
Horizon CloudBI

PZA lietošanas instrukcija

Visma Enterprise 2018



Ievads

Lai  atskaitēs  atspoguļotu  PZA  aprēķinu  par  interesējošajām  pozīcijām  un
automātiski  pārrēķinātos,  būtiski  ir  pirms tam ieguldīt  zināmu darbu,  lai  tas  būtu
iespējams. Dokumenta mērķis ir iepazīstināt lietotāju ar pieejamo funkcionalitāti un
norādījumiem, lai izveidotu PZA aprakstu.

PZA  izveide  sastāv  no  vairākiem  soļiem.  Ir  nepieciešams  definēt,  uz  kādu
periodu  aprakstītās  pozīcijas  un  formulas  attieksies.  Turklāt  katrai  no  pozīcijām
nepieciešams “aprakstīt” aprēķinu noteiktā formā. Kad tas tiks izdarīts, programma
balstīsies uz pozīcijas aprakstu, lai no virsgrāmatas datiem izrēķinātu rezultātu. Lai to
nodrošinātu,  izveidotas  2  (+1  papildus)  ievadformas,  kuras  turpmākajās  nodaļās
aprakstītas sīkāk.
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Īss kopsavlikums

Kopsavilkums  paredzēts  tiem,  kuri  jau  iepazinušies  ar  tālāko  aprakstu  un
nepieciešams īss iespēju apraksts konspektīvā veidā.

 PZA var definēt 4 līmeņu hierarhijā.
 PZA  pozīciju  hierarhija  veidojas  no  lauka  Pozīcijas  kods formātā

L1.L2.L3.L4 , kur”.“ ir līmeņa atdalītājsimbols.
 Augšējiem līmeņiem hierarhijās nav jāraksta formulas. Tie iekrāsoti ar

pelēku krāsu un rezultāti tiek iegūti no detalizētajiem līmeņiem.
 Konta formula  vienam kontam pierakstās kā D(X)-K(X) vai pretēji K(X)-

D(X),  kur  X  ir  konta  kods,  D  ir  debets  un  K  ir  kredīts,  veidojot
apgrozījumu.

 Konta formulā  var norādīt konkrētus kontu kodus vai arī rakstīt  X  un
uzskaitīt iesaistītos kontus atsevišķā kolonā Kontu kodi (X), atdalot katru
ar komatu.

 Formulā  var  veikt  aprēķinus  starp  iepriekš  aprakstītajām  pozīcjām,
rakstot, piemēram, PZ(01)+PZ(02), kur iekavās norādīti pozīciju kodi.

 Visas ievadformas vadības pogas atrodas ievadformas apakšdaļā.
 Datu saglabāšanai lietot “Submit” pogu.
 Lai  izpildītu  PZA  aprēķinu,  ievadformā  “94.01.02  PZA  formulas  un

aprēķins” spiest pogu “Izpildīt aprēķinu”.
 Papildus iespējams pozīciju aprakstā lietot dimensijas, kad tikai ar kontu

nevar  atšķirt  PZA  pozīciju.  Dimensijas  vērtība  izmantojama  kā
precizējums.

 Lai  dzēstu rindiņas,  jāatzīmē ķeksītis  kolonā “Dzēst”,  pēc tam jāspiež
poga “Dzēst rindas”.

 Ērtākam Pozīciju aprakstam kā palīglīdzekli lietot ievadformu “94.01.03
PZA kontu pozīcijas” (Skatīt 3.5 nodaļu)
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1. PZA pieejamība

1.1 Ievadformas
PZA ievadformas atrodas koplietojamās vietnes sadaļā “94. Administrācija”, kur

ir atsevišķa apakšsadaļa “94.01. PZA konfigurācija” (1.1 att.)

1.1 att. PZA konfigurācijas ievadformas

Jāņem  vērā,  ka  šī  sadaļa  pieejama  tikai  lietotājiem  ar  atbilstošām
administrēšanas tiesībām, ko klients norāda pie lietotāju  izveides.

