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Pirmā lekcija.

Priekšvārds.

Katra cilvēka mērķis ir dzīvot, pēc iespējas labāk dzīvot.

Bet dzīvot mēs varam tikai tad, ja varam sagādāt ienākumus

mūsu vajadzību apmierināšanai: ja varam nopirkt sev barību,

samaksāt par dzīvokli, ja varam iegādāt sev drēbes un t.t. Vieni,

to ir lielākais vairums, sagādā sev ienākumus strādādami par

noteiktu alga kā strādnieki, kā ierēdņi valsts un privātos uzņē-

mumos. Otri gūst ienākumus peļņas veidā no dažādiem uzņē-

mumiem: zemkopības, tirdzniecības, rūpniecības, amatniecības

un c. Pie tam katra interesēs ir, lai jel peļņa būtu lielāka, lai

atliktu no uzņēmuma vairāk. Bet to mēs labi zinām, kā iegūt

peļņu no uzņēmumiem nav vis tik vienkārša lieta, kā saņemt

noteiktu mēneša algu. Zemkopim, piemēram, jāapsver, kas viņam

izdevīgāki: sēt rudzus, vai auzas, vai kartupeļus, vai nodarboties

ar lopkopību: tirgotājam jāzin, kura prece atmet vairāk peļņas;

rūpniekam — kādus priekšmetus labāk ražot; tas pats jāzin kat-

ram amatniekam. Ar vienu vārdu sakot, lai gūtu pēc iespējas
lielāku peļņu katram uzņēmējam vajag pilnīgu pārskatu pa savu

uzņēmumu. To viņš var dabūt tikai tad, ja viņš ved savā uz-

ņēmumā grāmatas. Grāmatvedība ir tas pamats, uz kura

balstās katra viena uzņēmēja labklājība, vienalga vai uzņē-

mums tam būtu liels vai mazs. Mazā uzņēmumā grāmatvedība

būs vienkārša: visus ierakstījumus varēs izdarīt pusstundas laikā,

bet ta ir nepieciešama; lielā uzņēmumā ta būs komplicēta: tās

veikšanai būs jāalgo viens, divi, pat desmit, divdesmit speciāli

cilvēki.

Mazie uzņēmāji arvienu mēdz atrunāties: Ko mums grā-
matvedība? Mēs jau pierakstam kabatas grāmatiņā. — Tur jau

guļ tas lācis aprakts, kā mēdz sacīt. Kaut ko pieraksta gan,

kaut ko atzīmē, bet vēlāk pats netiek gudrs no saviem pierak-

stījumiem. Vēlāk jālauza galva un laika paiet vairāk, kā kad

ierakstījumi būtu izdarīti atsevišķās grāmatās pēc grāmatvedības

noteikumiem.

Bet mēs grāmatvedību neprotam, dzird pastāvīgu atrunāša-

nos. To mēs labi pazīstam. Dievmžēl, šie iebildumi nav dibināti.

Grāmatvedību var iemācīties viēgli. Vajaga tikai drusku gribas
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drusku pacietības. Katru dienu pa pustundai, pa stundai pasē-
dēt—pēc četriem pieciem mēnešie lielā gudrība būs rokā.

Bet ja pašiem pacietības, trūkst pieņemat grāmatvedi uz pāris
stundām dienā. Tas atmaksāsies divkārši atmaksāsies.

Tad vēl viena lieta. Nodokļu inspektors prasa lai uzrādot

tam savu iepriekšējā gada apgrozījumu, savu peļņu. Kur jūs to

ņemsiet, ja nebūsat grāmatas veduši? Nodokļu inspektors uzliks

nodokli pēc sava ieskata, un jums nav nekādas iespējas pierā-

dīt, ka tas par lielu, ka jūsu peļa nav bijusi tāda, kā inspek-
tors aplēsis (aprēķinājis). Dažu labu reizi jus pārmaksāsit vairāk,
kā būtu samaksājuši grāmatvedim algā. Sevišķi tas svarīgi tādos

uzņēmumos, kas taisa lielu apgrozijumu, bet kur peļņas procents

mazs.

Dzīve tomēr iet savu ceļu. Nesaudzīgi tā lauž vecos aiz-

spriedumus. Ir mazie uzņēmēji jau atzīst, ka bez kārtīgas grā-
matvedības nav vairs dzīvošanas. Kas spējīgāks—pieņem pastā-

vīgu grāmatvedi, kam iespējas mazākas, pats ved grāmatas vai

pieņem grāmatvedi uz vienu, divām stundām dienā. Algo grā-
matvežus arī priekšzīmīgāki lauksaimnieki, saprātīgāki amatnieki,

grāmatvedis sēš katrā uzņēmēja kantorī, nemaz nerunājot

par valsts un pašvaldību iestādēm, kur katrā vismazākā nozarē

grāmatvedība obligatoriska. Grāmatveža darba lauks plēšas ar-

vienu plašāks; tas spiežās iekšā visdažādākos saimnieciskās dzī-

ves veidos. Vajadzība pēc grāmatvežiem kļūst arvienu lielāka. Tā-

pēc nav jābaidās, ka grāmatvežiem kādreiz pietrūktu darba. To

pierāda jau tas apstāklis vien, ka grāmatvežu bezdarbniekos

gandrīz nav. Avīžu sludinājumos, grāmatvežu vietu meklētāju

ļoti niecīgs procents; un tas pats drīz vien atrod darbu.

Grāmatvedības zināšanas prasa lēnu darbu — pārdomāšanu

uu iedziļinšanos. To nevar iemācīties kā vēsturi, ģeogrāfiju —

to vajaga saprast, pie kam pašam jāstrādā visi praktiskie uzdevu-

mi. Pirmkārt labi jāpiesavinās elementārākās zināšanas, tad tikai

var ķerties pie komplicītākājām. Nesteidzoties, mierīgā gaitā ejot

uz priekšu, grāmatvedība būs viegla un s; protama.

Visiem nav pieejamas dārgās skolas un kursi. Vienkārt,

tam vajadzīgi lieli līdzekļi, otrkārt tam vajadzīgs noteikts laiks,

un skolas jau nav katrā vietā, katrā vietā nav kursi. Daži mā-

cās no grāmatām. Nopērk vienu vai divas — pūlās svīst, lauza gal-

vas. Bet panākumi būs ļoti bēdīgi. Bez paskaidrojuminm nav iespē-
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jams grāmatvedību no grāmatām iemācīties. Papildināties —to

gan, to var, ja ir jau iepriekšējas zināšanas.

Mēs nākam klajā ar lekcijveidīgu grāmat-

vedības mācīšanās metodi. Tai ir lieli panākumi
Amerikā un Vakar - Eiropā. Tā dod iespēju katram, arī mazturī-

gam, arī darba cilvēkam iemācīties grāmatvedību un praktiskas

komerczināšanas.

Mūsu metodes īpašības: Ik pēc zināma laika

(skat. abonēšanas noteikumus) mēs izlaižam pa vienai mācības

lekcijai populārā, viegli saprotamā valodā. Skolniekam tā jāie-

mācās līdz nākošās lekcijas iznākšanai. Ja lekcijā paredzēts kāds

praktisks darbs —to nebūs mazums — tas viņam kārtīgi jāizpil-
da saskaņā ar lekcijas norādījumiem. Ja kautkas nesaprotams,
katrs skolnieks varēs pieprasīt atsevišķus paskaidrojumus (skat no-

teikumus) ar vēstuli. Šie pieprasījumi tiks izpildīti visdrīzākā laikā,.

Tādā kārtā mūsu mācības metode būs tā pati mācību pasnieg-

šana skolās, tikai ar to starpību, ka paskaidrojumi nebūs mutiski

bet rakstiski; tie neizklīdīs gaisā, bet paliks skolnieka pastāvīgā

rīcībā un zināšanā kā iespiests vārds.

Līdz ar grāmatvedības kursu mēs sniegsim nepieciešamā-

kās zināšanas par tirdzniecības praktiķu, par komercrēķināšanu,

komercijas korespondenci. Grāmatvedības kursā būs aplūkoti vis-

jaunākie un lietderīgākie paņēmieni grāmatu iekārtošanā. Mēs

dosim arī norādijumus un paskaidrojumus par kartiņu zistēmas-

lietošanu grāmatvedībā, kas pēdējā laikā ieguvūsi vispārējo at-

zinību.

Tā tad apzinādamies, ka mēs gribam sasniegt uzstādīto

mērķi, ka gribam iemācīties grāmatvedim nepieciešamas zināša-

nas, ķersimies pie darba !

Grāmatvedības veidi.

Grāmatvedību, par kuru lekcijās būs runa, sauc par dubulto

vai itāļu grāmatvedību. Par itāļu tāpēc, ka tā izgudrota Itālijā.

No turienes tā izplatījusies pār visu pasauli un ieviesusies visos

uzņēmumos, kur grāmatas tiek vestas. Šis ir vienīgais grāmat-
vedības veids, kas dod skaidru pārskatu pa uzņēmumu apgro-

zījumiem, par uzņēmumu stāvokli, par uzņēmumu peļņu vai
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zaudējumiem. Tāpēc solidos uzņēmumos lieto tikai šo grāmat-
vedības veidu. Taisnība: tagad runā arī par amerikāņu, par

angļu, franču, vācu grāmatvedību, bet šie veidi ir tā pati itāļu
dubultā grāmatvedība, tikai šādā vai tādā kārtā pārgrozīta

drusku uzlabota, piemērota vienam vai otram uzņēmumam.

Pamats visam ir viens un tas pats. Sīkāki pie šiem grāmatve-
dības veidiem pakavēsimies, kad būsim iepazinūšies ar itāļu

grāmatvedību. Kāpēc šo grāmatvedību sauc par dubulto, to mēs

redzēsim mazlietiņ vēlāk.

Grāmatvedību sadala ari pēc uzņēmuma veidiem. Tā ir:

tirdzniecības, rūpniecības, ir zemkopības, banku, kooperatīvu un

t. t. grāmatvedības. Katrai no tām ir sava īpatnība, bet pamatā

atkal ir tā pati itāļu dubultā grāmatvedība.

Mūsu uzdevums būs iepazīties ar itāļu grāmatvedības prin-

cipiem un likumiem. Reizē ar to mēs aplūkosim tirdzniecības

grāmatvedību, kas ir komplicētākā no visiem grāmatvedības vei-

diem. Zināmā mērā tanī ietilpst arī pārējie grāmatvedības veidi.

Bet arī tirdzniecības uzņēmi ir dažādi. Mēs izšķiram

slktirdzniecības, kurās atrodas ļoti dažādas preces, piemēram:
mūsu pārtikas, galantērijas veikali. Otra šķira ir lieltirdznie-

cības, kas tirgojas vairumā, kur preču veidu nav daudz, piemē-

ram: baudvielu lieltirgotavas, kas pārdod cukuru, tēju kafiju,
kakao. Nepareizi tās mēdz saukt ari par kolonialtirgotavam.

