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1. Sissejuhatus
Käesolev juhend annab ülevaate põhivaradega seotud toimingutest.

2. Vara põhiandmed
Põhivaraga seotud toimingute eelduseks SAPis on varakaardi olemasolu. Uute varade ostmine
toimub läbi projektiarvestuse mooduli ning varakaart avatakse uue projektistruktuuri elemendi
loomise käigus. Osade vara saamise viiside korral tuleb varakaart avada otse põhivara moodulis,
üleandmise toimingute juures on võimalik varakaart avada ka nende toimingute käigus.
2.1. Varakaardi loomine (AS01)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Põhivara -> Loo -> AS01 - Põhivara
Põhivaraklass- valida vajalik
klass avanevast loetelust.
Põhivaraklassiga on määratud
kõik konteeringud, mis
kaasnevad antud varaga
toimuvate tehingutega.
Ettevõte-asutuse kood
Sarnaste põhivarade arvsamaaegselt loodavate
varakaartide arv. Vaikimisi 1.
Kasutatakse juhul, kui on vaja
korraga luua mitu ühesugust
vara kaarti.
Viide
Tavaliselt ei kasutata. Võimalik
ette anda info olemasoleva vara
kohta, mille andmed võtta uue
kaardi loomisel aluseks
Vajutada klahvi Enter või nuppu
või
. Avaneb Üldiste andmete vaheleht. Peale
vajalike andmete täitmist vahelehel saab järgmisele liikuda klahviga Enter või kasutades nooleklahve
tööriistaribal
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Üldised andmed
Üldandmed
Kirjeldus- vara nimetus, ka teine
rida on nimetuse jaoks
P-v. p-koodi tekst- põhivara
peakaardi nimetus, võetakse
võrdseks nimetusega
Konto määratlemine- põhivara
klassiga seotud tehniline
määratlus
Seerianumber- täita vajadusel
Inventuurinumberinventarinumber, vaikimisi
võetakse loodava kaardi
number. Saab kasutada vana
süsteemi numbreid.
Kogus/ühik- kui ühik on
varakaardil täidetud, on koguse
sisestamine tehingu tegemisel
vajalik
Halda ajalooliselt- peab olema
märgitud, siis säilitatakse
ajalugu varaga toimunu kohta

Laoseis
Viimase invent kp- viimase inventuuri kuupäev, tavaliselt imporditakse kasutajatoe poolt peale
inventuuri läbiviimist
Inventuurimärk.- inventuuri käigus tehtud märkus
Kaasa põhivara laoseisu- kui on märgitud, siis vara lülitatakse inventuuri nimekirja.
Kirjendusteave
Vara kaardi loomisel ei ole vaja täita. Andmed tekivad tehingute teostamisel.
Kapitaliseerimiskp- varaga toimuva tehingu kuupäev
Esimese soetamise kp
Soetusaasta
Desaktiveerimiskp- mahakandmise (varade arvestusest väljaarvamise kuupäev)
Tellimiskuupäev
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Ajalised andmed
Kulukeskus- kulumi
kirjendamise kulukeskus,
kohustuslik täita
Vastutav kulukeskus- ei ole
kohustuslik, võib täita
informatiivse sisuga
Sisetellimus
Tegevusüksuslogistikamoodulist asutus, ei
täideta
Asukoht- aadress loetelust, ei
ole kohustuslik
Ruum- vara asukoht, vaba tekst,
ei ole kohustuslik
Numbrimärk- liiklusvahenditel,
ei ole kohustuslik
Personalireg-number- töötaja
number SAP
personaliarvestuses, ei ole
kohustuslik
Fond
Tegevusala
Abiraha
Eelarveüksus
NB! Oluline, et Fond, Tegevusala ja Eelarveüksus oleksid kaardil samad kui tehingu juures.
Grupeeringud
Praegu ei kasutata, võimalus
käiku võtta aruandluse
saamiseks
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Algupära
Ei ole vaja täita, osad väljad
täituvad automaatselt
tehingute kirjendamisel
Hankija

Amortisatsiooninorm
Vaikeväärtused määratakse
põhivara klassi juures,
konkreetsel kaardil on võimalik
muuta
Kasutatakse üht
kulumiarvestuse ala koodiga 01
Raamatupidamislik
amortisatsioon
Kulumiarvestuse võti JEST
määrab, et kulumit
arvestatakse lineaarselt
jääkväärtusest nullini. Varade
korral, mida ei amortiseerita,
kasutatakse kulumiarvestuse
võtit 0000.
Vara plaanitud kasulik iga
näidatakse aastates (veerg
KasTIga) ja kuudes (veerg Per)
Kui kõik vajalikud väljad on täidetud, tuleb varakaart salvestada. Olekuribal kuvatakse teade loodud
vara numbriga
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2.1.1. Vara alamkaardi loomine (AS11)
Vara alamkaart luuakse ainult juhul, kui varal on eraldi määratletav osa, mille eluiga erineb ülejäänud
vara elueast ja mida seetõttu on vaja amortiseerida erinevalt.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Põhivara -> Loo -> Alamkood -> AS11 – Põhivara
Põhivara- varakaardi number,
millele alamvara luuakse
Ettevõte
Sarnaste alamkoodide arvloodavate alamkaartide arv. Siin
on võimalik korraga luua mitu
kaarti, mida saab pärast loomist
muuta
Vajutada Enter-klahvi või nuppu

Avaneb vara kaart sarnaselt
esialgsele, kuhu on kaasa
võetud andmed põhikaardilt.
Teha vajalikud muudatused
(NB! Jälgi amortisatsiooninormi
vahelehel vara eluiga) ning
salvestada
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2.2. Varakaardi vaatamine (AS03)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Põhivara -> Kuva -> AS03 – Põhivara
Põhivara- varakaardi number
Alamkood
Ettevõte

Enter- klahvile või nupule

või

vajutades avaneb varakaardi üldandmete leht.

