10. Kulude periodiseerimine
Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas
perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad
Periodiseerimise mudelid.
Finantsmoodul >> Seadistused >> Periodiseerimise mudelid:

Kood Anna kaardile kood.
Nimetus Sisesta kirjeldav nimetus.
Eelkonteerimise konto Ctrl-Enter Kontode register, Finants/Üldine moodul
Määra siin Viittulude/kulude konto, mis tavaliselt on bilansikonto.
Kui Periodiseerimise mudelit kasutatakse Müügiarve real, krediteeritakse seda kontot arverea
summas (KM-ta summas). Hooldusfunktsiooniga ‘Koosta perioodilised kanded’ kantakse see
summa järk-järgult Müügivõlgade kontole.
Kui Periodiseerimise mudelit kasutatakse Ostuarve real, debiteeritakse seda kontot arverea
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summas (KM-ta summas). Hooldusfunktsiooniga ‘Koosta perioodilised kanded’ kantakse see
summa järk-järgult Ostuarve real olevale kulukontole.
Maatriksi osas kirjelda valem, kuidas konteerimine toimub.
Kuud, Päevad - Neid kahte tulpa kasutatakse kuupäeva arvutamisel, kui Simulatsiooni igast
konteeringupaarist koostatakse Kanded kasutades hooldusfunktsiooni ‘Koosta perioodilised
kanded’.
Kui soovid, et Kande kuupäevaks oleks teatud arv kuid Arve kuupäevast arvates, märgi see kuude
arv tulpa ‘Kuud’. Päevaks võetakse alati sama, mis Arve kuupäev.
Kui sisestad ‘0’, on Kande kuupäevaks Arve kuupäev.
Kui soovid, et Kande kuupäevaks oleks teatud arv päevi Arve kuupäevast arvates, märgi see
päevade arv tulpa ‘Päevad’.
Kui sisestad nii kuude kui päevade arvu, arvutatakse Kande kuupäev vastavalt (nt Arve kp + Kuud
+ Päevad).
Arvutuslik Sisesta siia protsent Arve summast, mis võetakse Simulatsiooni konteeringupaaride
väärtuseks. Tabeli viimasele reale võid sisestada võrdusmärgi (=), mis tähendab, et vastava
Simulatsiooni konteeringupaari väärtuseks tuleb võtta ülejäänud arvesumma. Sellega tagad, et
midagi ei lähe kaduma, kui sisestad protsendid kaks kohta peale koma.
Ostuarve sisestamine kulude periodiseerimisel
Sisesta ostuarve kaart nagu tavaliselt, kuid enne kinnitamist mine osale C ning vali veergu
Per.mudel eelnevalt sisestatud periodiseerimise mudelite seast sobiv.
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Kui Ostuarve on kinnitatud ja salvestatud, ei kanta arverea summat (käibemaksuta summat)
kulude kontole nagu tavaliselt. See kantakse Viitkulude kontole, mis määratakse seadistuses
„Periodiseerimise mudel”. KM ja Ostuvõlgade kontot see ei puuduta.
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Samuti koostatakse uus kaart Simulatsioonide registrisse. Sellel kandel näed kahtteist tasakaalus
deebet- ja kreeditkonteeringut, millega krediteeritakse Viitkulude kontot ja debiteeritakse
Kulukontot.
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Kannete koostamine periodiseeritud ostuarvetest tekkinud simulatsioonidest
Kui avada tekkinud simulatsioon, kus on tasakaalus viitkulude konto ja kulukonto, siis liikudes
osale B on näha, milline neist ridadest on juba konteeritud Finantsi kannete registrisse ning milline
mitte.

Kannete koostamiseks sellistest simulatsioonidest kasutatakse
Finantsmooduli hooldust „Koosta perioodilised kanded”:

Simulatsiooni periood Ctrl-Enter Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
Sisesta periood: hooldusfunktsioon võtab arvesse kõik Simulatsioonid, mille Kande kuupäev
(päises) langeb antud vahemikku.
Simulatsioonid Määra Simulatsiooni number või numbrivahemik.
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Perioodilised kanded kuni Ctrl-Enter Hetke kuupäev Sisesta kuupäev: kõigist määratud
vahemiku simulatsiooniridadest, mille Kande kuupäev on siin näidatud kuupäevast varasem,
koostatakse Kanded eeldusel, et rea Seisund on ‘Aktiivne’ (Osa B). Kui simulatsioonireal ei ole
Kande kuupäeva, kasutatakse kuupäeva Simulatsiooni päisest. Kui siin ei ole kuupäeva määratud,
koostatakse Kanded kõigist määratud vahemiku simulatsiooniridadest eeldusel, et rea Seisund on
‘Aktiivne’.
Näide simulatsioonist koostatud kandest.
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