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FINANŠU UZSKAITE

Horizon eksperte
Aiva Bondare

Finanšu pārskati
Finanšu pārskata aprakstam, kas ir paredzēts Bilances aprēķinam, pārskata īpašībās norāda pazīmi “Posteņi dalās uz
aktīviem un pasīviem”. No 465.versijas tādiem pārskatiem var izvēlēties arī trešo pazīmi - Zembilance. Tas dod iespēju
valsts un pašvaldības iestādēm korekti aprakstīt aprēķina formulas arī Zembilances pozīcijām.

Pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumenti
Sākot ar 465.versiju ir veiktas izmaiņas pamatlīdzekļu iegādes un rekonstrukcijas dokumentu uzbūvē. Abi dokumenti
ir pietuvināti Apgādes dokumentam.
Gan iegādes, gan rekonstrukcijas dokumentā ir iespēja norādīt PVN kategoriju, programma aprēķina dokumenta
apliekamo summu, dokumenta PVN summu, summu samaksai un summu apmaksai. Ja iegādes un rekonstrukcijas
dokumentā ir iespēja mainīt PVN kategoriju, tad tas ļauj izmantot vienu un to pašu kreditora klienta kartīti gan
parastajiem pirkumiem, gan būvniecības reversa darījumiem. Tā kā dokumentos ir Summa apmaksai un samaksai, tad
programma korekti var aprēķināt darījumus ar priekšapmaksas rēķiniem un atlikušo apmaksu.
Pamatlīdzekļu dokumentos katrai rindai tiek aprēķināta un ir arī labojama rindas apliekamā summa, no tās tiek aprēķināts
rindas PVN. Tas ir liels ieguvums iestādēm, kas grāmatojumā arī PVN kontu dala pa pamatlīdzekļu kartīšu dimensijām.
Ja iegādes vai rekonstrukcijas dokumentā ir pamatlīdzeklis, kam pēc likuma uz priekšnodokli nedrīkst atskaitīt visu
summu (piemēram autotransports, reprezentācijas pamatlīdzekļi), tad ir iespēja izmantot piesaistīto klasifikatoru
“Attaisnotā PVN samazinājums”. Norādot samazinājuma procentu programma sadalīs gan ar PVN apliekamo summu,
gan PVN priekšnodokļa summu pēc norādītā samazinājuma procenta. Un sadalītās summas ir pieejamas iegādes un
rekonstrukcijas dokumentu grāmatojumos.
Kontējumu shēmas ir papildinātas ar jauniem kontu mainīgajiem: PVN kategorijas norēķinu konts, PVN kategorijas
uzkrājumu konts, neatskaitāmā PVN priekšnodokļa konts un ar jauniem summu mainīgajiem: ^Summa un ^Rindas PVN
summa.
Horizon 465.versija - Pamatlīdzekļu iegādes dokuments (norēķinu veids - Kreditoru)
https://www.youtube.com/watch?v=djouKeGmRK8
Horizon 465.versija - Pamatlīdzekļu iegādes dokuments (norēķinu veids - Nepiedalās)
https://www.youtube.com/watch?v=D_fD9O2WCRo&feature=youtu.be
Horizon 465.versija - Pamatlīdzekļu iegādes dokuments (norēķinu veids - Nepiedalās)
https://www.youtube.com/watch?v=D_fD9O2WCRo&feature=youtu.be
Horizon 465.versija - Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas dokuments (norēķinu veids - Kreditoru)
https://www.youtube.com/watch?v=bYVRqR1x5fM&feature=youtu.be
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Horizon eksperts
Mārtiņš Olte