Soovitud vahelehele saab minna hiireklikiga vastaval vahelehel või kasutades nooleklahve
tööriistaribal.
Klikates tööriistaribal nupule

avatakse vara väärtuste kaart
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2.3. Varakaardi muutmine (AS02)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Põhivara -> Muuda -> AS02 – Põhivara
Põhivara- varakaardi number
Alamkood
Ettevõte

Enter- klahvile või nupule

või

vajutades avaneb varakaardi üldandmete leht.

Soovitud vahelehele saab minna hiireklikiga vastaval vahelehel või kasutades nooleklahve
tööriistaribal.
Ajaliste andmete muutmine
Ajaliste andmete vahelehel on võimalik hallata kehtivusperioode. Vajutades nupule
kuvatakse info kehtivate perioodide kohta.
Uue perioodi lisamiseks tuleb
vajutada nuppu

Tuleb sisestada uue perioodi
alguskuupäev
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Tabelisse tekib uus rida
sisestatud perioodi
alguskuupäevaga ja eelneval
perioodil kehtinud väärtustega.
Nüüd saab teha soovitud
muudatused ning salvestada.
Kui kehtivusperioode on
rohkem kui 1, saab neid ka
kustutada.

2.4. Varakaardi kustutamine (AS06)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Põhivara -> Kustuta -> AS06 – Põhivara
Põhivara- varakaardi number
Alamkood
Ettevõte
Varakaarti saab kustutada
ainult siis, kui varaga ei ole
seotud ühtegi tehingut.
Vajutada nuppu
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Märkida kindlasti linnuke
Kustuta põhivara füüsiliselt ja
salvestada

Küsitakse kinnitust kustutamise kohta

Kui vastata sellele jaatavalt, kustutatakse varakaart ja olekuribal kuvatakse info
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2.5. Varakaardi loomine projektistruktuuri elemendi kaudu (CJ20N)
Kõikide uute põhivarade ostmiseks tuleb avada projektistruktuuri element.
Põhiandmed
Pr.str-element- sisestada sobiv
kood ja nimetus
Projektitüüp- valida vajalik
tüüp. Tavaliselt Investeeringud
ja kulud.

Seaded
Kui on tegemist lõpetamata
põhivaraga, tuleb täita väli
Invest profiil. Võimalikud
väärtused:
Z00001 Lõpetamata põhivara,
summaarne paigutamine
Z00002 Immat.lõpetamata
põhivara, sum paigutamine
Alati tuleb täita
Investeeringu põhjus
10
Asendamine

Kui seadete vahelehel on tehtud Invest. profiil lõpetamata vara määrangud, annab süsteem hoiatuse
Peale Enter-klahvi vajutamist kuvatakse küsimus
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Vastata
.
Saame minna vara looma ka menüü kaudu:
Redigeeri -> Projekti struktuurielement ->Investeerimiskavad -> Lõpetamata põhivara või
Redigeeri -> Projekti struktuurielement ->Investeerimiskavad -> Loo valmis põhivara
Varakaardi loomine on sarnane
tavalise põhivarakaardi
loomisega (2.1)

Vajalikud väljad täidetud, liikuda tagasi klahviga
ja loodud projektistruktuuri element salvestada.
Pärast seda peab olema põhiandmete vahelehel süsteemi olek REL AUC:
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3. Vara ostmine
Varade ostmine toimub läbi tavaliste ostuarvete (e-arvekeskus).
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Ostureskontro -> Dokumendi sisestamine -> F-43 - Arve –
üldine
Päise andmed
Dok. kuupäev
Tüüp- KR
Ettevõte
Kande kuupäev
Periood
Valuuta/kurss
Viide- hankija arve number
Dok. päise tekst
Esimene kanderida
KanVõti- 31 Kohustus hankijale
Konto- hankija kood
Edasi liikumiseks Enter

NB! Muuda kohustuse konto
Vaikimisi pakutakse hankija
põhiandmetes olev kohustuse
konto (tavaliselt 20100000).
See tuleb asendada kontoga
20101000 Võlad tarnijatele
põhivara eest
Summa- brutosumma
Linnuke lahtrisse Arvuta maks
Tekst- selgitus saajale
Järgmine kanderida
KanVõti- 40
Konto- vahekonto vara
soetuseks
Edasi liikumiseks Enter

- 16 / 63 SAP (ET) Varad

Vahekontod vara soetuseks:
Vahekonto
55291003
55291005
55291010
55291016
55291019
55291030
55291040
55291045
55291050
55291060
55291070
55291080
55291081
55291082
55291086
55291090
55291096
55291097
55291098

