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Ievads
Programmas Horizon 445. versijā ir izveidoti dokumentu veidi, kurus var izmantot regulārai
virsgrāmatas atskaišu salīdzināšanai ar moduļu atskaitēm – “Atlikumu atskaišu salīdzināšana”
un “Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana”.

1. Sistēmas konfigurācija dokumentiem “Atlikumu atskaišu
salīdzināšana” un “Atlikumu atskaišu pa klientiem
salīdzināšana”
Dokumentu pamatveidiem – “Atlikumu atskaišu salīdzināšana” un “Atlikumu atskaišu pa
klientiem salīdzināšana”– nepieciešams izveidot dokumenta tipu, ko var veikt izvēlnē
Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi.
Dokumenta tipa ievadloga lappusē Apraksts pieejama izvēles rūtiņa Tiek grāmatots. Tā
nosaka, vai šī tipa dokuments tiek grāmatots. Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokuments
galvenokārt paredzēts atskaišu salīdzināšanai, nevis grāmatošanai, tāpēc ieteicams izvērtēt,
vai dokumenta grāmatošana ir nepieciešama.
Izveidotajam dokumenta tipam jāpiesaista Numerators, lai salīdzināšanas dokumenti tiktu
automātiski numurēti. Numeratoru apraksta izvēlnē Sistēma -> Uzstādījumi -> Numeratori.
Dokumentu tipu sarakstā izvēlas izveidoto dokumenta tipu - Atlikumu atskaišu
salīdzināšana vai Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana - un lappusē Lauku
atribūti piesaista Numeratoru.
Ja atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokuments tiks grāmatots, tam nepieciešams manuāli
izveidot kontēšanas shēmu.

2. Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokuments
Izmantojot dokumenta veidu “Atlikumu atskaišu salīdzināšana”, ir iespējams ar
virsgrāmatas kontu atlikumiem salīdzināt šādas moduļu atlikumu atskaites:
Nomenklatūru kustība pa partijām
Ārpusbilances kustība pa partijām
Pamatlīdzekļu apgrozījums
ĀB Pamatlīdzekļu apgrozījums
Avansu norēķinu apgrozījumi
Vecāku maksas – Maksājumu aprēķins un ieņēmumi
Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentu izveido, izvēlnē Dokumenti -> Virsgrāmata ->
Atlikumu atskaišu salīdzināšana atverot dokumentu saraksta logu un tajā nospiežot pogu
. Tiek atvērts dokumenta ievadlogs:
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Ievadlogā jāaizpilda dokumenta izveidošanai nepieciešamie lauki.
Ja dokumentam ir uzstādīts numerators, lauks Numurs tiks aizpildīts automātiski. Laukā
Datums var izvēlēties jebkuru datumu, uz kuru vēlas veidot atskaiti. Programma atļauj veidot
vairākas atskaites par vienu datumu vienam un tam pašam kontam, tāpēc ieteicams sekot
līdzi, par kuru datumu tiek veidota atskaite.
Moduļa atlikumi dokumentā tiek ielasīti, ieskaitot dokumentā norādīto datumu + 1 dienu. Ja
nepieciešams atlikumus salīdzināt uz mēneša beigām, tad kā dokumenta datums jānorāda
mēneša pēdējā diena. Ja moduļa atskaite tiek veidota par mēnesi, piemēram, modulī Vecāku
maksas, bet salīdzināšanas dokuments tiek veidots ne uz perioda beigām, tad, ielasot
moduļa atskaiti dokumentā, tiek parādīts kļūdas paziņojums, jo atskaiti var sagatavot un
salīdzināt tikai par mēnesi. Šādā gadījumā dati netiek ielasīti.
Lauki Klients un Summa nav jāaizpilda. Lauks Klients tiks aizpildīts automātiski, kad tiks
veidots katram dokumentā esošam klientam savs “Atlikumu atskaišu salīdzināšana”
dokuments no “Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana” dokumenta. Lauks Summa tiks
aizpildīts automātiski, aprēķinot to no dokumentā esošajām starpībām.
Ievadformā vēl pieejami lauki:
Datu ielasīšanas procesa parametri - iespēja atzīmēt izvēles rūtiņas, lai sistēma veiktu
konkrētās darbības:
Dzēst konta atlikumu, ja nav mērķa atlikuma;
Summēt Excel atlikumus.
Turpmāk apskatīts piemērs ar moduļa atlikuma ielasi, izmantojot avansu norēķinu
apgrozījumu atskaites.

