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Aruanne Pearaamatu objekti tulemus 
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Moodul Finants > Aruanded > Pearaamatu objekti tulemus 

 

Aruande aluseks on tavaline pearaamatu aruanne, millele on lisatud konto kannete grupeerimine 

objektide kaupa. Antud juhendis keskendume Kontode, Objektide ja Objektitüüpide 

määramisega seotud erisustele, kõik ülejäänud määrangud käituvad sarnaselt Pearaamatu 

aruande määrandutele.   

 

Tingimused 

 

1. Määramisaknasse saab sisestada ainult ühe Objektitüübi, vahemikud ja komaga eraldamised 

ei ole lubatud. Kontode ja Objektide puhul on lubatud vahemike sisestamine, eraldades 

esimese ja viimase määrangu tavapäraselt kooloniga.  

NB! Juhul kui ühtegi nendest määrangutest (Konto, Objekt, Objektitüüp) ei valita, siis võib 

suurte andmemahtude puhul olla aruande arvutamine väga aeganõudev ja vastavalt serveris 

määratud aruande arvutamise maksimaalsele ajale, võib aruande võtmine ebaõnnestuda. 

 

2. Juhul kui aruande määramisaknas on määratud Konto, siis kuvatakse aruandes antud konto 

kohta kõikide Objektide käibed. "Objektita" kandeid ei kuvata.  

 

3. Juhul kui aruande määramisaknas on määratud Objekt, siis kuvatakse kõikide kontode kohta 

ainult selle Objekti käibeid. "Objektita" kandeid ei kuvata. Summana kuvatakse selle Objekti 

käive. 

 

4. Juhul kui aruande määramisaknas on määratud Objektitüüp, siis kuvatakse ainult sellesse 

Objektitüüpi kuuluvate objektide käibeid. "Objektita" kandeid ei kuvata. Summana kuvatakse 

Objektitüüpi kuuluvate Objektide käivete summa. 

 

 

Määramisaken 

 

Määramisaken sarnaneb tavapärasele Pearaamatu aruande määramisaknale.  

• Lisatud on märkeruut „Summeeri objektide lõikes“ 

• Vahelehelt 2 on eemaldatud Konto/objekt valikud ja Aastalõpu 1 ja 2 simulatsioonide 

raadionupud. 
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Märkides valiku „Summeeri objektide lõikes,“ kuvatakse aruandes vastavalt määrangutele 

Aruande lõppu iga konto kohta nende objektide käive eraldi ja konto kogukäive.  
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Aruande väljund 

 
1. Määratud ei ole Kontot, Objekti, ega Objektitüüpi 

Aruandesse määratakse automaatselt objektide vahemik tähestiku järjekorras esimesest 

objektist viimaseni. Kuvatakse kõikide kontode ja kõikide objektide tehingud. Kanded on 

grupeeritud objektide kaupa objektide tähestikulises järjekorras. 

 

Iga objekti kannete järel kuvatakse konkreetse objekti Algsaldo, Käive, Lõppsaldo ja 

sisestatud kannete arv. 
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Kui märgitud on „Summeeri objektide lõikes“ kuvatakse aruande lõppu kõikide kontode 

kohta nende objektide saldod ja käibed ning konto saldod ja käibed kokku.   

 

Tasub tähele panna, et konto kogukäive ei ole tingimata võrdne objektide käivete summaga, 

sest samal kandereal võib olla korraga mitu erinevatesse tüüpidesse kuuluvat objekti ning kõiki 

neid kuvatakse eraldi. Samuti võib olla kontoga seotud kandeid, millel objekti ei ole määratud 

ja selliseid kandeid antud aruandes eraldi ei kuvata. 
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2. Määratud on konto 

Aruandesse kuvatakse määratud konto kanded objektide kaupa tähestikulises järjekorras. 

 

 
Kui märgitud on „Summeeri objektide lõikes“ kuvatakse määratud konto kohta aruande lõpus 

objektide saldod ja käibed ning konto saldod ja käibed kokku.  

 

Tasub tähele panna, et konto kogukäive ei ole tingimata võrdne objektide käivete summaga, 

sest samal kandereal võib olla korraga mitu erinevatesse tüüpidesse kuuluvat objekti ning kõiki 

neid kuvatakse eraldi. Samuti võib olla kontoga seotud kandeid, millel objekti ei ole määratud 

ja selliseid kandeid antud aruandes eraldi ei kuvata. 
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3. Määratud on objektitüüp 

Aruandesse kuvatakse kontode kanded, millel on määratud objektitüüp, objektide kaupa 

tähestikulises järjekorras. 

 

 
Kui märgitud on „Summeeri objektide lõikes“ kuvatakse aruande lõppu kõikide kontode 

kohta objektide saldod ja käibed, määratud objektitüüpi kuuluvate objektide käive kokku ning 

kontode saldod ja käibed kokku, objekti arvestamata.  

 

Tasub tähele panna, et konto kogukäive ei ole tingimata võrdne objektide käivete summaga, 

või määratud objektitüübi summaga, sest kontoga võib olla seotud kandeid, millel objekti ei ole 

määratud ja selliseid kandeid antud aruandes ja summeerimisel eraldi ei kuvata. 
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