Sīktirgotavās notiek tik daudz dažādas mazas pārdošanas

operācijas, ka visas tās katru par sevi nav iespējams iegrāmatot;

turpretim lieltirgotavās, kur preces pārdod vairumā, jāiegrāmato
katrs atsevišķs darījums. Tāpēc mēs aplūkosim grāmatvedību

lieltirgotavās. Kad būsim iepazinūšies ar to, pakavēsimies brīdi

arī pie grāmatvedības īpatnībām sīktirgotavās.

Aizrādām, ka tas, kas būs iemācījies pamatīgi vienu grā-
matvedības veidu, sapratīs dubultās grāmatvedības principus un

likumus; tas tāpēc viegli varēs orientēties citos veidos.

Bilance.

Uzsākot tirdzniecības uzņēmumā grāmatvedību, vispirms

mums jēnorobežo īpašnieks no uzņēmuma. Uzņēmums — pats

par sevi; īpašnieks — atkal pats par sevi. Uzņēmējs, varbūt,
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nav ielicis visu Īpašumu uzņēmumā: uzņēmumam, varbūt ir

vairāk īpašnieku. Tā tad uzņēmums var lēsties (rēķināties) ti-

kai ar to uzņēmēja īpašuma daļu, ko tas ielicis uzņēmumā. Pa

lielākai daļai uzņēmējs ved kopēji grāmatas visiem saviem īpa-

šumiem. Tas jāatzīst par pareizāko, bet īpašnieku tomēr nekad

nedrīkst sajaukt ar uzņēmumu.
Lai iesāktu vest grāmatas, mums vispirms jāzin, kādas

mantas uzņēmumā atrodas, kādas tam prasības, un kādi tam ir

parādi, t. i. mums jāsastāda sīks mantas prasību un parādu ap-

raksts: jāatzīmē kādas preces par kādu cenu atrodās veikalā

kāda un cik dārga ir veikala iekārta, cik veikala kasē ir naudas

kādas tam prasības, cik veikals parādā citiem tirgotājiem, cik

bankām v. t. t. Šādu sīku uzņēmuma mantības un parāda ap-

rakstu sauc par inventāra uzņemšanu. Inventārs tā tad nav

vis uzņēmumā mantība vien bet arī parādi tur klāt, pie kam kā

mantība, tā arī parādi jānovērtē naudā.

Ņemsim vienkāršu piemēru. Sastādot inventāru izrādījies

ka kasē ir Ls 5423.34 (lasait: 5423 lati 34 sant.); 2) tirgotavas

iekārta, ko sauc par kustamu īpašumu, novērtēta un 1125 la-

tiem; 3) preces veikalā atrodas par Ls 24578.15 (šinī gadījumā
neuzskaitīsim tās) 4) uzņēmumā ir citu tirgotāju vekseļi, kas ie-

pērkoties no mums preces, palikuši parādā par Ls 3400.
—.

Parādi

ir šādi: 1) Citiem tirgotājiem par iepirktajām precē — Ls 13237.38;

2) mēs esam izdevuši vekseļus fabrikantiem par iepirktajām pre-

cēm par Ls 3430.—

Stingri jāgriež vērība uz to lai nesajauktu parādus par ku-

riem nav dotas nekādas drošības, ar parādiem par kuriem izdoti

vekseļi. Vekselis ir parāda raksts, kas tirdzniecībā zināmā mērā

tiek uzskatīts tāpat kā kāds vērtspapīrs, tāpat kā nauda. Sapro-
tams tikai tad, kad vekseļa izdevējs vai galvnieki, kas parak-

stās uz vekseli, ir godīgi maksātāji. Vekseļus pērk un pārdod
biržā tāpat kā citus verstpapīrus, tos ieķīlā bankās (diskontē), at-

velkot zināmu procentu. Bet pārējie parādi balstās tikai uz ie-

rakstījumiem grāmatās, uz preču pasūtījumu vēstulēm.

Pēc šāda inventāra apraksta mums tomēr vēl nav pār-

skats par uzņēmuma īsto stāvokli: mēs vēl nezinām, kādus lī-

dzekļus ieguldījis uzņēmumā pats īpašnieks. Lai to dabūtu, mēs

sastādām uzņēmuma bilanci šādā kārtā:
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Bilance 1930. g. 1. aprilī.

Bilance nozīmē līdzsvaru. Ta sastāv no divām pusēm,

aktīva un pasīva. Aktīvs ir tās dažādās

mantības kas uzņēmumā acumirklī atrodas;

pasīvs ir uzņēmuma parādi. Tie uzrāda no

kurienes aktīvs cēlies, kā tas sastādās. No

tā tad izriet svarīgais grāmatvedības likums, ka aktīvs uz-

ņēmumā vienmēr līdzinās pasīvam, t i. uz-

ņēmumāiri tikpat daudz mantības cik parādu. Šinī gadijienā uz-

ņēmums parādā svešām personām par Ls 16667.38 un īpašniekam

par Ls 17859.11. To daļu ko uzņēmums parādā īpašniekam grā-
matvedībā sauc par kapitālu. Kapitāls parāda kādu mantības

daļu īpašnieks ieguldījis uzņēmumā. Augšējā piemērā tā ir

Ls 17859.11. Jo kapitāls lielāks, jo uzņēmums ir drošāks: īpaš-

nieks tanī ieguldījis lielus līdzēkļus. Tāds uzņēmums kurā ne-

maz nav skaidra kapitāla, kur visu pasīvu iztaisa uzņēmuma pa-

rādi svešām prersonām, skaitās par šaubīgu; bet tas vēļ var dar-

boties; tas vēl var zelt, ja īpašnieks rīkojās uzmanīgi. Bet mēdz

būt arī tādi gadījumi, ka uzņēmuma parādi svešām personām ir

lielāki par tā mantību, un par aktīvu. Tāds uzņēmums ļoti šau-

bīgs, un nav nekāds brīnums, ka tas izbeidz savu darbību ar

bankrotu.

Aktīvs. Pasīvs.

[ase Ls 5423. 34i Dažādas personas.

kustams īpašums
„

1125. Kreditori. Lsļ 13237. 38

recēs
„

24578. 15 Maksājamie vekseji

I

li! 3430.

I "-

ekseji portfelī 3400. Ķapitāls 17859. n

49Ls 34526. 49 Ls 34526.
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Bilance jāsastāda arī šādam uzņēmumam. Starpība tikai

būs tā ka kapitāls tad pāriet aktīva pusē. To nesauc tad vairs

par kapitālu, bet par deficitu. Deficits rāda, cik īpašnieks

parādā uzņēmumam; deficits ir uzņēmuma prasība no īpašnieka.

Tāpēc, lūk, tas jāliek aktīva pusē.

Mūsu piemērā pasīvā zīmējās dažādas personas. Tās ir

tās personas vai citi uzņēmumi, kam mūsu uzņēmums parādā.

Tādas personas sauc par kreditoriem. Dažas personas var

būt ari aktīvā. Tās ir personas, kas parādā mūsu uzņēmumam,

no kurām mūsu uzņēmumam ir prasības. Šīs personas grāmat-

vedībā sauc par debitoriem.

Bilances jāraksta atsevišķā bilanču grāmatā uz divām lapas

pusēm: kreisajā pusē — aktīvu, labajā pusē — pasīvu. Šādas

grāmatas var dabūt pirkt. Mūsu skolniekiem ieteicams iegādāties

ne veselas grāmatas, bet atsevišķas grāmatvedības linejuma lok-

snes. Atverot šo loksni vaļā, tanī var ierakstīt bilanci. Šikākus

paskaidrojumus par grāmatvedības līnējumu dosim vēlāk. Ja

pirmajā sākumā nav tādas pie rokas, var iztikt ar vienkāršu lī

nejētu loksni, iekārtojot tā kā parādīts mūsu piemērā, t. i. no-

velkot ar zīmuli kreisajā un labajā pusē ailes (rubrikas) latu un

santīmu ierakstīšanai.

Ja bilances aktīvs pārsniedz parādus svešām personām, t. i.

ja bilance uzrāda kapitālu, tad tādu bilanci sauc par aktīvu. Tur-

pretim ja bilance uzrāda delicitu, tad to sauc par pasīvu bilanci.

Uzņēmums tikai tad var sekmīgi darboties, ja tam aktīva bi-

lance.

Uzdevums N° 1.

Uzņemot inventāru uzņēmumā konstatēts, ka kasē ir

Ls 2345.15; veikala iekārta —Ls 1375.50; prasības no citām

personām —Ls 5672.—; citas personas mums izdevušas vek-

seļus par Ls 750.—; preces veikalā par Ls 10.731.84; mēs

esam izdevuši vekseļus citiem par Ls 3245.78; mēs esam parādā
citām personām Ls 4322.64.

Aplēst (aprēķināt) kapitālu un sastādīt uzņēmuma bilanci.

Uzdevums N° 2.

Kasē — Ls 127.13; preces veikalā par Ls 3421.35, mūsu

parādi citām personām Ls 6326.18.
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Sastādīt bilanci.

Abu uzdevumu atrisinājumi būs nākošajā burtnīcā.

Mēs runājām par vekseļiem. lepazīsimies tuvāk ar šiem

dokumentiem.— Par vekseli sauc parādrakstu, kas uzrakstīts pēc
zināmas formas uz zināma veida blanketa.

Rīgā, 25. maijā 1930. g.

Vekselis par Ls 1300.—

Trīsdesmitājā augustā tūkstots deviņi

simti trīsdesmitajā gadā apņemos samaksāt

pret,šo vekseli Rīgā Kārlim Cīrulim tūkstots

P. Strazdiņ š
trīssimti latu.

Pēteris Strazdiņš.

Galvoju: Jūlijs Krauze.

Pēc mūsu likumiem vekseli var rakstīt arī uz vienkārša

papīra. Tad vekseļa kreisajā pusē uzlipināma attiecīga zīmog-
marka 4°/oo no vekseļa summas un pār to vekseļa devējam
(šinī gadījumā Pēterim Strazdiņam) jāparaksta savs vārds. Bet

labāk vekseli rakstīt uz vekseļa zīmogpapira, ko pārdod tāpat kā

zīmogmarkas. Tad zīmogmarkas nevajag vairs uzlipināt uz vek-

seļa kreisajā pusē un vekseļa devēja paraksta tur nevajaga.

Jūliju Krauzi (šinī gadījumā) sauc par galvenieku. Ja P.