2.1.

Lappuse Parametri

Lappusē Parametri iespējams norādīt detalizāciju pa dimensijām, kādā atskaite tiks attēlota.
Jāņem vērā - pēc tam, kad konti pārbaudei tiks ielasīti dokumentā, detalizāciju mainīt
nevarēs.
Ieteicamā atskaišu salīdzināšanas secība:
1) pārbaudīt kontu atlikumus bez detalizācijas;
2) ja summas bez detalizācijas sakrīt, pārbaudīt kontu atlikumus tādā detalizācijā, kādā
tiek veikta uzskaite.
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2.2.

Lappuse Konti

Lappusē Konti tiek pievienoti konti no virsgrāmatas, kuru atlikumus paredzēts salīdzināt ar
konkrētu moduļa atskaiti.
Vienā dokumentā var veikt atlikumu salīdzināšanu vienam vai vairākiem kontiem. Kontu
izvēle ir tieši saistīta ar moduli, ko pārbauda – jāizvēlas tie konti, kuri satur atbilstošā moduļa
atlikumus. Programma nekontrolē, kādi konti tiek izvēlēti.
Kontus izvēlas, izmantojot pogu
. Tiek atvērts Kontu plāns, kurā ar iekrāsošanu atzīmē
kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek ielasīti kontu atlikumi tādā detalizācijā, kāda
norādīta lappusē Parametri.

Tālāk jāielasa analītiskās uzskaites summas no attiecīgās moduļa atskaites, izmantojot pogu
. Nospiežot šo pogu, tiek atvērts logs Atlikumu ielāde no moduļu atskaitēm (sk.
nākamo punktu).
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2.3.

Atlikumu ielāde no moduļu atskaitēm

Šajā logā jāizvēlas moduļa atskaite, kuru vēlas salīdzināt ar virsgrāmatu. To veic, izvēloties
no piedāvātā saraksta laukā Atskaites.

Laukā Konts jānorāda konts, izmantojot izvēlni.
Jānorāda, vai atlikumu salīdzināšanai moduļa atlikumi uzskatāmi par debeta vai kredīta
atlikumu, attiecīgi tālāk dokumentā aizpildot lauku DB – moduļa atlikums vai KR-moduļa
atlikums.
Moduļu atskaites detalizācijai jābūt tādai pašai, kāda norādīta lappusē Parametri. To norāda,
aizpildot sadaļu Lauki. Ja detalizācija lappusē Parametri nav norādīta, tad sadaļa Lauki nav
jāaizpilda.
Tālāk uzklikšķina uz pogas Ielasīt.
Uznirstošajā logā Avansu norēķinu apgrozījumi tiek parādīta informācija par norēķinu
personu apgrozījumu konkrētajā modulī.
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Uzklikšķinot uz pogas
, programma atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentā
no moduļa atskaites ielasīs summas tikai tiem kontiem, kas ir atlasīti dokumentā.
Tālāk notiek datu ielasīšana.

Pēc datu ielasīšanas lappusē Konti redzams:
Kolonnās „Konta atlikums” – informācija no virsgrāmatas (kontu atlikums).
Kolonnās „Moduļa atlikums” – informācija no moduļa atskaites (analītiskās uzskaites
atlikums).
Sarkanā krāsā iekrāsotās rindas nozīmē, ka ir kritiska atšķirība starp konta atlikumu un
analītiskās uzskaites atlikumu, t.i., ja virsgrāmatas konta atlikuma nav, bet moduļa atlikums ir.
Ja radusies šāda atšķirība, jāizvērtē tās cēlonis. Kritiska atšķirība starp konta atlikumu un
analītiskās uzskaites atlikumu var rasties gadījumā, ja virsgrāmatas un moduļa atskaišu dati ir
ielasīti atšķirīgās detalizācijās, vai arī gadījumā, ja dokumentos ir kļūda un nepieciešami
labojumi.
Pēc datu ielasīšanas jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas
-> Aizpildīt mērķa atlikumu ar moduļa atlikumu. Darbības rezultātā kolonnā „Mērķa atlikums”
tiks ielasīts moduļa atlikums.
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Tālāk sistēma ielasa moduļa atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentā un aprēķina
starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu. Aprēķinātā starpība redzama
kolonnā „Starpība”.