1.2 Atskaites
PZA  definētās  atskaites  atrodas  koplietojamās  sadaļas  “02.  Pārskati”

apakšsadaļā  “02.01.  PZA”  (1.2.att.),  kur  pieejams  plašais  PZA  pārskats  ar  visiem
definētajiem līmeņiem. Papildus pieejama PZA saīsinātā versija, kur var redzēt PZA
rezultātus pamatpozīciju detalizācijā, ja pēc tām vadoties veidots PZA apraksts.

Iespējams skatīties katru pozīciju arī Horizon dimensiju detalizācijā, piemēram
pa struktūrvienībām.

1.2 att. PZA pārskatu atskaites

Papildus  iespējams  arī  veidot  savas  atskaites  nepieciešamajā  līmenī  un
detalizācijā,  izmantojot  definēto pozīciju  aprakstu un  atbilstošās  metrikas.  Tās  var
saglabāt  privātai  lietošanai  savā  individuālajā  vietnē  vai  arī,  daloties  ar  saviem
kolēģiem, sadaļā “92. Uzņēmuma atskaites”
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2. PZA versijas ievadforma – “94.01.01. PZA izveide”

Pirms veikt PZA pozīciju aprakstīšanu, jādefinē pats PZA (konkrētā versija):
 Jāpiešķir nosaukums (sākotnēji tiek piešķirts noklusētais nosaukums);
 Jānorāda,  līdz  kādam  periodam  PZA  aprēķins  attieksies  (katru  mēnesi  var

periodu  mainīt,  ja  nepieciešams).  Noder  situācijās,  ja  aktuālo  mēnesi
lietotājiem nav ieteicams redzēt ar nepilnīgiem datiem;

 Jāizvēlas,  vai  veikt  PZA  atjaunošanu  katru  nakti  automātiski  vai  veicot
manuālu pārrēķinu (automātisku aprēķinu vērts uzstādīt, kad aprakstītas un
pārbaudītas visas definētās pozīcijas (skatīt 3. nodaļu);

 Ja ir vairākas firmas, jānorāda uz kuru firmu aprēķinu attiecināt (Aktuāli tad,
ja grāmatvedībā tiek izmantotas vairākas firmas, kas pieslēgtas Cloud BI).

Visas  augstākminētās  lietas  nepieciešams  veikt  ievadformā  “94.01.01.  PZA
izveide”(2.1 att.)

2.1 att. PZA izveides ievadforma

Šāda  PZA  nosaukumu  definēšana  un  aprakstīšana  sniedz  vairākas  papildus
iespējas:

 Uzturēt vairākus atšķirīgus PZA aprakstus vienlaicīgi;
 Līdz noteiktam periodam rēķināt PZA pēc viena apraksta, taču tālākā periodā

veikt aprēķinu pēc citām definīcijām.
Vairāku firmu gadījumā atskaites augšpusē  ir izvēlne, kur var pārslēgties firmu
sarakstā starp firmām (2.1.att.  1.  punkts)  un norādīt,  kurai  firmai (vai  visām
firmām) attiecināt PZA aprakstu. Vairākas firmas pieejamas, ja šāds risinājums
izmantots Horizon RVS un dati padoti uz CloudBI.
Ievadformā ir  redzamas PZA versijas.  Sākotnēji  tiek piedāvāta noklusētā PZA

versija,  kuru var pārsaukt vai  mainīt.  PZA nosaukumu jānorāda ievades laukā zem
kolonas “PZA Nosaukums”.

Zem kolonas “Beigu datums” ar kalendāra ievades lauka palīdzību var norādīt
beigu datumu. Ja datums nav norādīts, PZA rēķina par visiem grāmatotajiem datiem.
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Nākamais lauks atskaitē “Automātiskā pārlāde”. Šis lauks ir izmantojams brīdī,
kad PZA visas pozīcijas ir aprakstītas. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, katru nakti pēc datu
ielādes, tiks pārrēķināti PZA rezultāti uz aktuālajiem datiem.

Izvēles  rūtiņā  dashboard  jāatzīmē  tā  PZA  pārskata  versija,  ko  nepieciešams
attēlot vadības panelī.

