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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 Saimniecības moduļiem – Noliktava, Kases sistēmas, Loģistika,
Ražošana.

Pilna atbalsta funkcionalitāte divām uzskaites valūtām tiek 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 EUR 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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1.

Otrās valūtas definēšana

Šo procesu veic galvenie grāmatveži vai nozīmētā persona. Ja uzņēmumam ir licence „Darbs
divās uzskaites valūtās”, tad uzskaites valūtas konfigurēšanas logā ir 3 lappuses (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”

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).
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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.
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.
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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.
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.

2.

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.
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Vēsturisko datu aizpildes rezultātā tiek aktivizēta otrā uzskaites valūta. Uzskaites valūtas
konfigurācijas logā, lappusē „Otrā uzskaites valūta” 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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3.

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

Konts
K1

-

Summa LVL -> summa EUR
100,- LVL => 142.29 EUR
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K1
K1

STRV 1
STRV 2

50,- LVL => 71.14 EUR
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
grāmatojumam būs norādīta struktūrvienība „V”.

struktūrvienībām,

tad

izlīdzinošajam
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Atlikumu fiksācija uz 01.01.2014 kontam ar detalizāciju pa struktūrvienībām.
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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4.

Sagatavošanās darbi, kas veicami 2013. gadā

4.1.

Pārdošanas cenu veidi

Izvēlne: Pamatdati  Noliktava  Kartiņām  Cenu veidi
Lai definētu EUR cenas, nepieciešams sistēmā izveidot jaunus cenu veidus. Katram
esošajam LVL cenu veidam jāizveido atbilstošu cenu veidu EUR valūtai.

4.2.

EUR cenu veidošana

Izvēlne: Pamatdati  Noliktava  Pārcenošana
Jāveic EUR cenu pārcenošana, izmantojot pārcenošanas protokolu.
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4.3.

EUR cenu atspoguļošana nomenklatūru sarakstā

Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Kontroles un vides parametri
Lai nomenklatūru sarakstā būtu redzamas jaunizveidotās EUR cenas, nepieciešams veikt
uzstādījumus kontroles un vides parametros.
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4.4.

Līgumcenas

Izvēlne: Pamatdati  Noliktava  Līgumcenas
Lai sistēmā izveidotu līgumcenas EUR valūtā, iespējams izmantot Excel veidnes. No
līgumcenu saraksta jāizeksportē cenas uz Excel, jāveic nepieciešamie pārrēķini un ar Excel
veidni jāieimportē atpakaļ.

4.5.

Kases sistēmas – maksāšanas veidi

Izvēlne: Pamatdati  Datu apmaiņa  Kases aparāti  Maksāšanas veidi
Lai nodrošinātu paralēlās apgrozības perioda prasības, nepieciešams nodefinēt jaunu
maksāšanas veidu, ar kuru 2014.gada pirmajās divās nedēļās kasē tiks pieņemti lati.
Maksāšanas veidu jādefinē atbilstoši tam, kā tas redzams zemāk attēlā, norādot maksāšanas
veida valūtu LVL, izdodamo valūtu EUR, maksāšanas veidu „Skaidra nauda LVL” un valūtas
kursu.
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4.6.

Kases aparātu tīkli

Izvēlne: Pamatdati  Datu apmaiņa  Kases aparāti  Kases aparātu tīkli
Datu apmaiņai ar kases aparātiem no 2014.gada būs jāizmanto jauni kases tīkli. Jaunajā
kases tīklā ir jānorāda cenu veids EUR valūtā un maksāšanas veids (sk.iepriekšējo punktu),
kurš tiks izmantots paralēlās apgrozības periodā, lai kasē reģistrētu saņemtos latus.
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4.7.

Horizon POS un fiskālie čeki

Izvēlne: Pamatdati  Datu apmaiņa  Fiskālo printeru serveri
Horizon POS un fiskālo čeku gadījumā no 2014.gada būs jāizmanto jaunas Horizon POS
instalācijas. 2013.gadā nepieciešams uzinstalēt uz kasēm jaunās Horizon POS datubāzes un
sasinhronizēt datus ar tām.
Lai to nodrošinātu, ir jāapraksta jauni fiskālo printeru serveri, kur jānorāda:
1) servera valūtu EUR;

2) jānorāda jauno mazumtirdzniecības cenu veidu EUR un pieslēgumu jaunajai Horizon POS
datubāzei.
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4.8.

