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1.

Ievads

Horizon pārejai uz EUR ir izstrādāts atbalsts darbam ar divām uzskaites valūtām, kas ļauj veikt
pakāpenisku pāreju uz EUR, kā arī nodrošina uzskaites nepārtrauktību.
Lai veiktu pāreju uz EUR, programmā ir nepieciešams veikt secīgus soļus, kas vizuāli redzami zemāk
esošajā attēlā un par kuriem ir detalizēti stāstīts šajā instrukcijā.
Šī instrukcija paredzēta Virsgrāmatas, Finanšu pārskatu, Nākamo periodu, Avansa norēķinu,
Pamatlīdzekļu, Inventāra, Komandējumu, Apgādes/realizācijas, Kases/Bankas, Līgumu, Aprūpes maksu,
Vecāku maksu, Apsaimniekošanas moduļiem.

Pilna atbalsta funkcionalitāte divām uzskaites valūtām tiks piegādāta divās versijās. Atbalsts pirmajiem
diviem soļiem (otrās valūtas definēšana un vēsturisko datu aizpilde) ir pieejams 420.versijā. Funkcionalitāte
pārējo soļu atbalstam ir iekļauta 425. versijā.
Lai pāreja uz eiro noritētu bez problēmām, noteikti ir jāatvēl un jāparedz papildus laiks apmācībām un
papildus darbībām programmā, kā arī jānodrošina datu drošības kopijas.
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2.

Otrās valūtas definēšana

Otrās valūtas definēšanu jāveic galvenajam grāmatvedim vai nozīmētai personai. To veic Uzskaites
valūtas konfigurācijas logā (pieejams Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta).
1.Lappuse „Pirmā uzskaites valūta”
Šeit pēc noklusēšanas ir norādīti uzstādījumi LVL periodam (līdz 31.12.2013.)

2.Lappuse „Otrā uzskaites valūta”

Šajā lappusē jānorāda:
Uzskaites valūta – jānorāda EUR.
Grāmatošanas kurss – jānorāda „Dienas sākumā” – valūtas dokumentiem summa uzskaites valūtā (EUR)
tiks aprēķināta pēc iepriekšējās dienas noteiktā valūtu kursa.
Slēguma kurss – valsts iestādēm atbilstoši MK noteikumiem ir jānorāda „Dienas sākumā”, pārējiem
vērtība jānorāda atbilstoši iestādes vai uzņēmuma grāmatvedības politikai. Pēc šī kursa sistēma veiks
valūtas svārstības jebkurā dienā, izņemot finanšu gada pēdējo dienu (finanšu gada pēdējā dienā sistēma
veiks valūtas svārstības ar dienas beigu kursu).
Importa metode – iespējams norādīt:
1) Eiropas Centrālās bankas EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no ECB;
2) Latvijas Bankas ECB atsauces EUR kursi – valūtu kursi tiks importēti no Latvijas Bankas;
3) manuāli – valūtas kursi tiks ievadīti manuāli.
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Interneta vietrādis – vietrādi nenorāda (tas nepieciešams tikai tad, ja mainījusies interneta adrese, no
kuras tiek ielasīti valūtu kursi).
Kotēšanas metode –
1) Tiešā kotēšana – šo metodi izmanto tikai LVL periodā, t.i., ja sistēmu lieto līdz 01.01.2014. Metode
nosaka, kā ārvalstu valūta tiek izteikta uzskaites valūtas vienībās;
2) Netiešā kotēšana – šo metodi izmanto EUR kursam. Tā nosaka, kā viena uzskaites valūtas
vienība tiek izteikta ārvalstu valūtas vienībās.
3.Lappuse „Koeficientu tabula”
Šajā lappusē ir jānorāda koeficienti, kas nepieciešami EUR aprēķināšanai no LVL un otrādi.

Kad uzskaites valūtu konfigurācija aizpildīta, loga kreisajā stūrī redzams statuss „Sagatavota”. Pēc tam ir
jādarbina Vēsturisko datu pārnešanas vednis, lai aktivizētu darbu divās valūtās (par Vēsturisko datu
pārnešanas vedni skatīt instrukciju „Vēsturisko datu pārnešanas vednis”).
Kad vednis darbu ir beidzis, logā redzamajam statusam jābūt „Aktīvs”. Līdz ar to darbs divās valūtās ir
aktivizēts.
Ieteikumi un skaidrojumi valūtas kursu izmantošanai un importēšanai Horizon
1.Likumdošana nosaka, kāda veida valūtas kursi – dienas sākuma vai dienas beigu - ir jāizmanto
dokumentu reģistrācijai un slēgumu darbībām. Dokumentu reģistrācijai no 2014. gada 1. janvāra ir noteikts
izmantot dienas sākuma kursu (kas ir iepriekšējā dienā publicētais valūtas kurss). To Horizon iespējams
norādīt uzskaites valūtas konfigurācijas logā (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites valūta) kā
Grāmatošanas kursu.
Slēguma darbībām paredzēto kursa veidu valsts iestādes norāda atbilstoši MK noteikumiem un citi
uzņēmumi atbilstoši grāmatvedības politikai. Horizon to iespējams norādīt uzskaites valūtas konfigurācijas
logā kā Slēguma kursu.
2.Horizon EUR kursu importam iespējamas divas importa metodes:
- ECB formātā;
- Latvijas bankas publicēto EUR atsauces kursu formātā.
Izmantojamo formātu Horizon norāda uzskaites valūtas konfigurācijas logā, laukā Importa metode.
Ja Horizon lietotājs (uzņēmums) nevēlas vai tehnisku iemeslu dēļ nevar izmantot automātisko valūtas
kursu importu, tad kā importa metode konfigurācijā ir jānorāda Manuāls ievads.
Izmantojot manuālu kursu ievadu, ir jāpievērš uzmanība, kādiem kursiem ir jābūt ievadītiem – dienas
sākuma vai dienas beigu. Piemēram, ja lietotājs ievada dokumentu 5.janvārī, tad ir jābūt ievadītam
4.janvāra valūtas kursam.
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3.Ievadot valūtas kursus, ir jāpievērš uzmanība pareizai kursa kotēšanas metodes izvēlei. Automātiski
importējot valūtas kursus, metodi noteiks izvēlētās importa metodes formāts. Manuāli ievadot valūtas
kursus, tiks pielietota uzskaites valūtas logā norādītā kotēšanas metode.

Latvijas banka LVL kursus nosaka ar tiešo kotēšanas metodi, izsakot vienu ārvalstu valūtas vienību
uzskaites valūtas vienībās, piem., 1 LTL=0.204 LVL.
ECB valūtas kursus nosaka ar netiešo kotēšanas metodi, norādot, cik ārvalstu valūtas vienību atbilst vienai
uzskaites valūtas vienībai piem., 1 EUR=3.4528 LTL.
4.Horizon uzskaites parametros pieejamā lappuse „Valūta” turpmāk netiks izmantota. Visu valūtas kursu
importa konfigurāciju nosaka uzskaites valūtas konfigurācijā norādītie uzstādījumi.
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3.

Vēsturisko datu aizpilde

Pēc otrās valūtas aktivizēšanas var veikt vēsturisko datu aizpildi. Vēsturisko datu aizpildi ieteicams veikt
tehniskā atbalsta speciālistiem, jo tā veicama, izmantojot vēsturisko datu aizpildes vedni, kas ir speciāla
ārēja programma.
Par vedni sīkāk sk.instrukciju ”Vēsturisko datu aizpildes vednis”.
Vedņa konfigurācijas logā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Vēsturisko datu aizpilde ar otro vērtību.

Vēsturisko datu aizpildes rezultātā tiek aktivizēta otrā uzskaites valūta. Uzskaites valūtas konfigurācijas
logā ir redzams statuss „Aktīva”.

Sarakstos ir pieejamas uzskaites summas abās uzskaites valūtās, gan LVL, gan EUR. Šīs izmaiņas
attiecas tikai uz uzskaites summām. Dokumenta summas saglabājas tajā valūtā, kurā ir ievadīts
dokuments.
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4.

Kontu analītiskās dimensijas

Ir jāsagatavo speciāls uzstādījums, izmantojot dokumentu „Kontu analītiskās dimensijas”, kurā reģistrē
konta dalījuma informāciju, kādā ir nepieciešams fiksēt eiro atlikumu precīzi pēc pārejas koeficenta no latu
atlikuma.
Uzstādījuma sakārtošana ir jāuzsāk jau pēc 425.versijas uzlikšanas. Uzstādījumā kontu sakārtošanu var
veikt pakāpeniski, paralēli darbam ar ikdienas dokumentiem.
Katram kontam jānorāda, vai tas dalās vai nedalās:
 Visās aktīvajās dimensijās un objektu dimensijās
 Projektos
 Klientos
Uzstādījuma aizpildē programma katram kontam norādīs tādu detalizāciju dimensijās, kāda tajā brīdī ir
norādīta kontu plānā. Jāpārbauda, vai tas ir korekts dalījums un nepieciešamības gadījumā jālabo.
Dalījums pa klientiem jānorāda lietotājam pašam manuāli. Detalizācija pa klientiem noteikti ir jānorāda
debitoru, kreditoru, nākamo periodu ieņēmumu kontiem, nākamo periodu izdevumu kontiem. Tas ir, tiem
kontiem, kuru kontrolei tiek izmantota virsgrāmatas atskaite „Kontu apgrozījums pa klientiem”. Avansa
norēķinu uzskaites kontiem detalizācija pa klientiem nav jānorāda.
Pēc atlikumu fiksācijas konta atlikums šaurākā vai plašākā detalizācijā var nesakrist eiro valūtā precīzi pēc
pārejas koeficenta pret latu summu.
Pamatdati -> Kontu plāns -> Kontu analītiskās dimensijas

Paraugs par eiro atlikuma atšķirību atkarībā no norādītās konta detalizācijas.
Struktūrvienība

K1

Konts
-

Summa LVL -> summa EUR
100,- LVL => 142.29 EUR

K1

STRV 1

50,- LVL => 71.14 EUR
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K1

STRV 2

50,- LVL => 71.14 EUR

Detalizācijai latu atlikuma fiksēšanai eiro valūtā nav obligāti jāsakrīt ar to detalizāciju, kādu izmanto
konkrētajam kontam dokumentu grāmatojumos.
Piemēram, bankas konts ikdienas grāmatojumos tiek detalizēts dimensijās Finansējums, Izmaksu postenis
un Struktūrvienība. Taču banka latu konta atlikumu konvertēs vienā summā, un tā tas jādara arī Horizon.
Kaut arī konta atlikumu fiksēsiet eiro bez detalizācijas pa minētajām dimensijām, turpmāk grāmatojumus
varēs veikt pa kontu plānā uzrādītajām dimensijām.
Piemērs.
Kontu plānā konts K1 ir ar detalizāciju pa struktūrvienībām.
Konta atlikums latos un eiro pēc vēsturisko summu aizpildes:
K1 STRV A 50,00 LVL; 71,10 EUR
K1 STRV B 50,00 LVL; 71,20 EUR

Atlikumu fiksācija uz 01.01.2014 kontam kopumā bez detalizācijas
Atlikumu fiksācijas dokuments izveido grāmatojumu par -0.01 EUR, lai konta atlikumu izlīdzinātu uz 142.29
EUR.
Ja konta apgrozījumu skatās detalizācijā pa struktūrvienībām, tad izlīdzinošajam grāmatojumam būs
norādīta struktūrvienība „V”.

Atlikumu fiksācija uz 01.01.2014 kontam ar detalizāciju pa struktūrvienībām.
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Atlikumu fiksācijas dokuments izveido grāmatojumus par +0.04 EUR un -0.06 EUR, lai katrai
struktūrvienībai izlīdzinātu atlikumu uz 71.14 EUR.
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5.

Sagatavošanās darbi, kas veicami 2013.gadā

5.1.