Uzlabojumi vēstuļu reģistrā
Ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi ērtākai vēstuļu ģenerēšanai par parādu vai salīdzināšanās aktu. Debitoru vai kreditoru
vēstules iespējams ģenerēt no klientu atlikumu vai parāda sadalījuma atskaišu sadaļas “Darbības”. Ja atskaites
redzamajās kolonnās nav informācijas par līgumu, vēstule tiek ģenerēta viena katram klientam. Ja informācija par
līgumu ir redzama, vēstules tiks ģenerētas katram līgumam atsevišķi. Vēstules ģenerēšanas brīdī ir iespēja paralēli
ģenerēt arī kontaktu vadības aktivitāti attiecīgajā klienta vai līguma kartiņā. Tā kā pēdējo aktivitāti (ar konkrēto aktivitātes
veidu) iespējams redzēt klientu atlikumu atskaitē, tas var palīdzēt pieņemt lēmumu par tālākajiem soļiem atkarībā no
parādnieka reakcijas pēc pirmās atgādinājuma vēstules saņemšanas. Vēstules ģenerēšanas brīdī tai iespējams pievienot
arī vēlamo izdruku PDF formātā no, piemēram, klienta atlikuma dokumentu saraksta, attiecīgi šo uzģenerēto vēstules
pielikumu pēc tam iespējams nosūtīt klientam uz e-pastu vai masveidā izdrukāt.
Vēstuļu reģistrs
https://www.youtube.com/watch?v=Dkr0D1s5dqs&feature=youtu.be

Vairākas sodu aprēķinu metodes vienam līgumam
465.versijā vienam līgumam iespējams aprakstīt un vienlaicīgi aprēķināt vairākas sodu metodes, jo Civillikums nosaka
atšķirīgu piesaistes secību un limitu, piemēram, nokavējuma procentiem un līgumsodiem. Līguma ievadformas lappusē
“Kavējumu nauda” ir pievienots jauns klasifikators “Soda aprēķinu metode”, kurā iespējams aprakstīt visas pielietotās
soda aprēķinu metodes un to atbilstošās norēķinu grupas. Attiecīgi līgumā vienā periodā iespējams aprakstīt aprēķinu
algoritmus katrai metodei un sistēma sodus sarēķinās tām visām. Lai būtu iespējams nodrošināt automātisku, korektu
piesaistes secību (aprēķinātie nokavējuma procenti > pamatparāds > aprēķinātie līgumsodi), klientu norēķinu tipam
jābūt “pa norēķinu grupām”.

PVN likmes konti pārcelti uz PVN kategorijām
Līdz šim katrai PVN likmei bija iespējams piesaistīt tikai vienu noklusēto PVN kontu. Tā kā vienai PVN likmei var būt
dažādi PVN konti atkarībā no PVN kategorijas (piemēram, kategorijas “Iekšzeme” un kategorijas “Iegādes no ES” 21%
likmei nav viens un tas pats PVN norēķinu konts), tad esam pārcēluši noklusēto PVN norēķinu un uzkrājumu kontu aizpildi
uz PVN kategorijām. Tagad vienai un tai pašai likmei iespējams norādīt dažādus noklusētos PVN kontus atkarībā no
PVN kategorijas. Tādējādi ir iespējams aprakstīt vienu kontējumu shēmu, piemēram, saņemtajam rēķinam, kas korekti
aizpildīs PVN kontējumus gan, saņemot pakalpojums iekšzemē, gan no Eiropas Savienības.
No 465.versijas PVN likmju un PVN kategoriju saraksti ir pārcelti no Pamatdati > Noliktava uz Pamatdati -> Uzņēmums.
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Debitoru novērtēšanas aktā rēķini ar sadalīto apmaksu
No 465.versijas debitoru novērtēšanas aktā tiek ielasīta katra kavētā rēķina sadalītās apmaksas rinda atsevišķi un pret
to tiek aprēķināts kavēto dienu skaits un uzkrājuma apmērs.

Saīsināta uzņēmējdarbības forma klienta nosaukumā, datus saņemot no firmas.lv
Tā kā vairākas organizācijas Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas ar pilno uzņēmējdarbības formu (piemēram, Visma
Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību), tad, ielasot datus no firmas.lv, klienta nosaukums arī aizpildījās ar pilno
nosaukumu. Uzskaites parametri -> Norēķini -> Klientu datu apmaiņa - šajā sadaļā esam pievienojuši jaunu izvēles
rūtiņu “Nosaukumā ielasīt uzņēmējdarbības formas kodu”. Atzīmējot šo rūtiņu, klienta nosaukumā vienmēr tiks aizpildīta
saīsinātā uzņēmējdarbības forma (Visma Enterprise, SIA).