Nimetus
KV investeeringute soetus
Maa soetus
Hoone soetus
Teede soetus
Muude rajatiste soetus
Kaitseotstarbelise põhivara soetus
Masinate ja seadmete soetus
Transpordivahendite soetus
Info- ja kommunikatsioonitehnika soetus
Muu amortiseeruva põhivara soetus
Mitteamortiseeruva põhivara soetus
Lõpetamata ehitused
Tarkvara soetus
Õiguste ja litsentside soetus
Muu immateriaalse põhivara soetus
Lõpetamata immateriaalne põhivara
Taimed ja istandused
Mets
Loomad

Summa
Maksukood
Kulukeskus
Pr.str-element
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Kulukeskus- kohustuslik, selle
põhiandmetest võetakse
Tulukeskus (sellest omakorda
Segment) ja Tegevusala
Pr.str-elementprojektistruktuuri element,
millega on seotud varakaart
Eelarveüksus- kohustuslik
Vajadusel
Tellimus
Abiraha

Dokument salvestada. Iga kuu lõpus kantakse väärtused projektistruktuuri elementidelt
varakaartidele.
3.1. Väärtuste ülekandmine varakaartidele (CJ88 ja CJ8G)
Projektisüsteem -> Finantsid -> Perioodi sulgemine -> Üksikfunktsioonid -> Paigutamine -> CJ88 Üksiktöötlus
Projektisüsteem -> Finantsid -> Perioodi sulgemine -> Üksikfunktsioonid -> Paigutamine -> CJ8G –
Hulgitöötlus
Väärtuste paigutamist varakaartidele käsitletakse Projektimooduli juhendi punktis 8.
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4. Vara saamine teiselt asutuselt (ABSO, RV 16)
Esmalt on vaja luua varakaart (AS01). Toimingu juures ei ole võimalik sisestada kogust ja ühikut,
seega tuleks need kaardi loomisel täita.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine-> ABSO - Muu

Ettevõte
Põhivara
Kuupäevaandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Kirjendusperiood
Tehing
Tehingu tüüp Z16
Edasiliikumiseks Enter ja
sisestada tehingupartneri kood:

Kande andmed
Kirjend. summa- vara
soetusmaksumus
P-vara vrt-päev- vara väärtuse
kuupäev, peaks olema võrdne
kande kuupäevaga
Täiendavad üksikasjad
Tekst- selgitav tekst kõikidele
kanderidadele
Dokumenditüüp- YA
Määramine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info, ei ole
kohustuslik
Viide- kande päises olev väli
Edasiliikumiseks vajutada Enterklahvi
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Praeguse aasta Tavakulumi
lahtrisse sisestatakse
akumuleerunud kulumi summa
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule
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Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
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5. Vara saamine teiselt asutuselt (ABZON, RV 18)
Varakaardi võib luua eelnevalt (AS01) või teha seda toimingu käigus. Kaardi loomisel tuleks sisestada
mõõtühik ja jätta kogus määramata. Sellisel juhul on toimingu tegemisel koguse sisestamine
kohustuslik. Kui kaardi loomisel täita nii kogus kui mõõtühik, on toimingu tegemisel kogus samuti
kohustuslik ning pärast toimingu teostamist on meil kogus topelt ja on vaja see täiendavalt muuta.
Kui kaardi loomisel jätta mõõtühik määramata, pole koguse ja mõõtühiku väljade täitmine ka
toimingu juures kohustuslik ja nii võib see kergesti nulliks jääda (saab hiljem varakaardil parandada).
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine-> Soetamine -> Väline soetamine
-> ABZON - Soetamine: automaatse vastandkandega
Kui varakaart on eelnevalt
loodud, märgitakse olemasolev
vara ning näidatakse kaardi
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Kirjendatud summa- vara
väärtus
Kogus
Tekst-selgitav tekst ridadele

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Vastaskonto number- 15020000
Tehingu tüüp- Z18
Tehingupartner
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule
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Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp
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6. Vara saamine teiselt asutuselt (ABZON, RV 19)
Varakaardi võib luua eelnevalt (AS01) või teha seda toimingu käigus.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine-> Soetamine -> Väline soetamine
-> ABZON - Soetamine: automaatse vastandkandega
Kui varakaart on eelnevalt
loodud, märgitakse olemasolev
vara ning näidatakse kaardi
number. Uue vara loomiseks
märgitakse „Uus põhivara“.
Vajutada nupule
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Kirjendatud summa- vara
väärtus
Kogus
Tekst-selgitav tekst ridadele
Kohustuslikud (võib täita ka
avapildil) on:
Põhivaraklass- loodava vara
klass
Kirjeldus- vara nimetus
Kulukeskus- kulukeskus, kuhu
edaspidi konteeritakse kulum
ning mille alusel saadakse
asutus, kelle bilanssi vara läheb
Nupu
alt
avanevad kõik varakaardi
vahelehed, mis tuleb vastavalt
vajadusele täita.
Varakaardilt toimingusse
tagasiliikumiseks
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Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Vastaskonto number- 35020000
Tehingu tüüp- Z19
Tehingupartner
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Kuvatakse info loodud kande ja
põhivara numbri kohta
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7. Vara üleandmine
7.1. Vara üleandmine mitte SAPi kasutajale (ABAON, RV 15)
Rahavoo koodiga 15 on võimalik varasid üle anda ka nimekirja alusel, vaata täpsemalt antud juhendi
punkt 18.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine ->Põhivara müük
-> ABAON - Põhivara müük (kliendita)
Ettevõte- üleandja ettevõtte
kood
Põhivara- üleantava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele
Tulu spetsifikatsioonid
Peab olema valitud Tulu BJM
põhjal ning väärtus 01