Uzklikšķinot uz pogas
starpība.

tabulas labajā malā, iespējams atlasīt tikai tās rindas, kurām ir

Dzeltenā krāsā iekrāsotās rindas nozīmē, ka ir būtiska atšķirība starp konta atlikumu un
analītiskās uzskaites atlikumu. Par būtisku tiek uzskatīta atšķirība virs 0.50 EUR starp konta
atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu.
Ja aprēķinātas starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu,
manuāli jāmeklē kļūdu cēlonis dokumentos un jāveic korekcijas.
Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentā ielasīto informāciju no virsgrāmatas un
atbilstošās moduļa atskaites iespējams apskatīt izvēlnēs Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu
apgrozījums un Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansu norēķinu apgrozījumi.
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Tā kā dokuments ir palīgs virsgrāmatas un moduļa atskaišu salīdzināšanai, un programma
atļauj vienam un tam pašam kontam veidot salīdzināšanas dokumentus uz vienu un to pašu
datumu vairākkārt, tad par dokumenta statusa maiņu lemj pats grāmatvedis.
Ja ir lēmums par starpību grāmatošanu no atskaišu salīdzināšanas dokumenta, tad grāmatot
var tikai vienu no vairākiem tās dienas dokumentiem (ja ir vairāki dokumenti). Taču
programma neveic kontroli, par to, vai ir jau grāmatoti citi tā paša konta dokumenti.
Uzstādot statusu „Izpildīts”, automātiska atlikumu mainīšana un labošana moduļos
netiks veikta. Statusam ir informatīva nozīme.
Ja atrasto starpību iemesls bijis grāmatojumos virsgrāmatā, un tie ir laboti, tad ir jāveido jauns
dokuments, lai veiktu atkārtotu salīdzināšanu.
Ja atrasto starpību iemesls bijis moduļa atskaitē, un kļūdas ir izlabotas, tad salīdzināšanu
iespējams veikt arī tajā pašā dokumentā. Nospiežot pogu
un atverot dokumentu,
lappusē Konti jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas ->
Iztukšot moduļa atlikumus.

Tālāk iespējams veikt atkārtotu moduļa datu ielasīšanu.

3. Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokuments
Dokumentu “Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana” izmanto atlikumu salīdzināšanai
tajos gadījumos, kuros ir vajadzīga atlikumu salīdzināšana pa klientiem. Ja atrastās starpības
būs noapaļošanas rezultāts, tad no šī dokumenta būs iespējams izveidot „Atlikumu atskaišu
salīdzināšanas” dokumentu katram klientam, un to būs iespējams arī grāmatot.
Izmantojot dokumenta veidu “Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana”, ir iespējams
ar virsgrāmatas kontu atlikumiem salīdzināt šādas moduļu atlikumu atskaites:
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Apgāde – Klientu dokumenti uz datumu
Realizācija - Klientu dokumenti uz datumu
Nākamo periodu ieņēmumu apgrozījums
Nākamo periodu izdevumu apgrozījums
Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokumentu izveido, izvēlnē Dokumenti ->
Virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana atverot dokumentu saraksta logu
un tajā nospiežot pogu

. Tiek atvērts dokumenta ievadlogs:

