��ratud Valuuta, sisestuvad nii
Valuuta kui kursid Kliendi valimisel automaatselt. Valuuta v�etakse Kliendi
kaardi 4. osalt v�i Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta).
Vajadusel saad seda muuta.

Kursse n�ed Arve 3. osalÑ

�laltoodud n�ites on Arve koostatud FIM-ides. Baasvaluuta 1 on kohalik
Valuuta (EEK) ja Baasvaluuta 2 on Euro. Vasakpoolsed v�ljad n�itavad kahe
Baasvaluuta vahelist kurssi (v�etakse viimane sisestus Baasvaluuta kursside
seadistusest). Parempoolsed v�ljad n�itavad v�lisvaluuta ja Baasvaluuta 2
vahelist kurssi (v�etakse viimane sisestus Valuutakursside registrist). Pildil
n�ed kaheastmelist Valuutade konversiooni, mida kasutatakse kahe EL maa
vaheliste tehingute puhul: parempoolsetel v�ljadel n�ed, et 5.8 FIM-i vastab
�hele Eurole (Baasvaluuta 2), vasakpoolsetel v�ljadel n�ed, et �hele Eurole
vastab 15.647 EEK (Baasvaluuta 1), siit tuleneb FIM-i ja EEK-i vaheline
kurss.
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M�lemad s�steemid

Kui sisestad Arvele Artikleid, konverteeritakse nende hinnad kohalikust
Valuutast v�lisvaluutasse vastavalt Arve 3. osal toodud kurssidele. Kui
soovid, v�id neid kursse muuta (kui Valuuta kaardil ei ole kehtestatud
vastavaid keelde), aga pea meeles, et seda tuleb teha enne Artiklite sisestamist
Arvele ning sellised muudatused kehtivad ainult sellel konkreetsel Arvel. Kui
Valuutakurss on muutunud, pead minema �ldisesse moodulisse ning
sisestama vajaliku kursi enne Arvete sisestamist.

V�ljal ÔBaasÕ n�ed Arve summat kohalikus Valuutas (koos KM-ga).

V�ljal ÔKOKKUÕ �mardatakse summa vastavalt Valuuta kaardil paika pandud
�mardamise reeglitele.

Kui k�ik Artiklid on Arvele sisestatud ning avastad, et oled kasutanud valet
Valuutat v�i kurssi, ei ole vaja k�ike otsast alata. Muuda Valuuta v�i kurss
nagu vaja ja vali Spetsiaal-men��st k�sklus ÔArvuta �mber hinnakirja
ArtiklidÕ. Sellega muudetakse k�igi Artiklite hinnad Arvel.

Arvete kopeerimine

Kui teed Arvest koopia ning vahepeal on Arvel kasutatud Valuuta kurss
muutunud, n�ed uue Arve 3. osal hetkel kehtivat kurssi. Sellegipoolest ei
muudeta Artiklite hindu vastavalt. See on �ige, kui kopeerimise eesm�rk on
Kreeditarve koostamine. Kuid muul juhul tuleb kasutada Spetsiaal-men��
k�sklust ÔArvuta �mber hinnakirja artiklidÕ.

M��gitellimused

Valuutatellimused sisestatakse sarnaselt eespool kirjeldatud valuutaarvetele.

Ostuarved

 Kui sisestad Ostuarvet Hankijale, kellele on m��ratud Valuuta, sisestuvad nii
Valuuta kui kursid Hankija valimisel automaatselt. Valuuta v�etakse Hankija
kaardi 4. osalt v�i Baasvaluuta seadistusest (Eelistatud Baasvaluuta). Kui
Valuuta v�eti Hankija kaardilt, ei saa seda muuta. Muul juhul on see
v�imalik.

Kursse n�ed Ostuarve 3. osal samuti nagu M��giarvete puhul.

