
 

Programma ACCORprofi. Instrukcija pārejai uz EUR. 
 

1. Janvāra pirmajās dienās (un  pat nedēļās) Jūs vēl kādu laiku varat turpināt darbu ar programmas veco 
versiju. Tostarp operācijās, kas attiecas jau uz 2014.gadu, Jūs ievadāt valūtu EUR. 
 
2. Lejupielādēt ACCORprofi jauno versiju iespējams gan pirms, gan pēc decembra atskaišu nosūtīšanas. 
Programmas jaunajā versijā pieejams taustiņš datu bāzes pārveidei uz eiro, bet, iekams Jūs to nenospiedīsiet 
(bet to nevajag darīt uzreiz!) – programma strādās pa vecam un visas atskaites (tai skaitā arī par 2013. gada 
decembri) aprēķinās latos. 
 
3. Nākamais solis – nošķirt 2014. gadu no 2013. gada. Parasti datu bāzes nogriešana tiek veikta pēc gada 
atskaites nodošanas (aprīlī-maijā), bet šoreiz to nāksies izdarīt ne vēlāk, kā februāra sākumā (pirms atskaišu 
nodošanas par 2014. gada janvāri). Instrukcija „Kā sadalīt (nogriezt) datu bāzi?” atrodas vietnē www.accor.lv 
sadaļā „Instrukcijas”. 
 
4.Kā pārslēgt uzskaites bāzes valūtu no LVL uz EUR? 
Šim nolūkam jānospiež taustiņš ar uzrakstu „Pāreja uz EUR”, ka atrodas galvenā ekrāna labajā augšējā stūrī: 
 

 
 
Rezultātā programma veiks šādas darbības: 

 Datu bāzes automātiskā saglabāšana  mapē / ARCHIVES. 

 Valūtu kursu pārrēķins (aizvietojot bāzes valūtu no LVL uz EUR) 

 Sākuma atlikuma pārrēķins 

 Agrāk 2014. gadam paredzēto un ieviesto operāciju pārrēķins pēc jaunā kursa 

 Pamatlīdzekļu pārrēķins, fiksējot atlikuma vērtību uz 01.01.2014. Turklāt informācija par visiem 
pārcenojumiem, detaļu pievienošanu un aizvietošanu līdz 2014. gadam tiks saglabāta. Līdz 2014. 
gadam norakstītās kartītes jaunajā datu bāzē tiks dzēstas (tās, protams, tiks saglabātas 
iepriekšējo gadu datus bāzēs, kurās viss paliek pa vecam). 

 
Atsevišķi uz EUR jāpārrēķina cenas par piedāvātajiem pakalpojumiem, kas attiecas uz rēķinu izrakstīšanu 
klientiem (protams, gadījumā, ja Jūs izdrukājat rēķinus no programmas): 

 Cenas pakalpojumu rokasgrāmatā sadaļā „Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi” 

 Līgumu (šablonu) cenas sadaļā „Finanses – Norēķini - Līgumi” 
 
Abos gadījumos cenu pārrēķins notiek ar funkciju Ctrl+F12. Lai pārrēķinātu cenas no LVL uz EUR, pārrēķina 
formulā jānorāda: 
 

 
 

http://www.accor.lv/


Lodziņā  ”Precizitāte” tiek norādīta precizitāte cenu noapaļošanai pēc pārrēķina. Piemēram, cipars 2 
nozīmē, ka cenas tiks noapaļotas līdz veseliem centiem. 
 
Sadaļā „Alga” summas, kas attiecas uz 2013. gada aprēķiniem (tāpat arī vēl agrākiem periodiem), jaunajā 
datu bāzē saglabāsies latos (tas ir, programma tās uztvers kā summas latos). Tai pat laikā summas, kas 
attiecas uz 2014. gadu, jāievada jau EUR. Vidējās algas aprēķinos par periodu, kas ietver vienlaikus gan 
2104., gan 2013. gadu, programma šo faktoru ņems vērā, un summām par 2013. gadu tiks piemērots 
koeficients 1,422872 (līdzvērtīgs eiro kursam pret latu). 
 
Ievadot datus par 2014. gada janvāri, programma piedāvās pārrēķināt summas, kas pārceltas no 2013. 
gada decembra, uz eiro (lai nevajadzētu to darīt manuāli): 

 

 
 
Tāpat programma automātiski aizvietos nodokļu likmes, neapliekamā minimuma summas un atlaides. 
 
Un, visbeidzot, pēdējā problēma, kuru mums atlicis atrisināt, saistīta ar sākuma atlikuma summu 
noapaļošanu pēc pārrēķina uz EUR. Pēc katra rēķina atlikuma noapaļošanas līdz 2 zīmēm, pārrēķinot tos 
uz EUR, debeta un kredīta kopsummas par visiem rēķiniem var nesakrist. Saskaņā ar pārejas 
noteikumiem, šī starpība jāatspoguļo ienākumos un izdevumos par 2014. gadu. Bet tas nozīmē, ka Jums 
jāieiet sadaļā „Konti”, un gadījumā, ja šāda starpība ir izveidojusies (Jūs to ieraudzīsiet ekrāna augšējā 
daļā), jāievada to kopsummā kāda bilances konta atlikumā (piemēram, 2690). Pēc tam ievadiet 
01.01.2014 veiktu operāciju, pārceļot šo summu uz peļņu vai zaudējumu no kursu starpības (piemēram, 
uz kontu 8150 vai 8250).  
 
Kā redzat, pāreja uz eiro programmā ACCORprofi izrādījās ne pārāk sarežģīts uzdevums. Ja tomēr Jums 
raušies kaut kādi jautājumi – mēs vienmēr esam gatavi Jums palīdzēt. 

 


