Käyttöomaisuuskirjanpito
Exact Käyttöomaisuuskirjanpidolla hoidat investointien seurannan ja laskennan.
Seuranta tehdään nimikekohtaisesti.
Exact Käyttöomaisuuskirjanpito säästää aikaasi. Se
• laskee poistot ja poistoerot
• laskee korot ja indeksikorjaukset
• laskee arvonkorotukset ja -alennukset
• laskee hyllypoistot
• tekee tilinpäätöstulosteet
• tekee kirjanpidon tapahtumat
• hoitaa myyntien käsittelyn

Esineistöön voi kuulua myös poistolaskentaan kuulumattomia esineitä, esimerkiksi vuokra- tai leasinglaitteita, jotka haluat mukaan kalustoluetteloihin.

Hankinnat kirjataan tai tuodaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Laskennan jälkeen siirrät tapahtumat täältä
kirjanpitoon.

Esineen voit myydä kokonaan tai osissa.

Miten kirjaat investoinnin?
Hankinnat kirjataan esineinä. Esineen tietoja ovat
• hankintahinta ja -aika
• poistosäännöt
• kirjanpidon laskentatunnisteet
• nimi, sijainti jne.
Kirjaus voi olla
• yksittäinen kalustohankinta
• valmistunut projekti yhtenä esineenä
• vanha kalusto yhtenä kirjauksena
• aktivoitava arvonmuutos

Vähäisiä kalustotilin kirjauksia ei tarvitse viedä omina
esineinään, ne voit kohdistaa olemassa oleville esineille.
Exact Kirjanpidon ja Exact Ostoreskontran käyttäjät
voivat perustaa esineet tositteen käsittelyn yhteydessä.

Poistojen laskenta
Kullekin esineelle voit laskea neljät erilaiset poistot,
poistoerot, korot ja indeksikorjaukset. Laskennan teet
yhdessä vaiheessa, voit toistaa sen tarvittaessa. Poistot
voit laskea kerran tilikaudessa tai useammin.
Lasketuista poistoista teet kirjanpitotapahtumat niin
usein kuin haluat.

Selkeä ja monipuolinen raportointi
Exact Käyttöomaisuuskirjanpidon raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta
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Raporteilla esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys
ja summaus on valittavissasi.
Exact Käyttöomaisuuskirjanpidon raportteja ovat
• tase-erittely
• taseen liitetiedot
• tarkastuslista (hankinnat ja myynnit)
• vientimuistio
• esinelista (kalustoluettelo, inventointi)
• poistoerolista
• pääomakustannuslista
• vientiselaus
Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja
siirtää ne Exceliin.
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Laajennukset

Valitse Exact Käyttöomaisuuskirjanpitoon tarvitsemasi
ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeidesi
muuttuessa.
Verolomakkeen 62 saat suoraan järjestelmästä.
Puuttuvia tietoja voit täydentää käsin.
Hyllypoistot ovat verotukseen liittyviä negatiivisia
poistoeroja. Järjestelmä laskee hyllypoistot tileittäin tai
tiliryhmittäin. Voit seurata hyllypoistojen muutoksia
verovuosittain.
Kirjanpitotapahtumien siirto Exact Kirjanpitoon on
vakio-ominaisuus, muut liittymät toteutetaan tapauskohtaisesti.
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