K�ik summad tuleb sisestada valitud Valuutas (nii nagu need Hankija arvel
on). Ostuarve kinnitamisel koostataval Kandel konverteeritakse summad
kohalikku Valuutasse vastavalt m��ratud kurssidele.
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Laekumised

Laekumiste sisestamisel saad igale reale m��rata erineva Valuuta. Seega v�id
k�ik samal p�eval toimunud laekumised registreerida �he Laekumise kaardina
olenemata Valuutast (ja Tasumisviisist ning pangakontost).

Vaikimisi eeldatakse, et laekumine toimub samas Valuutas, milles Arve
esitati. Arve numbri sisestamisel sisestub ka vastav Valuuta. Kasutatakse
hetkel kehtivat kurssi.

 

Pildil registreeriti FIM Laekumine (Saadud valuuta), mis tasuti EEK
pangakontole (Pangavaluuta). Kui k�igil Laekumise ridadel on kasutatud
sama Pangavaluutat, n�ed v�ljal ÔKokkuÕ kaardi allservas Laekumise summat
kokku. Arve Valuutat n�ed kaardi B osal v�ljal ÔA valÕ.

Panga teenustasud sisestatakse Teenustasu v�ljale kaardi F osal, mis
v�imaldab igale reale sisestada eraldi teenustasu. See summa sisestatakse
Pangavaluutas. Panga teenustasud kantakse seadistuse ÔLausendamine M/RÕ
2. osal m��ratud Pangakulu kontole.
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Kande B osal n�ed summasid ka Baasvaluutas 2. Vajadusel tehakse konteering
ka Baasvaluuta �mardamise kontole. Topeltvaluutade s�steemi puhul
kasutatakse seda Kande tasakaalustamiseks Baasvaluutas 2.

J�rgnev pilt illustreerib Laekumiste paindlikkust. Soome markades esitatud
Arve summas FIM 17453.30 laekus j�rgmiselt: FIM 6000 ja 1976.35 Eurot.
M�lemad tasuti EEK pangakontoleÑ
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Tihti juhtub, et Arve kuup�eva kurss on erinev laekumise kuup�eva kursist.
Kursierinevustest tulenev kasum v�i kahjum tuleb vastavalt konteerida. Kui
esitad 1. mail Arve LIT 500,100 kui LIT 1908.17 vastab �hele Eurole
(Baasvaluuta 2) samas kui �ks Euro vastab EEK 15.647 (Baasvaluuta 1,
kohalik Valuuta), eeldad, et Arve eest laekub kohalikus Valuutas 4100.82
Tasumise hetkel aga vastab �hele Eurole LIT 1,564.70 ning LIT 500,100 on
seega kohalikus Valuutas 5,001.00. Kasum 900.18 registreeritakse
kursikasumina ning see kantakse Kursikasumi kontole, mille m��rad
seadistuse ÔLausendamine M/RÕ 2. osal. Seda n�ed Laekumisest koostatud
KandelÑ
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Tasumised

Tasumiste sisestamisel saad igale reale m��rata erineva Valuuta. Seega v�id
k�ik samal p�eval toimunud tasumised registreerida �he Tasumise kaardina
olenemata Valuutast (ja Tasumisviisist ning pangakontost).

Vaikimisi eeldatakse, et tasumine toimub samas Valuutas, milles Ostuarve
saadi. Ostuarve numbri sisestamisel sisestub ka vastav Valuuta. Kasutatakse
hetkel kehtivat kurssi.

Pea meeles, et enne Ostuarve numbri sisestamist pead sisestama Tasumise
kuup�eva, et valitaks �ige kurss. Kui sisestad Ostuarve numbri ning
Pangasummat ei konverteerita kohalikku Valuutasse, on p�hjuseks Tasumise
kuup�eva puudumine.