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Tehingu tüüp- Z15
Tehingupartner- kohustuslik
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule
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Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
Loodud kannet saab vaadata
toiminguga FB03

7.2. Vara üleandmine teisele asutusele samas ettevõttes (ABUMN)
Kuna muutub asutus, on vajalik vara ühe asutuse bilansist viia teise asutuse bilanssi. Vara arvestuse
konto peab jääma samaks. Kannet ettevõtte saldoandmikus ei kajastata.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Ülekandmine -> ABUMN Ettevõttesisene ülekandmine
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Ettevõte
Põhivara- üleantava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele
Ülekande sihtkoht
Uus varakaart võib olla
eelnevalt loodud (märkida
Olemasolev vara ja varakaardi
number), mugavam on seda
teha antud toimingu käigus.
Märkida Uus põhivara ning
vajutada

Loodavad põhivarad
Kuvatakse üleantava vara klass
Viide
Valik peab jääma Eemaldatav
põhivara, siis võetakse andmed
esialgselt kaardilt kaasa
Püsiandmed
Võetakse kaasa andmed
esialgselt kaardilt.
Kindlasti tuleb muuta
Kulukeskus. Esialgu kuvatakse
üleandva asutuse kulukeskus.
See tuleb asendada vastu võtva
asutuse kulukeskusega.
Muud väljad muuta vastavalt
vajadusele. Nupp
viib tavalisse varakaardi
vaatesse, kus teha vajalikud
muudatused
Siit edasiliikumine Enter-klahv
või
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Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- AA
Ülekande variant- 4
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Kuvatakse info loodud kande
kohta ja uue loodud põhivara
number

8. Vara üleandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse (ABAON,
RV 17)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> Põhivara müük
-> ABAON - Põhivara müük (kliendita)
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Ettevõte
Põhivara- üleantava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele
Tulu spetsifikatsioonid
Peab olema valitud Tulu BJM
põhjal ning väärtus 01

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Tehingu tüüp- Z17
Tehingupartner- kohustuslik
täita
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
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9. Mitterahaline sihtfinantseerimine (üleandmine, ABAVN, RV 24)
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> ABAVN Põhivara eemaldamine mahakandmise teel
Ettevõte
Põhivara- üleantava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Tehingu tüüp- Z24
Tehingupartnertehingupartneri kood
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
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10.

Vara mahakandmine (ABAVN, RV 12)

Varasid on võimalik maha kanda ka nimekirja alusel, vaata täpsemalt antud juhendi punkt 18.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> ABAVN Põhivara eemaldamine mahakandmise teel
Ettevõte
Põhivara- mahakantava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- AA
Tehingu tüüp- Z12
Tehingupartner- ei täideta
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
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11.

Vara ümberklassifitseerimine (ABUMN, RV 13, 14, 23)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Ülekandmine -> ABUMN Ettevõttesisene ülekandmine
Ettevõte
Põhivara- vara number, mida
soovitakse viia teise klassi
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele
Ülekande sihtkoht
Kui varakaart on eelnevalt
loodud, märgitakse olemasolev
vara ning näidatakse kaardi
number. Uue vara loomiseks
märgitakse „Uus põhivara“.
Vajutada nupule

Loodavad põhiandmed
Põhivaraklass- valida klass,
kuhu vara soovitakse üle viia
Viide
Soovitav on jätta valik
Eemaldatav põhivara. Sellisel
juhul võetakse andmed kaasa
algselt kaardilt
Nupule
vajutades kuvatakse varakaardi
kõik vahelehed
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Vajadusel saab andmeid muuta
ja/või täiendada. Toimingusse
tagasiliikumiseks vajutada
nuppu

Varakaardi loomise kinnitame
nupuga

või Enter-klahviga
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Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- AA
Tehingu tüüpViide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Kuvatakse info loodud kande ja
põhivara numbri kohta
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12.

Vara müük (ABAON, RV 02)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> Põhivara müük
-> ABAON - Põhivara müük (kliendita). Müügiarve tehakse müügimoodulis. Varade arvestusest
kantakse vara välja rahavoo koodiga 02.
Ettevõte
Põhivara- vara number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele
Tulu spetsifikatsioonid
Peab olema valitud Tulu BJM
põhjal ning väärtus 01

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- YA
Tehingu tüüp- Z02
Tehingupartnertehingupartneri kood
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number
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13.

Vara väärtuse muutmine

13.1.