Lapas apakšā ir vairākas pogas, ar kurām veikt dažādas darbības:
 Cancel – Atcelt nesaglabātās izmaiņas un atjaunot uz iepriekšējām (2.1.att 2.

punkts).
 Submit –  Saglabāt ievadformā veiktās izmaiņas, - iepriekš aprakstīto ievades

lauku  mainītās  vērtības  –  nosaukumu,  beigu  datumu,  pazīmi  par  iknakts
pārrēķinu un pārskata lietošanu vadības panelī (2.1. att. 3. punkts).

 Jauns ieraksts - Izveidot jaunu PZA versiju izvēlētās firmas ietvaros. (2.1. att.
4. punkts).

 Dzēst – Dzēst to PZA versiju, kurā rindiņā attiecīgi piespiesta poga dzēst. Tiek
dzēsta  gan  attiecīgā  PZA  versija,  gan  pozīciju  apraksts,  gan  arī  iepriekš
ielādētie PZA dati. (2.1. att. 5. punkts).

Ierobežojumi un piezīmes
Katras firmas ietvaros jābūt vismaz 1 PZA versijai  – tā var netikt lietota, bet

vismaz 1 ierakstam šeit tehnisku iemeslu dēļ ir jābūt. Sistēma arī neļauj dzēst visus
ierakstus (neatstājot nevienu), ja arī tiks mēģināts to darīt.

3. PZA Formulu apraksta ievadforma – “94.01.02”

PZA formulu apraksts sastāv no vairākām galvenajām sadaļām:
 Pamatpozīcijas  (grupas)  un  pozīcijas,  to  savstarpējā  saistība,  pozīciju

hierarhija
 Pozīcijas formulas apraksts

Nākamajās apakšnodaļās katra no sadaļām aprakstīta atsevišķi.
Ievadforma,  kurā  veicamas  visas  darbības  ar  pozīciju  pievienošanu  un

aprakstīšanu redzamas 2. ievadformā “94.01.02 PZA formulas un aprēķins”. (2.2 att.)
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3.1 PZA pozīcijas
PZA  sastāv  no  vairākām  pozīcijām  un  apakšpozīcijām.  Izveidotā  ievadformā

iespējams definēt PZA pozīcijas līdz pat 4 līmeņu hierarhijā.
Piemērs, kā izskatās 2 līmeņu hierarhijas ir šāds:

1. Ieņēmumi
1.1 Ražošana
1.2 Pārdošana
1.3 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nomasAudi tirdzniecība
1.4 Citi

2. Izdevumi

3.1.1 PZA pamatpozīcijas (grupas)
Pie jauna PZA izveides pēc noklusējuma tiek izveidota PZA pozīciju struktūra 1.

līmenī, saturot tikai pamatpozīcijas. Tabulā 3.1 redzams pamatpozīciju uzskaitījums
un apraksts.

Tabula 3.1

PZA pamatpozīcijas

Nr. Pamata 
pozīcijas 
nosaukum
s

Pamatpozīcijas 
noklusējuma nosaukums 
PZA

Nokl
. 
kods

Noklusētā formula

1 G01 Neto apgrozījums 01 D(X)-K(X)
2 G02 Pārdotās produkcijas 

ražošanas izmaksas
02 D(X)-K(X)

3 G03 Bruto peļņa vai zaudējumi 03 PZ(01)+PZ(02)
4 G04 Pārdošanas izmaksas 04 D(X)-K(X)
5 G05 Administrācijas izmaksas 05 D(X)-K(X)
6 G06 Pārējie saimnieciskās 

darbības ieņēmumi
06 D(X)-K(X)

7 G07 Pārējās saimnieciskās 
darbības izmaksas

07 D(X)-K(X)

8 G08 Ieņēmumi no līdzdalības 
koncerna meitas un 
asociēto sabiedrību 
kapitālos

08 D(X)-K(X)

9 G09 Ieņēmumi no vērtspapīriem
un aizdevumiem, kas 
veidojuši ilgtermiņa 
ieguldījumus

09 D(X)-K(X)

10 G10 Pārējie procentu ieņēmumi 
un tamlīdzīgi ieņēmumi

10 D(X)-K(X)

11 G11 Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumu un īstermiņa 

11 D(X)-K(X)
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vērtspapīru vērtības 
norakstīšana

12 G12 Procentu maksājumi un 
tamlīdzīgas izmaksas

12 D(X)-K(X)

13 G13 Peļņa vai zaudējumi pirms 
ārkārtas posteņiem un 
nodokļiem

13 PZ(03)+PZ(04)+PZ(05)+
PZ(06)+PZ(07)+PZ(08)+
PZ(09)+PZ(10)+PZ(11)+
PZ(12)

14 G14 Ārkārtas ieņēmumi 14
15 G15 Ārkārtas izmaksas 15
16 G16 Peļņa vai zaudējumi pirms 

nodokļiem
16 PZ(13)+PZ(14)+PZ(15)