Nepieciešamo dokumentu tipu izveide

Lai sistēmā veiktu sākuma atlikumu summu fiksēšanu eiro valūtā uz 01.01.2014, ir nepieciešami konkrēti
dokumentu tipi. Minēto dokumentu tipu pielietojums būs tikai pēc 2013. gada datu sakārtošanas.
Dokumentu tipu pielietojums:
- Virsgrāmatā kontu atlikumu fiksācijai eiro valūtā
-

Kontu atlikumu fiksācija

-

Kontu atlikumu audits

-

Kontu atlikumu audits pa klientiem

-

Avansa norēķinu modulī - avansa pārvedums starpperiodā

-

NPI/I modulī - NPI/I atlikumu fiksācija

-

Pamatlīdzekļu modulī - pamatlīdzekļu atlikumu fiksācija

-

Bankas modulī – bankas pārvedums starpperiodā

Pārliecinieties, vai sistēmā jau ir definēti vajadzīgie dokumentu tipi:
-

Kontu atlikumu fiksācija

-

Kontu atlikumu audits

-

Kontu atlikumu audits pa klientiem

-

Avansa pārvedums starpperiodā (ienākošais)

-

Avansa pārvedums starpperiodā

-

Bankas pārvedums starpperiodā

-

Bankas pārvedums starpperiodā (ienākošais)

Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi - > atlases joslā <Visi veidi> izvēlas pa vienam no augstāk
minētajiem dokumenta veidiem. Un ar pogu „Pārlasīt” (pa labi no atlases joslas) pārlasa sarakstu.
Tā kā liela daļa minēto dokumentu veidosies automātiski, tad tiem ir jāpiekārto numeratori, iekļaujot
skaitītājus.Par numeratoru piekārtošanu sk. sistēmas standarta dokumentāciju.
Katram dokumentu tipam jau būs noklusētā sistēmas shēma, kas nodrošinās summu sagatavošanu
grāmatošanai. Ja sistēmas shēma nenodrošinās kādu no korespondējošiem kontiem atbilstoši Jūsu kontu
plānam, tad ir jāveido individuālā kontēšanas shēma.
Ja esat pārliecinājies, ka sistēmā nav nodefinēts kāds no vajadzīgajiem dokumentu tipiem, tad veidojiet
jaunu tipu, sekojot informācijai sistēmas standarta dokumentācijā:
Dokumenta veids „Kontu atlikumu fiksācija”.
Dokumenta veids „Kontu atlikumu audits”.
Dokumenta veids „Kontu atlikumu audits pa klientiem”.

5.2.

Modulis „Finanšu pārskati”

Finanšu pārskatu aprēķinos ir iespējams izmantot abas uzskaites valūtas. Pārskatā pielietojamo valūtu
jānorāda, jau aprakstot aprēķina kritērijus.
Pārskata valūta – tā ir valūta, kādā tiks attēloti aprēķina rezultāti. Neatkarīgi no pārskata perioda, aprēķina
rezultātu var iegūt latos vai eiro.
Grāmatojumi primārajā valūtā – neatkarīgi no izvēlētās pārskata valūtas, aprēķinā tiks izmantoti
grāmatojumi primārajā uzskaites valūtā, t.i., aprēķinos līdz 2014.gadam grāmatojumu latu summas, pēc
2014.gada grāmatojumu eiro summas.
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Grāmatojumi pārskata valūtā – neatkarīgi no pārskata perioda, aprēķinā tiks izmantoti grāmatojumi
pārskata valūtā.
Atskaites -> Virsgrāmata -> Finanšu pārskatu aprēķini
Finanšu pārskatu aprēķins par 2013.gadu
Lai iegūtu rezultātus 2013.gada pārskatiem un atskaitēm latos.

Lai iegūtu rezultātus 2013.gada pārskatiem un atskaitēm eiro, ko var salīdzināt ar 2014.gada pārskatiem.

Finanšu pārskatu aprēķins par 2014.gadu
Lai iegūtu rezultātus 2014.gada pārskatiem un atskaitēm eiro.
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Lai iegūtu rezultātus 2014.gada pārskatiem un atskaitēm latos, ko var salīdzināt ar 2013.gada pārskatiem.

5.3.

Modulis „Pamatlīdzekļi”

5.3.1. Klasifikatora „Nolietojuma grupas” labošana
Šis apakšpunkts ir svarīgs tikai tām iestādēm vai uzņēmumiem, kuri pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam
izmanto nolietojumu grupu ar aprēķina metodi „Konstanta summa”.
Lai, sākot no 2014.gada pareizi aprēķinātu nolietojumu, ir jālabo tās nolietojuma grupas, kurām ir aprēķina
metode „Konstanta summa”.
Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Nolietojumu grupas
Lai atlasītu tās nolietojumu grupas, kurām ir aprēķina metode „Konstanta summa” un kuras ir jālabo, ērti
izmantot filtru.
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Ja tādu nolietojuma grupu nav daudz , tad katru grupu atver uz labošanu un izlabo normas valūtu un
norāda datumu, no kura tas ir spēkā.

Ja tādu nolietojuma grupu ir daudz, tad atzīmē vajadzīgās nolietojumu grupas un izmanto Darbības ->
Lauku labošana iezīmētajām rindām.
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5.3.2. Nolietojuma normas „Konstanta summa” labošana pamatlīdzekļu kartiņā
Šis apakšpunkts ir svarīgs tikai tām iestādēm vai uzņēmumiem, kuri pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam
izmanto nolietojumu grupu ar aprēķina metodi „Konstanta summa” un ir pamatlīdzekļu kartiņas, kurās
netiek izmantota grupas norma (nav atzīmēta izvēles rūtiņa „Lietot grupas normu”).
Lai, sākot no 2014.gada pareizi aprēķinātu nolietojumu, tādās pamatlīdzekļu kartiņās, ir jālabo nolietojuma
normas summa.
Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts
Lai atlasītu tās pamatlīdzekļu kartiņas, kurām ir aprēķina metode „Konstanta summa” un netiek izmantota
grupas norma, ērti izmantot filtru.

Ja tādu pamatlīdzekļa kartiņu nav daudz, tad katru kartiņu atver uz labošanu un izlabo normas summu un
normas valūtu, un norāda datumu, no kura tas ir spēkā.
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Ja tādu pamatlīdzekļa kartiņu ir daudz, tad atzīmē pamatlīdzekļu kartiņas, kurām labos nolietojuma normu
no konstanta summa latos uz konstanta summa eiro un izmanto Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām
rindām.
Summu labošana ar izteiksmi
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Summu labošana ar konstantu vērtību.

5.4.

Modulis „Avansa norēķini”

5.4.1.

Klasifikatora „Atlikuma robežsumma” labošana

Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir jāievada programmā jaunā atlikuma robežsumma avansa
norēķinu personas atlikumam.
Pamatdati -> Avansa norēķini -> Atlikuma robežsumma
Līdz šim sistēmā esošie klasifikatora ieraksti ir jāslēdz, norādot laukā „Līdz” 31.12.2013. Jāveido jauns
klasifikatora ieraksts. Laukā „No” norādot 01.01.2014. un laukā „Summa” jauno noteikto summu.

5.5.

Modulis „Komandējumi”

5.5.1. Klasifikatora „Dienas naudas” sakārtošana
Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir jāievada programmā jaunās dienas naudas likmes.
Pamatdati -> Komandējumi -> Dienas naudas
Katrai valstij veido jaunu ierakstu par dienas naudas normu. Līdz šim sistēmā esošie klasifikatora ieraksti
nav speciāli jāslēdz. Programma apstrādei paņems dienas naudas normu pēc aktuālā datuma.
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Ja ierakstu klasifikatorā nav daudz tos pievieno manuāli. Ja ierakstu ir daudz datu pievienošanai var
izmantot datu ielasīšanu no Excel.

5.6.

Modulis „Apgāde un realizācija”

5.6.1. Valūtas nomaiņa klienta kartiņā
Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Saraksts -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām
Rēķina vai pavadzīmes ievades laikā, brīdī, kad tiek norādīts klients, sistēma automātiski maina
dokumenta valūtu atbilstoši klienta valūtai, tāpēc valūtu klienta kartiņā ieteicams mainīt brīdī, kad
2013. gada rēķini un pavadzīmes ir ievadītas sistēmā.
Valūta jāmaina tikai klientiem ar LVL valūtu. Ja klientam ir fiksēta valūta, tad vispirms tā ir jānoņem un tikai
tad var veikt pārējās darbības (pirms tam to piefiksējot).
Klientu sarakstā iezīmē kartiņas.

Izmanto darbību „Lauku labošana iezīmētajām rindām”. Laukam „Norēķinu valūta” norāda „EUR”.
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Summu laukus klienta kartiņā (piemēram, „Pieļaujamais kredīta līmenis”) iespējams konvertēt pēc
koeficienta.

Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Klienta kartiņa
Klienta kartiņas dokumenta tipa lappusē „Lauku atribūti” jāpārbauda, vai nav uzstādīta lauka Norēķinu
valūta noklusētā vērtība LVL, ja ir, nepieciešams izlabot uz EUR.
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5.6.2. Valūtas nomaiņa klientu bankas rēķinā
Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Klientu bankas rēķini -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām
Valūtas lauks ir informatīvs, bet, ja nepieciešams, to var nomainīt. Darbība veicama: Kad ir zināms, ka
klienta konts nav slēgts un ir konvertēts uz EUR.
Sarakstā iezīmē bankas rēķinus.

Izmanto darbību „Lauku labošana iezīmētajām rindām”, lai nomainītu valūtu.
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5.6.3.

Valūtas nomaiņa valstu klasifikatoram

Izvēlne: Pamatdati -> Klienti -> Valstis -> Labot
Valūtu drīkst nomainīt tikai pēc PVN deklarācijas aprēķināšanas par 2013.g.decembra mēnesi.

5.6.4. Jauna PVN deklarācijas apraksta izveide
Izvēlne: Atskaites -> Apgāde -> PVN deklarācijas apraksti -> Jauns
Darbība veicama: Jebkurā brīdī pēc 420.versijas uzlikšanas, bet pirms deklarācijas aprēķina par 2014.g.
janvāra mēnesi.
Pielikuma robežsumma no 2014. gada ir 1430 EUR. Lai izveidotu jauno deklarācijas aprakstu, jānokopē
esošo deklarāciju un jāizmaina laukus Pielikuma robežsumma un valūta. Pārējos laukus jāmaina pēc
nepieciešamības.
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5.7.

Modulis „Banka”

5.7.1. LVL bankas rēķinu dublēšana uz EUR
Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini -> Darbības -> Kopēt iezīmētās rindas ->
EUR
Latu bankas rēķinus nepieciešams dublēt uz EUR. Dublikātam tiek saglabāts tas pats konta un dimensiju
komplekts. Ieteicams abiem dublikātiem labot lauku „Kods”, lai viennozīmīgi ir saprotams, kurš bankas
rēķins tiek izmantots latu periodā un kurš eiro periodā.

5.8.

Modulis „Kase”

5.8.1. EUR kases ievade
Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma kases -> Jauns
Darbība veicama: Jebkurā brīdī pēc 420.versijas uzlikšanas, bet ne vēlāk par pirmo janvāra darba dienu
(vislabāk izveidot pēdējā decembra darba dienā).
Nepieciešams izveidot EUR kasi (ja tāda līdz šim nav bijusi) ar savu virsgrāmatas kontu.
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5.9.

Modulis „Līgumi”

5.9.1. Klientu līgumu valūtas nomaiņa
Izvēlne: Dokumenti  Līgumi  Sarakts
Līgumiem, kuru valūta ir LVL, valūtas nomaiņu un summas konvertāciju uz EUR iespējams veikt sekojošos
veidos:
1) Individuāli katram līgumam
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Līguma kartiņas ievadformā labās peles pogas izvēlnē izvēloties darbību „Konvertēt LVL => EUR”. Līguma
valūta tiek nomainīta uz EUR un summas tiek konvertētas pēc koeficienta.

2) Iezīmētiem līgumiem
Līgumu saraksts – poga „Darbības” – Lauku labošana iezīmētām rindām – uzstāda laukam „Valūta” vērtību
EUR.

Lauku labošana iezīmētām rindām:

Līguma kartiņa pēc konvertēšanas:
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Konvertēti tiek lauki: „Summa”, „Summa bez PVN”, „Sākotnējā apmaksātā izpilde”. Lauks „PVN summa”
tiek aprēķināts sekojoši: „Summa” mīnus „Summa bez PVN”.

5.9.2. Kavējuma naudas un līgumsoda aprēķina nosacījumi
Izvēlne: Dokumenti  Līgumi  Sarakts  Līguma kartiņa – Lpp „Kavējuma nauda”
Ja Līguma lappuses „Kavējuma nauda” apakšlappusē „Aprēķins” aprēķina algoritms ir „Konstanta summa
dienā” vai „Konstanta summa”, tad pēc līguma valūtas nomaiņas, jāpievieno jauna rinda ar soda summu
jaunajā līguma valūtā.
Ja aprēķina algoritms ir „% no summas dienā”, tad izmaiņas šajā lappusē nav jāveic.
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Līgumsoda un kavējumu naudas aprēķins tiek veikts līguma valūtā. Ja aprēķinātā līgumsoda un kavējuma
naudas valūta atšķirsies no rēķina valūtas, tad aprēķinātā soda summa tiks konvertēta uz rēķina valūtu.

