
Vebinārs: L.Kelmere "Inventarizācijas veikšana un dokumentēšana"                              3. pielikums

Nosukums:

Reģistrācijas Nr. 

Juridiskā adrese:

Nr.

Pamatojoties uz rīkojumu Nr. veikta inventarizācija uz

Inventarizācijas sākšanas datums Inventarizācijas pabeigšanas datums Inventarizācijā konstatēts:

apstiprinātais 

parāds

neapstiprinātais 

parāds*

91 - 180 

dienas

181 -270 

dienas

271 - 365 

dienas

> par 365 

dienām

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

2311x -1.00 -1.00 0.00

2311x 37.22 37.22 0.00

2311x 228.14 228.14 0.00

2311x 0.00 0.00 0.00

2311x 515.40 515.40 0.00

Kopā 779.76 779.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* neapstiprinātais parāds - pretējā puse nav atbildējusi uz salīdzināšanās aktu vai apstiprinājusi summu veicot maksājumu līdz inventarizācijas pabeigšanai

Inventarizācijas rezultāts:

183 pircēji un pasūtītāji ir atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas aktiem un apstiprinājuši savstarpējo saistību summas 740944.83 EUR apmērā.

36 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas aktiem, bet summas pilnībā vai daļēji ir apstiprinājuši veicos maksātjumus  107169.41 EUR apmērā.

5 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanas aktiem un līdz inventarizācijas pabeigšanai nav veikuši maksājumu, -714.60 EUR apmērā

25 pircēji un pasūtītāji nav atbildējuši uz izsūtītajiem salīdzināšanās aktiem, prasību summa ir 0.00 EUR

Ņemot vērā, ka inventarizācijas laikā nav konstatēts, ka kāds no pircējiem un pasūtītājiem apstrīdētu parāda esamību, uzskatāms, ka dati ir pārbaudīti un salīdzināti.

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:           

Šajā sarakstā norādītos datus un saskaitījumus pārbaudīja:

Bilances 

konta 

numurs

Debitora nosaukums

Inventarizācijas saraksts norēķiniem ar debitoriem

Rīgā

Debitors C Saņemta 228.14 EUR samaksa līdz 28.01.2021.

Piezīmes

Debitors A
Akts par savstarpējo norēķinu salīdz.

Jāpārgrāmato uz 5xxxx

Debitors B Akts par savstarpējo norēķinu salīdz.

Saskaņā ar 

grāmatvedības 

datiem / dati 

norādīti aktā 

par savstarpējo 

norēķinu 

salīdzināšanu

Saskaņā ar debitora sniegto 

informāciju

Parādam 

iestājies 

noilgums 

(izvēlēties 

kādu no 

piedāvātajiem 

variantiem, 

MK not. 87. 

187.p.)

17.02.2021.

2.

Atzīstams par 

šaubīgu (nedrošu) 

debitoru 

(izvēlēties kādu 

no piedāvātajiem 

variantiem, MK 

not. 87. 188.p.)

Prasības kuru temiņš ir kavēts vairāk kā 

90 dienas (norādīt prasījuma summu 

attiecīgajā kavēto dienu periodā), MK 

not. 87. 189.p.

Debitors Y Saņemta 515.40 EUR samaksa līdz 04.01.2021.
Debitors X Akts par savstarpējo norēķinu salīdz.

1/1