17 G17 Uzņēmumu ienākuma 
nodoklis par pārskata gadu

17

18 G18 Atliktais nodoklis 18
19 G19 Pārējie nodokļi 19
20 G20 Pārskata gada peļņa vai 

zaudējumi
20 PZ(16)+PZ(17)+PZ(18)+

PZ(19)
21 G21 EBITDA 21 PZ(03)+PZ(04)+PZ(05)+

PZ(06)+PZ(07)

Katrai no pamatpozīcijām var veidot detalizētāku hierarhiju vēl 3 apakšlīmeņos
(grupu ar vairākām apakšgrupām). Ir  sākotnēji  definētas 5 pozīcijas, kurās ievadīts
paraugs, kā veidot aprēķinu no citām pozīcijām - PZ03, PZ13, PZ16, PZ20, PZ21.

Pamatpozīciju  tabulā  3.1  redzams,  no  kuriem  pozīciju  kodiem  tiek  rēķināta
katra no 5 uzskaitītajām pozīcijām. Nosaukumi un kodi pozīcijām ir maināmi, kā arī
sākotnēji definētās pozīcijas ir dzēšamas, pārsaucamas un labojamas.

Jebkuru no pozīcijām var dzēst, ja tā netiek lietota. Kā arī jebkurai pamapozīcijai
var pievienot jaunu rindiņu hierarhijas papildināšanai.
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(Pārtraukums)

2.2. att. PZA formulu ievades forma
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3.1.2 PZA pozīciju hierarhiju veidošana

Ja PZA tiek taisīts ar apakšpozīcjām, nevis tikai 1. vispārīgajā līmenī, tad būtiski 
saprast, kā šīs hierarhijas veidojas un kā tas tālāk atvieglo formulu ievadīšanas darbu.

Atgriežoties pie sākotnējā piemēra: hierarhijas:

1. Ieņēmumi
1.1 Ražošana
1.2 Pārdošana
1.3 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nomasAudi tirdzniecība
1.4 Citi

2. Izdevumi

Hierarhijas  veidošana  balstās  uz  kolonas:  “Pozīcijas  kods”  saturu,  kur  līmeņi  tiek
noteikti ar atdalītājsimbola “.” palīdzību, proti “L1.L2.L3.L4”. Lai pozīcija atrastu savu
iepriekšējo jeb virslīmeni, nepieciešams ievadīt precīzu virslīmeņa kodu pirms norādīt
kārtējo  elementu  delizētajā  līmenī.  Atsaucoties  uz  piemēru,  ja  virslīmenis  ir
“IEŅĒMUMI” (Pozīcijas kods =  01), tad, aprakstot kādu detalizētāku šī apakšlīmeņa
pozīciju, pozīcijas kodā jāraksta 01.1 , kur pirmā daļa ir virslīmeņa kods un tālāk pēc
“.”  seko apakšlīmeņa  pozīcijas  kārtējais  ieraksts.  Primāri  pēc  pamata  pozīcijas un
sekundāri pēc  pozīcjas koda tiek kārtota atskaite augošā secībā. Pievienojot jaunu
rindiņu, tā jāmeklē attiecīgās pamata pozīcijas saraksta beigās.
Piemērā piedāvātā hierarhija ievadformā izskatās šādi:

3.2.att. Hierarhijas piemērs
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Rezultātā, veicot PZA aprēķinu, tiek iegūti rezultāti aprakstītajā struktūrā, kas
pieejama  4  līmeņos  (att  3.3).  Konkrētajā  piemērā  jēgpilni  ir  pirmie  2  līmeņi,  jo
detalizētāka struktūra nav aprakstīta. 