5.10. Modulis „Pakalpojumu līgumi”
Saistībā ar pāreju uz EUR Pakalpojumu līguma ievadformas lappusē "Pakalpojumi" pievienota jauna
kolonna "Valūta". Darbība "Veidot rēķinus par pakalpojumiem" papildināta ar iespēju norādīt rēķina valūtu.
Ja līgumā pakalpojuma cena ir LVL, bet rēķins jāveido EUR, cenas tiek konvertētas pēc EUR koeficienta.
Pakalpojumu līguma lappuse „Pakalpojumi”:

Darbība „Veidot rēķinus par pakalpojumiem”.

Rēķinā cena tiek aprēķināta EUR.
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5.10.1. Pakalpojumu cenu nomaiņa
Pakalpojumu cenu nomaiņai EUR var izmantot kādu no šeit piedāvātajiem variantiem:
Pievienojot jaunu pakalpojuma rindu vai labojot esošo rindu katrā līgumā individuāli
Izvēlne: Dokumenti  Līgumi  Pakalpojumu līgumi  Labot

Sarakstā Līguma pakalpojumu rindas kopēt esošās LVL rindas un veidot jaunas rindas ar cenām
EUR
Izvēlne: Dokumenti  Līgumi  Līguma pakalpojumu rindas  Darbības  Iezīmēto rindu kopēšana
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Sarakstā Līguma pakalpojumu rindas labot esošajām rindām valūtu
Reizē ar valūtas nomaiņu tiek konvertēta arī pakalpojuma rindas cena.
Izvēlne: Dokumenti  Līgumi  Līguma pakalpojumu rindas  Lauku labošana iezīmētām rindām.

5.11. Modulis ”Apsaimniekošana”
Sagatavošanās darbus vislabāk uzsākt pēc tam, kad ir sagatavoti pēdējie ikmēneša rēķini, kuru valūta vēl
ir LVL. Atsevišķus darbus var veikt arī ātrāk, piemēram, ievadīt jaunās tarifu likmes EUR, kas būs spēkā no
01.01.2014.

5.11.1. NĪP objektu kartiņu summu lauki
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Nekustamā īpašuma objekti  Telpu grupas,
Būves (ēkas), Zemes vienības, Zemes vienības daļas, Cits nekustams objekts
Objektu kartiņām ar lauku „Valūta” papildināti sekojoši summu lauki:
- Tirgus vērtība
- Kadastrālā vērtība
- Kadastrālā vērtība nodoklim
- Mežaudzes vērtība (tikai zemes vienībām)
Noklusēti valūta aizpildīta ar LVL.
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Kartiņām jāmaina summa un valūta no LVL uz EUR. Pie kartiņas saglabāšanas sistēma atver logu
„Izmaiņu reģistrācija”, tajā jāatzīmē „Veidot jaunu versiju” no 01.01.2014.

5.11.2. NĪP objektu īpašību vērtības
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Nekustamā īpašuma objekti  Telpu grupas,
Būves (ēkas), Zemes vienības, Zemes vienības daļas, Cits nekustams objekts = Lappuse „Īpašības”
Īpašību vērtībai nav noteiktas mērvienības. Ja īpašību vērtība ir norādīta kā summa LVL, tad jāpievieno
jaunas vērtības EUR ar jaunu rindas datumu „Spēkā no.”
Summu konvertācija jāveic ārpus sistēmas (excel).

Īpašību vērtībām, kas izteiktas LVL, var uzstādīt datumu „Spēkā līdz” iezīmējot vairākus objektus: Objektu
saraksts  Darbības  Slēgt īpašību
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Jaunu īpašību vērtību pievienošanai izmantojama excel veidne: Objektu saraksts  Darbības  Ārējo datu
ielāde  Excel datu struktūras veidne
Excel veidnē aizpildāma tikai lappuse „Veidne_NĪO_īpašību_vērtības”.
Excel veidnē sagatavotos datus importē sistēmā: Objektu saraksts  Darbības  Ārējo datu ielāde 
Aizpilde no excel faila

5.11.3. Īpašumu kartiņu summu lauki
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Nekustamie īpašumi  Saraksts, Zemes un
Būvju īpašumi, Dzīvokļu īpašumi
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Īpašumu kartiņām ar lauku „Valūta” papildināti sekojoši summu lauki:
- NĪ novērtējums kadastrā
- Kadastrālā vērtība
Noklusēti valūta aizpildīta ar LVL.
Kartiņām jāmaina summa un valūta no LVL uz EUR. Pie kartiņas saglabāšanas sistēma atver logu
„Izmaiņu reģistrācija”, tajā jāatzīmē „Veidot jaunu versiju” no 01.01.2014.

5.11.4. NĪP klientu kartiņu valūtas nomaiņa
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  NĪP Abonenti  Darbības  Lauku labošana
iezīmētajām rindām
1) Ja klientu kartiņās ir atzīme „Fiksēta valūta”, tad vispirms ar darbību „Lauku labošana iezīmētām rindām”
šī pazīme klientu kartiņām jānoņem, lai tālāk būtu iespējama valūtas nomaiņa.
2) Iezīmētām klientu kartiņām labo lauku „Norēķinu valūta” uz EUR. Atkarībā no ierakstu skaita nomaiņu
var veikt vai nu visām klientu kartiņām uzreiz, vai atlasot tās pa noteiktām grupām.
3) Uzstāda atzīmi „Fiksēta valūta”, ja tāda ir bijusi iepriekš.
Sk. arī 5.7.

5.11.5. NĪP līgumu kartiņu valūtas nomaiņa
Izvēlne: Dokumenti  Nekustamo īpašumu pārvaldība  NĪP Līgumi  Darbības  Lauku labošana
iezīmētām rindām
Jānomaina Lauks Līgumu valūta no LVL uz EUR.
Ja līguma kartiņā ir aizpildīti lauki: „Summa”, „Summa bez PVN”, „Sākotnējā apmaksātā izpilde”, tad šīs
summas reizē ar valūtas nomaiņu tiek konvertētas. Lauks „PVN summa” tiek aprēķināts sekojoši: „Summa”
mīnus „Summa bez PVN”.
Līguma valūtā tiek veikts līgumsoda un kavējumu naudas aprēķins. Ja aprēķinātā līgumsoda un kavējuma
naudas valūta atšķirsies no rēķina valūtas, tad aprēķinātā soda summa tiks konvertēta uz rēķina valūtu.
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Ja Līguma lappuses „Kavējuma nauda” apakšlappusē „Aprēķins” aprēķina algoritms ir „Konstanta summa
dienā” vai „Konstanta summa”, tad pēc līguma valūtas nomaiņas, jāpievieno jauna rinda ar soda summu
jaunajā līguma valūtā.
Ja aprēķina algoritms ir „% no summas dienā”, tad izmaiņas šajā lappusē nav jāveic.

5.11.6. Tarifu ievade EUR
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Aprēķiniem  Tarifi

35

Jāievada jaunie tarifi EUR spēkā no 01.01.2014.

Tarifu importu var veikt, izmantojot excel veidni:
1) Veidnes eksports: Tarifu saraksts  Darbības  Ārējo datu ielāde  Excel datu struktūras veidne.
Veidnē jāaizpilda tikai lappuse: „Veidne_ Tarifu rindas1”
2) Veidnes imports:Tarifu saraksts  Darbības  Ārējo datu ielāde  Aizpilde no excel faila.
Ja, ģenerējot rēķinus, sistēma konstatēs neatbilstību starp rēķina valūtu un tarifa valūtu, tad tiks veikta
automātiska aprēķina rindas tarifa konvertācija uz rēķina valūtu pēc rēķina datuma valūtas kursa vai
LVL/EUR maiņas koeficienta.

5.11.7. NĪP līgumu alternatīvais tarifs
Izvēlne: Dokumenti  Nekustamo īpašumu pārvaldība  NĪP līgumi  Lappuse „Aprēķinu metodes”
Ievērībai! Lauka „Alternatīvais tarifs” vērtībai tiek piemērota aprēķina metodes tarifa valūta. Ja tiek mainīta
tarifa valūta, obligāti jāveido jauns ieraksts līguma lappusē „Aprēķinu metodes” un jānorāda jaunais
alternatīvais tarifs EUR.
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Atskaites  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Līgumiem  Līguma aprēķina metožu analīze
Atskaitē var atlasīt līgumus un šo līgumu aprēķina metožu rindas, kurās izmantots „Alternatīvais tarifs”.

5.11.8. Apsaimniekošana – Bilances posteņi
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Objektu kartiņām  Bilances posteņi
Posteņa vērtība var būt gan summa, gan cits daudzums/skaitlis, tādēļ šeit valūta netiek norādīta. Ja
bilances posteņa vērtība ir summa, tad jālabo lauka vērtība no LVL  EUR. Konvertācija, vai jaunās
vērtības noteikšana, notiek ārpus sistēmas.

37

5.11.9. Apsaimniekošana – Bilances posteņu summas objektam
Izvēlne: Pamatdati  Nekustamo īpašumu pārvaldība  Nekustamā īpašuma objekti  Saraksts
Objekta kartiņas lappuse „Saistītie dati” – Bilances posteņu summas
Bilances posteņa vērtība var būt gan summa, gan cits daudzums/skaitlis, tādēļ šeit valūta netiek norādīta.
No 2014. gada jāveido jauns Bilances posteņu summu dokuments, kur cenas vai summas norādāmas
EUR. Konvertācija no iepriekšējo periodu summām, vai jaunās vērtības noteikšana, notiek ārpus sistēmas.
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5.12. Modulis „Vecāku maksas”
5.12.1. Likmju vērtības eiro valūtā
Jaunas likmes kartiņas nav jāveido. Nepieciešams reģistrēt esošajām likmēm jaunās vērtības. Šim
nolūkam sistēma piedāvā divas iespējas:
1. Labot likmes kartiņas datus manuāli;
2. No saraksta „Likmes” izpildīt darbību „Likmju pārrēķins”, kura automātiski pārrēķinās vērtības
iepriekš iezīmētajām likmēm.

5.12.2. Labot likmes kartiņas datus
Izvēlne: Pamatdati  Vecāku maksas  Likmes  Labot
Ievadformas tabulā likmes spēkā esošai vērtībai jānorāda beigu datums. Tabulā jāpievieno jauna rinda,
kurā jāaizpilda lauki:
- Datums no = 01.01.2014;
- Datums līdz = var palikt tukšs
- Likmes summa = vērtība euro valūtā
- Kcal dienā = jāpārkopē no iepriekšējās rindas vai jāievada jauna vērtība.
Valūta nomainās automātiski atkarībā no norādītā datuma!
Dokumenti -> Vecāku maksas -> Tabeles -> Jauns

5.12.3. Pārrēķināt vērtības vienlaikus lielam likmju skaitam
Izvēlne: Pamatdati  Vecāku maksas  Likmes  Darbības
Lietotājam secīgi jāiezīmē saraksta ieraksti, kuram nepieciešams reģistrēt vērtību euro valūtā.

39

Ja jaunās vērtības jāreģistrē vienlaikus visām uz doto brīdi aktīvām likmēm, var aprakstīt atlases
nosacījumus ierakstu atlasei un sarakstā izvēlēties Darbību „Atzīmēt visus” (jeb Ctrl-A).

Kad ieraksti ir atzīmēti, var iedarbināt Darbības -> „Likmju aprēķins”

Izvēloties iespēju „Likmju pārrēķins”, sistēma visām iezīmētajām likmēm veido jaunu rindiņu ievadformas
tabulā, kurā norāda jauno likmes vērtību (pēc oficiālā pārejas kursa), datumu no (01.01.2014.) un valūtu
(EUR). Pārējie lauki saglabā esošo informāciju. Līdzšinējo rindu slēdz, aizpildot datumu līdz (31.12.2013.).
Ja iepriekšējās vērtības beigu datums bija pēc 2014.gada, jaunajā rindā tas tiks pārkopēts.