Strazdiņš nesamaksā vekseļa summu, tad var piespiest J. Krauzi

to maksāt. Kārli Cīruli sauc par vekseļa turētāju. Gadījumā,
ja Cīrulim ievajagas ātrāk naudas, viņš nevar spiest Strazdiņu
maksāt pirms termiņa. Bet viņš var vekseli pārdot citam vai kā-

dai bankai, t. i. viņš var vekseli diskontēt. Saprotams, ka tad

pilnu vekseļa summu Cīrulis nedabūs. Vekseļa pircējs atvilks

no tās tā saucamo diskonta procentu. Pārdodot vekseli vai

diskontējot to bankā K. Cīrulim jāuzraksta savs vārds vekseļa ot-

rā pusē krustām pār vekseļa papīru viena alga kurā galā. Saka:

K. Cīrulim vekselis jāžirē: vai K. Cīrulim jāuzliek uz vekseli

savs žiro. K. Cīruli tad sauc par žirantu. Vekseļa turētājs nu

būs tas, kas vekseli ieguvis.

Sīkākas ziņas par vekseļiem atrodamas vekseļu likumā, kas

izdots atsevišķā brošūrā. Katram grāmatvedim ar to jāiepazīstās.

lespiest* M. Apiņa tipogrāfijā Rīgā, Kr. Barona ielā Nt 16-18.
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Otrā lekcija.

Dubultā grāmatvedība.

Aplūkosim tagad, kāpēc mūsu grāmatvedību sauc par du-

bulto. „Dubults" ir vācu vārds, kas nejēdzīgā kārtā ieviesies grā-

matvedības terminoloģijā; tas dievmžēl nav vairs izskaužams. Lat-

viskā tulkojumā šis vārds nozīmē divkāršs: Bet ar šo termiņu tagad

saprot tādu stāvokli, ka kāds uzņēmums ved divi paralellas grā-

matas: vienas pareizas, bet tās tur slepenībā; otras nepareizas

priekš nodokļu inspektoriem, lai izbēgtu no .liela nodokļa. Gri-

bot negribot jāpieturas arī mums pie kļūmīgā svešvārda.

Katru tirdzniecisku operāciju vai darījumu ieraksta grāma-

tās stingri noteiktās vietās, ko sauc par kontiem, tādā kārtā, lai

visi vienāda veida darījumi būtu ierakstīti vienā kontā. Visas

naudas operācijas: naudas izdošanu, naudas saņemšanu, ieraksta

kases kontā; visas preču operācijas — preču kontā; vekseļu ope-

rācijas — vekseļu kontā un t. t. Bet lieta tāda, ka vienu operāciju
vien nekad nav iespējams izdarīt, vai tas būtu tirdzniecībā, rūp-
niecībā vai zemkopībā. Piemēram, nav tāda operācija, kur būtu

darīšana tikai ar naudu, tikai ar precēm, tikai ar vekseļiem. Kat-

ra veikalnieciska operācija saistīta vienā un tai pašā laikā ar di-

viem darījumiem. Piemēram, mēs pērkam preces par skaidru

naudu. Te notiek divi darījumi: 1) mēs saņemam preces, kas

ierakstāmas preču kontā, 2) mēs izdodam naudu, kas ierakstāma

kases kontā, Otrs piemērs: mēs pērkam preces uz parādu. Te

ir atkal divas operācijas: 1) jāatzīmē, ka esam saņēmuši preces

(preču konts), 2) jāatzīmē, ka esam palikuši tādam un tādam

tirgotājam parādā (dažādu personu konts — kreditori). Mēs pār-
dodam preces pret vekseli: izdodam preces (preču konts), saņe-

mam vekseli (vekseļu konts.) Piezīme: vekseļus portfelī sauc

vienkārši par vekseļiem.)

Tā tad mēs redzam, ka katra veikalnieciska operācija, kas

mums liekas vienkārša, patiesībā ir divkārša un to mēs ierak-

stam grāmatās divi reizes: divos atsevišķos kontos. Tāpēc, lūk,

musu grāmatvedību sauc par dubulto (divkāršo.)

Kā notiek ierakstīšana atsevišķos kontos?

Ņemsim naudas operācijas. Piemēram: 15. augustā kase

bija Ls 3425.75.

Tanī dienā: 1) mēs pārdevām preces par Ls 452.13; 2) sa-
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ņēmām parādu no A. Liepiņa Ls 175.50; 3) nopirkām preces par

Ls 831.04; 4) pārdevām preces par 1322.16; 5) aizmaksājām par

savu vekseli Ls 2047.32. Kāds ir kases rezultāts vakarā?

Rakstot skaitļus vienā ailē (rubrikā) vienu zem otra, mēs

drīz kļūdītos pieskaitīšanā un atskaitīšanā. Kad ir strauja kases

darbība to nemaz uzreizi nevar izdarīt. Tāpēc katru kontu dala

divās pusēs: kreisajā — ieņemts, labajā — izdots. Dienas ierak-

stījumi būtu šādi:

Piezīme: Saldo nozīmē atlikums. Tikpat labi var lietot arī

latvju vārdu: atlikums.

Grāmatvedībā kontus katru dienu nenoslēdz, kā te parā-

dīts. To dara tikai kasieris ar savu kases grāmatu.

Mēs jau redzējām, ka katra operācija sastādās no diviem

darījumiem. Tāpat arī kases kontā ierakstītajām operācijām ir

vēl otri darījumi, kas ari jāiegrāmato: jāieraksta attiecīgos kontos.

Tad tikai mums būs pārskats par veikala dienas darbību. Atvēr-

sim pārējos kontus.

eņem s. ases onts. zdots.

Atlik. no 14. VIII. Ls

Pārdotas preces par „

13425.
i

452.

75

13

Iepirktas preces pa r Lsļ

Aizmaksāts par vek.
„

831. 04

2047. 32

2497. 18Parāds no A. Liepiņa „
175 50 Saldo

„

Pārdotas preces par
„

1322. 16

375. 54 Ls 5375. 54

Ieņemts. Preču konts. :s.

epirktas preces par Ls 831. 04 Pārdotas preces par Ls

i

Pārdotas preces par „

452. 13

1322.
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Tagad nu mums veikala stāvoklis skaidrs. Mēs pārdevām

preces par Ls 452.13. Minētā summa ienāca kasē. Tāpēc to

ierakstījām kases konta ieņēmumos. Par tādu pašu summu sa-

mazinājās mums preces. To ierakstījām preču konta izdevumos.

Līdzīgas it pārējās preču un kases operācijas par Ls 831.04. Te

preces pavairojās par minēto summu, kasē nauda samazinājās.
Tādas ir arī operācijas par Lš 1322.16. Nesaprotamākas liekas

operācijas ar A. Liepiņa parādu un aizmaksāto vekseli. Tas jau
ir skaidrs, ka pirmā gadījumā nauda ienāca kasē, otrā — izgāja
no kases. Bet neskaidras ir šo operāciju otrie darījumi. Mēs

sakām gan, ka saņēmām no Liepiņa parādu, bet patiesībā saņē-

mām no viņa naudu, tāpāc viņa parāds izgājis: tas samazinājies

par Ls 175.50. vai izbeidzies pavisam. Otrā operācijā savu vek-

seli, par kuru samaksājām, mēs dabūjām atpakaļ, bet tam nav

nekādas nozīmes priekš mums. To mēs saplēsīsim un iemetī-

sim krāsnī. Tāpēc vārds «ieņemts" te nav īstajā vietā, jo patie-

sībā mūsu maksājamo vekseļu parāds samazinājies par Ls 2047.32.

Debets — kredits.

No augšējiem piemēriem mēs redzam, ka vārdus: „ieņemts"

un «izdots" var lietot kases kontam, preču kontam, bet tie nav

izdevīgi dažādu personu kontam, maksājamo vekseļu kontam un

citiem tamlīdzīgiem kontiem. Šie vārdi grāmatvedībā radītu ti-

kai pārpratumu. Tāpēc dubultā grāmatvedība šos termiņus ne-

s. u personu konts. A. Liepinš. Kredit.

Saņemts parāds no

A. Liepiņa Ls 175. 50

Debets. Masājamo vekseļu konts. Kredits.

amk. ar savu vek. Ls 2047. 32
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ieto kontu preču nosaukumiem. (To mēs sastopam gan piezīmju

grāmatiņās un vienkāršajā grāmatvedībā.) Dubultajā grāmatvedī-

bā pieņemti itāļu nosaukumi: «ieņemts" vietā — debets;

vietā —kredīts. Šie nosaukumi piemēroti visiem kontiem.

Lai šos termiņus saprastu, iegaumēsim vēlreiz, kas ir debi-

tors un kreditors. (Sk. pirmās burtnīcas 7. 1. p.) Debitors ir tas,

kas saņēmis no mums kādu vērtību, bet kreditors tas, kam mēs

esam palikuši parādā. Tā tad debitors vienmēr saņem kaut ko;

kreditors vienmēr dod kaut ko.

ledomāsimies, ka mūsu konti grāmatvedībā ir dzīvas perso-

nas, kas pie katras veikalnieciskas operācijas noslēdz savas lē-

ses (rēķinus.) Ņemsim atkal mūsu augšējos 15. augusta piemē-
rus: 1) mēs pārdevām preces par Ls 452.13. Kā izrēķinājās konti

savā starpā pie šī darījuma? lenāk nauda— kase to saņem. Tā

tad kases konts šinī gadījumā ir debitors. Tanī pašā laikā iz-

iet par to pašu summu preces. Tās dod preču konts. Tā ta

preču konts ir kreditors.

Tagad ņemsim trešo piemēru: mēs iepirkām preces par

Ls 831.04. Šinī gadījumā preču konts ir debitors: tas saņem

preces par Ls 831.04, bet kases konts kreditors: tas izdod naudu

Ls 831.04. No tā mēs redzam, ka konti mēdz būt te debitori, te

kreditori. Tās operācijas, kurās konts ir debitors mēs ierak-

stam konta debeta pusē, vienkārši sakot: konta debetā, (ia

bajā pusē) Tās operācijas, kurās konts ir kreditors, mēs ie-

rakstam konta kredita pusē, vienkārši sakot: konta kreditā

(kreisajā pusē.) Tā tad debets ir ņēmējs (parādnieks); kredits —

devējs (aizdevējs.)

lesācējiem sevišķi jāiegaumē sekošais apstāklis. Mūsu pir-

majā 16. augusta operācijā mēs pārdevām preces par Ls 452.13.

Tas ir skaidrs kā naudu saņēma kase. Tāpēc minētā summa ie-

rakstāma kases konta debetā. Bet bieži vien iesācēji pārprot;

tie iedomājās, ka naudu devis preču pircējs. Tāpat tie var iedo-

māties, ka preces saņēmis pircējs. No šī pārpratuma nopietni

jābrīdina. Ar pircējiem, kas preces pērk par skaidru naudu grā-
matvedībai nav nekādas daļas. Preces var pirkt Kalniņš, Leji-

ņa, Lazdiņš, Ozoliņi — grāmatvedībā viņu vārdus neatzīmē; tā

neprasa, kas preces pircis. Tai svarīga tikai ienākušā nauda un
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izgājušās preces. Nauda ienākusi — skaidrs, ka preču konts to

devis. Kases konts debitējams, preču konts kreditējams mūsu

piemērā par Ls 152. 13.