Ievadlogā jāaizpilda dokumenta izveidošanai nepieciešamie lauki.
Ja dokumentam ir uzstādīts numerators, lauks Numurs tiks aizpildīts automātiski. Laukā
Datums var izvēlēties jebkuru datumu, uz kuru vēlas veidot atskaiti. Programma atļauj veidot
vairākas atskaites par vienu datumu un vienam un tam pašam kontam, tāpēc ieteicams sekot
līdzi, par kuru datumu tiek veidota atskaite.
Lauks Summa nav jāaizpilda. Tas tiks aizpildīts automātiski, aprēķinot to no dokumentā
esošajām starpībām.
Ievadformā vēl pieejami lauki:
Datu ielasīšanas procesa parametri - iespēja atzīmēt izvēles rūtiņas, lai sistēma veiktu
konkrētās darbības:
Dzēst konta atlikumu, ja nav mērķa atlikuma;
Summēt Excel atlikumus;
Ieslēgt summētās rediģēšanas režīmu.
Turpmāk apskatīts piemērs ar moduļa atlikuma ielasi, izmantojot nākamo periodu izdevumu
apgrozījumu atskaites.

3.1.

Lappuse Parametri

Lappusē Parametri iespējams norādīt detalizāciju pa dimensijām, kādā atskaite tiks attēlota.
Jāņem vērā - pēc tam, kad konti pārbaudei tiks ielasīti dokumentā, detalizāciju mainīt
nevarēs.
Ieteicamā atskaišu salīdzināšanas secība:
1) pārbaudīt kontu atlikumus bez detalizācijas;
2) ja summas bez detalizācijas sakrīt, pārbaudīt kontu atlikumus tādā detalizācijā, kādā
tiek veikta uzskaite.
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3.2.

Lappuse Konti

Lappusē Konti tiek pievienoti konti no virsgrāmatas, kuru atlikumus paredzēts salīdzināt ar
konkrētu moduļa atskaiti.
Vienā dokumentā var veikt atlikuma atskaišu pa klientiem salīdzināšanu vienam vai vairākiem
kontiem. Kontu izvēle ir tieši saistīta ar moduli, ko pārbauda – jāizvēlas tie konti, kuri satur
atbilstošā moduļa atlikumus. Programma nekontrolē, kādi konti tiek izvēlēti.
Kontus izvēlas, izmantojot pogu
. Tiek atvērts Kontu plāns, kurā ar iekrāsošanu atzīmē
kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek ielasīti kontu atlikumi tādā detalizācijā, kāda
norādīta lappusē Parametri.

Tālāk jāielasa analītiskās uzskaites summas no attiecīgās moduļa atskaites, izmantojot pogu
. Nospiežot šo pogu, tiek atvērts logs Atlikumu ielāde no moduļu atskaitēm (sk.
nākamo punktu).

3.3.

Atlikumu ielāde no moduļu atskaitēm

Šajā logā jāizvēlas moduļa atskaite, kuru vēlas salīdzināt ar virsgrāmatu. To veic, izvēloties
no piedāvātā saraksta laukā Atskaites.
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Laukā Konts jānorāda konts, izmantojot izvēlni.
Jānorāda, vai atlikumu salīdzināšanai moduļa atlikumi uzskatāmi par debeta vai kredīta
atlikumu, attiecīgi tālāk dokumentā aizpildot lauku DB – moduļa atlikums vai KR-moduļa
atlikums.
Laukā Klients jānorāda klients, izmantojot izvēlni.
Moduļu atskaites detalizācijai jābūt tādai pašai, kāda norādīta lappusē Parametri. To norāda,
aizpildot sadaļu Lauki. Ja detalizācija lappusē Parametri nav norādīta, tad sadaļa Lauki nav
jāaizpilda.
Tālāk uzklikšķina uz pogas Ielasīt.
Uznirstošajā logā NPI/I apgrozījums – Izdevumi tiek parādīta informācija par nākamo
periodu kartiņu apgrozījumu konkrētajā modulī.