Jääkväärtuse vähendamine (ABAA)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Väärtuste käsitsi
korrigeerimine -> ABAA - Plaaniväline kulum
Kui on vaja vara jääkväärtust erakorraliselt vähendada, saab seda teha plaanivälise
kulumiarvestusega. Esmalt sisestatakse vara kohta vajalik info ning tegelik vara väärtuse
vähendamine toimub kulumiarvestuse käigus.
Ettevõte
Põhivara
Kuupäevaandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Kirjendusperiood
Tehing
Tehingu tüüp Z11
Edasiliikumiseks Enter

Kande andmed
Kirjend.summa- summa, mille
võrra vara jääkväärtust
vähendatakse
P-vara vrt-päev- põhivara
väärtuspäev, tavaliselt võrdne
kande kuupäevaga
Täiendavad üksikasjad
Tekst- selgitav tekst, on hiljem
nähtav varaga seotud tehingute
juures
Kui andmed on sisestatud, siis
salvestada

Kuvatakse info varaga seotud
dokumendi salvestamise kohta.
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Finantsraamatupidamisse
mingit kannet ei teki.
Varale sisestatud dokumendid
on nähtavad toimingus AB08.
Kui midagi on läinud valesti,
tuleb siin dokument tühistada.

Sisestatud dokumendid on
nähtavad ka põhivara
plaanitud väärtuste vahelehel

Toiminguga ABAA sisestatud
summad on nähtavad põhivara
kirjendatud väärtuste vahelehel
veerus Pl-väl.kulum
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13.2.

Ümberhindlus (ABAVN ja ABZON, RV 21)

Vara ümberhindlus on kaheetapiline tegevus, kus olemasolev väärtus kantakse bilansist välja ning
uus võetakse arvele
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> ABAVN Põhivara eemaldamine mahakandmise teel
Ettevõte
Põhivara- ümberhinnatava vara
number
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Tekst-selgitav tekst ridadele

Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- AA
Tehingu tüüp- Z21
Tehingupartner- ei täideta
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Olekuribale kuvatakse loodud
kande number

- 39 / 63 SAP (ET) Varad

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Soetamine -> ABZON Soetamine: automaatse vastandkandega
Kui varakaart on eelnevalt
loodud, märgitakse olemasolev
vara ning näidatakse kaardi
number. Uue vara loomiseks
märgitakse „Uus põhivara“.
Vajutada nupule
Tehinguandmed
Dokumendi kuupäev
Kande kuupäev
Põhivara väärtuspäev
Kirjendatud summa- vara
väärtus
Kogus
Tekst-selgitav tekst ridadele
Täiend. üksikasjad
Kirjendusperiood võetakse
kande kuupäeva alusel, pole
vaja täita
Dokumenditüüp- AA
Vastaskonto number- pole vaja
täita
Tehingu tüüp- Y21
Tehingupartner- ei täideta
Viide- kande päises olev väli
Jaotamine- ridadele väljale
„Määrang“ lisatav info
Kannet saab enne salvestamist
üle vaadata vajutades nupule

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest
Salvestamiseks nupp

Kuvatakse info loodud kande
kohta
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14.

Kulumiarvestus (AFAB)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Perioodiline töötlus -> Kulumiarvestuskäitus ->
AFAB – Käivita
Esmalt määratakse parameetrid, mille alusel süsteem arvutab kulumisummad ja seejärel toimub
kulumiarvestuse koondkande kirjendamine finantsraamatupidamises.
Kirjendamisparameetrid
Ettevõte
Majandusaasta
Kirjendusperiood- periood, mille
kulumit arvestatakse
Kirjenduskäituse põhjus
Plaanitud kirjenduskäitusesmane kulumiarvestus antud
perioodis
Korda- saab kasutada ainult
viimasena arvestatud perioodi
kohta juhul, kui pärast seda
arvestust on muudetud varade
andmeid
Käivita uuesti- tuleb kasutada
juhul, kui tavapärane
kulumiarvestus ei lõppenud
normaalselt

Lisasuvandid
Loetle põhivarad- kui on märgitud, näidatakse kulumiarvestust üksikute varade lõikes. Kui ei ole, siis
varaklasside lõikes.
Käsitsiarvestatud kulumi loend- kui on märgitud, väljastatakse eraldi nimekiri logi lõpus
Testkäituse parameetrid
Testkäitus- kulumisummad arvutatakse välja, kuid tegelikku kulumiarvestust ei toimu
Tõrkeanalüüs- käivitatakse vigade analüüs. Võimalik ainult testkäituse korral koos suvandiga Loetle
põhivarad
Põhivara peakood/alamkood- saab määrata konkreetsed vara numbrid ainult Testkäituse või Korda
korral

Iga perioodi kulumiarvestust alustatakse Testkäitusega. See saab käivitada nii taustatööna kui nupust
. Sellele järgneb teade, millele tuleb vastata
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Esialgu tuleb kindlasti vaadata üle kõikide varade arvestused.
Kui arvutatud summad on sobivad ning veateateid ei ole, saab käivitada reaalse kulumiarvestuse.
Seda saab teha ainult taustatööna. Parameetritest tuleb ära võtta Testkäituse linnuke ning valida
menüüst Program -> Execute in Background
Määrata printimise
parameetrid
Kui väljatrükki pole vaja, saab
printimisajaks valida Saada
esialgu SAP-i spuulimisse
Edasiliikumiseks Enter või

Käivitamise ajaks määrata
Immediate
ja salvestada
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Info taustaprotsessi käivitamise
kohta
Kulumiarvestuse kanded finantsraamatupidamises on koondkanded dokumenditüübiga AF. Detailset
infot varade lõikes saab vaadata kulumiarvestuse logist.
14.1.