3.3.att. PZA pārskata forma ar definēto struktūru

3.2 Ievadformas pogas
Ievadformas  apakšā  atrodamas  vairākas  pogas  (3.4.att),  kur  katra  no  tām

aprakstīta sīkāk:

3.4.att. Pogas ievadformā
1. poga Cancel darbojas analoģiski PZA izveides ievadformā un atceļ visas formā

nesaglabātās izmaiņas. (3.4.att. 1. punkts)
2. poga  Submit pilda “Saglabāšanas” funkciju. Kad ievades laukos tiek veiktas

jebkādas  izmaiņas  –  pamatpozīcijas  koda norādīšana,  pozīcijas nosaukuma maiņa,
formulas definēšana utml. - tās nepieciešams saglabāt ar šīs pogas palīdzību (3.4.att.
2. punkts).

Pamatpozīcijas  izvēles  saraksts (3.4.att.  3.  punkts)  strādā  kopā  ar  pogu
Pievienot rindiņu (3.4.att. 4. punkts). Izvēloties attiecīgo pamatpozīciju un piespiešot
rindiņas  pievienošanas  pogu,  tiks  ievadformā  pievienota  jauna  rindiņa  konkrētās
pamatpozīcijas beigās.

Poga Dzēst rindas (3.4.att. 5. punkts) arī strādā analoģiski PZA izveidē esošajai
pogai.  Proti,  ja  rindiņas  kolonā  “dzēst”  izvēles  rūtiņa  ir  atzīmēta,  pēc  pogas
piespiešanas šī rinda tiks izdzēsta.

Kā  pēdējā  poga  ir  Izpildīt  aprēķinu,  ar  kuras  palīdzību,  balstoties  uz
aprakstītajām  formulām,  no  virsgrāmatas  datiem,  tiek  sarēķinātas  PZA  pozīciju
summas, ko tālāk var apskatīt atskaites, kuras atrodas pārskatu sadaļā, par ko  sīkāk
rakstīts 1.2 sadaļā.
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3.3 PZA formulu apraksti

Formulu aprakstīšanu var veikt dažādos veidos, taču visa pamatā ir lauks Konta
formula. (3.5.att.)

3.5.att. Pozīciju formulu apraksts

Formulu iespējams aprakstīt  vairākos veidos,  var  izvēlēties sev ērtāko veidu.
Daudz kas atkarīgs arī no pielietotās grāmatošanas prakses uzņēmumā.

Visa pamatā ir atslēgvārdi D(..)-K(..) vai K(..)-D(..)
Kur  D ir  debets,  bet  K  ir  kredīts.  Attiecīgi  pēc  šiem atslēgas  simboliem tiks

meklētas grāmatojumu summas debetā vai kredītā. Šīs aprēķins jāraksta laukā Kontu
formula. Šis lauks ir obligāti jāizpilda, lai notiktu PZA aprēķins.

Iekavās  nepieciešams rakstīt  konta  kodu,  piemēram,  D(65)-K(65).  Risinājums
ļauj norādīt arī kontu grupu. Šajā gadījumā, ja norādīts 65, tad veicot aprēķinu, ja
kontu  plānā  ir  vairāki  konti,  kuru  kods  sākas  ar  65,  tiks  paņemti  visu  šo  kontu
grāmatojumi. Gan 65, gan 651, 6511 utt.

Ja vienas pozīcijas aprēķina kontu saraksts ir garš, veidojas diezgan gara Kontu
formula, piemēram,

D(65)-K(65)+D(63)-K(63)+D(641)+K(641)
Šādā situācijā ir ērti aizstāt iekavās konkrēta konta kodu vai grupu ar simbolu X,

kas  piedāvā  iespēju  vienreiz  ievadīt  Kontu  formulu D(X)-K(X),  bet  pašus  kontus
uzskaitīt  ievades  laukā  zem  kolonas  kontu  kodi  (X).  (3.5.  att.).  Kontus  jāatdala
izmantojot  komatu(“,”).  Simbols  X strādā  analoģiski,  kā  pamatskolas  matemātikā
vienādojumos, liekot X vietā konkrētas vērtības.