Sinhronizācijas ar Horizon POS

Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Automatizētie darbi
Lai sasinhronizētu datus ar jauno Horizon POS datubāzi, ir jāizveido jauni automatizētie darbi
ar jauno Fiskālo printeru serveri.
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4.9.

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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5.

Pārejas darbi gadu mijā

5.1. Valūtas maiņa klientu kartiņās
Izvēlne: Pamatdati  Klienti  Saraksts  Darbības  Lauku labošana iezīmētajām rindām
Ārējiem dokumentiem (Saņemšanas, pārdošanas pavadzīmēm, Loģistikas pieprasījumiem,
pasūtījumiem) noklusētā dokumenta valūta tiek aizpildīta atbilstoši klienta kartiņā norādītajai
valūtai. Tādēļ nepieciešams klientu kartiņās LVL valūtu nomainīt uz EUR.
Klientu sarakstā iezīmē klientu kartiņas.

Izvēlas darbību „Lauku labošana iezīmētajām rindām”. Norāda lauka „Valūta” jauno vērtību
„EUR”.
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5.2. Cenas veida maiņa klientu kartiņās
Izvēlne: Pamatdati  Klienti  Saraksts  Darbības  Lauku labošana iezīmētajām rindām
Lai, izrakstot pārdošanas dokumentus, tiktu piemērotas EUR cenas, nepieciešams klientu
kartiņās nomainīt LVL pārdošanas cenas uz EUR pārdošanas cenām.
Jāiezīmē klientu kartiņas.
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Jāizvēlas darbību „Lauku labošana iezīmētajām rindām”. Jānorāda lauka „Cenas veids” jauno
vērtību „Pārd.cena EUR”.

5.3. Pamata cenu veida maiņa
Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Uzskaites parametri
Lai nomenklatūru sarakstos būtu attēlotas pareizās pārdošanas cenas, nepieciešams veikt
izmaiņas uzskaites parametros.
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5.4. 2. un 3. cenu veida maiņa
Izvēlne: Sistēma  Uzstādījumi  Kontroles un vides parametri
Lai nomenklatūru sarakstos būtu redzami jaunie cenu veidi, nepieciešams veikt izmaiņas
kontroles un vides parametros.

5.5. Piegādātāju cenas
Piegādātāju saraksts: Pamatdati  Noliktava  Piegādātāju saraksts
Nomenklatūru saraksts: Pamatdati  Noliktava  Nomenklatūras
Lai sistēmā, ievadot saņemšanas dokumentus, piegādātāja cena aizpildītos automātiski,
nepieciešams sakārtot piegādātāja cenas nomenklatūru kartiņās. Šiem mērķiem var izmantot
Excel veidnes. No piegādātāju saraksta jāizeksportē vajadzīgo informāciju, jāizmaina to uz
EUR un jāieimportē atpakaļ ar nomenklatūru saraksta Excel veidņu palīdzību.
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5.6. Receptes
Izvēlne: Pamatdati  Noliktava  Dokumentiem  Receptes
Ja receptēs ir fiksēta ražojuma pašizmaksa, tad to būs nepieciešams manuāli nomainīt uz
EUR cenām.

5.7. Kases sistēmu atskaišu un dāvanu karšu atlikuma konvertēšana
Izvēlne: Ārpus sistēmas process – Vēsturisko datu aizpildes vednis
Kases sistēmu un dāvanu karšu atlikumu konvertēšanai jāizmanto Vēsturisko datu aizpildes
vednis (sk. arī 2.nodaļu), bet šajā gadījumā vedņa konfigurācijas logā jāatzīmē izvēles
rūtiņas:
Ražošanas un kases datu konvertācija -> Kases dati
Šīs darbības rezultātā LVL summas tiks pārkonvertētas uz EUR. Kases sistēmu atskaites un
dāvanu karšu informācija vienlaicīgi būs redzama tikai vienā valūtā. Lai klienti kasē varētu
norēķināties ar dāvanu kartēm, šī darbība ir jāveic līdz tirdzniecības uzsākšanai 2014.gadā.
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6. Paralēlās apgrozības periods kases sistēmās
Paralēlās atspoguļošanas periodā nepieciešams nodrošināt, lai uz kases izdrukātā čeka tiktu
atspoguļota kopējā darījumu summa latos un tās ekvivalents EUR.