Koostatud kulumikannete logi

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Perioodiline töötlus -> Kulumiarvestuskäitus ->
AFBP - Kuva logi
Parameet.
Ettevõte
Majandusaasta
Kirjendusperiood
Perioodi järjekorranumber- kui
perioodis on tehtud kordusarvestusi, saab siin ette anda
järjekorranumbri. 1 on
põhiarvestus, 2 esimene
kordusarvestus jne. Kui jätta
tühjaks, kuvatakse logi kõikide
antud perioodi arvestuste
kohta
Põhivara peakood- saab ette
anda varade numbrid, mille
kohta andmeid soovitakse näha
Lisasuvandid
Kui märkida linnuke Loetle
põhivarad, kuvatakse aruanne
varade lõikes
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Aruanne käivitatakse
Kuvatakse info vastavalt ette
antud parameetritele
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15.

Vara tehingu tühistamine (AB08)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Kirjendamine -> Eemaldamine -> AB08 - Muu
põhivaraarvestuse dokument
Ettevõte
Põhivara- vara number
Vajutada Enter-klahvi

Kandeid saab tühistada ainult
tegemise järjekorrale
vastupidises suunas: viimasena
tehtud kanne tuleb tühistada
esimesena
Märkida vajalik rida ning
vajutada nuppu

Täpsustada vastaskande
spetsifikatsioon
Tühist. põhjus- 01
Edasi liikuda

- 45 / 63 SAP (ET) Varad

Kuvatakse ülevaade loodavast
kandest. Kui see sobib, siis
kanne salvestada

16.

Aasta lõpetamise toimingud (AJAB)

SAP varade arvestuses toimub arvestusaasta sulgemine. Selle käigus kontrollitakse, kas kõikide
varade kulumid on korrektselt postitatud ning suletakse aasta varadega seotud tehinguteks. Kui
teadaolevalt on tehingud varadega lõpetatud (detsembrikuu saldoandmik esitatud), tuleb teha
varade arvestusaasta sulgemine.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Perioodiline töötlus -> Aasta lõpetamine ->
AJAB – Käivita

Ettevõte
Suletav majandusaasta
Suvandid
Kui Testkäitus on märgitud,
teostatakse kontroll, kas on
võimalik varade arvestuse aasta
sulgeda.

Esmalt tuleks teha Testkäitus. Seda saab käivitada nii taustatööna kui nupust
käivitamisele järgneb teade, millele tuleb vastata
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. Kellast

Kui peale detsembrikuu kulumiarvestust on tehtud tehinguid varadega, mis kulumisummat
mõjutavad, aastat sulgeda ei saa ning kuvatakse vastav info:

Sellisel juhul tuleb korrata nimetatud varadele detsembrikuu kulumiarvestust.
Kui vigu ei leita, kuvatakse info:

Seejärel tuleb aasta lõpetamise toiming käivitada taustatööna. Suvanditest tuleb ära võtta
Testkäituse linnuke ning valida menüüst Program -> Execute in Background
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Määrata printimise
parameetrid
Kui väljatrükki pole vaja, saab
printimisajaks valida Saada
esialgu SAP-i spuulimisse
Edasiliikumiseks Enter või

Käivitamise ajaks määrata
Immediate
ja salvestada

Info taustaprotsessi käivitamise
kohta
Kui peale varade arvestuse aasta sulgemist tekib siiski vajadus teha antud aastas varadega
toiminguid, tuleb arvestusaasta avamiseks pöörduda RTK konsultantide poole. Peale vajalike
toimingute teostamist tuleb aasta uuesti sulgeda.

17.

Aruanded

Varade arvestuse aruanded paiknevad SAPi standardmenüüs
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded
17.1.

Vara objekt

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Varaobjekt -> AW01N - Asset Explorer
Siit leiame detailse info antud põhivara kohta:
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Ettevõte
Põhivara
Majandusaasta- võimalik
vaadata infot erinevate
majandusaastate kohta
Plaanitud väärtused
Kuvatakse vara väärtused aasta
alguseks, muudatused aasta
jooksul ning seis aasta lõpuks
Akna alumises osas kuvatakse
info antud aastal antud varaga
tehtud tehingute kohta
(topeltklõpsuga saab kande
avada)
Kirjendatud väärtused
Kuvatakse info kirjendatud
väärtuste kohta ning
kulumiarvestuse seis kuude
lõikes
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Võrdlused
Kuvatakse vara väärtused
aastate lõikes vastavalt vara
elueale

Parameetrid
Kuvatakse info kulumiarvestuse
kohta

Sama info kuvatakse ka vara kaardi vaatamisel toiminguga AS03 nupule Põhivara väärtused
vajutades:
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17.2.

Põhivarade saldod

Menüüjaotuses
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Põhivarade saldod -> Saldoloendid -> Põhivarade saldod
on 8 aruannet, mis erinevad üksteisest etteantava põhilise valikukriteeriumi poolest. Kõik need
aruanded töötavad samade andmete pealt ning ka tulemused on sarnased. Seega tuleb neist leida
sobivaim. Aruannetes kuvatakse alati arvestuslik kulum aruandekuupäeva seisuga sõltumata sellest,
kas kulumiarvestus on reaalselt tehtud või mitte.
Varade arvestuse alustamisel SAPis saab just nende aruannetega kontrollida varade ja varakontode
saldosid.
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Põhivarade saldod -> Saldoloendid -> Põhivarade saldod ->S_ALR_87011964 - ... põhivaraklassi alusel
Ettevõte
Valikud
Põhivaraklass- saab ette anda
ühe või mitu, kasutada
metamärke
Sätted
Aruandekuupäev- saab
kasutada ainult kuu viimast
kuupäeva
Kulumiarvestusala- alati 01
Sortimisvariant- eeldefineeritud
kombinatsioonid erinevatest
andmetest, bilansiga
võrdlemiseks sobivad 0003 ja
0001
Loetle põhivarad- kuvatakse
info varade kaupa
... või ainult põhinumbridkuvatakse info vara
põhinumbrite kaupa,
alamnumbrid summeeritakse
... või ainult grupi summadkuvatakse summeerituna
Aruanne käivitatakse
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Näiteks sortimisvariandiga 0003 Ettevõte/bilansikonto/põhivaraklass ainult grupisummadega on
aruande tulemus:

