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Rozdzia 7.

WIEKOWANIE NALENOCI
I ZOBOWIZA
CEL: STWORZENIE NARZDZIA SUCEGO DO WIEKOWANIA NALENOCI.
NARZDZIA:
1. FUNKCJA WYSZUKAJ.PIONOWO
2. TABELA PRZESTAWNA

7.1. OPIS ZAGADNIENIA
Przewanie systemy finansowo-ksigowe, z których korzysta firma, posiadaj
narzdzie suce do wiekowania nalenoci i zobowiza w okrelonych przez
uytkownika przedziaach czasu. Osoba tworzca raport w systemie podaje jedynie dzie , na który ma by przyjty stan nalenoci lub zobowiza , oraz interway czasowe przeterminowanych nalenoci (zobowiza ), w jakich ma zosta
przedstawione zestawienie. Dodatkowo zestawienie tworzone jest w podziale
na odbiorc w przypadku nalenoci oraz na dostawc w przypadku zobowiza . Co jednak, jeeli analityk pracuje na systemie, w którym nie ma takiego
narzdzia, a co poniedziaek z samego rana musi tworzy wiekowanie nalenoci? W jaki sposób ma sobie zautomatyzowa prac, tak aby nie traci niepotrzebnie cennego czasu, a powtarzajc si cz pracy zastpi automatycznym
narzdziem? Dodatkowo gotowe raporty w systemie pokazuj czsto jedynie
kwoty nalenoci poszczególnych klientów. Pojawia si problem, jeeli chcemy
wiedzie, jakie dokumenty skadaj si na dan kwot. Naley wtedy szuka
odpowiednich pozycji w kartotekach odbiorców czy te na kontach analitycznych nalenoci. W tym rozdziale przedstawi sposób tworzenia narzdzia dla
naszego analityka, które umoliwi mu usprawnienie i przyspieszenie tworzenia
raportu wiekowania nalenoci, jak równie pozwoli na sprawne dotarcie do
poszczególnych dokumentów skadajcych si na interesujc go kwot.
Zakadamy, i nasz pracownik dziau analiz nie posiada narzdzia systemowego do tworzenia raportu wiekowania nalenoci. Jedyne, co moe otrzyma
z systemu, to zestawienie faktur niezapaconych przez klientów (rysunek 7.1).
Takie zestawienie zawiera nastpujce informacje: nr faktury, nazw kontrahenta, dat dokumentu, termin patnoci oraz niezapacon kwot. Tak niewiele
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Rysunek 7.1. Zestawienie niezapaconych faktur

informacji „wycignitych” z systemu pozwoli naszemu analitykowi na stworzenie zestawienia pokazujcego wiekowanie nalenoci w podziale na danego
odbiorc z dokadnoci co do dokumentu. Wykorzystamy do tego celu tabele
przestawne oraz funkcj WYSZUKAJ.PIONOWO.

7.2. PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWIENIA
Pierwszym krokiem bdzie okrelenie dla kadego z dokumentów liczby dni
od podanej przez analityka daty oraz terminu patnoci. Ujemna liczba bdzie
oznaczaa, e dana faktura jest bieca, natomiast dodatnia liczba — e dana
kwota z dokumentu jest przeterminowan nalenoci. W komórce I1 wpiszmy
dat 2011-08-01 — bdzie to dzie , na który wykonane zostanie wiekowanie
nalenoci. Kolumn F nazwijmy liczba dni. Nastpnie przyciskiem F2 wstawmy
formu, która bdzie od podanej w I1 daty odejmowaa termin patnoci dla
kadego z dokumentów (rysunek 7.2). Uwaga: naley pamita o zablokowaniu
komórki zawierajcej podan dat. Formu naley skopiowa do samego ko ca
zestawienia.
Kolejnym krokiem jest okrelenie przedziaów czasowych wyraonych
w dniach, wedug których bd klasyfikowane nalenoci. W naszym przypadku
bd to nalenoci biece oraz przeterminowane w przedziaach: 1 – 14, 15 – 30,
31 – 45, 46 – 60, 61 – 90, 91 – 180 i powyej 180 dni. W zestawieniu budujemy
dodatkow tablic z przedziaami, jak na rysunku 7.3.
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Rysunek 7.2. Formua wyliczajca liczb dni przeterminowania kadego z dokumentów

Rysunek 7.3. Tablica z przedziaami

Tablica skada si z dwóch kolumn. W pierwszej wstawiona jest dolna granica
danego zakresu, a w drugiej — opis zakresu. Dla przedziau o nazwie biece
wstawiona jest bardzo dua liczba ujemna, eby kada liczba dni poniej 0 uznawana bya za naleno biec. Do naszego zbioru danych dla wiekowania
nalenoci dodajemy kolejn kolumn o nazwie przedziay (rysunek 7.4).
W nowo dodanej kolumnie dla kadego z dokumentów zostanie okrelony przedzia na podstawie wyliczonej liczby dni. To zadanie zostanie wykonane przy
uyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

Rysunek 7.4. Dodanie kolumny przedziay
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7.3. FUNKCJA WYSZUKAJ.PIONOWO
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO suy do wyszukiwania i dopasowywania do siebie
danych znajdujcych si w dwóch osobnych tabelach. Idealnie nada si do
naszego zadania, czyli przyporzdkowania kademu z dokumentów na podstawie wartoci w dniach odpowiedniego przedziau wiekowania.
Skadnia funkcji to:
= WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_warto;tablica;nr_kolumny;kolumna)