Tātad ir iespējami 2 analoģiski pieraksti.
Garā versija:
Kontu formula: D(65)-K(65)+D(63)-K(63)+D(641)+K(641)
Kontu kodi (X): (tukšums)
Versija, izmantojot X:
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Kontu formula: D(X)-K(X)
Kontu kodi (X): 65,63,641

Izmantojot  papildlauku  kontu  kodi  (X)  vai  rakstot  kontus  pa  tiešo  Kontu
formulas laukā, jebkurā gadījumā katrai pozīcijai vismaz 1 konts ir jānorāda!

3.4.2.  apakšnodaļā  aprakstīts  sīkāk,  kādus  apzīmējumus  var  izmantot  kontu
formulās.

3.3.1 Hierarhijas līmeņu automātisks aprēķins
Šādā veidā nepieciešams aprakstīt visas pozīcijas tikai detalizētākajā līmenī. Ar

detalizētāko līmeni saprot tādu, zem kura nav vairs neviens apakšlīmenis. Virslīmeņi
sarēķināsies automātiski no šiem detalizētajiem līmeņiem, to vērtības sasummējot.
Ievadformā  ar  pelēku  krāsu iekrāsoti  virslīmeņi –  tiem  nav  nepieciešams  rakstīt
formulas.

3.6. att. Pozīciju iekrāsojums.

Skatoties ievades formas fragmentu attēlā 3.6, redzams, ka formulas aprakstītas
tikai detalizētākajiem līmeņiem.

Pozīcija ar kodu 01  aprēķināsies no savu aprakstīto apakšlīmeņu summas. 01.1
un 01.2 summas.

3.4 Papildus iespējas formulu aprakstos
Vairumam  lietotāju  vajadzētu  pietikt  ar  iepriekš  aprakstīto  informāciju,  lai

ķertos  pie  PZA  apraksta.  Tomēr,  ja  ar  sniegto  informāciju  nešķiet  pietiekami,  lai
aprakstītu savu PZA, tālākajās nodaļās norādītas papildus lietas.

3.4.1 Dimensiju izmantošana formulu aprakstā
Ir situācijās, kad PZA pozīciju nevar aprakstīt tikai pēc konta grupas vai precīza

koda. Šajās situācijās var palīdzēt dimensiju norādīšana (3.7. att.) 

3.7.att. PZA pozīcijas izmanto 1 kontu
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Kā redzams attēlā, abām pozīcijām izmantots 1 un tā pati kontu grupa. Ja nekas
papildus  netiek  norādīts  viss  apgrozījums  no  šīs  kontu  grupas  aiziet  uz  abām
pozīcijām,  kas  nav  pareizi.  Pieņemsim,  ka  pēc  grāmatojumos  norādītās
struktūrvienības dimensijas var atšķirt šīs PZA pozīcijas. Tādā gadījumā laukā Str kodi
nepieciešams  norādīt  struktūrvienības  kodu(s),  Lai  to  izdarītu  jāuzklikšķina  uz
burbulīša attiecīgajā rindiņā un jāievada atbilstošais struktūrvienības kods vai kodi.
(3.8.att.). Kad tas izdarīts, jāspiež OK.

3.8.att. Str koda norādīšana

Kad atbilstošais kods ievadīts un saglabāts, tad pozīcijas aprēķina veidošanā tiks
meklēti  tie  grāmatojumi,  kuri  atbilstošajā  kontu  grupā,  kā  arī  ar  noteikto
struktūrvienību dimensijas kodu.

Katrs dimensijas nosaukums kolonu sarakstā (3.9.att.) atbilst atribūtu pilnajiem
nosaukumiem  sarakstā  (3.10.att.),  kur  šos  objektus  iekļaujot  atskaitē,  var
pārliecināties par to saturu, lai  izvēlētos atbilstošos kodus, ko norādīt  ievadformā.
Papildus var skatīties arī datu kvalitātes atskaites, kur ir šo dimensiju hierarhiskais
saturs sadaļā “93. Datu kvalitāte”.

3.9.att. Virsgrāmatas dimensijas – saīsinātie nosaukumi

3.10.att. Atribūtu saraksts
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3.4.2 Papildus iespējas formulām un pozīciju aprakstiem
Ir  vēl  dažas iespējas,  ko var  vadīt  ievadformās,  lai  tās  uzturētu pēc iespējas

īsākas un vienkāršākas vai  veiktu papildus precizējumus. Bez tām var iztikt, bet to
apgūšana   un  pielietošana  atvieglo  PZA  aprakstīšanas  un  turpmākas  uzturēšanas
darbu.