Sama aruanne sortimisvariandiga Z014 Eelarveüks/Kulukeskus/Sisetellimus/Fond/Tegevusla:
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17.3.

Varakaart

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Ajalugu-> S_ALR_87012075 - Põhivara ajalugu
Kasutatakse erandjuhul, kui vara kaardi kohta on vaja saada väljatrükki.
Ettevõte
Põhivara kood
Valikud
Põhivaraklass- saab ette anda
ühe või mitu, kasutada
metamärke
Sätted
Aruandekuupäev
Aruanne käivitatakse
Väljundit on võimalik trükkida või salvestada pdf-faili:
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17.4.

Kirjendamata põhivarad

Infot loodud varakaartide kohta, millega ei ole tehtud tehinguid, saab aruandega
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Igapäevased tegevused -> Rahvusvaheline -> S_ALR_87012056 - Kirjendamata põhivarade kataloog
Ettevõte
Valikud
Kui soovime saada ülevaadet
kõikidest tühjadest
varakaartidest, pole vaja
täiendavaid piiranguid ette
anda
Sätted
Sortimisvariant 0007
Täiendavad valikud
Loomiskuupäev- saab ette anda
vahemiku, millal loodud kaarte
otsime. Kõikide kaartide
leidmiseks sobib pakutav
variant
Käivitada aruanne

Kuvatakse info varakaartide kohta:
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17.5.

Põhivara tehingud rahavoo koodidega 15 ja 16 tehingupartnerite lõikes

Alates 27.04.2016 sisestatud varadega seotud kannetel rahavoo koodidega 15 ja 16 tekib
tehingupartneri kood alati ka põhivarakontodele. Neid kandeid saab vaadata aruandega FAGLL03
kasutades valikuvarianti

„RV 15,16 tehingud“.

Konkreetseid tehinguid saab soovi korral vaadata päringus, kui vajutada tärni (*) nupule.

See päring annab ülevaate, millistele TP koodidele on valitsemisala andnud või saanud vara rahavoo
koodidega 15 ja 16

- 55 / 63 SAP (ET) Varad

18.

Masstoimingud varadega (varade nimekiri Worklist, RV 12 ja 15)

Mõningaid varade arvestusest välja viimise toiminguid on võimalik teha korraga paljudele varadele.
See on 2-etapiline protsess, kus esimeses etapis toimub varade töölehe (nimekirja) koostamine ning
teises etapis tehakse vastavad toimingud. Seda saab rakendada varade mahakandmisel (rahavoo
kood 12) ning jääkväärtusega varade üleandmisel rahavoo koodiga 15. Nimekirjaga tehtavat
toimingut saab kasutada ka varade üleandmisel rahavoo koodiga 17, kuid siis on vaja teha lisaks
pearaamatu kanne õigele kontole.
18.1.

Töölehe koostamine

Varade nimekirja koostamiseks saab kasutada toimingut
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Keskkond -> Tööleht -> AR01 – Genereeri
või saab selle koostada varade aruande baasil. Kindlasti tuleks jälgida, et nimekirja lülitataks ainult
need varad, millega soovitakse järgnevat toimingut sooritada.
18.1.1. Nimekirja koostamine varade aruande baasil
Kõige mugavam on töölehte koostada varade koodide alusel aruandega
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Infosüsteem -> Põhivaraarvestuse aruanded ->
Põhivarade saldod -> Saldoloendid -> Põhivarade saldod -> S_ALR_87011963 - ... põhivara koodi
alusel
Ettevõte
Põhivara kood- tuleb sisestada
vajalikud vara numbrid, saab
kopeerida näiteks MS Excel-i
tabeli abil
Alamkood
Sätted
Aruandekuupäev- aruandesse
kuvatakse andmed antud
kuupäeva seisuga, saab olla
ainult kuu viimane kuupäev.
Peaks olema toimingule
eelneva kuu viimane kuupäev
Kulumiarvestusala- alati 01
Sortimisvariant- variandid
erinevad kuvatavate väljade
poolest, sobib 0001
Märkida
Loetle põhivarad
Käivitada aruanne
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Kuvatakse varade nimekiri.
Töödeldavate varade nimekirja
loomiseks vajutada
tööriistaribal nuppu

Sisestada töölehe nimi, vaba
tekst
Ülesande valimine alt tuleb
valida vajalik tegevuse tüüp.
Tavapäraseks mahakandmiseks
valida Eemaldamine tulu
saamata.
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-