5.12.4. Tabeles
Izvēlne: Dokumenti  Vecāku maksas  Tabeles
Aizpildot jaunas tabeles rindiņas, sistēma pati analizē dokumenta valūtu. Ja iepriekšējās tabeles valūta ir
lati, bet šis tabeles valūta ir EUR, sākuma atlikums automātiski tiks pārrēķināts tabeles valūtā pēc oficiālā
pārejas kursa.
Lai pārliecinātos, ka sākuma atlikums ir pārrēķināts, tabulas izskatam jāpievieno summu lauki ar abām
valūtām: „Sākuma atlikums, EUR” un „Sākuma atlikums, LVL”

40

5.13. Modulis „Aprūpes maksas”
5.13.1. Invaliditātes pabalsta likmes maiņa
Izvēlne: Pamatdati  Aprūpes maksas  Invaliditātes pabalsti
Jāizlabo invaliditātes pabalsti atbilstoši jaunajām likmēm no 01.01.2014. Valūta nomainās automātiski
atkarībā no norādītā datuma.

5.13.2. Labojumi aprūpējamā kartiņā
Izvēlne: Pamatdati  Aprūpes maksas  Aprūpējamie
Lappusē „Pensijas” jānorāda jaunā pensijas summa no 01.01.2014. Valūta nomainās automātiski atkarībā
no norādītā datuma. Jaunās pensiju summas pēc koeficienta iespējams ģenerēt uzreiz vairākām
aprūpējamo kartiņām vienlaicīgi (sk.5.13.3).
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Lappusē „Garantijas vēstules” jānorāda jaunā summa no 01.01.2014., ja aprūpējamajam pēc šī datuma
joprojām ir spēkā esoša garantijas vēstule. Valūta nomainās automātiski atkarībā no norādītā datuma.
Labojumi jāveic manuāli. Ir iespējams veikt sistēmas pārbaudi, atlasot kartiņas, kurām valūtas maiņas brīdī
ir spēkā esošas garantijas vēstules (sk.5.13.2).

Lappusē „Pabalsti” jānorāda periods (01.01.2014.), no kura spēkā jaunā pabalsta likme (ja personai uz
valūtas maiņas brīdi ir spēkā esošs pabalsts). Summa un valūta nomainās. Jaunos periodus iespējams
ģenerēt uzreiz vairākām aprūpējamo kartiņām vienlaicīgi (sk.5.13.3).

Lappusē „Norēķini” pēc 01.01.2014. ieteicams nomainīt norēķinu valūtu uz EUR. Valūtu iespējams
nomainīt uzreiz vairākām kartiņām, izmantojot iespēju „Lauku labošana iezīmētajām rindām”. Sīkāku
informāciju par labojumiem klienta kartiņā sk.5.13.6.
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5.13.3. Veidne aprūpējamo kartiņu labošanai
Izvēlne: Pamatdati  Aprūpes maksas  Aprūpējamie Darbības  Aprūpes personu datu labošana
Iezīmējot vairākas aprūpējamo kartiņas un izvēloties iespēju „Pārbaudīt garantijas summu periodus”,
sistēma pārbauda lappuses „Garantijas vēstules” datus un atgriež informatīvu paziņojumu par visām
personām, kuram nepieciešams labot lappusi „Garantijas vēstules”, norādot jauno garantēto summu no
01.01.2014. Labojumus lietotājs veic manuāli.
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Iezīmējot vairākas aprūpējamo kartiņas un izvēloties iespēju „Labot pensiju un pabalstu datus”, sistēma
visām iezīmētajām personām automātiski veic šādas darbības:
 Izveido jaunu rindiņu lappusē „Pensijas” (ja personai uz valūtas maiņas brīdī ir spēka esoša
pensija), kurā norāda jauno pensijas summu (pēc oficiālā pārejas kursa), datumu no (01.01.2014.)
un valūtu (EUR). Pārējie lauki saglabā esošo informāciju. Līdzšinējo rindu slēdz, aizpildot datumu
līdz (31.12.2013.).
 Izveido jaunu rindiņu lappusē „Pabalsti” (ja personai uz valūtas maiņas brīdī ir spēka esošs
pabalsts), kurā norāda jauno pabalsta summu, spēkā no datumu (01.01.2014.) un valūtu (EUR).
Pārējie lauki saglabā esošo informāciju. Līdzšinējo rindu slēdz, aizpildot spēkā līdz datumu
(31.12.2013.).
Ievērībai! Pirms pensiju un pabalstu datu labošanas obligāti jābūt nomainītām pabalstu likmēm (sk.5.13.1).

5.13.4. Labojumi aprūpējamo līgumos
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpējamo līgumi
Lappusē „Pakalpojumi” jānorāda jaunā pakalpojuma cena no 01.01.2014. Valūta nomainās automātiski
atkarībā no norādītā datuma. Jaunās pakalpojumu cenas iespējams ģenerēt uzreiz vairākiem līgumiem
vienlaicīgi (sk.5.13.5). Labojumus jāveic tikai tajos līgumos, kuros šī lappuse tiek aizpildīta līdz šim
(trīspusēji līgumi ar maksātāju).
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Lappusē „Atbrīvojumu periodi” jānorāda jaunā maksājamā summa no 01.01.2014. un pakalpojums, uz kuru
attiecas atbrīvojums. Valūta nomainās automātiski atkarībā no norādītā datuma. Jaunās maksājamās
summas iespējams ģenerēt uzreiz vairākiem līgumiem vienlaicīgi (sk. 5.13.6). Labojumus jāveic tikai tajos
līgumos, kuros uz valūtas maiņas brīdi ir spēkā esošs atbrīvojuma periods.
Ievērībai! Pirms var veikt atbrīvojumu perioda maksājamās summas labošanu, obligāti jābūt jau norādītam
pakalpojumam EUR valūtā lappusē „Pakalpojumi” un izmaiņām jābūt saglabātām.

5.13.5. Veidne līguma pakalpojumu cenas maiņai
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpes līgumu pakalpojumi  Darbības  Līguma
pakalpojumu cenas maiņa
Pakalpojuma cenu pēc oficiālā pārejas kursa iespējams nomainīt vairākiem līgumiem vienlaicīgi. Sarakstā
jāatzīmē pakalpojumus, kurus nepieciešams konvertēt, un cenas maiņas veidnē jānorāda datums, no kura
spēkā jaunā cena, un jāatzīmē izvēles rūtiņa „Konvertēt cenu pēc kursa”. Nospiežot „Izpildīt”, sistēma
attiecīgajos līgumos automātiski izveidos jaunu pakalpojuma rindu ar jauno cenu EUR valūtā un veidnē
norādīto spēkā no datumu (01.01.2014.). Līdzšinējo rindu sistēma slēdz, aizpildot spēkā līdz datumu
(31.12.2014.).
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5.13.6. Veidne atbrīvojuma perioda maksājamās summas maiņai
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpes līgumu atbrīvojumu periodi  Darbības  Jaunu
atbrīvojumu periodu reģistrēšana
Atbrīvojuma perioda maksājamo summu pēc oficiālā pārejas kursa iespējams nomainīt vairākiem līgumiem
vienlaicīgi. Sarakstā jāatzīmē atbrīvojumu periodus, kurus nepieciešams konvertēt, un maksājamās
summas maiņas veidnē jānorāda datums, no kura spēkā jaunā summa, un jāatzīmē izvēles rūtiņa
„Konvertēt cenu pēc kursa”. Nospiežot „Izpildīt”, sistēma attiecīgajos līgumos automātiski izveidos jaunu
atbrīvojuma perioda rindu ar jauno maksājamo summu EUR valūtām, veidnē norādīto spēkā no datumu
(01.01.2014.) un pakalpojumu, uz kuru attiecas atbrīvojums. Līdzšinējo rindu sistēma slēdz, aizpildot spēkā
līdz datumu (31.12.2014.).
Ievērībai! Pirms var veikt atbrīvojumu perioda maksājamās summas maiņu, obligāti jābūt jau norādītam
pakalpojumam EUR valūtā lappusē „Pakalpojumi” un izmaiņām jābūt saglabātām.
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5.13.7. Rēķinu ģenerēšana
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpējamo līgumi Darbības  Veidot rēķinus par
pakalpojumiem
Ģenerējot rēķinus par aprūpes pakalpojumiem, sistēma automātiski aizpilda valūtu atbilstoši aprēķina
perioda primārajai uzskaites valūtai, t.i. par decembra mēnesi rēķini tiks ģenerēti LVL valūtā, savukārt, par
janvāra mēnesi jau EUR valūtā.
Ievērībai! Rēķini par decembra aprēķina mēnesi nedrīkst tikt veidoti ar janvāra dokumenta datumu.

5.13.8. Aprūpes izmaksu saraksti
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpes izmaksu saraksti
Aprūpes izmaksu saraksti tiek sagatavoti par kalendāro mēnesi sistēmas primārajā uzskaites valūtā.
Decembra izmaksu saraksti tiks sagatavoti LVL valūtā, savukārt, par janvāra mēnesi jau EUR valūtā.
Ērtībai sarakstā pievienots nelabojams lauks, kas norāda, kādā valūtā tas sagatavots. Dokumenti, kas tiek
ģenerēti no šī saraksta, tiek sagatavoti saraksta valūtā.

5.13.9. Aprūpes pensiju atmaksa
Izvēlne: Dokumenti  Aprūpes maksas  Aprūpes pensiju atmaksa
Aprūpes pensiju atmaksas saraksts tiek sagatavots par kalendāro mēnesi sistēmas primārajā uzskaites
valūtā. Decembra saraksts tiks sagatavots LVL valūtā, savukārt, par janvāra mēnesi jau EUR valūtā.
Ērtībai sarakstā pievienots nelabojams lauks, kas norāda, kādā valūtā tas sagatavots. Dokumenti, kas tiek
ģenerēti no šī saraksta, tiek sagatavoti saraksta valūtā.

5.14. Izdrukas formu konvertēšana
Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Dokumentu un pārskatu formas
Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Dokumentu un pārskatu formu kopijas
Pēc vēsturisko datu aprēķina, sistēmā esošajās dokumentu un pārskatu formās ir pieejami tikai LVL
uzskaites lauki. Lai varētu izdrukāt formas, kurās ir informācija EUR, nepieciešams izdrukas formās
nomainīt attiecīgos summu laukus. Lauku maiņu ir iespējams veikt manuāli, vai arī izmantot izdruku formu
konvertēšanas vedni, kura izpildes rezultātā izdrukas formai tiks izveidota kopija, kurā aizstāti LVL lauki ar
EUR laukiem.
Konvertēšanas vednis ir pieejams Dokumentu un pārskatu formu, kā arī Dokumentu un pārskata formu
kopiju sarakstu Darbību izvēlnē – „Mainīt uzskaites valūtas laukus”.
Pirms konvertācijas:
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Konvertācijas vedni jāiedarbina, iezīmējot vajadzīgo formu sarakstā un iedarbinot Darbības - Mainīt
uzskaites valūtas laukus.

Pēc konvertācijas pārskata formu sarakstā blakus izvēlētajai redzama otra pārskatu forma ar prefiksu EUR:
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Apakšmoduļu atlikumu noteikšana

6.

Atlikumu fiksāciju apakšsistēmu moduļos eiro valūtā var veikt tikai tad, kad ir precīzi zināmi atlikumi latos
katrai analītiskās uzskaites vienībai (pamatlīdzekļu kartiņām, nomenklatūras kartiņām, inventāra kartiņām,
nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu kartiņām, avansa norēķinu personām).
Atlikumu fiksāciju jāveic 31.12.2013. gada starpperiodā. Sistēmā ir jāsagatavo vajadzīgie starpperiodi. Ir
jāizmanto starpperiodu numuri, kuri ir pēc latu periodā izmantotajiem stapperiodiem.
Eiro atlikumu fiksēšanai ir jāizmanto trīs starpperiodi.
Starpperiods ar numuru N – pēdējais izmantotais numurs latu summu pārgrāmatojumiem.
Starpperiods ar numuru N+1 – apakšmoduļu atlikumu fiksēšanai
Starpperiods ar numuru N+2 – virsgrāmatā kontu atlikumu fiksēšanai
Starpperiods ar numuru N+3 – apakšmoduļu atlikumu un kontu atlikumu starpību izlīdzināšanai (atlikumu
audits)

6.1.