Pozīciju aprēķins no citām pozīcijām
Kontu formulā var rakstīt arī PZA aprēķinu, kas sasummē vairākas esošās PZA

pozīcijas  kopā.  Piemēram sasummējot  ieņēmumus un  izdevumus,  iegūstam bruto
peļņu. Lai to izdarītu, ieviests apzīmējums  PZ(..),  kur iekavās nepieciešams norādīt
pozīcjias  kodu,  pēc  kura  tālāk  meklēt,  kuras  vērtības  jāsaskaita.

3.11. att. Pozīciju attēls

Attēlā 3.11 redzam, ka ieņēmumiem ir kods “01”, bet izdevumiem ir kods “02”.
Līdz ar to Bruto peļnai formula būs “PZ(01)+PZ(02)”. Kā redzams nav nepieciešams
atsevišķi  norādīt  PZ(01.1)+PZ(01.2)  utt.  Arī  šajā  gadījumā,  tāpat  kā  kontiem,  tiek
meklēta  visa  pozīciju  hierarhija  pēc  norādītā  koda  sākuma  daļas.  Respektīvi  tiek
meklētas visas summas, kas sākas ar 01 un 02 un savā starpā saskaitītas.

Kontu korespondences formula
Pamata  formulu  D(..)-K(..)  var  papildināt  ar  kontu  korespondencēm,  ja  tās

nosaka  konkrētas  pozīcijas  aprēķinu.  Piemēram,  pozīcija  X aprēķinās  no  tiem
grāmatojumiem, kas ir uz 61 kontu grupu un korespondē ar 721 kontu.

Lai to pierakstītu formulā, tas izskatās šādi:
D(61)(721)-K(61)(721)
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Noteiktu kodu izkļaušana
Šis  nosacījums ir  pielietoajms visos ievadlaukos –  var  būt  situācija,  kad PZA

pozīciju apraksta 61 kontu grupa, kurā,  piemēram ir konti,  611,612,613,..,618, bet
neietilpst konts 619, tad ir 2 ceļi – uzskaitīt garo sarakstu ar visiem kas ietilpst vai
ieskaitīt visus 61 grupas kontus, bet norādīt, ka neietilpst 619. Lai to paveiktu, kontu
kodi,  kurus  neņemt vērā  jānorāda  ar  šādu  apzīmējumu  N(..),  kur  iekavās  norāda
izkļaujamos konta kodu(s). 

Variants ar ietilpstošo kontu uzskaitījumu izskatās šādi:
611,612,613,614,615,616,617,618
Variants  ar izņēmuma konta norādīšanu izskatās šādi:
61,N(619)
Abi varianti strādā identiski. Risinājums piedāvā iespēju izvēlēties ērtāko. 

Formulu līdzība ar Horizon PZA apraksta formukām
Ja  PZA  aprēķinam  šobrīd  izmantotas  Horizon  piedāvātās  iespējas,  tad  tur

formulās  figurē  šādi  apzīmējumi:  KBD(..)  un  KBK(..)  kontu  apgrozījumam.  Šeit
atspoguļota  tabula,  kā  no  vienas  Horizon  izmantotā  pazīmējuma  iegūt  atbilstošo
CloudBI apzīmējumu (Tabula 3.2.)

Tabula 3.2
Formulu analoģija ar Horizon

Horizon RVS CloudBI
KBK(..) K(..)
-KBK(..) -K(..)
KBD(..) D(..)
-KBD(..) - D(..)

Dimensiju kodu vietā lietot papildkodu
Ja  ir  aktuāla  situācija,  kas  aprakstīta  3.4.1  apakšnodaļā,  ka  ar  kontu  nevar

nošķirt  atsevišķu  PZA  pozīciju  un  nepieciešams  izmantot  citas  virsgrāmatas
dimensijas, tad var norādīt ne tikai kodu, bet izmantot arī dimensijas Papildkodu A, ja
tas Horizon tiek aizpildīts un palīdz identificēt PZA pozīcijas. Tas ir noderīgi situācijās,
kad vairākiem dimensiju kodiem Papildkods A ir aizpildīts ar vienu un to pašu vērtību,
kas palīdz veidot īsāku pierakstu. Ja dimensijas parasto kodu vienkārši raksta ievades
lauciņā,  tad  papildkods  jāraksta  iekš  apzīmējuma  P[..],  kur  divpunktes  vietā  ir
papildkods.