Avanevas aknas sisestatakse
kuupäevad ning valitakse vajalik
tehingu tüüp (varade
mahakandmisel Z12)
Välja Tehingupartner ei täideta
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-
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Toiminguks rahavoo koodiga 15
tuleb valida Põhivara müük
Kui rahavoo koodiga 15 on vaja
üle anda nii jääkmaksumusega
kui ka 0-jääkväärtusega varasid,
tuleb teha eraldi 2 töölehte
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-

Avanevas aknas sisestatakse
kuupäevad ning valitakse vajalik
tehingu tüüp (varade
üleandmisel Z15)
Jääkväärtusega varade jaoks:
Alajaotuses
Tulu jaotamine tuleb valida
Jääkmaksumus
ning Müügitulu (neto) lahtrisse
sisestada varade jääkväärtuse
summa
Väljale Tehingupartner
sisestatakse tehingupartneri
kood, kellele vara üle antakse
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-
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Jääkväärtuseta varade jaoks:
Alajaotuses
Tulu jaotamine tuleb valida
Soetamiskulud
ning Müügitulu (neto) lahtrisse
sisestada summa, näiteks 1 sent
iga vara kohta
Väljale Tehingupartner
sisestatakse tehingupartneri
kood, kellele vara üle antakse
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-

Olekuribal kuvatakse info
töölehe loomise kohta. See
number on vajalik teise etapi
käivitamisel
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18.1.2. Nimekirja koostamine toiminguga AR01
Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Keskkond -> Tööleht -> AR01 – Genereeri
Selles toimingus on võimalik teha varade valikut erinevate tunnuste abil. Sobib hästi näiteks juhul, kui
on vaja valida kõik mingi kulukeskuse või asukohaga varad.
Ettevõte
Põhivara kood- saab sisestada
vajalikud vara numbrid,
kopeerida näiteks MS Excel-i
tabeli abil
Alamkood
Valikud ja Täiendavad valikud
Saab ette anda vajalikud
väärtused, mille alusel varad
lülitatakse nimekirja
Sätted
Aruandekuupäev- aruandesse
kuvatakse andmed antud
kuupäeva seisuga, saab olla
ainult kuu viimane kuupäev.
Peaks olema toimingule
eelneva kuu viimane kuupäev.
Kulumiarvestusala- alati 01
Sortimisvariant- variandid
erinevad kuvatavate väljade
poolest, sobib 0001
Märkida
Loetle põhivarad
Käivitada aruanne
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Kuvatakse varade nimekiri.
Töödeldavate varade nimekirja
loomiseks vajutada
tööriistaribal nuppu

Sisestada töölehe nimi, vaba
tekst
Ülesande valimine alt tuleb
valida vajalik tegevuse tüüp.
Tavapäraseks mahakandmiseks
valida Eemaldamine tulu
saamata.
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-
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Avanevas aknas sisestatakse
kuupäevad ning valitakse vajalik
tehingu tüüp (varade
mahakandmisel Z12)
Välja Tehingupartner ei täideta
Edasi liikuda
klahviga

või Enter-

Olekuribal kuvatakse info
töölehe loomise kohta. See
number on vajalik teise etapi
käivitamisel

18.2.

Töötlemine (AR31)

Majandusarvestus -> Finantsarvestus -> Põhivarad -> Keskkond -> Tööleht -> AR31 – Redigeeri

Valikud
Tööleht- esimesel sammul
moodustatud töölehe number.
Kui kohe peale nimekirja
moodustamist käivitada see
samm, kuvatakse automaatselt.
Võimalik erinevate tunnuste
alusel otsida.
Sätted
Sobib vaikimisi pakutav seis
Käivitada
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Tööleht avaneb aruandena. Siin
tuleb üle kontrollida, et
kuupäevad on õiged ning
nimekirjas on ainult need
varad, millega soovitakse
toimingut teha.
Kui kõik on korras, tuleb
toimingu käivitamiseks vajutada
tööriistaribal nuppu
Olekuribal kuvatakse info
töölehe vabastamise kohta
Selleks, et näha töölehega
toimuvat, tuleb vajutada
tööriistaribal nuppu Värskenda
(Ctrl+F4)

Värskendamist tuleb teha seni,
kuni töölehe olek saab väärtuse

Töölehe alusel tehakse eraldi kanne finantsraamatupidamisse iga vara kohta. Varade
mahakandmisel rahavoo koodiga 12 ning jääkväärtusega üleandmisel rahavoo koodiga 15 on
kanded korrektsed. Varade üleandmisel rahavoo koodiga 17 ja jääkväärtuseta varade
üleandmisel rahavoo koodiga 15 tuleb teha täiendavad koondkanded SA-dokumenditüübiga:
Rahavoo koodiga 17 üleantud varade korral:
D 15020000 tehingupartner, tulukeskus, rahavoo kood, eelarvetunnused nullid
K 71001000 tehingupartner, tulukeskus, eelarverida 710010, teised eelarvetunnused nullid
Rahavoo koodiga 15 üleantud jääkväärtuseta varade korral:
D põhivara müügitulu tehingupartner, tulukeskus, fond ja eelarveüksus nullid
K 71001000 tehingupartner, tulukeskus, eelarverida 710010, teised eelarvetunnused nullid
Nimekirja alusel tehtud toiminguid saab tühistada vara põhiselt toiminguga AB08
(juhendi punkt 15).
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