Modulis „Avansa norēķini”

Modulī „Avansa norēķini” nav paredzēta summu uzskaite paralēli divās uzskaites valūtās. Viena avansa
norēķinu kartiņa var būt tikai vienā konkrētā valūtā. Sākuma atlikumu fiksācija eiro valūtā ir nepieciešama
tikai tām avansa norēķinu personām, kurām līdz 2014. gadam uzskaite bija latos.
Ir jāslēdz visas avansa norēķinu personu kartiņas ar latu uzskaites valūtu. Eiro valūtas avansa norēķinu
personu kartiņas var sagatavot jau janvāra pirmajās dienās. Atlikumu pārcelšanu no latu norēķinu kartiņām
uz eiro norēķinu kartiņām var veikt tikai tad, kad ir pabeigta visa 2013. gada dokumentu apstrāde.
Ar programmas vedni ir iespējams no iekrāsotajām kartiņām, kopējot, izveidot jaunās norēķinu personu
kartiņas un nepieciešamības gadījumā slēgt latu kartiņas.
Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas

6.1.1. Avansa norēķinu personu kartiņu sagatavošana
Līdz šim nav bijis avansa norēķina konts eiro valūtā un nav norēķina kartiņas eiro valūtā.
1. Avansa norēķinu personu kartiņas, kurām nav atlikuma uz 01.01.2014
Ar iekrāsošanu atzīmē tās norēķinu personu kartiņas, kurām ir jāveido kopijas eiro norēķinu valūtā.
Darbības -> Personas kartiņu konvertācija
Un norāda nepieciešamos kopēšanas kritērijus.
- Laukā „Bilances konts” norāda jau iepriekš izmantoto kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
- Parametram „Limits” izvēlas vienu no aizpildes variantiem – konvertēt pēc kursa vai uzstādīt fiksētu
summu.
- Atzīmē izvēles rūtiņu „Slēgt vecās kartiņas”.
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2. Avansa norēķinu personu kartiņas, kurām ir atlikums uz 01.01.2014
Ar iekrāsošanu atzīmē tās norēķinu personu kartiņas, kurām ir jāveido kopijas eiro norēķinu valūtā.
Darbības -> Personas kartiņu konvertācija
Un norāda nepieciešamos kopēšanas kritērijus.
- Laukā „Bilances konts” norāda jau iepriekš izmantoto kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
- Parametram „Limits” izvēlas vienu no aizpildes variantiem – konvertēt pēc kursa vai uzstādīt fiksētu
summu.
- Izņem atzīmi izvēles rūtiņā „Slēgt vecās kartiņas”.

Ir kontu plānā avansa norēķinu konts eiro valūtā, un ir norēķina kartiņas eiro valūtā.
Iespējamie risinājumi:
1. Atstāt divus avansa norēķinu kontus. Viens konts ar pazīmi „Pamatvalūtas”, otrs – ar pazīmi
„Valūtas” un valūtu EUR.
2. Pāriet uz vienu kontu ar pazīmi „Valūtas” un valūtu „EUR”
3. Pāriet uz vienu kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
1. Atstāt divus avansa norēķinu kontus. Viens konts ar pazīmi „Pamatvalūtas”, otrs – ar pazīmi
„Valūtas” un valūtu EUR.
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Ar programmas vedņa palīdzību veido latu avansa norēķinu personām jaunas norēķinu kartiņas ar eiro
uzskaites valūtu. Jaunizveidotajām kartiņām piešķir avansa norēķinu kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”. Slēdz
visas avansa norēķinu personu kartiņas ar latu uzskaites valūtu. Ja ir latu kartiņas ar atlikumu, tad pirms
kartiņas slēgšanas, tas jāpārceļ uz eiro kartiņu.
Ar iekrāsošanu atzīmē tās norēķinu personu kartiņas, kurām ir jāveido kopijas eiro norēķinu valūtā.
Darbības -> Personas kartiņu konvertācija
Un norāda nepieciešamos kopēšanas kritērijus.
- Laukā „Bilances konts” norāda jau iepriekš izmantoto kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
- Parametram „Limits” izvēlas vienu no aizpildes variantiem – konvertēt pēc kursa vai uzstādīt fiksētu
summu.
- Atzīmē vai Izņem atzīmi izvēles rūtiņā „Slēgt vecās kartiņas”.

2. Pāriet uz vienu kontu ar pazīmi „Valūtas” un valūtu „EUR”
Ar programmas vedņa palīdzību veido latu avansa norēķinu personām jaunas norēķinu kartiņas ar eiro
uzskaites valūtu. Jaunizveidotajām kartiņām piešķir avansa norēķinu kontu ar pazīmi „Valūtas” un valūtu
„EUR”. Slēdz visas avansa norēķinu personu kartiņas ar latu uzskaites valūtu. Ja ir latu kartiņas ar
atlikumu, tad pirms kartiņas slēgšanas, tas jāpārceļ uz eiro kartiņu.
Ar iekrāsošanu atzīmē tās norēķinu personu kartiņas, kurām ir jāveido kopijas eiro norēķinu valūtā.
Darbības -> Personas kartiņu konvertācija
Un norāda nepieciešamos kopēšanas kritērijus.
- Laukā „Bilances konts” norāda kontu ar pazīmi „Valūtas” un valūtu „EUR”
- Parametram „Limits” izvēlas vienu no aizpildes variantiem – konvertēt pēc kursa vai uzstādīt fiksētu
summu.
- Atzīmē vai Izņem atzīmi izvēles rūtiņā „Slēgt vecās kartiņas”.
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3. Pāriet uz vienu kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
Ar programmas vedņa palīdzību veido latu avansa norēķinu personām jaunas norēķinu kartiņas ar eiro
uzskaites valūtu. Jaunizveidotajām kartiņām piešķir avansa norēķinu kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”. Slēdz
visas avansa norēķinu personu kartiņas ar latu uzskaites valūtu. Ja ir latu kartiņas ar atlikumu, tad pirms
kartiņas slēgšanas, tas jāpārceļ uz eiro kartiņu.
Ar iekrāsošanu atzīmē tās norēķinu personu kartiņas, kurām ir jāveido kopijas eiro norēķinu valūtā.
Darbības -> Personas kartiņu konvertācija
Un norāda nepieciešamos kopēšanas kritērijus.
- Laukā „Bilances konts” norāda jau iepriekš izmantoto kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”.
- Parametram „Limits” izvēlas vienu no aizpildes variantiem – konvertēt pēc kursa vai uzstādīt fiksētu
summu.
- Atzīmē vai Izņem atzīmi izvēles rūtiņā „Slēgt vecās kartiņas”.

Visām sistēmā jau iepriekš esošajām eiro avansa norēķinu kartiņām ir jāveido jaunas avansa norēķinu
personu kartiņas, norādot kontu ar pazīmi „Pamatvalūtas”. Un jāslēdz iepriekš lietotās kartiņas. Ja tām ir
atlikums, tad pirms kartiņas slēgšanas, tas jāpārceļ uz eiro kartiņu. Programmas vedni kartiņu konvertācijai
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nevar izmantot eiro kartiņu slēgšanai un jaunu veidošanai. Jaunās eiro avansa norēķinu kartiņas jāveido
manuāli.

6.1.2. Avansa norēķinu personu atlikumu pārcelšana
Personām, kurām palicis atlikums uz 01.01.2014 kartiņā, kuru paredzēts slēgt, pirms kartiņu slēgšanas tas
ir jāpārceļ uz jauno norēķinu kartiņu eiro valūtā. Atlikumu pārceļ ar dokumentu „Avansa pārvedums
starpperiodā”. Avansa norēķins par 31.12.2013 ir jāsagatavo gan kartiņai, no kuras atlikums tiek pārcelts,
gan jaunajai eiro kartiņai, uz kuru pārceļ atlikumu.
Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķini
Avansa norēķins kartiņai, no kuras pārceļ atlikumu
Pievienot -> avansa norēķins par 31.12.2013 -> Izdevuma dokumenti
Laukā „Datums” jāizvēlas pirmais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.
Dokumentam aizpilda lappuses „Izmaksāts”, „Saņemts”. Lappuses „Izmaksāts sadalījums” un „Saņemts
sadalījums” aizpilda, ja norēķinu personām uzskaite modulī „Avansa norēķini” tiek veikta pa dimensijām.
Tajās lappusēs norāda visas atlikumu veidojošās dimensijas un summu sadalījumu.

Avansa pārveduma dokumentu izpilda un grāmato.
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Avansa norēķins kartiņai, uz kuru pārceļ atlikumu.
Pievienot -> avansa norēķins par 31.12.2013
Programma automātiski ielasa laukā „Saņemtā summa” avansa pārveduma starpperiodā eiro summu.
Atvērtais avansa norēķins ir jāsaglabā.

6.1.3. Avansa norēķina personu kartiņu slēgšana
Pamatdati -> Avansa norēķini -> Norēķinu personas
Pēc tam, kad atlikumi ir pārcelti uz jauno norēķinu kartiņu, norēķinu kartiņas latos ir jāslēdz.

Lai pārliecinātos vai visi atlikumi ir pārcelti un darbi veikti, jāpārbauda apgrozījuma atskaite. Atskaites
izskatā jāizliek visas tās dimensijas, kuras izmanto avansa norēķinu personas naudas līdzekļu uzskaitei.
Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansu norēķinu apgrozījumi
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6.2.

Modulis „Komandējumi”

6.2.1. Komandējuma atskaites apstrāde
Horizon WEB komandējuma atskaitē attaisnojamo izdevumu dokumenti par komandējumiem, kas notikuši
2013.gadā, tiek ievadīti tajā valūtā, kādā ir attaisnojuma dokumenti, tajā skaitā arī vēl latos kaut arī
dokumentu ievade notiek fiziski jau 2014.gadā.
Ja komandētai personai uz 01.01.2014. paliek atlikums, kas tiek uzskaitīts arī uz avansa norēķina
personas kartiņu, tad atlikumu pārcelšana notiek no moduļa „Avansa norēķini”.

6.3.

Modulis „Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi”

Modulī „Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi” nav paredzēta summu uzskaite paralēli divās uzskaites
valūtās. Viena NPI/I kartiņa var būt tikai vienā konkrētā valūtā. Tāpēc ir jāslēdz visas aktīvās NPI/I kartiņas
uz 2014. gada 1. janvāri. Ar programmas vedni ir jāveic konkrēto NPI/I kartiņu slēgšana par latu atlikušo
summu un jaunu NPI/I kartiņu kopēšanu.
Atlikumu fiksāciju NPI/I kartiņām eiro valūtā var veikt tikai tad, kad ir pabeigta visu 2013. gada dokumentu
apstrāde un precīzi zināmi atlikumi latos. Kā arī veikta NPI/I atskaites salīdzināšana ar virsgrāmatas
kontiem pa klientiem.
Tām kartiņām, kurām būs izveidots atlikumu fiksācijas dokuments eiro valūtā, par iepriekšējiem latu
periodiem vairs nevar veidot dokumentus. Ja tomēr ir nepieciešams veidot vēl dokumentus kartiņām par
2013. gadu, tad ir jādzēš izveidotais atlikumu fiksācijas dokuments.

6.3.1. Nākamo periodu ieņēmumu/izdevumu kartiņu atlikumu fiksācija
Dokumenti -> Noliktava -> NPI pozīciju kartiņas -> Darbības -> NPI/I atlikumu fiksācija
Laukā „Datums” jāizvēlas pirmais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.
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Programmas vedņa darbības rezultātā:
-

Ar 31.12.2013. tiek slēgtas atzīmētās NPI/I kartiņas

-

Ar 01.01.2014. tiek izveidotas jaunas NPI/I kartiņas eiro uzskaites valūtā
-

jaunajai kartiņai tiek piešķirts tāds pats kartiņas numurs, kāds slēgtajai kartiņai,

-

jaunajai kartiņai tiek saglabāts tāds pats „Periods līdz” datums,

-

jaunās kartiņas „Sākotnējā summa” tiek aprēķināta precīzi pēc koeficenta no slēgtās
kartiņas „Atliktā summa”,

-

jaunai kartiņai lappusē „Plānotie dokumenti” tiek pārkopēti visi ieraksti pēc 01.01.2014. un
saglabāti tie paši datumi, summas tiek konvertētas, noapaļošanas starpība tiek izlīdzināta
uz pēdējo ierakstu.
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Lai pārliecinātos, vai visi atlikumi ir pārcelti un darbi veikti, jāpārbauda atlikuma atskaite.
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Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu atlikumi

Atskaitē visām atlikumā esošām kartiņām jābūt ar valūtu „EUR”.