7. Ražošanas moduļa sagatavošana darbam EUR valūtā
Izvēlne: Ārpus sistēmas process – Vēsturisko datu aizpildes vednis
Ražošanas modulī nav paredzēts darbs divās uzskaites valūtās.
Kad sistēmā ir ievadīti visi dokumenti par 2013. gadu, un ir zināms, ka nav nepieciešams
veikt korekcijas 2013.gadā un iegūt atskaites par 2013.gadu latos, ar vēsturisko datu
aizpildes vedņa palīdzību jāveic ražošanas moduļa pamatdatu un vēsturisko uzskaites datu
konvertēšanu EUR pamatvalūtā. Pēc šīs darbības veikšanas visi dati un atskaites ražošanas
modulī būs pieejamas tikai EUR valūtā.
Iedarbinot vedni, tā konfigurācijas logā ir jāatzīmē firmas, kurām veikt ražošanas datu
konvertēšanu, un jāatzīmē izvēles rūtiņas:
Ražošana un kases sistēmas -> Ražošana
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Vedņa darbināšanas laikā paralēli nav pieļaujamas nekādas citas darbības ražošanas modulī
(jābloķē piekļuve ražošanas modulim).
Brīdinājums!
Lūdzam datu konvertēšanu ar vedni vispirms pārbaudīt testa vidē!

8. EUR atlikumu noteikšana noliktavā
Izvēlne: Dokumenti  Noliktava  Atlikumu fiksēšana
Ar atlikumu fiksēšanas dokumentu partijas atlikums LVL tiek pārrēķināts uz EUR un tiek
salīdzināts ar rezultātu, kas iegūts vēsturisko datu aizpildes rezultātā un no sistēmā
ievadītajiem noliktavas kustības dokumentiem. Rezultātā tiek koriģētas noliktavas atlikuma
EUR summas, lai tās atbilstu partijas LVL atlikuma pārrēķinam uz EUR. Korekcijas tiek
veiktas starpperiodā, lai nodrošinātu korektus atlikumus uz 2014.gada 1.janvāri. Ar nākamo
datumu šīs korekcijas tiek atgrieztas iepriekšējā stāvoklī.
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Uzģenerētie dokumenti pieejami: Dokumenti  Noliktava  Inventarizācijas
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Atlikumu fiksācija virsgrāmatā

9.

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

Sagatavotam dokumentam „Kontu analītiskās dimensijas” (sk. 3.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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9.1.

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”.

9.2.

Atlikumu fiksācijas dokumenta labošana

Kontu atlikumu fiksācijas dokumenti ir pieejami dokumentu sarakstā Dokumenti ->
Virsgrāmata -> Atlikumu fiksācijas dokumenti.
Atlikumu fiksācijas dokumenti tiek izveidoti 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 dokumenta „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
shēma”.

„Pārģenerēt rindiņas”, un izvēlas „Sistēmas
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10. Atlikumu salīdzināšana
Likuma par EUR ieviešanas 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”.
Kontu atlikumu audits ir jāveic tiem kontiem, kuriem ir analītiskā vienību uzskaite kādā no
Horizon apakšmoduļiem vai arī ārpus Horizon.
Dokumenti  Virsgrāmata  Kontu atlikumu audits
Vienā dokumentā var veikt atlikuma auditu vienam vai vairākiem krājumu kontiem. Atlikuma
auditu var veikt tikai tad, ja ir veikta Noliktavas atlikumu fiksācija.

Ar iekrāsošanu atzīmē kontus, kurus ielasīt dokumentā. Automātiski tiek ielasīti kontu atlikumi
tādā detalizācijā, kāda norādīta dokumentā „Kontu analītiskās dimensijas”.
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Analītiskās uzskaites summas var tikt ielasītas no norādītās apakšmoduļa atskaites vai no
Excel faila.
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Sadaļā „Konti” aizpilda mērķa atlikuma laukus ar ielasītajiem konta atlikumiem.

Korekcijas tiek veiktas tikai ar EUR konta atlikumu.
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10.1. 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”.

10.2. Kontu atlikuma audita aizpilde no xls
Dokumenti -> Virsgrāmata -> Kontu atlikumu audits
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”.
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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.

Pēc atlikumu ielasīšanas no Excel dokumenta nepieciešams aizpildīt kolonu DB-mērķa
atlikums un/vai KR-mērķa atlikums. Ar peles labo pogu izvēlas „Aizpildīšanas operācijas” ->
„Aizpildīt mērķa atlikumu ar atlikumu no Excel”.
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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.
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