Enne Ostuarve numbri
sisestamist sisesta Tasumise
kuup�ev.!
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Pildil tasuti itaalia liirides LIT (Saadetud valuuta) kuid EEK kontolt
(Pangavaluuta). Kui k�igil Tasumise ridadel on kasutatud sama
Pangavaluutat, n�ed v�ljal ÔTASUDAÕ kaardi allservas Tasumise summat
kokku. Ostuarve Valuutat n�ed kaardi B osal v�ljal ÔArve valÕ.

Panga teenustasud sisestatakse Teenustasu v�ljale kaardi F osal, mis
v�imaldab igale reale sisestada eraldi teenustasu. See summa sisestatakse
Pangavaluutas. Panga teenustasud kantakse seadistuse ÔLausendamine O/RÕ 1.
osal m��ratud Panga teenustasu kontoleÑ
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J�rgnev pilt illustreerib Tasumiste paindlikkust. Itaalia liirides esitatud
Ostuarvet summas LIT 173,444 tasuti j�rgmiselt: LIT 100,000 ja 38.49
Eurot. M�lemad tasumised tehti EEK pangakontoltÑ

Kande B osal n�ed summasid ka Baasvaluutas 2. Vajadusel tehakse konteering
ka Baasvaluuta �mardamise kontole. Topeltvaluutade s�steemi puhul
kasutatakse seda Kande tasakaalustamiseks Baasvaluutas 2.

Tihti juhtub, et Arve kuup�eva kurss on erinev laekumise kuup�eva kursist.
Kursierinevustest tulenev kasum v�i kahjum tuleb vastavalt konteerida. Kui
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saad 1. aprillil Ostuarve summas LIT 150,000.00 (itaalia liir), mil LIT
1,908.17 vastab �hele Eurole (Baasvaluuta 2) samas kui �ks Euro v�rdub
EEK 15.647 (Baasvaluuta 1, kohalik Valuuta), eeldad, et tasuda tuleb
kohalikus Valuutas 1,230.00. Tasumise hetkel aga vastab �hele Eurole LIT
1,564.70 ning LIT 150,000.00 on seega kohalikus Valuutas 1,500.00.
Kahjum 270.00 registreeritakse kursikahjumina ning see kantakse
Kursikahjumi kontole, mille m��rad seadistuse ÔLausendamine O/RÕ 2. osal.
Seda n�ed Tasumisest koostatud KandelÑ

Kanded

Kui Kanded koostatakse automaatselt (nt Arvetest v�i Laekumistest),
v�etakse kasutatavad Valuutakursid vastavalt alls�steemi kaardilt. Finantsis
registreeritakse toiming kuni kolmes erinevas Valuutas: kohalikus Valuutas;
Baasvaluutas 2 (kui kasutad topeltvaluutade s�steemi); ja vajadusel ka
�ksk�ik millises kolmandas Valuutas.

Selles l�igus kirjeldame Kannete sisestamist otse kannete registrisse. Kannete
puhul, mis on vaid kohaliku Valuutas, v�ib osasid B, C ja D lihtsalt
ignoreerida ning summad tuleb sisestada v�ljadele Baas 1 Deebet ja Kreedit
Kande osal A.

Lihtne konverteerimine

Hansas saad igale kontole m��rata ka Valuuta. J�rgmises n�ites on firmal
USD pangakonto. Kohalikuks Valuutaks on EEK. Sisestatakse j�rgmine
Kanne, millel kajastatakse m��gi laekumist dollarites. M��gikonto on
tavaline EEK m��gikonto.
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Konto 1022 on USD konto (Konto kaardil on m�rgitud Valuutaks USD).
Sisesta Kandele USD konto number. Automaatselt sisestuvad Valuuta ja
hetke kurss, mida n�ed Kande D osal. Vajadusel saad Valuutat v�i kurssi
muuta (kui USD Valuuta kaardil ei ole kehtestatud vastavaid keelde), aga pea
meeles, et seda tuleb teha enne summade sisestamist ning see muudatus
kehtib vaid sellel konkreetsel Kandereal. Kui kasutad kontot, millel ei ole
Valuutat m��ratud, v�id sisestada Kande C osale �ksk�ik millise Valuuta
ning viimane kurss sisestub automaatselt.