6.3.2. Atlikumu fiksācijas dokumentu labošana
NPI/I atlikumu fiksācijas dokuments ir pieejams dokumentu sarakstā Dokumenti -> Noliktava -> NPI/I
dokumenti.
1. Atlikumu fiksācijas dokumentam atcelt izpildi var līdz brīdim, kamēr jaunizveidotajai NPI/I kartiņai
nav jau izveidoti dokumenti par 2014. gadu.
2. Atceļot NPI/I atlikumu fiksācijas dokumenta izpildi, jaunizveidotā NPI/I kartiņa eiro valūtā tiek
dzēsta, un slēgtā latu kartiņa atjaunota statusā Aktīva.

6.4.

Modulis „Pamatlīdzekļi”

Modulī „Pamatlīdzekļi” tiks nodrošināta uzskaite paralēli divās uzskaites valūtās. Uz valūtas maiņas brīdi ir
jāveic sākuma atlikumu fiksācija eiro valūtā.

6.4.1. Pamatlīdzekļu kartiņu uzskaites summu fiksācija EUR
Sākuma summu fiksācija eiro valūtā ir iespējama tikai tad, kad ir pabeigta visu 2013.gada dokumentu
apstrāde un precīzi zināmas uzskaites summas latos. Kā arī veikta pamatlīdzekļu atskaites salīdzināšana
ar virsgrāmatas kontiem.
Atlikumu fiksācija eiro valūtā notiek ar 31.12.2013. starpperioda dokumentu. Programmā var veidot
vairākus atlikumu fiksācijas dokumentus, norādot, kuras kartiņas ir jāiekļauj veidojamajā dokumentā.
Tām kartiņām, kurām būs izveidots atlikumu fiksācijas dokuments eiro valūtā, par iepriekšējiem latu
periodiem vairs nevar veidot dokumentus. Ja tomēr ir nepieciešams veidot vēl dokumentus kartiņām par
2013.gadu, tad ir jādzēš izveidotais atlikumu fiksācijas dokuments. Atlikumu fiksācijas dokuments ir jāveido
pirms kartiņai (kartiņām) tiek sagatavoti 2014.gada dokumenti.
Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Saraksts -> Darbības -> Iekļaut atlikumu fiksācijā
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Laukā „Datums” jāizvēlas pirmais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.

Atlikumu fiksācijas dokuments paliek statusā „Izpildīts”.

6.4.2. Atlikumu fiksācijas dokumentu labošana
Pamatlīdzekļu atlikumu fiksācijas dokuments ir pieejams dokumentu sarakstā Dokumenti -> Pamatlīdzekļi > Saraksts.
1. Atlikumu fiksācijas dokumentu var labot, atceļot izpildi, līdz brīdim, kamēr nevienai dokumentā
esošai kartiņai nav jau izveidoti dokumenti par 2014.gadu.
2. Labošanas režīmā atlikumu fiksācijas dokumentā var pievienot jaunu kartiņu. Pievienojot kartiņu
dokumentam summu aprēķins notiek automātiski.
3. Labošanas režīmā no atlikumu fiksācijas dokumenta var izdzēst atsevišķas pamatlīdzekļu kartiņas.

6.4.3. Pamatlīdzekļu kartiņu informatīvo summu fiksācija EUR
Pamatlīdzekļu kartiņās lappusē „Informācija” norādītās summas „Kadastrālā vērtība”, „Sākotnējā vērtība”
un „Iegādes vērtība” neietekmē grāmatojumus. Līdz ar to pēc lietotāja ieskatiem summas var tikt atstātas
latos vai arī mainītas uz eiro valūtu. Un summu nomaiņa var notikt jebkurā brīdī.
Mainot laukiem „Kadastrālā vērtība”, „Sākotnējā vērtība” un „Iegādes vērtība” summas uz eiro noteikti ir
jānomaina arī lauks „Valūta” katrai no summām, ko maina.
Iekrāso tās pamatlīdzekļu kartiņas, kurām labos kādu no iepriekšminētajām summām un to valūtu un
Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām.
Piemērā parādīts kā nomainīt laukā „Sākotnējā vērtība” summu un summas valūtu.
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6.5.

Modulis „Noliktava”

Modulī „Noliktava” tiks nodrošināta uzskaite paralēli divās uzskaites valūtās. Uz valūtas maiņas brīdi ir
jāveic sākuma atlikumu fiksācija eiro valūtā.
Sākuma summu fiksācija eiro valūtā ir iespējama tikai tad, kad ir pabeigta visu 2013. gada dokumentu
apstrāde un precīzi zināmi atlikumi latos. Kā arī veikta nomenklatūru atskaites salīdzināšana ar
virsgrāmatas kontiem.
Atlikumu fiksācija eiro valūtā notiek ar 31.12.2013. starpperioda dokumentu. Programmā norādot noliktavu,
kura datus apstrādā, katrai no noliktavām tiek izveidots atsevišķs atlikumu fiksācijas dokuments. Atlikumu
fiksācijas dokuments apstrādā gan nomenklatūras kartiņas, gan inventāra kartiņas.

6.5.1. Krājumu un inventāra atlikumu fiksēšana
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Dokumenti -> Noliktava -> Atlikumu fiksēšana
Laukā „Datums” jāizvēlas pirmais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.

Atlikumu fiksācijas dokuments paliek statusā „Izpildīts”.
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6.6.

Modulis „Apgāde un realizācija”

6.6.1. LVL atlikumu konvertēšana
Latu atlikumi apgādē/realizācijā tiek konvertēti uzreiz pēc 2013. gada dokumentu ievades un piesaistu
sakārtošanas. Konvertēti tiek visi latu dokumenti, kuriem ir nepiesaistīts atlikums uz 01.01.2014: apgādes
preču dokumenti, apgādes maksājumu dokumenti, realizācijas preču dokumenti un realizācijas maksājumu
dokumenti.
Katram preču vai maksājumu dokumentam sistēma veido savu konvertācijas dokumentu, tāpēc kļūdu
gadījumā jāatceļ tikai kļūdainā dokumenta konvertāciju. Ja pēc konvertāciju veikšanas tiek saņemts vēl
kāds 2013. gada dokuments, to konvertē atsevišķi.
Ierobežojums – 2013. gada latu dokumentus nav iespējams piesaistīt 2014. gada dokumentiem, kamēr tie
nav konvertēti.
Dokumentu ieteicams grāmatot (klienta konts gan debetā, gan kredītā), tas nodrošinās ērtāku dokumentu
atlasi, veicot kontu atlikumu auditu.
6.6.1.1. Apgādes preču dokumenti
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt konvertācijas dok.
Jāatlasa visus dokumentus, kas nav pilnībā piesaistīti uz 01.01.2014.

Atlasītos dokumentus iezīmē.
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Izmanto vedni.Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Preču dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt konvertācijas
dok.

Tā rezultātā sistēma uzģenerē jaunos dokumentus.

Izveidotās konvertācijas No pusē automātiski tiek piesaistīts atbilstošais preču dokuments.
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Izveidotās konvertācijas Uz puse tiks piesaistīta maksājumu dokumentam brīdī, kad tiks veikta apmaksa
(2014. gadā).

Dokumenta kontējumu piemērs:
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Tā kā pie maksājumu uzdevuma jāpiesaista konvertācijas dokuments, ērtībai saraksta izskatā iespējams
pievienot lauku „Konv.piesaistītie dok.”, kurā tiek attēlota informācija par konvertēto dokumentu.

6.6.1.2. Apgādes maksājumu dokumenti
Izvēlne: Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt konvertācijas dok.
Līdzīgi kā preču dokumentiem atlasa nepiesaistītos dokumentus un pielieto konvertācijas vedni.
Apgādes maksājumu dokumentiem iespējamas divu veidu konvertācijas:
- Avansa konvertācija uz EUR – ja maksājumam piesaistīts avansa rēķins.
- Maksājumu konvertācija uz EUR – ja maksājumam nav piesaistīts avansa rēķins.
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Gan maksājumu, gan avansa konvertācijas pie gala dokumenta tiek piesaistītas, izmantojot pogu
„Piesaistīt rēķinu/maksājumu”.

6.6.1.3. Realizācijas preču dokumenti
Izvēlne: Dokumenti -> Realizācija
Realizācijas pusē darbību secība ir identiska Apgādes pusei.

6.6.2.

Valūtas atlikumu svārstības

Valūtu atlikumi (t.sk. tie EUR atlikumi, kas tika saņemti EUR valūtā pirms 1. janvāra) apgādē/realizācijā tiek
svārstīti uzreiz pēc 2013. gada dokumentu ievades un piesaistu sakārtošanas. Svārstīti tiek visu klientu
valūtu atlikumi uz 01.01.2014.
Sistēma svārstību izveido tikai tiem dokumentiem, kuriem tā nepieciešama. Ja pēc svārstību veikšanas tiek
saņemts vēl kāds 2013. gada valūtas dokuments (un to nepieciešams izpildīt 2013. gadā), attiecīgajam
klientam jāatceļ visas jau izveidotās piesaistes starp 2013. un 2014. gada attiecīgās valūtas dokumentiem
un atlikumu jānosvārsta vēlreiz.
Ierobežojums – 2013. gada valūtu dokumentus nedrīkst piesaistīt 2014. gada dokumentiem, kamēr tie nav
nosvārstīti. Pēc šādas piesaistes izveides attiecīgā klienta attiecīgās valūtas atlikumu nosvārstīt uz
01.01.2014. vairs nebūs iespējams, neatceļot piesaisti.
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Ja uzģenerētajam svārstību dokumentam ir summa primārajā (LVL) uzskaites valūtā, to ir jāgrāmato kā līdz
šim.
Valūtas svārstības drīkst veikt pirms ir konvertēti latu atlikumi uz eiro, jo latu atlikumu konvertācijas uz eiro
rezultātā, papildus svārstības neveidojas.
6.6.2.1. Apgādes atlikumi
Izvēlne: Atskaites -> Apgāde -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Veidot atlikuma svārstības pa dokumentiem
Iezīmē visus valūtu atlikumus, t.sk., tos EUR atlikumus, kas tika saņemti EUR valūtā pirms 1.janvāra.
Norāda svārstības datumu.
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6.6.2.2. Realizācijas atlikumi
Izvēlne: Atskaites -> Realizācija -> Klientu atlikumi -> Darbības -> Veidot atlikuma svārstības pa
dokumentiem
Ar realizācijas atlikumiem darbības ir identiskas apgādes pusei.

6.7.

Modulis „Banka”

6.7.1. LVL atlikumu pārvešana uz EUR
Izvēlne: Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Jauns -> Bankas pārvedums starpperiodā
Ja latu bankas rēķinā uz gada beigām paliek atlikums, to nepieciešams pārvest uz EUR dublikātu. Sistēmā
to realizē ar bankas pārvedumu starpperiodā, ja šāds dokuments izvēlnē nav pieejams, to nepieciešams
aktivizēt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi. Jāņem vērā, ka jāaktivizē divi dokumenti: Bankas
pārvedums starpperiodā – ienākošā puse un Bankas pārvedums starpperiodā.
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6.7.2. Atlikumu svārstības
Izvēlne: Atskaites-> Banka -> Atlikumi -> Darbības -> Ģenerēt atlikumu svārstības
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Pēc visu 2013. gada bankas dokumentu (t.sk. pārvedumu) ievades nepieciešams nosvārstīt atlikumus. Tā
kā svārstība otrajā uzskaites valūtā var izveidoties arī LVL un EUR valūtu rēķiniem, nosvārstīt
nepieciešams arī tos.
Ja uzģenerētajam svārstību dokumentam ir summa primārajā (LVL) uzskaites valūtā, to ir jāgrāmato kā līdz
šim.

6.7.3. LVL bankas rēķinu slēgšana
Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām
rindām
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Pēc 2013. gada dokumentu ievades un atlikumu nosvārstīšanas latu bankas rēķinus var slēgt, turpinot
darbu EUR dublikātos.

6.8.