Argumenty funkcji to:
x szukana_warto — warto (lub odwoanie), która ma zosta odszukana
w pierwszej kolumnie tablicy. Krótko mówic, ten argument okrela, czego
szukamy.
x tablica — wskazuje, gdzie szukamy interesujcych nas danych. W pierwszej
kolumnie tabeli musz znajdowa si wartoci, po których wyszukujemy,
czyli takie same jak w argumencie szukana_warto.
x nr_kolumny — numer kolumny, z której ma zosta zwrócona warto z tabeli
przeszukiwanej.
x kolumna — warto logiczna (0 lub 1), która okrela, czy funkcja ma znale 
dopasowanie dokadne (0), czy przyblione (1).
W kolumnie przedziay dla pierwszej faktury wstawiamy nasz funkcj, przechodzc na wstk Formuy/Biblioteka funkcji/Wyszuk.i odwo./WYSZUKAJ.
PIONOWO (rysunek 7.5).
Nastpnie poszczególne argumenty funkcji wypeniamy tak jak na rysunku 7.6.
1. Argument Szukana_warto — wskazujemy liczb dni dla pierwszego dokumentu.
2. Argument Tabela_tablica — wskazujemy nasz tabel z przedziaami. Naley
zablokowa jej adres, aby nie zmieniaa si ona przy kopiowaniu formuy
na reszt pozycji.
3. Argument Nr_indeksu_kolumny — wpisujemy cyfr 2, czyli dla danych
w dniach pobierzemy dan nazw przedziau.
4. Argument Przeszukiwany_zakres — podajemy 1 (warto logiczn PRAWDA), tak aby w przypadku nieznalezienia dokadnej szukanej wartoci
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Rysunek 7.5. Lokalizacja funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Rysunek 7.6. Argumenty funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

zwróci nam przybliony wynik z tabeli z przedziaami. Jeeli podalibymy 0
(warto logiczn FASZ), funkcja dla nieznalezionych wartoci zwróciaby
bd #N/D.
Wynikiem dziaania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO dla pierwszej liczby dni równej 386 (komórka F2) bdzie przedzia o nazwie przeterminowane powyej 180
(rysunek 7.7). Funkcj kopiujemy do ko ca naszego zestawienia.
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Rysunek 7.7. Wynik dziaania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

W ten oto sposób otrzymalimy ko cowe zestawienie faktur wraz z niezbdnymi informacjami do stworzenia zestawienia wiekowania nalenoci
(rysunek 7.8).

Rysunek 7.8. Kocowe zestawienie do wiekowania nalenoci
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7.4. WIEKOWANIE PRZY UYCIU
TABELI PRZESTAWNEJ
Najszybszym sposobem stworzenia zestawienia wiekowania z otrzymanego
zbioru danych dotyczcych nalenoci bdzie uycie tabeli przestawnej. Struktura tabeli przestawnej wyglda nastpujco (rysunek 7.9):
1. Etykiety kolumn — pole przedziay.
2. Etykiety wierszy — pole kontrahent.
3. Wartoci — pole kwota (format liczbowy z separatorem tysica, bez miejsc
po przecinku).

Rysunek 7.9. Struktura tabeli przestawnej

Po tych wszystkich operacjach nasz analityk otrzyma zestawienie wiekowania nalenoci wedug kontrahentów w podziale na okrelone przedziay,
które moe dowolnie zmienia (rysunek 7.10). Dodatkowo widniej w zestawieniu sumy kwot zalegych nalenoci wedug kontrahentów (suma wiersza)
i wedug przedziaów (suma kolumny).
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Rysunek 7.10. Gotowe zestawienie wiekowania nalenoci

Jeeli chcemy wiedzie, jakie dokumenty skadaj si na dan kwot, wystarczy j dwukrotnie klikn i w nowym arkuszu zostan wyfiltrowane wszystkie
dokumenty skadajce si na ni (rysunek 7.11).

Rysunek 7.11. Pozycje wybranej kwoty

Drugim rozwizaniem na pokazanie dokumentów skadowych kwot jest
dodanie do obszaru Etykiety wierszy tabeli przestawnej pola faktura. Dziki
temu otrzymamy zestawienie bardziej szczegóowe w podziale nalenoci wedug
kontrahenta/faktury w poszczególnych przedziaach. Do kadej pozycji kontrahenta zostanie dodana podsuma (rysunek 7.12).
Po pobraniu nowych danych zadaniem naszego analityka bdzie jedynie
wklejenie nowego zestawu faktur, zmiana daty, na któr ma zosta wykonane
wiekowanie, sprawdzenie, czy funkcje w kolumnach przedziay i liczba dni
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Rysunek 7.12. Dodanie pola faktura do Etykiety wierszy

obejmuj cay zestaw danych, oraz odwieenie tabeli przestawnej. W taki sam
sposób analityk moe wykona wiekowanie zobowiza . Jak wida, stworzone
narzdzie moe suy do wiekowania zarówno nalenoci, jak i zobowiza .
Jest elastyczne, poniewa umoliwia zmian przedziaów oraz daty wiekowania.
Co najwaniejsze, zaoszczdza te duo czasu uytkownikowi i usprawnia jego
prac. Taki raport jest równie przejrzysty dla osoby czytajcej go i zawiera
wszelkie potrzebne informacje na temat nalenoci od poszczególnych kontrahentów z poziomem szczegóowoci do dokumentu.
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