Deebet- v�i kreeditsumma sisestamiseks mine Kande C osale ning kasuta
v�lju ÔVal. DeebetÕ ja ÔVal. KreeditÕ. Kohalikku Valuutasse konverteeritud
summa sisestub vastavalt Baas 1 Deebet v�i Baas 1 Kreedit v�ljale. V�id
summa sisestada ka Baas 1 Deebet v�i Baas 1 Kreedit v�ljale ning
valuutasumma sisestub automaatselt v�ljale ÔVal. DeebetÕ v�i ÔVal. KreeditÕ.
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Konto 3011 on tavaline M��gikonto kohalikus Valuutas. Teisele reale
sisesta kontonumber nagu tavaliselt ning seej�rel vali Spetsiaal-men��st
k�sklus ÔV�rdsusta kanneÕ. Konverteeritud EEK summa sisestub v�ljale ÔBaas
1 KreeditÕ (n�htav osadel A ja B)Ñ

Topeltvaluutade s�steem

Hansas saad igale kontole m��rata ka Valuuta. J�rgmises n�ites on firmal
soome marga (FIM) pangakonto. Kohalik Valuuta (Baasvaluta 1) on EEK ja
Baasvaluuta 2 on Euro. Sisestatakse j�rgmine Kanne, millel kajastatakse
m��gi laekumist FIM-ides. M��gikonto on tavaline EEK m��gikonto.
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Konto 1023 on margakonto (Konto kaardile on m�rgitud FIM). Sisesta
kandele margakonto number ja kontrolli automaatselt sisestunud kursse osal
D. V�ljadel ÔV�lja kurssÕ ja ÔB. 2 kursileÕ n�eme, et �ks Euro v�rdub FIM
5.8 samas kui v�ljadel ÔB. Kurss 1 ja 2Õ n�eme, et �ks Euro v�rdub EEK
15.647. Vajadusel saad kursse muuta (kui Valuuta kaardil ei ole kehtestatud
vastavaid keelde), aga pea meeles, et seda tuleb teha enne summade
sisestamist ning see muudatus kehtib vaid sellel konkreetsel Kandereal. Kui
kasutad kontot, millel ei ole Valuutat m��ratud, v�id sisestada Kande C osale
�ksk�ik millise Valuuta ning viimane kurss sisestub automaatselt.

Deebet- v�i kreeditsumma sisestamiseks mine Kande C osale ning kasuta
v�lju ÔVal. DeebetÕ ja ÔVal. KreeditÕ. Kohalikku Valuutasse konverteeritud
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summa sisestub vastavalt Baas 1 Deebet v�i Baas 1 Kreedit v�ljale. Lisaks
sellele sisestub Baasvaluuta 2 summa Baas 2 Deebet v�i Kreedit v�ljale, mida
n�ed Kande osal B. V�id summa sisestada ka Baas 1 Deebet v�i Kreedit
v�ljale (v�i Baas 2 Deebet v�i Kreedit v�ljale) ning valuutasumma sisestub
automaatselt v�ljale ÔVal. DeebetÕ v�i ÔVal. KreeditÕ (ning samuti sisestub
summa teises Baasvaluutas).

Konto 3011 on tavaline M��gikonto kohalikus Valuutas. Teisele reale
sisesta kontonumber nagu tavaliselt ja vali Spetsiaal-men��st k�sklus
ÔV�rdsusta kanneÕ. Konverteeritud EEK summa sisestub Baas 1 Kreedit
v�ljale osal AÑ

Kui soovid n�ha summasid m�lemas Baasvaluutas, vaata osa BÑ
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Bilanssi ja Saldoaruannet saad tellida �ksk�ik millises Valuutas.