Modulis „Kase”

6.8.1. Atlikumu svārstības
Izvēlne: Atskaites-> Kase -> Atlikumi -> Darbības -> Ģenerēt atlikumu svārstības
Pēc visu 2013. gada kases dokumentu ievades nepieciešams nosvārstīt atlikumus. Tā kā svārstība otrajā
uzskaites valūtā var izveidoties arī LVL un EUR kasēm, nosvārstīt nepieciešams arī tās.
Ja uzģenerētajam svārstību dokumentam ir summa primārajā (LVL) uzskaites valūtā, to ir jāgrāmato kā līdz
šim.
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6.8.2. Orderu ievade vienlaicīgās apgrozības periodā
Izvēlne: Dokumenti -> Kase -> Saraksts -> Jauns-> Ieņēmumu orderis
Kases orderi ir vienīgie dokumenti, kurus sistēma ļauj ievadīt latos arī 2014. gadā.
Valūtu paralēlās apgrozības periodā, latos saņemtu naudu atlikums jāizdod EUR, kas nozīmē, ka šādā
darījumā būs divi orderi – latu kasē ienākošais un eiro kasē izejošais.
2014.gadā saņemtu LVL orderi sistēma neļaus piesaistīt pie 2013.gada latos izrakstītā preču dokumenta.
Lai veiktu piesaisti, latu orderi nepieciešams konvertēt uz eiro, izmantojot dokumentu „Ienākošā
maksājuma konvertācija” (Dokumenti -> Realizācija -> Konvertācija).

6.8.3. LVL atlikumu pārvešana uz EUR
Izvēlne: Dokumenti -> Kase -> Saraksts -> Jauns -> Skaidrs naudas kvīts vai kases pārvedums
Valūtu paralēlās apgrozības periodā darbs turpinās ar abām kasēm. Pēc valūtu paralēlās apgrozības
perioda beigām, latu kasē pēdējo reizi tiek veikta inkasācija.
Ja inkasētā nauda tiek nogādāta bankā, sistēmā tiek vadīta skaidras naudas kvīts. Ja inkasētiem latiem
tiek veikta valūtas maiņa un tie tiek atgriezti eiro kasē, sistēmā tas tiek ievadīts kā kases pārvedums.
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6.8.4. LVL kases slēgšana
Izvēlne: Pamatdati -> Uzņēmums -> Uzņēmuma bankas rēķini -> Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām
rindām
Pēc 2013. gada un paralēlās apgrozības perioda dokumentu ievades un atlikumu nosvārstīšanas latu
kases var slēgt, turpinot darbu EUR kasēs.
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Atlikumu fiksācija virsgrāmatā

7.

Lai varētu veikt kontu atlikumu fiksāciju virsgrāmatā, ir jābūt:
-

Sagatavotam dokumentam „Kontu analītiskās dimensijas” (sk. 4.nodaļu),

-

Precīzi zināmiem kontu atlikumiem virsgrāmatā latos,

-

Salīdzinātām moduļu atskaitēm ar kontu atlikumiem virsgrāmatā.

Kontu atlikumu summu fiksāciju virsgrāmatā eiro valūtā veic ar dokumentu „Kontu atlikumu fiksācija”.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti
Vienā dokumentā var fiksēt atlikumus vienam vai vairākiem kontiem. Atlikuma fiksācija tiek veikta kontam
kopumā, tāpēc atlasot nav iespējama filtrēšana pēc kādas no detalizācijas pazīmēm. Saglabājot atlikumu
fiksācijas dokumentu, kurā ir vairāki konti, programma automātiski izveido:
-

Dokumentu, kurā ir apkopoti visi atzīmētie konti, kuriem nav norādīta detalizācija,

-

Katram kontam ar detalizāciju pa dimensijām, izveido savu dokumentu, kurā ietvertas visas
atlikumu veidojošās dimensiju kombinācijas,

-

Par katru klientu izveido atsevišķu dokumentu kontiem, kuriem ir norādīta arī detalizācija pa
klientiem.

Kontu atlikumu fiksācijas dokuments tiek automātiski iegrāmatots.
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7.1.

Atlikumu fiksācija slēgtiem kontiem

Ja slēgtiem kontiem, kam nav bijis atlikums latos, pēc vēsturisko datu aizpildes ir izveidojusies atlikuma
summa kolonās „DB b.s., EUR” vai „KR b.s., EUR”, tad tādiem kontiem ir jāveic atlikumu fiksācija.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti -> Darbības -> Ģenerēt dokumentus
Laukā „Datums” jāizvēlas otrais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.
Jāatzīmē no kontu plāna kontus, kuriem tajā brīdī jāveic atlikumu fiksācija.
Slēgtiem kontiem atlikumu fiksācijas grāmatojums tiek veikts tā mēneša, kad konts ir slēgts, starpperiodā
ar numuru 99.
Pirms sākt fiksēt atlikumus slēgtiem kontiem, ir jāatver vajadzīgajos mēnešos starpperiods ar numuru 99.
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Ja slēgtajam kontam būs palicis atlikums arī latos, tad arī tādiem kontiem ir jāveic atlikumu fiksācija. Ar
atlikumu fiksācijas dokumentu programma veiks latu summas pārgrāmatošanu uz eiro summu, līdz ar to
slēgtā konta datums „Slēgts no” būs jāpārliek uz „01.2014”.

7.2.

Atlikumu fiksācijas dokumenta labošana

Kontu atlikumu fiksācijas dokumenti ir pieejami dokumentu sarakstā Dokumenti -> Virsgrāmata -> Atlikumu
fiksācijas dokumenti.
Atlikumu fiksācijas dokumenti ar statusu „Grāmatots”, t.i., izveides brīdī automātiski tiek iegrāmatoti.
Grāmatojumā tiek izmantots konts, kura atlikums tiek fiksēts, un kā korespondējošais konts tiek ņemts
konts no dokuments „Kontu analītiskās dimensijas”.
1. Atlikumu fiksācijas dokumenta grāmatojumu nedrīkst manuāli labot.
2. Atceļot fiksācijas dokumenta izpildi, no lappuses „Atlikumi” automātiski tiek dzēsti summu aprēķini.
Atjaunot summu aprēķinu var izmantojot pogu
„Aprēķināt”. Pēc tam dokumentu liek „Izpildīt”
un „Kontēt”.
3. Kontēšanas logā noteikti ir jāveic dokumenta grāmatojuma pārrēķins. Kontējuma pārrēķinu veic
izmantojot pogu

8.

„Pārģenerēt rindiņas” un izvēlas „Sistēmas shēma”.

Atlikumu salīdzināšana

Likuma par eiro ieviešanu prasības nosaka, ka primārais ir analītiskās uzskaites atlikumi. Tāpēc ir jāveic
kontu atlikumu salīdzināšana ar analītiskās uzskaites atlikumiem, un par noapaļošanas starpībām ir jāveic
koriģējošs grāmatojums kontā uz peļņu vai zaudējumiem.
To programmā var veikt ar dokumentu „Konta atlikuma audits” un „Kontu atlikumu audits pa klientiem”.
Dokumentu „Kontu atlikumu audits pa klientiem” izmanto atlikumu salīdzināšanai tiem kontiem, kuriem ir
vajadzīga atlikumu salīdzināšana pa klientiem. To pa vienam klientam var veikt arī ar parasto „Konta
atlikuma audits” dokumentu. „Kontu atlikumu audits pa klientiem” dokuments nodrošina to, ka var salīdzināt
uzreiz visu konta atlikumu veidojošās klientu summas. Pēc dokumenta izpildes tiek automātiski ģenerēti
dokumenti „Konta atlikuma audits” katram klientam. Šie dokumenti arī ir jāgrāmato.
Kontu atlikumu audits ir jāveic tiem kontiem, kuriem ir analītiskā vienību uzskaite kādā no Horizon
apakšmoduļiem vai arī ārpus Horizon.
Ievērībai! Tālāk aprakstītais audita dokumenta pa klientiem aizpildes mehānisms (8.3, 8.4) attiecas tikai uz
apgādes vai realizācijas kontu auditēšanu, jo apgādes/realizācijas modulī nav analītikas pa dimensijām.
Bankas un kases kontiem auditu neveic, jo modulī un virsgrāmatā analītika sakrīt. Tāpat auditu neveic
kontiem, kas virsgrāmatas līmenī dalās pa klientiem, taču moduļa līmenī šādas analītikas nav, piemēram,
šaubīgo debitoru uzkrājumu konts. Taču ir būtiski šādiem kontiem veikt atlikumu fiksāciju dalījumā pa
klientu.

8.1.

Kontu atlikuma audits

Vienā dokumentā var veikt atlikuma auditu vienam vai vairākiem kontiem. Kontu izvēlei ir jābūt tieši saistītai
ar apakšmoduli, ko pārbauda. Atlikuma auditu var veikt tikai tad, ja ir veikta moduļu atlikumu fiksācija.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits
Laukā „Datums” jāizvēlas trešais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.
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Ar iekrāsošanu atzīmē kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek ielasīti kontu atlikumi tādā
detalizācijā, kāda norādīta dokumentā „Kontu analītiskā dimensijas”.

Analītiskās uzskaites summas var tikt ielasītas no norādītās apakšmoduļa atskaites vai no Excel faila, ja
analītiskā uzskaite tiek veikta ārpus programmas Horizon.
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Ja atlikuma audita dokumentā nav starpības starp konta atlikumu un moduļa analītisko atlikumu, tad audita
dokuments paliek statusā „Izpildīts”, un grāmatojuma logs ir tukšs.
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Ja kontu atlikumu audita dokumentā summas no moduļa atskaites ielasīs atkārtoti, tad tās tiks summētas
klāt jau esošajām summām. Ja kaut kāda iemesla dēļ ielasītās moduļa atskaites summas no dokumenta
jādzēš, tad to var izdarīt ar Aizpildīšanas operācijas -> Iztukšot moduļa atlikumus.
Atlikuma audita rezultātus jāpārbauda virsgrāmatā:
Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums

Un jāpārbauda atbilstošajās moduļa atskaitēs:
Atskaites -> Avansa norēķini -> Avansu norēķinu apgrozījumi
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8.2.

Kontu atlikuma audits bez summēšanas

Vienā dokumentā var veikt atlikuma auditu vienam vai vairākiem kontiem. Kontu izvēlei ir jābūt tieši saistītai
ar apakšmoduli, ko pārbauda. Atlikuma auditu var veikt tikai tad, ja ir veikta moduļu atlikumu fiksācija.
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits pa klientiem
Laukā „Datums” jāizvēlas trešais no eiro atlikuma fiksācijas starpperiodiem.

Ar iekrāsošanu atzīmē kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek ielasīti kontu atlikumi tādā
detalizācijā, kāda norādīta dokumentā „Kontu analītiskā dimensijas”.

Analītiskās uzskaites summas var tikt ielasītas no norādītās apakšmoduļa atskaites vai no Excel faila, ja
analītiskā uzskaite tiek veikta ārpus programmas Horizon.
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Programma audita dokumentā no moduļa atskaites ielasīs summas tikai tiem kontiem, kas ir atlasīti audita
dokumentā.
Attiecībā uz moduli NPI/I – ja ir uzskaitīti gan nākamo periodu ieņēmumi, gan izdevumi, tad jāveido divi
atlikuma audita dokumenti. Viens dokuments nākamo periodu izdevumu kontam, otrs – ieņēmumu kontam.
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Ja kontu atlikumu audita dokumentā summas no moduļa atskaites ielasīs atkārtoti, tad tās tiks summētas
klāt jau esošajām summām. Ja kaut kāda iemesla dēļ ielasītās moduļa atskaites summas no dokumenta
jādzēš, tad to var izdarīt ar Aizpildīšanas operācijas -> Iztukšot moduļa atlikumus.
Izpildot dokumentu „Kontu atlikumu audits pa klientiem”, automātiski katram klientam tiek ģenerēts
atsevišķi dokuments „Konta atlikuma audits”. Katra klienta dokuments ir jāgrāmato.
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Atlikumu audita rezultātus jāpārbauda virsgrāmatā:
Atskaites -> Virsgrāmata -> Kontu apgrozījums pa klientiem

Un jāpārbauda attiecīgajā modulī:
Atskaites -> Noliktava -> Nākamo periodu izdevumi/ieņēmumi -> Nākamo periodu izdevumu/ieņēmumu
apgrozījums
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8.3.

Kontu atlikumu audits pa klientiem (ar moduļa atskaiti)

Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits pa klientiem -> Jauns -> Atlikumu audits pa
klientiem
Šo atlikumu audita veidu izmanto Apgādes un realizācijas modulī.
Turpmāk apskatīts piemērs ar moduļa atlikuma ielasi, izmantojot apgādes/realizācijas atskaites.
Vispirms nepieciešams ieslēgt summētās rediģēšanas režīmu un ielasīt auditējamā konta atlikumu.