Jauns lauks preču un maksājumu dokumentos “Piesaistāms”
Apgādes un realizācijas preču un maksājumu dokumentu sarakstos ir pieejams jauns lauks “Piesaistāms”. Laukā redzams,
vai attiecīgajam preču/maksājumu dokumentam ir piesaistāms kāds brīvs pretējās puses dokuments. Tādējādi, atverot,
piemēram, nepiesaistīto realizācijas preču dokumentu sarakstu, uzreiz ir redzams, kuriem no tiem ir piesaistāms kāds
brīvs maksājumu dokuments.
Video Datu apmaiņa ar firmas.lv
https://www.youtube.com/watch?v=wJHiphjhAUw&feature=youtu.be
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Horizon eksperte
Karīna Paškovskaja

Aprēķinu skaitītāji
Kopš 465.versijas lietotājiem vairs nav jāievada Aprēķinu skaitītāji un nav jākontrolē Aprēķinu skaitītāju atbilstība līguma
aprēķinu metodei:
•

Ja līgumam pievienota Aprēķinu metode, kurai Apjoma aprēķinu metode ir ar veidu „pēc skaitītāja” un atsevišķi
norādīto skaitītāja veidu, sistēma nodrošinās, lai visi līguma objekta skaitītāji ar atbilstošo skaitītāja veidu tiktu
automātiski piesaistīti līgumam.

•

Apjoma aprēķinu etodē (Pamatdati - NĪP - Aprēķiniem - Apjoma aprēķinu metodes) ar veidu „pēc skaitītāja” var
norādīt, kāda veida skaitītāji līgumā jānorāda par aprēķinu skaitītājiem. Pievienojot līgumam šo Aprēķinu apjoma
metodi, sistēma piedāvās automātiski aizpildīt Aprēķinu skaitītājus. Lai gan ar Apjoma aprēķinu metodi jau bijuši
aprēķini, metodes kartītē ir pieejama uz labošanu lauku grupa “Līguma NĪO skaitītāji”. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī
esošiem līgumiem var “ieslēgt” Aprēķinu skaitītāju kontroli.

•

Līguma aprēķinu skaitītāji tagad ir piesaistīti Aprēķinu metodei. Aprēķinu skaitītāju ievade vai labošana pieejama
Līguma aprēķinu metodes ievadformā (līguma kartītes šķirklis „Aprēķinu metodes” – Jauns/Labot).

•

Līguma aprēķinu metožu sarakstā (līguma kartītes šķirklis „Aprēķinu metodes”) pieejama kolonna „Aprēķinu
skaitītāju skaits”, kurā attēlots cik metodei ir piesaistīto aprēķinu skaitītāju.

•

Līguma kartītes šķirkļa „Aprēķinu skaitītāji” tabula tagad ir pieejama tikai apskates režīmā. Aprēķinu skaitītāju
ievade/labošana iespējama tikai Līguma aprēķinu metodes kartītē.

Skaitītāja noņemšanas datu aizpildīšana
Aizpildot skaitītāja noņemšanas datus, automātiski tiek reģistrēts rādījums:
•

Reģistrējot vai labojot skaitītāja eksemplāra laukus „Rādījums noņemot” un „Noņemšanas datums” (eksemplāra
kartītē vai caur Darbību „Mainīt skaitītāja eksemplāru”), nolasītājos rādījumos automātiski tiek reģistrēts vai labots
rādījums ar tipu „Pārbaudes akts” ar eksemplāra noņemšanas datiem.

•

Noņemtajam skaitītāja eksemplāram tagad var reģistrēt rādījumus ar nosacījumu, ka to datums ir mazāks par
noņemšanas datumu.

Pārējās izmaiņas:
•

Skaitītāju veidam (Pamatdati - NĪP - Skaitītāji - Skaitītāju veidi) var norādīt pamatveidu. Tas ļaus rādījumu
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reģistrēšanas ievadformās vai skaitītāju sarakstos veikt skaitītāju atlasi pēc vairāku veidu apvienojošā parametra.
•

Izveidots jauns saraksts Apjoma aprēķinu grupas (Pamatdati - NĪP – Aprēķiniem). Apjoma aprēķinu grupu var norādīt
Apjoma aprēķinu metodes kartītē. Pēc Apjoma aprēķinu grupām var kārtot datus Aprēķinu metožu un Apjoma
aprēķinu metožu sarakstos.