Arvuta v�li

Seda Kande Spetsiaal-men�� funktsiooni kasutatakse Kannete puhul, mis ei
ole kohalikus Valuutas.

Kui Valuuta ja kurss m��ratakse enne, kui kohaliku Valuuta summa
sisestatakse v�ljale Baas 1 Deebet v�i Kreedit osal A, Baasvaluuta 2 summa
v�ljale Baas 2 Deebet v�i Kreedit osal B v�i v�lisvaluuta summa v�ljale ÔVal.
DeebetÕ v�i ÔVal. KreeditÕ osal C, toimub konverteerimine automaatselt.

Siiski, kui summa sisestatakse enne kursside m��ramist v�i kui on vaja
muuta kurssi v�i Baasvaluuta kurssi, ei konverteerita summasid automaatselt.
Selleks kasuta antud funktsiooni.

Kui sisestad n�iteks Kannet, millel on deebetkirje norra kroonides v�id
kasutada �hte j�rgnevatest meetoditest s�ltuvalt Kande iseloomustÑ

¥ Sisesta deebetsumma kohalikus Valuutas osale A. Liigu osale D ja
sisesta Valuuta v�ljale norra krooni t�his ÒNKRÓ. Sisestub kurss, kuid
v�ljale ÔVal. DeebetÕ kaardi C osal summat ei sisestu. Vii kursor sellele
v�ljale ja vali Spetsiaal-men��st k�sklus ÔArvuta v�liÕ. N��d sisestub
siia summa norra kroonides.

¥ Sisesta osal D Valuuta v�ljale norra krooni t�his ÒNKRÓ. Seej�rel sisesta
norra krooni summa v�ljale ÔVal. DeebetÕ osal C. N��d sisestub
kohaliku Valuuta summa v�ljale ÔBaas 1 DeebetÕ osal A automaatselt.
Siin ei ole vaja kasutada Spetsiaal-men�� k�sklust ÔArvuta v�liÕ va juhul
kui n��d leiad, et kasutatud Valuuta v�i kurss on vale.
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Aruanded
Paljudesse M��gi- ja Ostureskontro ning Finantsi aruannetesse on v�imalik
tellida summad Valuutas v�i konverteerituna Baasvaluutasse 1.
M��gireskontro aruanne n�itab nt Klientide v�lgnevusi.

Aruannete m��ramisaknas saad teha vajalikud m��ratlused. Kui m�rgid valiku
ÔSummad: ValuutaÕ, esitatakse aruandes Kliendid koos summadega vastavas
Valuutas nagu n�ed alltoodud pildil.
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Topeltvaluutade s�steemi kasutajad saavad k�iki Finantsi aruandeid tellida
�ksk�ik kummas Baasvaluutas. Iga aruande m��ramisaknas tuleb teha
vastavad valikud (pildil on Saldoaruande m��ramisaken)Ñ

Kasuta valikuid kastis ÔV��rtusedÕ, et m��rata, kummas Baasvaluutas aruanne
esitatakse.
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Kursimuutustest tulenev kasum ja kahjum
Kui soovid registreerida kursimuutustest tulenevad kasumid ja kahjumid,
toimi j�rgmiseltÑ

1. M��ra Finantsi seadistuses ÔKursivahedÕ, milliseid kontosid
kursimuutustest tuleneva kasumi ja kahjumi registreerimiseks
kasutatakse.

2. Telli Finantsi aruanne ÔKursivahedÕ, et n�ha kursimuutuste m�ju
Kannetele.

3. K�ivita Finantsi hooldusfunktsioon ÔKursivahedÕ, millega koostatakse
Kanded kirjetega Kursikasumi- ja kahjumi kontodele.

N��d kirjeldame neid punkte l�hemalt:

Kursivahede seadistus

Selles Finantsi seadistuses m��ratakse, kuidas toimib Kursivahede
hooldusfunktsioon, mida kirjeldame edaspidi.

