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Esošie trūkumi

● Lai pareizi aprēķinātu nolietojuma summas un 
«Ekspluatācijā līdz» datumu ir jāzina

- atlikusī summa, no kuras aprēķināt
- atlikušais laiks, uz kādu attiecas izmaiņas
- datums, no kura ir izmaiņas

● Trūkstošā informācija
- nolietojuma periods pirms Horizon
- datums, no kura spēkā norma



Esošie trūkumi
● Neprecīza nolietojuma summas noteikšana 

- pie rekonstrukcijas
- izmainot lietošanas laiku

● Neprecīza «Ekspluatācijā līdz» datuma noteikšana - tas 
netiek glabāts datu bāzē, bet katru reizi aprēķināts no Uzskaites vērtības 
un nolietojuma summas mēnesī



Nolietojuma metodes
● Lineārā – nolietojumu rēķina no «Uzskaites vērtības», 

pie rekonstrukcijas un/vai normu izmaiņas «aizpeld» 
nolietojuma summas un «ekspluatācijā līdz»

● Vienmērīgā norakstīšana – nolietojumu rēķina no 
«Atlikušās vērtības» atlikušajā laikā, bet ir sarežģīti 
veikt nolietojuma normas aprēķinu 



Izmaiņas
● Nolietojuma metode «Vienmērīgā norakstīšana»
● Lineārais nolietojums – atlikusī vērtība atlikušajā laikā
● Papildus informācija kartītē un dokumentos

- datums, no kura spēkā norma
- normas pielietojuma pazīme
- nolietojuma periods pirms Horizon



Vienmērīgā norakstīšana - kartīte
- Datums, no kura spēkā pašreizējā norma
- Normas pielietojuma pazīme
- Aprēķinātie mēneši



Vienmērīgā norakstīšana - kartīte
- Datums, no kura spēkā pašreizējā norma
- Normas pielietojuma pazīme
- Aprēķinātie mēneši



Sākuma atlikuma dokuments
Jauna lappuse dokumentā



Iegādes dokuments
Jauna lappuse dokumentā



Nodošana ekspluatācijā dokuments
Jauna lappuse dokumentā



Rekonstrukcijas dokuments
Iespējamie scenāriji

- palielina vērtību  un nemaina termiņu
- samazina vērtību un nemaina termiņu
- palielina vērtību un pagarina termiņu
- samazina vērtību un pagarina  termiņu
- palielina vērtību un samazina  termiņu
- samazina vērtību un samazina  termiņu
- tikai pagarina termiņu
- tikai samazina termiņu



Rekonstrukcijas dokuments
Jauna lappuse dokumentā



Rekonstrukcijas dokuments
Aprēķināto mēnešu izmaiņa



Datu kārtošana

● Metodes «Vienmērīgā norakstīšana» uzstādīšana
● Informācijas norādīšana jaunajos laukos

- datums, no kura spēkā pašreizējā norma
- normas pielietojuma pazīme
- aprēķinātie mēneši

● Rīks (vednis) liela apjoma datu kārtošanai



Ieguvumi

● Precīzs datums «Ekspluatācijā līdz»
● Ērta jauno normu nomaiņa
● Precīzs nolietojumu summas aprēķins
● Vēsturiskā informācija par nolietojumu normām





                            
Pusdienas un individuālas tikšanās ar Horizon 

ekspertiem un konsultantiem

11:50-13:10