•

Reģistrējot caur aktu uzstādīto skaitītāja eksemplāru, var izvēlēties sistēmā jau esošo eksemplāru pēc ievadītā
numura (Eksemplāra kartītes poga „Meklēt eksemplāru” (ar binokli)). Ja sistēmā ir vairāki brīvi eksemplāri ar
vienādiem numuriem, tiek piedāvāts saraksts ar atbilstošajiem skaitītāju eksemplāriem.

•

Pagarināts piezīmju lauks skaitītāja kartītē (Pamatdati - NĪP - Skaitītāji - Skaitītāju saraksts). Skaitītāja kartītes
laukā Piezīmes tagad var ievadīt tekstu līdz 2000 simboliem. Skaitītāju rādījumu ievadformās („Nolasītie rādījumi”
un „Līgumu skaitītāju rādījumi”) uzlabota piezīmju lauku satura attēlošana: novietojot peles kursoru uz kolonnas
“Skaitītāja piezīmes” vai “Piezīmes” parādās iznirstošais logs ar atbilstošā lauka saturu.

•

Skaitītāju rādījumu ievadformās („Nolasītie rādījumi” un „Līgumu skaitītāju rādījumi”) divu pogu „Skatīt skaitītāju”
un „Labot skaitītāju” vietā tagad ir viena poga „Labot skaitītāju”. Ja lietotājam nav tiesību labot skaitītāja kartītes
datus, skaitītāja kartīte tiks atvērta apskates režīmā.

•

Lai būtu iespējams Realizācijas modulī analizēt datus NĪ objektu griezumā, dokumentu sarakstos, kā arī pārskatu
sarakstos, pievienota informācija par dokumentam piesaistītā līguma NĪ objektu.

Izmaiņas pārskatos:
•

Pievienoti papildu datu atlases parametri pārskatos “Aprēķinu pārskats”, “Aprēķinu dinamika”, “Samaksas pārskats”,
“Samaksas dinamika”, “Kopsavilkums pa objektiem”, “Apjoma aprēķina rindas”, “NĪP rēķinu rindas” (Atskaites –
Nekustamo īpašumu pārvaldība - Aprēķiniem)

•

NĪ objektu skaitītāju atskaitē (Atskaites -NĪP - Skaitītājiem - NĪ objektu skaitītāji) pievienota papildu informācija par
atskaites periodā skaitītāja jaunāko līgumu un atsevišķs lauks „Līgumu skaits periodā”.
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Horizon eksperte
Anita Barbane

Papildinājumi atvaļinājuma rezerves fondu uzskaitē
•

Izveidots jauns algoritms uzkrājuma aprēķinam. Uzkrājuma aprēķinā par pamatu tiek ņemtas kalendārās dienas
gadā un aprēķina algoritms ir: Ikgadējā atvaļinājuma fondā norādītais kalendāro dienu skaits gadā /365 x
nostrādātās kalendārās dienas periodā = Uzkrātās kalendārās dienas periodā

•

Lai būtu iespēja nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas darbiniekam piesaistītam atvaļinājuma rezerves fondam,
ir izveidots jauns dokuments „ARFD Korekcijas dokuments”. Tas pamatā paredzēts situācijām, ja atvaļinājuma
rezerves fondam perioda veids ir Darba gads/Kalendārais gads un darbinieks apmaksājamās dienas ir iztērējis, bet
kalendārām dienām vēl ir atlikums.

Pārējās izmaiņas
•

Izveidota iespēja, izpildot rīkojumu, par to informēt darbinieku, nosūtot ziņu uz darbinieka e-pastu.

•

Ar stāža tipu Profesionālā pieredze papildināti izskati un atskaites, kuros šai informācijai ir jābūt pieejamai.

•

Personas kartiņas sadaļā Kontaktinformācija ailes Kabinets ievades lauks pagarināts līdz 15 zīmēm.

