Kirjanpito ja kustannuslaskenta
Exact Kirjanpito ja kustannuslaskenta on ratkaisu ulkoisen ja sisäisen laskentasi
hoitamiseen. Ohjelmisto soveltuu myös tilitoimistoille, sillä se osaa moniyrityskäytön.
Exact Kirjanpidolla teet
• lakisääteiset raportit
• moniulotteiset kustannuslaskennan raportit
• budjettivertailut
• muut tulosteet
• selaukset/pikaraportit
• tilinavauksen
• siirtyvien erien purkamisen
• kirjauksen jaksotuksen eri kuukausille
Muut Exact-sovellukset (laskutus, palkanlaskenta jne.)
toimivat sivukirjanpitoina ja erittelevät kirjanpitoon
tuodut tiivistetyt tiedot liiketapahtumakohtaisesti muodostaen aukottoman kirjausketjun.

Kirjanpidon tapahtumien käsittely
Kirjanpidon tapahtumat talletetaan vienteinä, tapahtumat voivat olla
• toteutuneita lukuja
• budjetteja
• ennusteita jne.
Viennit tallennat järjestelmään kätevällä ja nopealla vientikirjauksella. Halutessasi voit tallentaa koko
tositteen näppäinkomennoin ilman hiiren liikautusta.
Sokkotallennus onnistuu pienellä harjoituksella.
Vientiparin voit tallentaa yhtenä kirjauksena. Samalla
tositteella voi olla tuhansittain sekä debet- että kreditkirjauksia. Voit kirjata eri verokannat samalle tilille.

Saat napin painalluksella lisätyksi nettotositteelle alvviennit tai erotetuksi bruttotositteelta arvonlisäverot
omiksi vienneikseen.
Vientien tallennuksen yhteydessä voit tehdä kirjauksia
tase-erittelyihin ja Exact Käyttöomaisuuskirjanpitoon.
Ohjelmisto on käytännönläheinen. Useita kuukausia
voi olla avoimena samanaikaisesti. Päätetyn kauden
voit avata uudelleen ja muuttaa avoimen kauden kirjauksia ilman muistioita.
Kirjaus sisältää monipuoliset tarkastukset. Se tarkastaa
puolestasi esimerkiksi, että
• tulostilillä on kustannuspaikka
• tietyllä tilijoukolla on henkilönumero
• tietyllä tilijoukolla ei saa olla henkilönumeroa
• tietyille tileille tulee antaa alv-kanta

Selkeä ja monipuolinen raportointi
Exact Kirjanpidon ja kustannuslaskennan raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta
Raporttien tekeminen on yksinkertaista. Valitse
haluamasi raportit, anna aikavälit ja napin painalluksella saat valmiit raportit. Raportteja voit tilata miltä
tahansa aikaväliltä tilikausista välittämättä.
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Exact-ohjelmistotoimituksessa on tilikarttasi mukaan
laaditut valmiit lakisääteiset raportit:
• tuloslaskelma
• tase
• tase-erittelyt
• alv-valvontailmoitus
• päivä- ja pääkirja
Näiden lisäksi Exactissa on
• tapahtumalista
• alv-täsmäytyslista
• vientimuistio
• saldolista
• veroilmoituslomakkeet 60 – 62
Raportit koostuvat osista, joita yhdistelemällä ja
muokkaamalla teet nopeasti uusia raportteja tarpeen
mukaan.
Vientiselaus on työkalu, johon ihastut. Sillä selaat ja
raportoit kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumia tilin, kustannuspaikan yms. tarkkuudella monipuolisesti yli tilikausirajojen.
Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja
siirtää ne Exceliin.
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Laajennukset

Valitse Exact Kirjanpitoon ja kustannuslaskentaan
tarvitsemasi ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa
tarpeidesi muuttuessa.
Jaksotusten avulla voit jakaa kirjauksen vaikutusajalleen. Tilinavauksen jälkeen saat siirtyvät erät puretuksi
oikeille tileille osin tai kokonaan.
Laskennalliset viennit Kirjanpidon eri tapahtumista
voit tuottaa laskennallisia vientejä. Esimerkiksi voit
jakaa hallinnon kuluja muille kustannuspaikoille kustannuslaskentaa varten.
Kustannuslaskennan raportteja voit tuottaa tilikausista riippumatta miltä aikaväliltä tahansa. Raportointi
on moniulotteista.
Verolomakkeet Exact Kirjanpidosta saat valmiiksi
täytettyinä verolomakkeet 60, 61A, 61B ja 62.
Valvontailmoitus Saat valmiina tulosteena suoraan
lähetyskelpoisen alv-valvontailmoituksen työnantajasuorituksineen.
Saldopäivityksellä tehdään suuresta vientimäärästä
tiivistelmä, josta raportointi on nopeampaa.

Tilikauden aloitus automaattisesti
Tilinavaus tehdään automaattisesti. Alustavan tilinavauksen voit tehdä ennen tilinpäätöksen valmistumista ja
uusia sen myöhemmin. Siirtyvät erät voidaan purkaa
automaattisesti.
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