Uzklikšķinot uz pogas
, programma atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas
dokumentā no moduļa atskaites ielasīs summas tikai tiem kontiem, kas ir atlasīti dokumentā.
Tālāk notiek datu ielasīšana.
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Pēc datu ielasīšanas lappusē Konti redzams:
Kolonnās “Konta atlikums” – informācija no virsgrāmatas (kontu atlikums).
Kolonnās “Moduļa atlikums” – informācija no moduļa atskaites (analītiskās uzskaites
atlikums).
Ja ir kritiska atšķirība starp konta atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu, t.i., ja
virsgrāmatas konta atlikuma nav, bet moduļa atlikums ir, tad rindas tiek iekrāsotas sarkanā
krāsā. Ja radusies šāda atšķirība, jāizvērtē tās cēlonis. Kritiska atšķirība starp konta atlikumu
un analītiskās uzskaites atlikumu var rasties gadījumā, ja virsgrāmatas un moduļa atskaišu
dati ir ielasīti atšķirīgās detalizācijās, vai arī gadījumā, ja dokumentos ir kļūda un
nepieciešami labojumi.
Pēc datu ielasīšanas jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas
-> Aizpildīt mērķa atlikumu ar moduļa atlikumu. Darbības rezultātā kolonnā “Mērķa atlikums”
tiks ielasīts moduļa atlikums.

Tālāk sistēma ielasa moduļa atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentā un aprēķina
starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu. Aprēķinātā starpība redzama
kolonnā “Starpība”.
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Ja ir būtiska atšķirība starp konta atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu, rindas tiek
iekrāsotas dzeltenā krāsā. Par būtisku tiek uzskatīta atšķirība virs 0.50 EUR starp konta
atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu.
Ja aprēķinātas starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu,
manuāli jāmeklē kļūdu cēlonis dokumentos un jāveic korekcijas.
Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokumentā ielasīto informāciju no virsgrāmatas
un atbilstošās moduļa atskaites iespējams apskatīt izvēlnēs Atskaites -> Virsgrāmata ->
Kontu apgrozījums pa klientiem un Atskaites -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi ->
Nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu apgrozījums.

Tā kā dokuments ir palīgs virsgrāmatas un moduļa atskaišu salīdzināšanai, un programma
atļauj vienam un tam pašam kontam veidot salīdzināšanas dokumentus uz vienu un to pašu
datumu vairākkārt, tad par dokumenta statusa maiņu lemj pats grāmatvedis.
Ja ir lēmums par starpību grāmatošanu no atskaišu salīdzināšanas dokumenta, tad grāmatot
var tikai vienu no vairākiem tās dienas dokumentiem (ja ir vairāki dokumenti). Taču
programma neveic kontroli, par to, vai ir jau grāmatoti citi tā paša konta dokumenti. Lai
iegrāmatotu starpības, tad no „Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana” dokumenta ir
jāveido katram dokumentā esošam klientam savs „Atlikumu atskaišu salīdzināšana”
dokuments. To var veikt no saraksta
grāmatojamos dokumentus pa klientiem.

,

izvēloties

darbību

Ģenerēt
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Uzstādot statusu „Izpildīts”, automātiska atlikumu mainīšana un labošana moduļos
netiks veikta. Statusam ir informatīva nozīme.
Ja atrasto starpību iemesls bijis grāmatojumos virsgrāmatā un tie ir laboti, tad ir jāveido jauns
dokuments, lai veiktu atkārtotu salīdzināšanu.
Ja atrasto starpību iemesls bijis moduļa atskaitē un kļūdas ir izlabotas, tad ir iespējams
salīdzināšanu veikt arī tajā pašā dokumentā. Nospiežot pogu
un atverot dokumentu,
lappusē Konti jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas ->
Iztukšot moduļa atlikumus.

Tālāk iespējams veikt atkārtotu moduļa datu ielasīšanu.

3.4. Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana Apgādes un
Realizācijas modulim
Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana
Tālāk aprakstītais atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokuments attiecas tikai uz
apgādes vai realizācijas moduļa atskaitēm, jo apgādes/realizācijas modulī nav analītikas pa
dimensijām.
Turpmāk apskatīts piemērs ar moduļa atlikuma ielasi, izmantojot apgādes atskaites.