•

Atskaites Pārskats par darbnespējas termiņa beigām izskats papildināts ar jaunākās prombūtnes dokumenta
numuru un samaksas veida laukiem.
Korekcijas dokumenti
https://www.youtube.com/watch?v=PAX4ZzHy-d4

DARBA LAIKA PLĀNOŠANA
Rudenī/pavasarī, pagriežot pulksteni par stundu uz priekšu/atpakaļ, darbiniekam mainās nostrādātais laiks. Veicot
jaunus ierakstus plānā/faktā, un/vai kopējot esošos ierakstus, programma tagad korekti saprot šīs stundas izmaiņas.
Programma papildināta ar papildus pārbaudēm pēc Darba likuma. Tagad ir ne tikai pārbaude cik stundas darbinieks
drīkst strādāt, bet arī cik stundas darbiniekam jāatpūšas, pirms atkal var doties uz darbu.
Komandējuma laikā darbinieks ir prombūtnē, taču strādā. Ja šādai prombūtnei samaksas veida aprakstā norādīts “Laiku
tabelē:Ignorēt(rādīt)”, tad plānā/faktā šī prombūtne tiek uzrādīta informatīvi un var ieplānot darbus šajā laikā.
Funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju plānā/faktā par darbinieku redzēt kopainu un veikt pārbaudes darba/
atpūtas stundām. Tas ir svarīgi, ja darbinieks strādā vairāk kā vienā struktūrvienībā vai arī vairāk kā vienā amatā. Lai to
varētu redzēt, plāna/fakta ievades logā ir izveidota jauna atzīme “Rādīt saistītās uzskaites vienības”.

LAIKRAKSTIS
Tā kā klasifikatora “Plānošanas vienība” pielietojums tiek paplašināts, tas ir pārsaukts par “Personas uzskaites vienība”
un turpmāk būs pieejams arī, ja ir tikai licence “Darba samaksa”. Personas uzskaites vienība tiek pielietota licencēm
“Darba laika plānošana”, “Laikrakstis” un pašapkalpošanās web pieteikumu saskaņošanā.
Personas uzskaites vienībai ir iespējams piesaistīt virsgrāmatas dimensiju, iepriekš veicot uzstādījumus Uzskaites
parametros. Tas nepieciešams, ja saskaņošanas scenārijā jānorāda virsgrāmatas dimensijai piesaistīto atbildīgo personu.
7

Algas

Horizon eksperte
Modrīte Šiškova

VSAO iemaksu aprēķina jaunās iespējas
Izveidots jauns risinājums VSAO iemaksu aprēķinā darbiniekiem, kuriem ir nepieciešams pielietot viena mēneša
ietvaros divas dažādas likmes. Risinājums ir domāts darbiniekiem, kuri sasniedz 15 gadu vecumu vai amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, militārpersonām, kuras tiek atvaļinātas no dienesta un pieņemtas darbā citā amatā, bet
jau kā izdienas pensionārs.
Šajās konkrētajās situācijās ir jāveido tiesiskās attiecības pa katru atšķirīgo VSAO iemaksu likmju periodu un katrai
tiesiskajai attiecībai ir jānorāda atšķirīga skaitliskā vērtība jaunā laukā “VSAOI indekss”, kā arī jānorāda pareiza pa
periodiem VSAOI maksātāju kategorija.

Prombūtnes dokumentu vidējo izpeļņu periodu kontrole
Prombūtnes dokumentos ir veikti vairāki uzlabojumi. Tagad ir iespēja, ka var fiksēt tikai vidējās izpeļņas periodus. Tas
nozīmē, ka mainoties samaksai par konkrēto vidējās izpeļņas periodu, notiks automātiski pārrēķini.
Otrs uzlabojums ir tāds, ka pastāv iespēja kontrolēt vidējās izpeļņas periodus secīgām prombūtnēm pēc kalendāra
dienām. Ja darbiniekam tiek ievadīts ikgadējais atvaļinājums un papildatvaļinājums un šiem dokumentiem katram būs
atšķirīgi vidējās izpeļņas periodi, tad sistēma izdos brīdinājumu un piedāvās iespēju mainīt periodus.
Par secīgām prombūtnēm tiks uzskatīti tie dokumenti, kuru samaksas veidiem pie apraksta ir norādītas vienādas
skaitliskās vērtības laukā “Izpeļņas indekss”.