Tad sadaļā „Konti” aizpilda mērķa atlikuma laukus ar ielasītajiem konta atlikumiem.
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Nākamajā solī jāiegūst informāciju par konta atlikumu veidojošo dokumentu atlikumiem modulī uz
01.01.2014. To iespējams iegūt, nospiežot pogu „Moduļa atlikumu ielasīšana”. Ievadlogā jānorāda kontam
saistīta moduļa atskaite. Pārējie lauki tiek aizpildīti kā redzams attēlā.

Pēc atlikumu ielasīšanas tiek atvērta moduļa atskaite, kurā attēloti visi parāda un pārmaksas dokumenti,
kas uz 1.janvāri nav bijuši pilnībā piesaistīti. Lai atlasītu tikai tos dokumentus, kuru grāmatojumos ir
auditējamais virsgrāmatas konts, nepieciešams papildināt atlases filtra nosacījumus.
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Kad dokumenti atlasīti, jāpārliecinās, kuri dokumenti konta atlikumu palielina, vai samazina. Šajā piemērā
apskatīts gadījums, kur uz 5311 konta atlikumu veido gan atlikumu palielinoši dokumenti (parāda
dokumenti, kas jau konvertēti uz EUR), gan atlikumu samazinoši dokumenti (pārmaksa, kas iegrāmatota
D5311 K262x un pēc tam konvertēta uz EUR).

Tā kā ievadlogā „Atlikumu ielādes no moduļa atskaitēm„ tika norādīts, ka aizpildītas tiks kredīta pusi
veidojošās summas (abas puses vienlaicīgi aizpildīt nedrīkst), tad nepieciešams atzīmēt un atlasīt tikai tos
dokumentus, kas konta atlikumu veido kredīta pusē.

88

Apstiprinot izvēli, sistēma ielasa izvēlēto dokumentu summas atlikumu audita dokumentā (summētās
rediģēšanas loga kolonnā „KR - moduļa atlikums”). Klientam „iekš-k2” joprojām saglabājas būtiska starpība
starp virsgrāmatu un moduli, jo tieši šim klientam konta atlikumu veido arī viens pārmaksas dokuments.
89

Pārmaksas dēļ moduļa atlikumu ielādes procesu nepieciešams atkārtot, norādot, ka šajā sesijā ielasīti tiks
debeta puses dokumenti jeb dokumenti, kas 5311 konta atlikumu samazina. Darbība jāveic tikai tajā
gadījumā, ja konta atlikumu veido arī atlikumu samazinoši dokumenti.

Tā kā atskaitē tiek saglabāti pēdējie atlases nosacījumi, atzīmes nepieciešams noņemt.
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Tad jāatzīmē un jāatlasa tikai tie dokumenti, kas auditētajam kontam veido debeta atlikumu.
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Pēc izvēles apstiprināšanas sistēma attiecīgajam klientam samazina atlikumu kolonnā „KR – moduļa
atlikums” un uzrāda pāri palikušās starpības kolonnā „Starpība mērķa – moduļa”.
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Pēdējā solī lietotājam jāizvērtē, uz kuru dimensiju komplektu katram klientam tiks attiecinātas aprēķinātās
starpības un jālabo mērķa atlikums kontu sadaļā. Šajā piemērā starpības starp apakšmoduli un
virsgrāmatu konstatētas diviem no trim klientiem:
- Klientam „iekš-k2” viss atlikums virsgrāmatā attiecināts uz struktūrvienību „A”, tādējādi 5311 konta
atlikumu šim klientam koriģēt nepieciešams tieši „A” struktūrvienībā.
- Klientam „iekš-k3” atlikums virsgrāmatā attiecināts uz divām struktūrvienībām – „A” un „B”. Tā kā
apakšmoduļa līmenī uzskaite pa dimensijām (t.sk. struktūrvienībām) nav un kopējais klienta
atlikums apakšmodulī un kontā nesakrīt (konta atlikums jāpielīdzina apakšmoduļa atlikumam), tad
lietotāja ziņā ir izvēle, vai starpība virsgrāmatā tiek koriģēta struktūrvienībai „A” vai struktūrvienībai
„B”. Šajā piemērā korekcija veikta struktūrvienībai „B”.
Pēc visu nepieciešamo korekciju veikšanas summētās rediģēšanas loga kolonnā „Starpība mērķa –
moduļa” visiem klientiem starpībai jābūt 0.00.
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Kontu atlikumu audita pa klientiem izpildes rezultātā sistēma ģenerē Kontu atlikumu audita dokumentu (uz
katru klientu savs dokuments).
Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits

Katrā audita dokumentā redzams, uz kuru dimensiju komplektu vai komplektiem tiek grāmatota starpība.
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8.4.

Kontu atlikumu audits pa klientiem (ar Excel)

Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits pa klientiem -> Jauns -> Atlikumu audits pa
klientiem
Šo atlikumu audita veidu izmanto Apgādes un realizācijas modulī.
Turpmāk apskatīts piemērs ar moduļa atlikuma ielasi, izmantojot MS Excel.
Vispirms nepieciešams ieslēgt summētās rediģēšanas režīmu un ielasīt auditējamā konta atlikumu.
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Tad sadaļā „Konti” aizpilda mērķa atlikuma laukus ar ielasītajiem konta atlikumiem.
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Nākamajā solī jāiegūst informācija par konta atlikumu veidojošo dokumentu atlikumiem modulī uz
01.01.2014. To iespējams iegūt jaunā atskaitē „Klientu dokumenti uz datumu”. Atskaitē nepieciešams
atlasīt dokumentus, kuri ietekmē auditējamo virsgrāmatas kontu.
Izvēlne: Atskaites -> Apgāde vai Realizācija -> Klientu dokumenti uz datumu

97

Kad dokumenti atlasīti, jāpārliecinās, kuri dokumenti konta atlikumu palielina, vai samazina. Šajā piemērā
apskatīts gadījums, kur uz 5311 konta atlikumu veido gan atlikumu palielinoši dokumenti (parāda
dokumenti, kas jau konvertēti uz EUR), gan atlikumu samazinoši dokumenti (pārmaksa, kas iegrāmatota
D5311 K262x un pēc tam konvertēta uz EUR).

Tālāk no audita dokumenta pa klientiem iespējams iegūt Excel veidni.
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Excel veidnē jānorāda:
- Auditējamo kontu,
- Klientu,
- Moduļa atlikumu attiecīgajam klientam.
Piemērā klientam „iekš-k2” ir gan konta atlikumu palielinoši dokumenti (Rēķinu/pavadzīmju konvertācija uz
EUR jeb preču dokuments), gan atlikumu samazinoši dokumenti (Maksājumu konvertācija uz EUR jeb
pārmaksa). Šajā gadījumā Excel veidnē šim klientam jānorāda starpību (1206.60 – 426.86 = 779.74).
Veidne: Kontu atlikumu audits
Obligātie dzeltenie lauki: Konta kods;Mērķa atlikums DB;Mērķa atlikums
KR;
Obligāti aizpildāmi zaļie lauki: Konta kods;
Pārējos laukus var dzēst; Var lietot papildus informatīvos laukus;
Dimensiju lauku nosaukumus veido "Dim-<Dimensijas nosaukums>"

Konta kods
5311
5311
5311

Klients
CMD-k
iekš-k2
iekš-k3

Mērķa atlikums DB

Mērķa atlikums KR
10244.67
779.74
2066.01
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Aizpildīta un saglabāta Excel veidne tiek importēta atlikumu audita pa klientiem dokumentā.

Excel veidnes importa rezultātā tiek aizpildīti moduļa atlikuma dati summētās rediģēšanas logā. Šajā brīdī
sistēma salīdzina katra klienta atlikumu no konta un no apakšmoduļa un attēlo starpības, ja tādas ir.

Pēdējā solī lietotājam jāizvērtē, uz kuru dimensiju komplektu katram klientam tiks attiecinātas aprēķinātās
starpības un jālabo mērķa atlikums kontu sadaļā. Šajā piemērā starpības starp apakšmoduli un
virsgrāmatu konstatētas diviem no trim klientiem:
- Klientam „iekš-k2” viss atlikums virsgrāmatā attiecināts uz struktūrvienību „A”, tādējādi 5311 konta
atlikumu šim klientam koriģēt nepieciešams tieši „A” struktūrvienībā.
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Klientam „iekš-k3” atlikums virsgrāmatā attiecināts uz divām struktūrvienībām – „A” un „B”. Tā kā
apakšmoduļa līmenī uzskaite pa dimensijām (t.sk. struktūrvienībām) nav un kopējais klienta
atlikums apakšmodulī un kontā nesakrīt (konta atlikums jāpielīdzina apakšmoduļa atlikumam), tad
lietotāja ziņā ir izvēle, vai starpība virsgrāmatā tiek koriģēta struktūrvienībai „A” vai struktūrvienībai
„B”. Šajā piemērā korekcija veikta struktūrvienībai „B”.
Pēc visu nepieciešamo korekciju veikšanas summētās rediģēšanas loga kolonnā „Starpība mērķa –
moduļa” visiem klientiem starpībai jābūt 0.00.
-

Kontu atlikumu audita pa klientiem izpildes rezultātā sistēma ģenerē Kontu atlikumu audita dokumentu (uz
katru klientu savs dokuments).
Izvēlne: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits

Katrā audita dokumentā redzams, uz kuru dimensiju komplektu vai komplektiem tiek grāmatota starpība.
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8.5.

Kontu atlikuma audita aizpilde no xls

Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits
Šajā sadaļā aprakstītas nepieciešamās darbības kontu atlikumu salīdzināšanai ar atlikumiem Excel
dokumentos:
Kontu atlikumu audita dokumentā ar iekrāsošanu atzīmē kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek
ielasīti kontu atlikumi tādā detalizācijā, kāda norādīta dokumentā „Kontu analītiskās dimensijas”.

Pēc kontu atlikumu ielasīšanas tiek ielasīti atlikumi no Excel dokumentiem. Darbībai tiek izmantota ikona
.

Aizpildes rezultātā atlikumi tiek ielasīti kolonā DB–atlikums no Excel un/vai KR–atlikums no Excel, atkarībā
no tā, kurās kolonās šie atlikumi ir uzrādīti Excel dokumentā.
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Pēc atlikumu ielasīšanas no Excel dokumenta nepieciešams aizpildīt kolonu DB-mērķa atlikums un/vai KRmērķa atlikums. Ar peles labo pogu izvēlas „Aizpildīšanas operācijas” -> „Aizpildīt mērķa atlikumu ar
atlikumu no Excel”.

Ja atlikuma audita dokumentā ir starpības starp konta atlikumu un analītisko atlikumu no Excel dokumenta,
tad audita dokuments tiek izpildīts un grāmatots.
Ja atlikuma audita dokumentā nav starpības starp konta atlikumu un analītisko atlikumu no Excel
dokumenta, tad audita dokuments paliek statusā „Izpildīts” un grāmatojuma logs ir tukšs.

104

8.6.

Kontu atlikumu audita dokumentu labošana

Kontu atlikumu audita dokumenti ir pieejami dokumentu sarakstā Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu
atlikumu audits un Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits pa klientiem.
Dokumenti „Kontu atlikumu audits” tiek izveidoti ar statusu „Izpildīts”, t.i., izveides brīdī automātiski tiek
izpildīti. Lietotājam pašam ir jāveic dokumentu grāmatošana pa vienam, vai iezīmējot no saraksta. Lai
paātrinātu dokumentu iegrāmatošanu, ir jāizveido kontējumu shēma, kurā norāda kontus peļņas un
zaudējumu grāmatojumam.
1. Atceļot fiksācijas dokumenta izpildi, var labot gan mērķa atlikuma summas, gan arī iztukšot moduļa
atlikuma kolonas summas un veikt moduļa atskaites atlikumu atkārtotu ielasīšanu. Pēc tam
dokumentu liek „Izpildīt” un „Kontēt”.
2. Kontēšanas logā noteikti ir jāveic dokumenta grāmatojuma pārrēķins. Kontējuma pārrēķinu veic,
izmantojot pogu
„Pārģenerēt rindiņas” un izvēlas lietotāja izveidotu kontējuma shēmu. Ja
tādas nav, veic summu pārrēķinu ar „Sistēmas shēma” un korespondējošos kontus ievada
manuāli.
3. Ja ir jādzēš pilnībā atlikumu audita dokumenti kontam, kas ir detalizēts pa klientiem, tad vispirms ir
jāizdzēš dokuments „Kontu atlikumu audits pa klientiem” un pēc tam var dzēst dokumentus „Kontu
atlikumu audits”.
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