3.4.1. Lappuse Konti
Lappusē Konti tiek pievienoti konti no virsgrāmatas, kuru atlikumus paredzēts salīdzināt ar
konkrētu moduļa atskaiti.
Vienā dokumentā var veikt atlikuma atskaišu pa klientiem salīdzināšanu vienam vai vairākiem
kontiem. Kontu izvēle ir tieši saistīta ar moduli, ko pārbauda – jāizvēlas tie konti, kuri satur
atbilstošā moduļa atlikumus. Programma nekontrolē, kādi konti tiek izvēlēti.
Ja nepieciešams veikt atlikumu salīdzināšanu pa dimensijām, jāieslēdz summētās
rediģēšanas režīms un jāielasa atbilstošā konta atlikums. Ja veic kontu salīdzināšanu
bez detalizācijas pa dimensijām, tad dokumenta apstrāde ir tāda pati kā piemērā ar
nākamo periodu izdevumiem.
Kontus izvēlas, izmantojot pogu
kontus, kurus ielasīt dokumentā.

. Tiek atvērts Kontu plāns, kurā ar iekrāsošanu atzīmē
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Tālāk jāielasa analītiskās uzskaites summas no attiecīgās moduļa atskaites, izmantojot pogu
. Nospiežot šo pogu, tiek atvērts logs Atlikumu ielāde no moduļu atskaitēm (sk.
nākamo punktu).

3.4.2. Atlikumu ielāde no moduļa atskaitēm
Šajā logā jāizvēlas moduļa atskaite, kuru vēlas salīdzināt ar virsgrāmatu. To veic, izvēloties
no piedāvātā saraksta laukā Atskaites.
Laukā Konts jāizvēlas atbilstošais konts, nospiežot pogu
. Nospiežot pogu, tiek atvērts
Kontu plāna saraksts. No sarakstā pieejamiem izvēlas vajadzīgo kontu un uzklikšķina uz
pogas

.
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Pēc konta izvēles informācija ir redzama logā.

Jānorāda, vai atlikumu salīdzināšanai moduļa atlikumi uzskatāmi par debeta vai kredīta
atlikumu, attiecīgi tālāk dokumentā aizpildot lauku DB – moduļa atlikums vai KR-moduļa
atlikums.
Laukā Klients jānorāda klients, izmantojot izvēlni.
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Tā kā apgādes/realizācijas modulī nav analītikas pa dimensijām, tad sadaļa Lauki nav
jāaizpilda.
Tālāk uzklikšķina uz pogas Ielasīt.
Uznirstošajā logā tiek parādīta informācija par klientu dokumentiem apgādes modulī. Lai
atlasītu tikai tos dokumentus, kuru grāmatojumos ir atbilstošais virsgrāmatas konts,
nepieciešams papildināt atlases filtra nosacījumus.

Tālāk notiek dokumentu atlase. Ja atlasīti vairāki dokumenti, dokumentu sarakstā
nepieciešams atzīmēt un atlasīt tikai tos dokumentus, kas konta atlikumu veido kredīta pusē,
tā kā ievadlogā „Atlikumu ielādes no moduļa atskaitēm” tika norādīts, ka aizpildītas tiks
kredīta pusi veidojošās summas (abas puses vienlaicīgi aizpildīt nedrīkst). Jānospiež peles
labā poga un jāizvēlas darbība “Tikai atzīmēti”.

Pēc dokumentu atlasīšanas jāapstiprina izvēle, uzklikšķinot uz pogas

.

Apstiprinot izvēli, sistēma ielasa izvēlēto dokumentu summas atlikumu atskaišu pa klientiem
salīdzināšanas dokumentā.
Pēc datu ielasīšanas lappusē Konti redzams:
Kolonnās “Konta atlikums” – informācija no virsgrāmatas (kontu atlikums);
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Kolonnās “Moduļa atlikums” – informācija no moduļa atskaites (analītiskās uzskaites
atlikums).
Ja ir kritiska atšķirība starp konta atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu, t.i., ja
virsgrāmatas konta atlikuma nav, bet moduļa atlikums ir, tad rindas tiek iekrāsotas sarkanā
krāsā.
Pēc datu ielasīšanas jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas
-> Aizpildīt mērķa atlikumu ar moduļa atlikumu.

