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Uuden budjetin luonti

• Löytyy kohdasta Toiminnot – Budjetointi

• Ennen budjettiruudun avaamista siirry sille tilikaudelle 
jonka budjettia olet suunnittelemassa



Uuden budjetin luonti

• Alkutilanne, ennen budjetin luontia

• Tyhjä ruutu, josta budjetin luonti alkaa ”Luo uusi 
budjetti” painikkeella



Luo uusi budjetti painike

• Valitse vuosi jonka lukujen pohjalta budjetti 
alustetaan, yleensä edellinen vuosi

• Voi alustaa joko kirjanpidon tai toisen budjetin luvuilla

• Anna budjetille nimi ja Tallenna



• Budjettiin alustuu summat kaikilta 
tileiltä valitun lähteen mukaan

• myös yksityistilit

• Mukaan otetaan sekä maksetut, 
että vielä maksamattomat 
tositteet

• Eli joulukuussa seuraavan vuoden 
budjettiin tulevat mukaan kaikki 
loppuvuodenkin syötetyt tositteet

• Tarpeettomia tilejä, esim tasetilejä 
voi poistaa rastimalla tilit ja 
klikkaamalla Poista painiketta



• Summat ovat aina alvittomia

• Tulot näkyvät vihreällä ja menot 
punaisella (pl mahdollinen 
kassatili, jossa päinvastoin)

• Kuukausisarakkeen alareunassa 
näkyy kuukausi yhteenlaskettuna 

• Tilirivin lopussa joulukuun jälkeen 
näkyy vuosi yhteenlaskettuna



• Luotuun budjettiin voi lisätä 
puuttuvia tilejä ”Lisää tilejä” 
painikkeella

• Aukeavaan ikkunaan haetaan 
tilejä Kirjanpitotilit ja 
kirjanpitotili hakuruutujen 
kautta

• ”Hae tilejä” painalluksen 
jälkeen rastitaan lisättäväksi 
halutut tilit ja klikataan 
alakulmasta ”Vie budjettiin” 
painiketta



Budjetin muokkaaminen

• Lukuja voi muuttaa kirjoittamalla päälle tai poistamalla

• Tyhjennä painikkeella voi tyhjentää koko valitun rivin

• Budjettikerroin kasvattaa tai pienentää valitus rivin lukuja

• Esim luku 80 pienentää ja 120 suurentaa lukuja



Budjetin muokkaaminen

• Kopioi painike kopioi luvun joka kuukaudelle ao tilillä

• Jaa painike jakaa valitus summan tasan joka kuukaudelle



Vertailuluvut

• Suunnittelun tueksi ruudulle tuo tuoda vertailuluvut

• Valitse vertailukausi jonka luvut haluat tuoda

• Valitse tuodaanko kaudelta kirjanpidon vai budjetin luvut

• Tuodut luvut voi piilottaa Piilota vertailuluvut painikkeella



Vertailuluvut

• Vertailuluvut näkyvät harmaalla joka tilin alapuolella



Pankkitilin saldo

• Suunnitteluruudulle voi tuoda myös pankkitili rivin, 
mutta budjettiviennit eivät päivitä sitä automaattisesti

• Kassabudjettiraportilla sen sijaan tilanne näkyy, vaikka 
riviä ei budjetissa olekaan

• Tarvittaessa lukuja voi muokata käsin

• Pankkitilillä luvut näkyvät vastakkaisilla väreillä



Budjettiraportit

• Kirjanpidon raporteista löytyvät seuraavat budjettia 
koskevat raportit, joista tarkemmin…



Budjettiraportti

• Raportti jossa budjetti näytetään ruutunäkymän 
kaltaisena



Pääkirjamuotoinen budjettiraportti

• Budjetti tileittäin kuukausitasolla esitettynä



Tuloslaskelmaennuste

• Tuloslaskelma, jossa luvut ennusteen alkukuukauteen 
saakka kirjanpidosta ja siitä eteenpäin budjetista



Kassabudjettiraportti

• Tässä edellä mainitulla raportilla näkyy sekä kassan 
kuukausimuutokset että kumulatiivinen kassa 

• Kuten alv-velka ja alv-saatava sekä kumulatiivinen alv



Graafiset raportit - kassavirtaennuste

• Tulot ja menot kuukausittain

• Kassan kehitys budjetin perusteella valitusta 
kuukaudesta ja saldosta eteenpäin



Budjetti WebWakka ja WebWakka Pro

• WebWakka lisenssillä voi tehdä yhden budjetin per vuosi

• Budjettia toki voi muokata tilanteen kehittyessä 
vuoden mittaan, mutta kerralla voi olla vain yksi versio

• WebWakka Pro lisenssiin sisältyy mahdollisuus luoda 1-5 
budjettiversiota, jotka ovat yhtä aikaa saatavilla