Kursikasumi konto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/�ldine
moodul

Sisesta siia konto, mida krediteeritakse kursikasumi
summas, kui olemasolevad Kanded arvutatakse �mber
vastavalt hetke kurssidele.
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Kursikahjumi konto

Ctrl-Enter Kontode register, Finants/�ldine
moodul

Sisesta siia konto, mida debiteeritakse kursikahjumi
summas, kui olemasolevad Kanded arvutatakse �mber
vastavalt hetke kurssidele.

Limii t Kui soovid, et hetke kurssi rakendataks vaid neil
Kannetel, mille puhul kursikasum v�i -kahjum on
suurem kui teatud summa (kohalikus Valuutas), m��ra
see summa siin.

Kursivahede aruanne

Selles Finantsi aruandes n�ed k�igi valuutakontode saldosid (st nende kontode
saldosid, millel on m��ratud Valuuta). Saldod esitatakse vastavas Valuutas,
kohalikus Valuutas vastavalt Kande kuup�eva kursile (v�i selle kuup�eva
kursile, mil viimati kasutati hooldusfunktsiooni ÔKursivahedÕ) ning
kohalikus Valuutas vastavalt hetke kursile. Selle aruande abil saad anal��sida,
millised oleksid v�imalikud kursikasumid ja -kahjumid, kui arvutaksid
olemasolevad Kanded �mber vastavalt hetke kursile. Seega on soovitav see
aruanne tellida enne Kursivahede hooldusfunktsiooni rakendamist.

Kp. Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Sisesta aruande kuup�ev. Hetke kurssidena k�sitletakse
m��ratud kuup�evaks viimati sisestatud kursse. Pane
t�hele: aruandesse kaasatakse Kanded kuni m��ratud
kuup�evani. M��ratud kuup�eva kandvaid ja hilisemaid
Kandeid ei kaasata. Kui kuup�eva ei ole m�rgitud,
kasutatakse hetke kuup�eva.
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Kontod Ctrl-Enter Kontode register, Finants/�ldine
moodul

Vahemik Alfabeetiline

Kui soovid aruannet teatud konto v�i kontode vahemiku
kohta, m��ra see siin. Et konto aruandesse kaasataks,
peab see vastama kahele kriteeriumile: kontol peab
olema m��ratud Valuuta ning Kontoklassiks peab olema
kas Varad, V�lad v�i Omakapital. Tulu- ja Kulukontosid
aruandesse ei kaasata.

Valuutakursid M�rgi see valik, kui soovid aruande p�ises n�ha k�igi
Valuutade viimaseid kursse (st viimaseid aruande
kuup�evaks).

Ainult �le limiidi

M�rgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata vaid
Kanded, kus Valuutade konverteerimine hetke kursiga
tekitaks kasumi v�i kahjumi, mis on suurem teatud
summast (m��ratakse Kursivahede seadistuses).

V��rtused Kui kasutad topeltvaluutade s�steemi, saad v��rtused
aruandesse tellida �hes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v�i Eurodes.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade s�steemi, m�rgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Kursivahede hooldusfunktsioon

Selle Finantsi hooldusfunktsiooniga vaadatakse l�bi k�ik Kanded, millel on
kasutatud teatud t��pi kontosid (millel on m�rgitud Valuuta ning
Kontoklassiks Varad, V�lad v�i Omakapital) ning v�rreldakse Kande
kuup�eva kurssi hetke kursiga. Kui kursivahedest tulenev summa erinevus on
suurem kui teatud limiit (m��ratakse Kursivahede seadistuses), koostatakse
uus Kanne. Hetke kursi rakendamisest tuleneva kahjumi summas
debiteeritakse Kursikahjumi kontot, mis m��ratakse Kursivahede seadistuses
ning krediteeritakse algsel Kandel kasutatud valuutakontot. Kasumi summas
krediteeritakse Kursivahede seadistuses m��ratud Kursikasumi kontot ning
krediteeritakse vastavat valuutakontot.