Tāpat mēs negriežam vērību uz preču pārdevējiem, ja pēr-
kam tās par skaidru naudu. Preces ienākušas — preču konts

debitējams. Tās nav vis devis pārdevējs, jo kā jau aizrādīts, mēs

negriežam vērību uz to kas preces pārdevis, bet gan uz kasi. No

kases nauda izgājusi. Tāpēc tā kreditējama.
Aina kļūst citāda, ja mēs preces pārdodam vai pērkam uz

kredita. Kases konts vairs nepiedalās operācijās. Tad gan mums

jāzin, kas preces pircis, kas pārdevis: jāzin, kas mums palicis
parādā (kad preces pārdodam uz kreditu), kaut mēs paliekam pa-

rādā (kad pērkam uz kreditu.) Kases konta vietā tagad stājas
dažādu personu konts, pie kam jāatzīmē pircēja un pārdevēja
vārdi.

Ņemsim atkal dažus piemērus.

1) Uzņēmējs iesāk veikalu, ieguldīdams tanī Ls 10.000.

2) Nopērkam par skaidru naudu veikala iekārtu par Ls 1000.

3) Nopērkam preces par Ls 7000. 4) Pārdodam preces A. Ši-

liņam pret vekseli par Ls 5300. 5) Nopērkam vēl preces par

Ls 1134.78 — šoreiz uz parādu no M. Liepnieka, Rīgā. 6) A. Ši-

liņš samaksā par savu vekseli. 7) Pārdodam preces par Ls 1234.50.

8) Noguldām uz tekošu kontu Rīgas komercbankā Ls 3000.

Izskaidrosim šīs operācijas. 1) Uzņēmējs ieguldījis uzņē-

mumā Ls 10.000. Skaidrs, ka kases konts šo summu saņēmis.

Tāpēc ta jāieraksta kases konta debeta. Naudu devis uzņēmējs,
veikala īpašnieks. Atminēsimies tagad (sk. pirmās burtnīcas 6.

ļ. p. bilanci), ka īpašnieka dotos līdzekļus mēs saucām par kapi-

tālu, Tā tad rakstam, ka naudu devis nevis uzņēmējs, bet kapi-

tāla konts; jo grāmatvedība uzskata uzņēmumu- kā patstāvīgu un

to ar īpašnieku nekad nejauc. (Sk. pirmās burtnīcas 5. 1. p.) Ka-

pitāla konts tāpēc kieditējams.

2) Nopērkot par skaidru naudu veikala iekārtu, to saņem

kustāmā īpašuma konts; tas tāpēc debitējams. Kases konts dod

naudu; tas kreditējams.

3) Nopērkam preces par Ls 7000. Šī operācija mums pa-
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zistama. Pie tās neuzkavēsimies.

4) Pārdodam preces A. Šiliņam par Ls 5300. pret viņa
vekseli. Skaidrs: preces mēs atdodam, tāpēc preču konts kredi-

tējams. Kas ir debitors? Tā tā lieta, ka ne Šiliņš. Faktiski

viņš saņem gan preces, bet mums par to dod pretvērtibu (vek-

seli.) ParA. Šiliņu mums vairs nav nekādas daļas: mēs uzska-

tam, ka viņš mums parādā vairs nav. Mums ienācis vekselis.

To saņēmis vekseļu konts. Tas tāpēc debitējams.

5) Nopērkam preces uz parādu par Ls. 1134.78 no M. Liep-
kalna Rīgā. Preču konts debitējams. Kas ir kreditējams? Šoreiz

dažādu personu konts — M. Liepkalns, Rīgā, jo mēs viņam nekā-

du pretvērtību nedodam, bet paliekam tam parādā. Pagaidām
nelietosim kolektīvo dažādu pērsonu kontu, bet atklāsim katrai

personai atsevišķu kontu. Tā tad M. Liepkalna konts — Rīgā

kreditējams.

6) A. Šiliņš samaksā par savu vekseli Ls 5300. Kases

konts debitējams. Kreditējams ne A. Šiliņa konts, jo viņš mums

nemaz parādā nav, bet vekseļu konts: vekseli tas atdod par sa-

ņemto naudu Ls 5300.

7) Pārdodam preces par Ls 1234.50. (Piezīme: Kad nav

piemetināts, ka pārdots uz parādu vai pret vekseli, tad jāsaprot,
ka operācija notikusi par skaidru naudu.) Šis darījums mums

pazīstams.

8) Noguldām uz tekošu koniu Rīgas komercbankā Ls 3000.

Kases konts kreditējams. Debitējams ne Rīgas komercbanka, jo

viņa nav no mums aizņēmusies. Mēs tikai esam noguldījuši
tur naudu, bet to katrā laikā varam saņemt. Nauda ir mūsu rī-

cībā. Tāpēc noguldījumu saņems tekošais konts Rīgas komerc-

bankā.

Paskaidrojumi par noguldījumiem. Noguldījumi ir ter-

miņa un beztermiņa. Noguldot naudu uz termiņa, jānosaka

laiks līdz kuram tā noguldīta. Pirms šī laika naudu atpakaļ ne-

var dabūt. Beztermiņa noguldījumi ir divējāda veida: 1) bezter-

miņa noguldījums šaurākā vārda nozīmē. Te laiks nav jānosaka.

Bet kad naudu grib dabūt atpakaļ, tad dažas dienas iepriekš par

to jāpaziņo bankai. Cik dienas, tas atkarājās no bankas notei-

kumiem un summas lieluma. 2) Pie beztermiņa noguldījumiem

pieder arī noguldījumi uz tekošu kontu. Te noguldītājs gribē-



15

dams saņemt naudu, raksta uz banku čeku. Bankai nauda tū-

liņ jāizmaksā, tikko tai čeku uzrāda. Ceku mēs varam nodot arī

citai personai; ar čeku varam maksāt arī par precēm. Banka ne-

skatās uz to kas čeku atnes; tā pārbauda tikai, vai paraksts pa-

reizs. Ja tas ir, naudu tā izmaksā čeka uzrādītājam.

legrāmatosim augšējās operācijas. Dātuma vietā liksim

operācijas numuru.

(Tālākos iegrāmatojušus: kapitāla kontā, preču kontā, vek-

seļu kontā, kust. īpaš. kontā, privat personu kontā un tekošu

rēķ. kon tā apskatīsimnākošā lekcijā.)

Piezīme: 1) Daži grāmatveži mēdz saīsināt debetu - „deb*s ";

tāpat tin saīsina kreditu — „kredts". Bet ar to nekāds saīsinā-

jums nav panākts. Tāpēc labāk rakstīt pilnu vārdu.

2) Debetu un kreditu raksta virs biezās linijas priekš un

pēc konta nosaukuma katrā ziņa ar lielo sākuma burtu.

Uzdevums N2 1.

1, sept. veikalu atverot kasē ir Ls. 115.25. Šinī dienā vei-

kalā: 1) pārdod preces par Ls. 565.72. 2) lepērkam no jauna

preces var Ls. 621.15; 3) Pārādnieks Kalniņš samaksā parādu

par viņam agrāk izdotām precēm Ls. 125. 4) Mēs samaksājam

savu parādu Ls 300. apmērā. Kādās grāmatās (kontos) un kā

šīs operācijas ierakstāmas?

e s. ases ori s. re its.

) Saņm. no īpašn. Ls

i) Saņemta samaksa

10.000 -

5300-

1234. 50

2) Nopirkta veikala

iekārta Ls

3) Nopirktas preces „

1000. —

7000. —

3000. —

>ar A. Šiliņa vekseli Ls

') Pārdotas preces Ls |8) Noguldīts uz tek.

kontu Rīgas kom. b.
„
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Pirmās burtnīcas uzdevumu atrisinājums.

Bilance J6 1.

Piezīme: Svešu personu izdotos vekseļus, kas atrodas uzņēmu-

mā sauc par vekseļiem portfelī vai par vekseļu

portfeli. Saka uzņēmuma vekseļu portfelis ir 5000 latu liels,

t. i. uzņēmumam pieder citu personu vekseļi par 5000 latiem.

Bilance JSfe 2.

Aktīvs. Pasīvs.

. . . .
Ls 2345. 15 Maksj. vekseļi Ls

Dažādas personas:

3245. 78

5672.

Dažādas personas:

64
Debitori

... „ Kreditori
... „

4322.

Kustāms īpašums „ 1375. 50 Kapitāls ... „
13306. 07

Vekseļi portfelī „ 750.

Preces 10731. 84

Lsļ 20874. ļ 49 Ls i 20874.1 49

Aktīvs. Pasīvs.

Kase
.

Ls 127.127. 13

i

!

pažadas . personas:

Kreditori Ls 6326. 18

Preces

Dēficits

„

3421.

„
2777.

35

70

Ls 16326. j 18
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Rīgā
Izdevniecība „JAUNĀ DOMA" Rīgā Kr. Barona ielā 16-18.

Tāļrunis 3-2-3-4-0. Pastā tekošs rēķins 10462.

M. Apiņa tip.





Trešā lekcija.

Mūsu operāciju ierakstījumu turpinājums kontos.

Debets. Kapitāla konts. Kredits

Debets, Kustama īpašuma konts. Kredits.

Debets. Preču konts. Kredits.

ļll)
īpašnieks iegui-

'

ļdījis uzņēmumā Ls 10.000

i

2) Nopirkta veikala

iekārta
.
.

.
Ls 1000.

3) Nopirktas pre- 4) Pārdotas
preces

ces par .
. .

Ls 7000. A. Šiliņam pret
vekseli

. . .
Ls 5300.

5) Nopirktas pre- 7) Pārdotas preces
ces no A. Liepnie-
ka uz parādu

.
Ls 1134.

par ....
J 1234. 50

78
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Vekseļu konts.Debets. Kredits

Debets A. Liepnieka konts, Rīgā. Kredits.

Debets. Tekošs konts Rīgas komercbankā. Kredits

Galvenie grāmatvedības
likumi.

No augšā aprādītā izriet sekoši grāmatvedības likumi:

1) Katrs tirdzniecisks darījums, kas mums liekas vienkāršs

4) Saņemts no A.

Šiliņa vekselis par

6) Saņemta maksa

jpar A. Šiliņa vek-

pārdotām pre- sēli
. . . .

Ls 5300.

cēm
. . . .

Ls 5300.

5) Nopirktas no vi-

ļņa preces uz pa-

rādu
.

. . .
Ls 1134. 78

) Noguldīts uz te-

ošu kontu
. .

Ls 3000.
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sastāv no diviem darījumiem.

2) Tāpēc katrs tirdzniecisks darījums ierakstāms divos kon-

tos: vienam kontam debetā, otram — kreditā.