Tālāk sistēma ielasa moduļa atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentā un aprēķina
starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu. Aprēķinātā starpība redzama
kolonnā “Starpība”.
Ja ir būtiska atšķirība starp konta atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu, rindas tiek
iekrāsotas dzeltenā krāsā. Par būtisku tiek uzskatīta atšķirība virs 0.50 EUR starp konta
atlikumu un analītiskās uzskaites atlikumu.

Ja aprēķinātas starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu,
manuāli jāmeklē kļūdu cēlonis dokumentos un jāveic korekcijas.
Šajā piemērā apskatīts gadījums, kur konta atlikumā ir daži centi, kas veidojušies no valūtas
dokumentu grāmatojumiem, un modulī klienta atlikuma nav. Lai varētu pārgrāmatot lieko
virsgrāmatas atlikumu, kolonnā “KR-mērķa atlikums” manuāli jāieraksta summa 0.00. Tālāk
jāgrāmato starpības no atskaišu salīdzināšanas dokumenta.
Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšanas dokumentā ielasīto informāciju no virsgrāmatas
un atbilstošās moduļa atskaites iespējams apskatīt izvēlnēs Atskaites -> Virsgrāmata ->
Kontu apgrozījums pa klientiem un Atskaites -> Apgāde -> Klientu dokumenti uz datumu.
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Tā kā dokuments ir palīgs virsgrāmatas un moduļa atskaišu salīdzināšanai, un programma
atļauj vienam un tam pašam kontam veidot salīdzināšanas dokumentus uz vienu un to pašu
datumu vairākkārt, tad par dokumenta statusa maiņu lemj pats grāmatvedis.
Ja ir lēmums par starpību grāmatošanu no atskaišu salīdzināšanas dokumenta, tad grāmatot
var tikai vienu no vairākiem tās dienas dokumentiem (ja ir vairāki dokumenti). Taču
programma neveic kontroli par to, vai ir jau grāmatoti citi tā paša konta dokumenti. Lai
iegrāmatotu starpības, tad no „Atlikumu atskaišu pa klientiem salīdzināšana” dokumenta ir
jāveido katram dokumentā esošam klientam savs „Atlikumu atskaišu salīdzināšana”
dokuments. To var veikt no saraksta
grāmatojamos dokumentus pa klientiem.

,

izvēloties

darbību

Ģenerēt

Tiek parādīts informatīvs paziņojums par atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentu
izveidošanu.

Uzstādot statusu „Izpildīts”, automātiska atlikumu mainīšana un labošana moduļos
netiks veikta. Statusam ir informatīva nozīme.
Izveidotos atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentus var apskatīt izvēlnē Dokumenti ->
Virsgrāmata -> Atlikumu atskaišu salīdzināšana.

Atlikumu atskaišu salīdzināšanas dokumentu var iegrāmatot, ja grāmatvedis to uzskata par
lietderīgu.
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Dokumentu grāmatojot, jāizvēlas, uz kuru kontu un dimensiju komplektu starpība tiks
grāmatota.

Pēc starpības iegrāmatošanas apgrozījuma summas sakrīt, un kontu beigu saldo ir 0.00.

Ja atrasto starpību iemesls ir bijuši neprecīzi grāmatojumi virsgrāmatā, un tie ir laboti, jāveido
jauns salīdzināšanas dokuments, lai veiktu atkārtotu salīdzināšanu.
Ja atrasto starpību iemesls bijis moduļa atlikumos, un kļūdas ir izlabotas, tad ir iespējams
salīdzināšanu veikt arī tajā pašā dokumentā. Nospiežot pogu
un atverot dokumentu,
lappusē Konti jānospiež peles labā poga un jāizvēlas darbība Aizpildīšanas operācijas ->
Iztukšot moduļa atlikumus.
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Tālāk iespējams veikt atkārtotu moduļa datu ielasīšanu.
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