Kontu kodu (X) vietā kontu pozīcija
Lai formulas saglabātu vienkāršākas, iespējams 94.01.03. ievadformā vairākiem

kontiem piesaistīt  vienu nosaukumu, kas raksturotu PZA pozīciju. Tādējādi formulā
nebūs jāraksta X un jāuzskaita vairāki konti, bet jānorāda tikai viens nosaukums, kas
piešķirts vienam vai vairākiem kontiem, kas raksturo attiecīgo pozīciju. Izmantojot šo
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pierakstu,  daudz  pārskatāmāk  veicami  labojumi  un  papildinājumi  kontu  sarakstā.
Vieglāk apsekot, vai visi nepieciešamie konti pozīcijā ir iekļauti.

Problēmas būs situācijās,  kad viena konta grāmatojumi attiecas  uz  vairākām
pozīcijām. Tad atkal būs nepieciešama papildus dimensiju izmantošana. Un 1 kontam
nevar piešķirt vairākus nosaukumus vienlaicīgi.

Sīkāka informācija, kā šo papildiespēju izmantot, aprakstīta 4. nodaļā.

4. PZA kontu pozīciju (papildus) ievadforma – 94.01.03

Atsaucoties uz 3.4.2 sadaļā rakstīto, iespējams kontiem piesaistīt PZA pozīcijas
nosaukumu (vairākiem kontiem vienu).  To var  izdarīt 3.  ievadformā “94.01.03 PZA
kontu pozīcijas” (3.12 att.).

3.12.att. Kontam PZA pozīcijas piešķiršana

Ar skatījuma filtra palīdzību iespējams atlasīt noteiktu kontu grupu vai kontu, lai
nav jāmeklē konti pilnajā sarakstā pa vairākām lappusēm. (3.13.att.)

3.13.att. Konta grupas atlasīšana ar skata filtru

Kad kontam PZA pozīcijas nosaukums ievadīts, nepieciešams saglabāt izmaiņas
ar  “Submit”  pogas  palīdzību  ievadformas  apakšā.  Ņemt  vērā,  ka  šeit  nevar  lietot
specsimbolus – parastās iekavas () un kvardrātiekavas [].

Lietderīgi  izmantot  pozīciju  nosaukumus,  kad  vairāki  konti  tiek  izmantoti  1
pozīcijas  aprakstīšanai.  Kad  kontam  (vai  vairākiem  kontiem)  piešķirti  atbilstošie
pozīciju nosaukumi ievadformā 94.01.03, tos var vadīt kontu kodu vietā PZA formulu
ievadformā.  Kolonā  Kontu  kodi  (X) aprakstītās  vērtības  “Konta  pozīcija” norādīt,
lietojot  apzīmējumu  PO[..]  (no  vārda  pozīcija),  kur  daudzpunktes  vietā  liekama
vērtība no PZA kontu pozīciju ievadformas kolonas “Konta pozīcija” (Uzskatāmībai
skatīt 3.12. un 3.14.att.).
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3.14.att. Formula ar Konta PZA pozīcijas izmantošanu

5. Gala vārds

Lai arī dokuments ir garš un detalizēts un dažbrīd grūti uztverams, PZA ievade
sniedz plašas iespējas un prasa 1 reizi ieguldīt darbu. Rekomendējam nebaidīties, bet
gan pamēģināt un paeksperimentēt.  Jebkurā brīdī var pārbaudīt, kā aprakstītajām
pozīcijām PZA rezultāts veidojas, spiežot “Izpildīt aprēķinu” un apskatot datus gala
atskaitēs.

Ieteicams PZA aprakstīšanas laikā dokumentu turēt atvērtu un neaizmirst par
piedāvātajām iespējām, kas atvieglo darbu.
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