3) Attiecīgajās ailes ierakstāma tikai naudas summa, pa

kādu darījums noticis.

4) Tā kā katra darījuma naudas summu ieraksta , vienam

kontam debetā, bet otram — kreditā, tad visu kontu de-

betu kopzuma līdzinās visu kontu kreditu

kopzu m a i .

Pārbaudes bilance — mēneša bilance.

Uz pēdējā likuma dibinās tā saucamā pārbaudes

bilance, ko var uzstādīt kurā katrā dienā, lai kontrolētu pa-

reizu iegrāmatošanu, lai kurā katrā brīdī dabūtu pārskatu par vei-

kāla stāvokli.

Ja nav citas kādas vajadzības, tad grāmatvedis uzstāda šādu

pārbaudes bilanci katra mēneša pēdējā dienā.

Uzstādīsim mūsu operāciju pārbaudes bilanci.

Pārbaudes bilance tādā un tādā datuma

Apgroz u bilance! Atlik bilance

Debe 5 Kredi ts Debetu tl. Kreditu atl.

konts Ls 16.534. 50 [11000. 5.534. 50

kapitāla konts
„

10.000. 10.000.

vt'stama īpašu-

1000. 1.000.ia konts
. .

J
iI

'rečukonts
.

J 8134. 78

i

6534. 50 1600. 28

rekseļu konts
„

5300. 5300.

l Liepnieka
1134. 78onts 1134.78

'ekošs konts Rī-

3000.;as komercb.

Ls 33.969. 28 33.969. 28 11.134. 78 78
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Pārbaudes bilance sastādās no divām daļām: apgrozījumu
bilances un atlikumu bilances. Pirmajā ietilpst kontu debetu un

kreditu kopsavilkumi; otrajā — kontu debetu un kreditu atli-

kumi.

Ņemsim pirmo: kases kontu..

Apgrozījuma bilance rāda, ka zināmajā laika sprīdī kasē

ienācis pavisam Ls 16.534.50; tanī pašā laikā no kases izgājis
Ls 11.000. Tā tad atlikums Ls 5.534.50, ko uzrāda atlikuma

bilance.

Ņemsim kapitāla kontu:

Tas ir uzņēmumam devis Ls 10.000; saņēmis nav nekā. Ta

tad kreditā atlikums Ls 10.000.

No pārbaudes bilances izriet vel viens svarīgs grāmatvedī

bas likums:

Kontu debetu atlikumu kopzuma līdzi-

nās kontu kreditu atlikumu kopzuma i.

Kontu atlikumu bilance ir tā pati mēneša bilance. Debetu

atlikumi ir aktivs; kreditu atlikumi — pasivs. Un te nu piepil-
dās mūsu agrākais likums, ka aktīvs vienmēr līdzinās pasīvam.

Atlikumu bilance mums rāda uzņēmuma stāvokli bilances

uzstādīšanas brīdī. Mūsu piemērā mēs redzam aktīvā: skaidras

naudas Ls 5.534.50; kustams īpašums Ls 1000; preces par

Ls 1600.28 un noguldījums uz tekošu kontu Ls 7000. Pasīvās

kapitāls Ls 10.000. un parāds A. Liepniekam Ls 1134.78.

Lieliem uzņēmumiem (bankām, akciju sabiedrībām) mē-

neša bilances jāpublicē Finanču ministrijas žurnālā «Ekonomists"-

Dažas naudas iestādes tos publicē arī citos žurnālos, avizēs, ka-

lendros.

Paņemiet kādu izplatītāku kalendāru, tur jūs katrā ziņā at:

radīsit kādu mēneša bilanci. (Par gada vai noslēguma bilanci

būs runa tālāk.)

Apgrozījumu bilanci uzņēmumi retumis publicē (iespiež iz-

devumos). Pa lielākai daļai — tikai atlikumu bilanci saīsinātā

veidā.

Mūsu operāciju mēneša bilance bus šada:



Bilance tādā un tadā dātumā.

lespiež arī pirmāk aktīvu; tad pasīvu. Tīri vienalga, kā bi-

lances publicēšanu izdara.

Uzdevums N« 4.

1) Uzsākot veikalu īpašnieks iemaksā skaidrā naudā

Ls 3540. 2) īpašnieks dod uzņēmumam A. Tauriņa vekseli par

Ls 3.42.50; 3): Nopērkam preces par Ls 1873.20; 4) M. Vil-

sons nopērk no mums preces uz parādu par 230 latiem; 5) No-

pērkam preces no R. Strausa par Ls 872.35 pret mūsu vekseli;

6) A. Tauriņš samaksā mums par savu vekseli Ls 342.50; 7) le-

maksājām Rīgas diskontbankā uz tekošu kontu Ls 500; 8) M.

Vilsons samaksā mums daļu sava parāda —Ls 100. 9) Pārdo-

dam preces par Ls 735.75.

legrāmatot minētas operācijas attiecīgos kontos. Sastādīt

pārbaudes bilanci. Sastādīt mēneša bilanci.

Grāmatas.

Līdz šim mēs ierakstījām nedaudzās operācijas atsevišķās

lapiņās, kuras paši salīnejām attiecīgās ailēs. īstā grāmatvedībā
tā nevar rīkoties. Tur visas operācijas jāieraksta noteiktās grā-

matās, kas pērkamas jau gatavas ar vajadzīgo daļu iedalījumu.

Aktīvs. Pasīvs.

Kase . . .
Ls 5.534. 50 Kapitāls . . .

'Ls 10.000.

Kustams īpašums1 »
1.000. Dažādas personas

78Preces
. . .

Ls 1.600. Kreditori
. . . „

28 1134.

Tekoši konti .
.

Ls 3000.

Lsļ 11.134.1 78 Ls 11.134. 78
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Tās ir tā saucamās kantora grāmatas ar īpatnējo kantora grā-

matu iekārtu vai linējumiem.
Grāmatvedībā izšķir pamata gāmatas, kurās ie-

raksta visas operācijas un palīggrāmatas, kurās ieraksta

tikai daļu operāciju. Piemēram: kases grāmata, kur ieraksta nau-

das operācijas: ieņēmumos, izdevumos; preču grāmata, kur ie-

raksta preču iēpirkumus, preču pārdevumus un t. t.

Dubultajā grāmatvedībā ir divas pamata grāmatas: ž urn āls

un virsgrāmata. Žurnālā ieraksta visas operācijas
chronol o ģi s kā kārtā, t. i. vienu pēc otras, tūliņ, kad tās

notikušās. Virsgrāmatā operācijas ieraksta zistēmatiskā

kārtā, t. i. sakopo atsevišķos kontos.

Ka žurnālam, ta virsgrāmatai ir viens un tas pats kontoru

grāmatu linējums. Tas ir sāds katrā lapas pusē:

Pavisam 7 ailes.

(Šāda iinejuma loksnes var dabūt pirkt. Tās būs jāiegādā-

jās arī mūsu skolēniem. Prasīt vienkārši: kantora papīru.)

Starpība tā, ka žurnālā ierakstījumus izdara vienā lapas
pusē, tā kā grāmatas lapas puse ir arī žurnāla lapas puse. Bet

virsgrāmatā ierakstījumus izdara uzreizi divās lapas pusēs. Di-

vas grāmatas lapas puses tā tad ir viena virsgrāmatas lapas pu-

se, ko sauc par „folio".

Sākot ierakstījumus, lapas puses kārtīgi sanummurējamas, un

pēdējā lapas pusē jāuzraksta, cik lapas pušu ir žurnālā, cik virs-

grāmatā. Žurnālā numurē katru lapas pusi atsevišķi — vienu

pēc otras. Virsgrāmatā — divas grāmatas lapas puses ar vienu

un to pašu numuru. Virsgrāmātu tāpēc nevarfsākt no pirmās,
lapas puses, bet vienu lapu pašķirot.

1

t

2 3

I

4

I

5

ļ

I!

6 7
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Uzraksti pēdējā lapas pusē:
1) Šinī žurnālā ir trīs simti piecdesmit (350) numurētas

lapas puses.
Grāmatvedis (paraksts.)

2) Šinī virsgrāmatā ir divi simti septiņdesmit (270) folio

lapas puses.
Grāmatvedis (paraksts)

Tas jādara tāpēc, lai nevienu hpu nevarētu izplēst.

Žurnāls.

Ņemsim atkal piemērus un parādīsim, ka operācijas ierak-

stāmas žurnālā.

1) 1928. g. 4. marta nopērkam 100 kg. (kilogramu) cukura

a (par) Ls—.4o =Ls 40. —

Pirms ierakstam šo operāciju žurnālā, mums jānoskaidro,
kādi konti te piedalās; kurš no tiem ir debitors, kurš kreditors.

Cukurs mums ienāk, tā tad cukura konts (sākumā lietosim

katrai precei savu kontu) ir debitors. Nauda iziet, tā tad kases

konts kreditors. Atminēsimies atkal, ka debitors vienmēr paliek
kreditoram parādā. Šinī gadījumā preču konts parādā kases

kontam.

Tagad varam stāties pie ierakstījuma. lerakstījumi žurnālā

izdarāmi pēc stingri noteiktas formas. Šādu ierakstījūmu tad

sauc par žurnāla pantu.

Marts 1928. g.

— 4

70 Cukura konts

Kases kontam

Nopirkti 100 kg cu-

kura ā Ls — .40 Ls 40
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Vispirms katrā žurnāla lapas pusē virs biezās sarkanās Svīt-

ras (linijas) jāuzraksta gads un mēnesis. Tad tūliņ raksta žur-

nāla pantus, liekot virs panta atsevišķā linijā — datumu, pantā

kreisajā pusē tā numuru pēc kārtas. Šie numuri sākas ar pir-

mo, ierakstot pirmo operāciju un visu cauru gadu [tekoši iet uz:

priekšu līdz gada beigām.
Tad raksta panta virsrakstu pastrīpojot

to. Panta virsraksts sastāv no konta, kas ir debitors, zem tā

raksta konta kreditoru. Virsraksts jālasa šādi: konts pa

rādā Kases kontam. Tikai vārdu „parādā" neraksta. Tas ja
piedomā klāt

lepriekšējās lekcijas uzdevuma Nr. 3 atrisinājums.

(Otrās burtnīcas uzdevuma N° 1 vietā vajadzēja būt Ns 3.)
1. zept. veikalu atverot kasē ir Ls 415.25 — nav operācija.

lerakstam to šādi kases konta debetā:

Atlikums no 31. augusta Ls 415.25.

Operācijas:

1) Kases k. — debets; Preču k. — kredits.

2) Preču k. — debets; Kases k. — kredits.

3) Kases k. — debets; Dažādu personu k. (Kalniņš)—kredits.
4) Dažādu personu;k. — debets; Kases k. — kredits.
Skolēniem šīs/operācijas jāieraksta kontos.