Jauns statuss prombūtnes dokumentiem
Ir izstrādāta iespēja mainīt prombūtnes dokumentiem statusu uz “Ignorēts”, lai varētu noslēgt aprēķina mēnesi. Šāda
iespēja ir paredzēta personām, kurām nav jāveic algas aprēķins, bet informatīvi jāievada prombūtnes dokumenti.
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Horizon eksperts
Raivis Bīskaps

Krājumu norakstīšana Web
Izveidots jauns risinājums, kas nodrošina lietotājam iespēju kontrolēt krājumu atlikumus savā atbildībā esošajās
noliktavās un veikt krājumu norakstīšanu web vidē. Lai šo funkcionalitāti izmantotu, nepieciešamas “pašapkalpošanās
web” un “krājumu norakstīšana web” risinājumu licences.
Risinājuma iespējas :
• apskatīt krājumu kustību noteiktā periodā;
• apskatīt krājumu atlikumus perioda sākumā un beigās;
• iegūt informāciju par krājumu brīvajiem atlikumiem;
• apstrādāt katru krājumu grupu atsevišķi;
• veikt krājumu norakstīšanu;
• veikt norakstīšanas pieteikumu saskaņošanu;
• ģenerēt norakstīšanas pavadzīmes no norakstīšanas pieteikumiem.
Izmantojot šo risinājumu, struktūrvienības pašas varēs sekot līdzi krājumu kustībai un veikt norakstīšanu, turklāt šie dati
automātiski pieejami Horizon un nav nepieciešams patērēt papildus laiku, lai tos atkārtoti ievadītu sistēmā.

PVN likmes maiņa saņemšanas dokumentos
Ieviesta iespēja saņemšanas dokumentos (saņemšanas pavadzīmes, saņemtais rēķins un priekšapmaksas rēķins u.c.)
nomenklatūru un pakalpojumu rindiņām mainīt PVN likmi, kā arī parametru, kurš nosaka vai PVN tiek iekļauts uzskaites
summā. Noklusēti šo lauku vērtības rindiņās tiek aizpildītas ar nomenklatūras kartiņas vērtībām. Tādējādi darījumiem,
kur ir atšķirīgas PVN likmes vai parametrs - PVN iekļaut uzskaites summā, nav nepieciešams veidot vairākas nomenklatūru
kartiņas, šīs izmaiņas var veikt tieši dokumentā.
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Piegādes nosacījumi
Šajā versijā pilnībā pārveidota piegādātāju un piegādes nosacījumu informācijas norādīšana nomenklatūru
kartītē. Izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu iespēju fiksēt piegādes cenu un piegādes nosacījumus atšķirīgiem laika
periodiem. Tas nodrošina iespēju vienam piegādātājiem ievadīt vairākus piegādes nosacījumus ar atšķirīgiem darbības
termiņiem. Turpmāk nomenklatūru kartiņās vairs nebūs pieejama lappusīte - Piegādātāji. Šī informācija ir pārcelta
uz nomenklatūras kartiņas saistītajiem datiem, kā arī pieejams kopējais piegādes nosacījumu saraksts Pamatdati >
Noliktava > Piegādes nosacījumi. Informāciju par pamata piegādātāju iespējams norādīt nomenklatūru kartītes
lappusītē “Kartīte”.
Piegādes nosacījumu ievadlogā iespējams norādīt datumu no līdz. Vienam piegādātājam nomenklatūras piegādes
nosacījumu darbības termiņi nedrīkst pārklāties. Dokumentos un atskaitēs tiks izmantoti piegādes nosacījumi, kuri ir
spēkā attiecīgajā periodā.

Autotransporta uzskaitē likvidēts modeļa patēriņš
Autotransporta kartiņās likvidēta iespēja izmanot modeļa patēriņu. Turpmāk degvielas norma būs jānorāda katrai
automašīnai. Automašīnām, kurām bija izmantota modeļa patēriņa norma, pēc versijas nomaiņas modeļa norma tiks
pārnesta uz autotransporta kartiņu.

Līguma atlikuma kontrole loģistikas pasūtījumos
Veicot pasūtījumu piegādātājam, tiek veikta kontrole, vai pasūtījuma summa nepārsniedz pasūtījumā norādītā līguma
atlikumu. Lai tiktu veikta līguma atlikuma kontrole, nepieciešams aktivizēt kontroles un vides parametru - Loģistika >
Pasūtījumu līguma atlikumu kontrole.
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