Kui soovid enne hooldusfunktsiooni rakendamist teada, millises summas uus
Kanne koostatakse, telli k�igepealt Kursivahede aruanne.
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Kuup�ev Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Sisesta siia koostatava Kande kuup�ev. Kasutatakse siin
n�idatud kuup�eva kurssi. Kandeid, millel on hilisem
kuup�ev, ei kaasata. Kui kuup�eva ei ole m��ratud,
kasutatakse hetke kuup�eva.

Kontod Ctrl-Enter Kontode register, Finants/�ldine
moodul

Vahemik Alfabeetiline

Kui soovid kaasata teatud kontod v�i kontode vahemiku,
m��ra see siin. Et konto aruandesse kaasataks, peab see
vastama kahele kriteeriumile: kontol peab olema
m��ratud Valuuta ning Kontoklassiks peab olema kas
Varad, V�lad v�i Omakapital. Tulu- ja Kulukontosid
aruandesse ei kaasata.

V��rtused Kui kasutad topeltvaluutade s�steemi, saad v��rtused
aruandesse tellida �hes kahest Baasvaluutast. Kui Sinu
maa on EMU liige, pead Finantsi aruandeid esitama kas
oma kohalikus Valuutas v�i Eurodes.

Kui Sa ei kasuta topeltvaluutade s�steemi, m�rgi valik
Baasvaluuta 1, et aruanne esitataks kohalikus Valuutas.

Baasvaluuta kursi muutused

See Finantsi aruanne on vajalik vaid topeltvaluutade s�steemi puhul.
Aruandes esitatakse k�igi kontode saldod Baasvaluutas 1, Baasvaluutas 2
vastavalt Kande kuup�eva kursile ning Baasvaluutas 2 vastavalt m��ratud
kuup�eva kurssidele.
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Selle aruande abil saad anal��sida v�imalikke kursikasumeid ja -kahjumeid
Baasvaluutas 2, mis tekiks olemasolevate Kannete �mberarvutamisel
m��ratud kursside p�hjal.

Kp. Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Sisesta aruande kuup�ev. Aruandes esitatavad saldod
arvutatakse Kannete p�hjal, mille operatsioonikuup�ev
on siin m�rgitud kuup�ev v�i varasem. Kui kuup�eva ei
ole m��ratud, kasutatakse hetke kuup�eva.

Valuutakursi kuup�ev

Ctrl-Enter Hetke kuup�ev

Saldode �mberarvutamisel Baasvaluutas 2 kasutatakse
siin m�rgitud kuup�eva Valuuta- ja Baasvaluuta kursse.
Kui kuup�eva ei ole m��ratud, kasutatakse hetke
kuup�eva.

Kontod Ctrl-Enter Kontode register, Finants/�ldine
moodul

Kui soovid aruannet mingi konkreetse konto kohta,
sisesta selle konto kood.

Kursid M�rgi see valik, kui soovid aruande p�ises n�ha
Baasvaluutade viimaseid kursse (st viimaseid aruande
kuup�evaks).

Kaasaarvatud kontod 0 saldoga

M�rgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks ka
nullsaldoga kontod (st kontod, mida ei ole kasutatud).
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Kaasaarvatud muutusteta kontod

M�rgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks ka
kontod, mille puhul uute kursside rakendamine ei muuda
Baasvaluuta 2 saldot.

Kui soovid aruande tulemusi rakendada (st arvutada olemasolevad Kanded uute
kursside p�hjal �mber), pead sisestama omaette kandeÑ

¥ millel on Baas 1Deebet ja Kreedit v�ljadel nullsummad; ning

¥ millel kasutatakse Baasvaluuta kurssi 0 Baasvaluuta 1 vastab 1
Baasvaluuta 2.

Kande tasakaalustamiseks on soovitav kasutada spetsiaalset kontot.
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