Grāmatvedības
un

komerczinību

lekcijas
pašmācībai

Amerikāņu dzīva metode.

4

Rīga
Izdevniecība ~JAUNĀ-

D

OMA»rßīgā Kr7barona ielā 16-18.

Tāļrunis 3-2-3-4-0.
,

Pastā tekošs rēķins 10462.

M. Apiņa tip.





Ceturtā lekcija.

Kontu nosaukumi rakstāmi obiigātoriski ar lielo burtu. Vir-

sējā konta nosaukumu raksta drusku nostāk no vertikālās svītras,

apakšējā konta nosaukumu — tūliņ aiz tās.

Zem panta virsraksta nāk teksts, kas satur īsu, bet sa-

protamu operācijas aprakstu. Teksts paskaidro, kāpēc pirmais
konts palicis parādā otrajam kontam.

Pēdīgi nāk panta summa, ko ierakstam otrajā naudas ailē.

Ko raksta pirmajā, redzēsim vēlāk.

(Piezīme: Platā 4. un 6. ar šauro 5. un 7. aili kopā ir vie-

na naudas aile: platajā raksta latus, šaurajā santimus. Kad nav

latu, to vietā liek Svītriņu, kad nav santimu, to vietā arī liek

švītriņu. Aiz latiem grāmatvedībā lieto punktu, ne komatu.)

No augšā aprādītā mēs redzam, ka žurnāla pantam ir seko-

šas daļas:

1) dātums, 2) numurs, 3) virsraksts, 4) teksts, 5) summa.

lerakstījumi jāizdara glīti (kaligrafiski.) Nekādā ziņā ne-

drīkst būt kasījumu. Ja gadās kļūda, tā jāizlabo pārstrīpojot ar

sarkanu tinti nepareizo un uzrakstot virsū ar to pašu sarkano

tinti pareizo. Apakšā jāatzīmē: «Izlabotajam ar sarkano tinti

ticēt*.

Grāmatvedis (paraksts.)

Kā jau aizrādīts, panta virsrakstu vajag pastrīpot. Var iz-

tikt arī bez svītrošanas, bet tad virsraksts jāuzraksta stipri lielā-

kiem burtiem kā teksts. Kas nu kuram ir vieglāk, vai virsrakstu

pašvītrot, vai uzrakstīt kaligrafiski lieliem burtiem? Liekas, vieg-
lāk pašvitrot.

Pašvītrošanai jāiegādājas tērauda linejāls, kas netraipa pa-

pīru.

2) piemērs:
17. augustā 1929. g. pārdodam 50 kg. tējas ā Ls 20. —

un 120 kg. kafijas ā Ls 10. — = Ls 2200. —

Šinī gadījumā ir debitors viens — Kases konts, bet kredi-

tori divi — Tējas konts un Kafijas konts.

Tāpēc ierakstijums būs drusku savādāks:
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Augusts 1929. g.

Ka jau sacīts debitors te viens — Kases konts, Tas ir pa-

rādā dažādiem kontiem. (Dažādos kontus neraksta ar lielo burtu.

Tad rakstam vispārējo tekstu. Šinī gadijienā: «Nopērkam

par skaidru naudu". Tad nāk paskaidrojums, kādiem kontiem

īsti Kases konts parādā: 1) Tējas kontam. Zem tā nāk teksts,

kas paskaidro, par ko Kases konts parādā šim kontam. 2) Kafijas
kontam. Zem tā teksts, kas paskaidro, par ko Kaseš konts pa-

rādā tam. Te nu mēs redzam. Ka tās summas, par kurām Ka-

ses konts parādā katrām apakšā minētām, raksta pirmajā naudas

ailē, bet kopējo summu par kuru Kases konts paliek parādā —

otrajā naudas ailē. Zem abām atsevišķajām summām pārvelk

svītru un kopzumu liek tanī pašā līnija, kurā stāv pēdējā summa,

bet ne zemāk.

3) piemērs.

1929. g. 15. decembrī, pārdodam M. Zāmelim, Rīgā 400 kg.

kakao ā Ls 2.20. 300 latu viņš samaksā skaidrā naudā, par pā-

rējo summu Ls 580. tas paliek mums-parādā.

Šinī gadījumā ir divi debitori: Kases konts un M. Zāmeļa

— 17 —

203. Kases konts

dažādiem kontiem

Pārdodam par skaidru

naudu

Tējas kontam

50 kg. tējas ā Ls 20. Ls 1000.

Kafijas kontam

1200.120 kg. kafij. ā Ls 10.
„ 2200.
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konts; kreditors tikai viens: Kakao konts.

lerakstijums žurnālā būs šāds:

Decembris 1929. g

„Dažādos kontos" atkal nevajadzētu rakstīt ar lielo burtu,
bet tā ka ar tiem sākas ierakstījums, tad tas šinī gadījumā jādara.

Aiz kakao konta nāk vispārējaisHeksts, kas paskaidro par
ko dažādi konti tam parādā. Lejāk minam abus kontus, kas Ka-

kao kontam paliek parādā. Zem katra — attiecīgais teksts.

Vēlreiz skolēnu ievērībai: M. Zāmelis gan pirka no mums

kakao par 880 latiem, bet viņa kontā mēs ierakstam tikai 580 la-

tu, jo 300 latu viņš samaksājis. Tāpēc mums turpmāk darīšana

tikai ar viņa parādu 580 latu apmērā.

Tādus pantus, kur ir viens debitors -un viens kreditors,

sauc par vienkārši c m pantiem, bet tādus, kur ir

— 15 —

315 Dažādi konti

Kakao kontam

Pārdodam M. Zamelim

Rīgā 400 kg. kakao

ā Ls 2.20.

Kases konts

Saņēmām no M. Za-i

meļa skaidra naudaLs 300.

M. Zameļa konts

Rīgā

_

Pārējo summu viņš pa-

liek parada . . .

J 580. 880.
(
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viens debitors un divi vai vairāk kreditori, un ir divi vai vairāk

debitori un viens kreditors, sauc par saliktiem pantiem

Uzdevums JSfe 5.

1930. g.

f-5. janvāri A. Ziemelis atver jaunu veikalu, ielikdams tanī

skaidrā naudā Ls 8000.—

16. janv. Nopērkam 200 kg. cukura āLs —.38 un 150 kg.

kafijas ā Ls 8.35

17. janv. Samaksājām L. Bērziņam par veikala iekārtu

Ls 550.

18. janv. Pārdodam N. Laurim 50 kg. cukura ā Ls —45

par skaidru naudu un 100 kg. cukura ā Ls — 48 pret viņa vek-

seli.

19. jan. Pārdodam T. Balodim uz parādu 75 kg. kafijas ā

Ls 10.50

legādāties loksni kantora papīra un sastādīt par augšējām

operācijām žurnāla pantus.

(Atrisinājums būs 5. burtnīcā.)

Saliktos pantus var ierakstīt ar diviem vai vairāk vienkār-

šiem pantiem.

1929. g. 17. augusta operāciju tad ierakstīsim šādi:

— 17 —

203. Kases konts

Tējas kontam

Pārdoti 50 kg. tējas ā Ls 20. — Ls 1000. —

— 17 —

204. Kases konts

Kafijas kontam

Pārdoti 120 kg. kafijas āLs 10.— Ls 1200.—
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1929. g. 15. decembra operāciju ierakstīsim šādi:

— 15 —

315. M. Zāmeļa konts Rīgā

Kakao kontam

Pārdoti/viņam uz parādu 400 kg. kakao āLs 2.20 Ls 880.-—

— 15 —

316. Kases konts

M. Zāmeļa kontam Rīgā

M.Zāmelis samaksā mums daļu parāda Ls 300. —

Šinī gadijienā pirmāk ierakstam, ka M. Zāmelis palicis
mums parādā visu summu 880 latu, bet tūliņ rakstam, ka viņš

mums 300 latu samaksājis. Rezultātā iznāk tas pats, kas salik-

tājā pantā. Bet tā ka ierakstījumus žurnālā izdara no (lēsēm)

rēķiniem vai orderiem (par tiem vēlāk), tad žurnāla pantā ierak-

stāmas visas operācijas vienā pantā, kas lēsē zīmējas. Ja salik-

tais pants iznāk pārāk komplicēts, tad gan labāk to sadalīt vien-

kāršos pantos.

Jāaizrāda arī uz to, ka žurnālā nedrīkst atstāt nevienas tuk-

šas linijas. Izņēmums var būt tikai pēdējā līnijā. Panta dā-

tumu vienu pašu nekad neatstāj pierakstītajā lapas pusē. Bet

kad pierakstītajā lapas pusē paliek divas linijas, tās tukšas ne-

atstāj. Virsējā tad raksta panta dātūmu, bet panta virsrakstu

šķir: debitora kontu raksta tūliņ zem dātuma; kreditora kontu

jaunajā lapas pusē.

Kad žurnāla lapas puse pierakstīta, jāizdara pārnesums.

Pēdējā linijā — apmēram vidū tad raksta: «Pārnesums", saskaita

visu pantu summas un ieraksta attiēclgājā ailē pretim pārnesu-

mam. Jaunajā lapas pusē pirmajā linijā apmēram vidū raksta

tāpat: «Pārnesums" un attiecīgajā ailē naudaskopzumu, to pašu,

kas palika piepildītajā lapas pusē. Tādā kārtā žurnāla lapas

pušu pēdējo un pirmo liniju vienmēr aizņem pārnesumi.

Sākot ar pirmo ierakstljumu līdz gada beigām operāciju
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summas skaita kopa. Gada beigās žurnāla operāciju kopzuma

parāda, kāds apgrozījums uzņēmumā bijis.
Ja iznāk dalīt salikto pantu, tad jāpārnes arī tās summas

kas ierakstītas pirmajā naudas ailē.

Piemēram: (Ņemsim 1929. g. 17. augusta operāciju.)

Augusts 1929. g

Virsējā pārnesuma summa un divas apakšējās pantu sum-

mas ņemtas kautkādas, lai parādītu kā izdarāms pārnesums.

Jaunajā lapas pusē:

Augusts 1929. g.

Pārnesums Ls 34.562. 17
■

10.021.(Agrāko pantu ie-

rakstījumi):
„

14

82. 20

— 17 —

203. Kases konts

ļdažadiem kontiem

[Pārdodam preces par

skaidru naudu

Tējas kontam

50 kg. tējas ā Ls 20. 1000.

Pārnesums Ls 1000. 44.665 51

Pārnesums Ls 1000. 44.665. 51

Kafijas kontam

120. kg. kafijas ā

Ls 10.
. .

. 1200. 2200.
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Tās summas, kas pirmajā ailē agrāk rakstītas un zem ku-

rām jau pavilkta svītra, tās pārnesot uz otru lapas pusi vairs ne-

skaita kopā pirmajā ailē, jo šo summu kopzuma jau ierakstīta

pēdējā ailē. Pēdējā ailē turpretim zem summām nekad nevelk

švltru. To dara tikai pie pārnešanas.

Uzdevuma Nr. 4 atrisinājums.

1) Operācija: Kases konts debetā; Kapitāla konts — kre-

dītā.

2) „ Vekseļu konts — debetā; Kapitāla konts —

kreditā.

3) „
Preču konts —debetā; kases konts — kreditā.

4) „
M. Vilsona konts — debetā; Preču konts —

kreditā.

5)
„

Preču konts — debetā; Maksājamo vekseļu

konta — kreditā.

6) „
Kases konts — debetā; Vekseļu konts — kre-

ditā.

7) „
Tekošs konts Rīgas disk. bankā — debetā;

kases konts — kreditā,

8)
„

Kases konts — debetā; M. Vilsona konts ■—

kreditā.

9)
„

Kases konts — debetā; Preču konts — kreditā.

Kad skolēni pārbaudījuši ierakstījumus un izlabojuši kļū-

īs, tiem jāsastāda pārbaudes bilance, lai pārliecinātos, kā ie-

āmatoiami patiešām pareizi, paturot atmiņā 3. burtnīcā minē-

s grāmatvedības likumus.

Piezīme: Griežam atkal skolēnu uzmanību uz 6. operāciju:

Tauriņš samaksā mums par savu vekseli Ls 342.50. Tas ir

aidrs, ka kases konts debitējams: tas saņem naudu. Tā kā

Tauriņš naudu devis, tad var izlikties, ka kreditējams A.

mriņa konts. No šādām kļūdām lūdz izsargāties. Tauriņš
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mums nemaz parādā neskaitās. Viņa konts mums nemaz nav

atvērts. Tauriņš par saviem agrākiem parādiem (kādi tie, tas nav

svarīgi) iedevis īpašniekam savu vekseli; īpašnieks vekseli

nodeva uzņēmumam. Ar to Tauriņš savu parādu jau dzēsis, jo
vekselis jau skaitās maksāšanas līdzeklis. To mēs varam pārdot

tāļāk vai diskontēt bankās. (Skat. 1. burtnīcā 8. lp. p.)

Kad pienāk vekseļa termiņš, mums viss viena alga, kas par

vekseli samaksā: Tauriņš pats, vai Kāds žirants, ja tāds uz vek-

seļa parakstījies. Tā tad ieņemto naudu Ls 342.50 devis ne

Tauriņš, bet vekseļu konts. Tas kreditējams.

Pie tās pašas reizes izlabosim kļūdu, kas ieviesusies 1

burtn. 8. lapas pusē, 19. rindiņā no apakšas. Tur nepare;zi ie-

spiests, ka uz vekseli jāuzlipina zīmogmarka 2% no vekseļa sum-

mas. Tas ir nepareizi vajaga būt 2°/00 (divi promiles) vai vār-

diem sakot: divi santīmi no 1000 santimiem, divi lati no tūksoš

latiem. 2°/00 (promiles) ir desmitreiz mazāks skaitlis par 2%

(procentiem.)

Uzdevums Nr. 6.

1. 1930. g. 2. janvāri atverot manufaktūras uzņēmumu,

īpašnieks iemaksā skaidrā naudā Ls 10.000. — un nodod mums

A. Pētersona vekseli par Ls 3000. —

4. janvārī: Nopērkam 100 m. (metru) angļu zilās vadma-

las ā Ls 21.50 un 120 m. (metru) vietējās melnās vadmalas ā

Ls 9.10. (Angļu zilās vadmalas konts un vietējās melnās vad-

malas konts.)
7. jan. Samaksājām B. Šiliņam par veikala iekārtu Ls 572.45.

8. jan. Pārdodam A. Šmitam 40 m angļu zilās vadmalas

ā Ls 25.25, pie kam A. Šmits samaksā mums skaidrā naudā

Ls 500.—, par pārējo summu viņš izdod mums vekseli.

10. jan. Pārdodam 50 m. vietējās melnās vadmalas ā

Ls 15.30.

15. jan. Pētersons samaksā par savu vekseli 4100; par pā-

rējo summu Ls 2000 viņš izdod jaunu vekseli.

20. jan. Nopērkam 200 m. angļu zilās vadmalas ā Ls 20.—

Augšējās operācijas iegrāmatot žurnālā, Sastādot attiecīgus
žurnāla pantus. Piegriezt sevišķu vērību saliktājiem pantiem.

(Atrisinājums būs 5. burtnīcā.)







Grāmatvedības
un

komerczinību

lekcijas
pašmācībai

Amerikāņu dzīva metode.

5

Rīgā
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Piektā lekcija.

Virsgrāmata.

īsumā par šo Totro pamatgrāmatu jau minēts 3. burtnīcā

22. 1. p. Kā jau aizrādīts virsgrāmatā ieraksta visas veikala ope-

rācijas sistēmatiskā kārtā, sakopojot tās atsevišķos kontos. Tie

ir tie paši konti, par kuriem runājām 2. un 3. burtnīcā, kuros jau

iegrāmatojām dažas operācijas. Tos iegrāmatojumus mēs izdarī-

jām, lai iepazītos labāk ar debeta un kreditā jēdzienu. Tamdēļ

stingri nepieturējāmies pie iegrāmatošanas pareizības. Tas arī

nebija iespējams, jo pirmāk vajadzēja iepazīties ar iegrāmatošanu

žurnālā.

Tagad izdarīsim iegrāmatojumus virsgrāmatā tā, kā tiem jā-
notiek pareizā grāmatvedībā. Virsgrāmatā izdara ierakstījumus

no žurnāla. Kad paliek svabadāks bridis darbā, ņem un iegrā-
mato visus žurnāla pantus virsgrāmatā.

Ņemsim atkal dažus piemērus:

1929. g. uzsākot uzņēmumu 5. martā saņemam no īpaš-

nieka Ls 1000 —

6. martā nopērkam veikala iekārtu par Ls 250 —

7. martā nopērkam 1000 kg. cukura ā Ls—.26

8
„ pārdodam 500 kg. cukura ā Ls—.3o M. Raulim.

Viņš mums maksā skaidrā naudā Ls 100.
—, bet Ls 50.— paliek

parādā.

Pirmāk iegrāmatosim augšējās operācijas žurnālā.

Marts 1929. g.

— 5 —

1 Kases konts

3 Kapitāla kontam

Saņēmām no īpašnieka Ls 1000.
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34

Kustāma īpašuma on

Kases kontam

Nopērkam veikala iekārtu Ls 250.

— 7 —

Cukura konts

Kases kontam

Nopērkam 1000 kg. ā Ls—.26 260.

— 8 —

Dažādi konti

Cukura kontam

Pārdodam M. Raulim 500 kg.

ā Ls—.30=Ls 150. —

Kases konts

Viņš samaksā mums skaidra

nauda
100.

M. Rauļa konts

Pārējo summu viņš paliek
150.

parāda
50.

n



35

legrāmatosim nu minētās operācijas virsgrāmatā, atverot tanī

attiecīgos kontus. Konts iekārtojams uz abām lapas pusēm. Krei-

sajā lapas pusē būs konta debets, labajā—kredits. Pirmo lapas

pusi virsgrāmatā atstājam tukšu. Tanī atzīmējams kādā lapas

pusē atrodas kāds konts.

Mūsu piemērā:

Kases konts 1 t p.

Kapitāla konts 3
„ „

Kustāma īpašuma konts 4
„ „

Cukura konts 5
„ „

M. Rauļa konts 8
„ „

Nākošā lapas puse būs pirmais folio. Tanī rakstam pirmo

Icontu. Mūsu gadījumā, Kases kontu. Tā kā kases kontā ar-

vienu mēdz būt daudz ierakstījumu tad tam jāatstāj vairāk lapas,

pušu resp. vairāk folio. Vispāri —tiem kontiem jāatstāj vairāk

lapas pušu, kuriem paredzami vairāk ierakstījumu.

Atvērsim tagad mūsu piemērā pirmo kontu, t. i. kases

kontu:

Kreisa pusē grāmatai.

— 1 —

Debets ases

929. g.

Marts 5 Kapitāla kontam

Saņēmām no īpašnieka 1000.

Cukura kontam

Saņēmām . skaidrā naudā

no M. Raula par viņam pārdo-

tiem 500 kg. ā Ls— Ls 150. 100.

-
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Labā pusē grāmatai.
- 1 -

Kases konts saņem 1000 latu: tas paliek parādā. Tāpēc tā

summa rakstāma kases konta debetā. Atzīmēsim, kādam kon-

tam tas paliek parādā. Šinī gadījumā kapitāla kontam. Pēc

tam nāk teksts un summa. lerakstījums lasāms tā: „Kases konts

(virs līnijas) parādā'(to neraksta) Kapitāla kontam".

Ņemsim otru piemēru: Nopērkam kustāmu īpašumu par

Ls 250.— Kases konts šinī gadījumā dod. Tāpēc tam jāraksta

kreditā, atzīmējot, kurš konts paliek kases kontam parādā. Šinī

gadījumā Kustāma īpašuma konts. Jālasa: „Kustāma īpašuma

konts parādā kases kontam". Šaurajā ailē kas atrodas starp

plato aili, kurā raksta konta nosaukumu, un naudas summu ai-

lēm, atzīmējam žurnāla panta numuru pretim konta nosauku-

mam, Tikko žurnāla konts ierakstīts virsgrāmatā, pirmajā ailē

mēs atzīmējam virsgrāmatas lapas pusi, kurā konts atrodas. La-

pas pusi var atzīmēt arī šaurajā ailē, kas atrodas starp plato vi-

dus aili un naudas summu ailēm. Tādā kārtā mēs viegli varam

atrast attiecīgo kontu virsgrāmatā.

Šai atzīmei ir vēl ta nozīme, ka pārtraucot žurnālā panta

iegrāmatošanu virsgrāmatā, mēs zinām, pie kāda panta darbu

beidzām. Pret kura panta kontu nosaukumiem atzīmētas virs-

grāmatas lapas puses, tas ir jau ierakstīts virsgrāmatā.

Konts re

929. g.

Marts Kustāma īpašuma konts 2;

Nopērkam veikala iekārtu
250.

Cukura konts

Nopērkam 500 kg. ā Ls—26 260.



—3— _4-

Turpināsim

žurnāla

pantu

ierakstīšanu

virsgrāmatā:

—

4—
_

3—

Debets.

Kustama

īpašuma
konts.

Kre

its.

1929.
g.

Marts

Kases

kontam
■ Nopirkta

vei-

kala

iekārta

par

J250.1

Debets.

Kapitāla

konts.

Kredits.

1929.
g.

Marts

'Kases

konts Saņēmām
no

īpašnieka
Ls

1000.
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—5—

—5—

Debets.

mkura

konts.

re

1929.
g.

1929.
g.

Dažādi

konti

Marts

7

Kases

kontam

i

Marts

Nopirkti
1000

kg.

Pārdodam
M.

ā

Ls26.

260.

Raulim
500

kg.
ā

Ls—30=Ls
150.

ļĶases

konts

M.

Raulis

sa-

maksa
s

/

n

100.

M.

Raula

konts

Viņš

paliek

mums

parādā

50.

ļ

150.

i

e

z

ī

m

e

:

ai

s

/n

ozīmē

skaidra

naudā.

8

8

Debets.

M.

Raula

konts.

Kredits.

929.

g.

Marts

Cukura

kontam

Viņš

pal.

mums

parādā

par

no-!

pirktāj.

1000

kg.

50.
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Uzdevumu telpu trūkuma dēļ 5. lekcija nevarējām ievietot.

To sniegsim nākošā lekcijā.

Uzdevuma Nr. 6 atrisinājums.

Janvāris. 1930. g.

— 2 —

1. Dažādi konti

Kapitāla kontam

Uzsākot veikalu saņēmām no īpašnieka.

Kases konts

Saņēmām skaidrā naudā Ls 10.000.—

Vekseļu konts

Saņēmām A. Pētersona

vekseli par „
3000.— 13.000.—

4 —

2. Dažādi konti

Kases kontam

Nopērkam par skaidru naudu

Angļu zilās vadmalas konts

100 m. ā Ls 21.50 Ls 2150.—

Vietējās melnās vadmalas konts

120 m. ā 9~10
„

1092.- 3242.-

-— 7 —

3. Kustāmā īpašuma konts

Kases kontam

Samaksājām B. Šiliņam par veikala

iekārtu Ls 572.45

— 8 —

4. Dažādi konti

Angļu zilās vadmalas kontam

Pārdodam A. Šmitam 40 m. ā Ls 25.25

=Ls 1010.—
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Kases konts

A. Šmits samaksā mums skaidrā

naudā Ls 500.—

Vekseļu konts

Par pārējo summu viņš izdod

mums vekseli
„

510. — 1010.—

— 10 —

5. Kases konts

Vietējās melnās vadmalas kontam

Pārdodam 50 m. ā Ls 15.30 Ls 765.—

— 15 —

6. Dažādi konti

Vekseļu kontam

A. Pētersons samaksā par savu vekseli

Kases konts

Viņš samaksā skaidrā naudā Ls 2000.—

Vekseļu kontam

Par atlikušo summu viņš izdod

jaunu vekseli
„

1000.- 3000.—

— 20 —

7. Angļu zilās vadmalas konts

Kases kontam

Nopērkam 200 m. āLs 20.—
„ 4000.—

Piezīme: Kontu nosaukumi katrā ziņā jāsaraksta vienā

linijā. Pārnest uz otru liniju tos nedrīkst.
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Rīgā
Izdevniecība „JAUNĀ DOMA" Rīgā Kr. Barona lelā 16-18.

Tāļrunis 3-2-3-4-0. Pastā tekošs rēķins 10462. I

i)

M. Apiņa tip.





Sestā lekcija.

Vekseļi.
Atgriezīzimies pie vekseļiem. Reizē ar to aizrādām, ka sa-

karā ar tagadējo krīzi vekseļu nodoklis paaugstināts. Tas iztaisa

3°/oo (promiles), t. i. 3 lati no 1000 latiem, 30 sant. no 100 la.

tiem v. t. t, pie kam nepilni simti skaitāmi par pilniem. Tātad

par vekseli, kas ir 5, 30 vai 100 latu liels, maksājams zīmog-

nodoklis 30 sant. Ja vekseļa summa pārsniedz 100 latus: ja tā

ir 101, 123, 195 vai 200 latu, nodoklis maksājams 60 sant. ap-

mērā.

1931. g. 5. janvārī mēs saņemam šadu vekseli:

Rīgā, 5. janvārī 1931. g.

Vekselis par Ls 1234.56

Piektājā jūnijā 1931. gadā apņemos samaksāt

pai šo vekseli Rīgā A. Strautiņam tūkstots divi simti

trīsdesmit četri lati 56 sant.

Pēteris Kļava

Zīm.

nod.

Ls

3.90

Piezīme: A. Strautiņš ir musu firma, t. i. musu uz-

ņēmuma nosaukums.

Šinī gadījumā Pēteris Kļava ir vekseļa devējs, bet mēs —

vekseļa turētājs.
Par šo vekseli mēs varam dabūt naudu tikai 5. jūnijā, āt-

rāk mums nav tiesības prasīt no P. Kļavas vekseļa samaksu. Bet

mums pašlaik ievajagas naudas. Griežamies tāpēc pie Latvijas

komercbankas, lai tā mums izpalīdz, lai tā pieņem šo vekseli

diskontā. Saprotams, ka banka neizsniegs mums pilnu vekseļa
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summu, jo tā dabūs par vekseli samaksu Ūkai 5. jūnijā. Banka

tāpēc atvilks sev par labu zināmu procentu. Bankas tagad ņem

par vekseļa diskontēšanu 10 — 12% gadā.

Pieņemsim, ka banka ir ar mieru vekseli diskontēt un ka

tā ņem par diskontu 10%. Pirms vekseļa nodošanas bankai

mums jāuzliek uz vekseli savs žiro. To izdara šādā veidā uz

vekseļa otras puses:

A.

Strautiņš

Rīgā,

Marijas
ielā

16.

Vienalga kurā gala žiro liekam.

Mēs nu pārvēršamies no vekseļa turētāja par žirantu. Vek-

seļa turētājs nu bus Latvijas komercbanka. — Žiro uzrakstam ir

tāda nozīme: Ja termiņā par vekseli nesamaksās P. Kļava, tad

mums pašiem tas jādara. Mums tomēr paliek tiesības piedzīt
no Kļavas vekseļa summu tiesas ceļā.

Cik naudas mums banka izsniegs par minēto vekseli? Tas

jāaplēš (jāaprēķina). Grāmatvedim jāprot procentes aplēst. Ci-

tādi banka varētu izsniegt mazāku summu, kā mums pienākas.

Pieņemsim, ka vekseli mēs nodiskontējam 20. janvāri
1931. g. Līdz vekseļa termiņam paliek tā tad 4 mēneši 15 die-

nas vai 135 dienas. (Aplēšot procentus mēnesī skaita 30 dienas

un gadā 360 dienas. Tas ir tā saucamais komercijas gads, ko-

mercijas mēnesis).
Procentes aplēš pēc šādas formulas:

1234.56X10X135 ,
_

100X360"
~ LS 4b

'
dU

Augšējā formula jāprot šādi: Vekseļa summa ir Ls 1234.56

Viens procents gadā būs simtreiz mazāks, t. i. 1234.55 :K0
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. 1234.56
vai ——— i viens procents dienā bus 360 reiz mazāk, t. i.

123
-
56

cmn • 1234:56
m *■ a- -v- ,n •

———: 360 vai
1Qq

i 10 procenti diena bus 10 reiz

.

1234.46 ■
'

. 1234.56 XlO
vairak

>
fc L

100 X 360
XlO Vai

100X360
"

DeSmit Pr °"

. OK ,. _ .
_ . • ~

1234.56 XlO
v/10Ccenti par 135 dienam Lus 135 reiz vairāk, t. i. —. . X 135

lUU X 3ol)

. 1234.56 XlO X 135
... . ~ . ._. .

vai

100 X 360
'

lormula stingri jāievēro. Pec

tās pastāvīgi aplēšami procenti. Citiem vārdiem to var izteikt

vekseļa summa X% X dienas
r v. , ,

šadi:
100 X 360

"
U 211 menesi

'
d

v. £ , . . v-j
vekseļa summa X% X mēneši

ši formula bus šada: ■

>� io
•

i\jyj y\ i

Tā tad banka ietur sev par labu Ls 46.30; mums tā iz-

maksā Ls (1234.56—46.30)= Ls 1188.26.

Šī operācija mums tagad jāiegrāmato žurnālā un virsgrā-

matā.

Pieņemsim, ka Pēteris Kļava maksāja ar savu vekseli par

precēm, ko tas no mums saņēma. Kādas preces, tas te nav

svarīgi.

Šo operāciju mēs iegrāmatojām šādi:

1) Žurnālā:

— 15 —

Preču kontam

P. Kļava samaksā mums par saņemtājām

precēm ar vekseli, termiņš š. g. 5.V1. Ls 1234.56
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Virsgrāmatā:

Debets. Vekseļu konts. Kredits

Debets. Preču konts. Kredits

Piezīme: Pietiek vekseļa termiņu atzīmēt tikai

Vekseļa kontā, jo pēc tā mēs skatāmies, kad katram vekselim

termiņš.

legrāmatosim tagad diskonta operāciju. Ļoti daudz grā-
matvežu to ieraksta šadi:

9.31'. g

an v. 15 Preču kotnam

Saņemts vek. no

P. Kļavas par

viņam pārdo-

tam precēm;

term. š. g.

5. VI. Ls 1234. 56

1931. g,

Janv. 15Vekseļa konts

Pārdotas preces

P. Kļavām pret

viņa vekseli Ls 1234. 56

*
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Dažādi konti

Vekseļu kontam

Nodiskontējam Laivijas komercbankā Pētera

Kļavas veksēli, term. š. g. 5. VI.

Kases konts

Saņēmām s/
n . .

Ls 1188.26

Procentu konts

10% par 135 dienām bankai

par labu
. . .

46.30 1234.46

Tas nozīmē, ka Vekseļu konts devis Ls 1234.55, bet Ka-

•ses konts no tās summas saņēmis tikai Ls 1188.26; pārējo aum-

mu: Ls 46.30 saņem Procentu konts. Faktiski šo pēdējo summu

Ls 46.30 saņēmusi Latvijas komercbanka, bet mēs ne-

kādā /ziņā P r Oļ, centu konta

nedtīkstam likt Latvijas Komerc-

bankas kontu. Jā tā izdarītu, tad Latvijas komerc-

bankas konta debetā mēs ierakstītu Ls 46.30. Tas nozīmētu tad,

Ica banka šo summu mums parādā, bet banka mums parādā
nav. No augšā sacītā izriet sekošs grāmatvedības likums:

Ka s ari procentus no mums ne-

sa ņ e
T

m tu, kas arī procentus mums

nemaksātu], tie vienmēr

mi Procentu kontā, bet ne kaut kā-

das personas kontā.

Procenti ko mēs maksājam, ie -

īaksj ā tn i Procenta konta debetā

{mūsu zaudējums); procenti, ko m.ēs

saņemam, ierakstāmi Procentu

konta J(k red i tā (mūsu peļņa.)

Procentu ierakstijumi Procentu konta debetā ir zaudējams

45
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tāpēc ka šis konts gan saņēma no mums zināmas summas
r

bet atpakaļ mēs tās vairs nedabūjām. Turpretim personas, kuru

kontu debetos mēs esam ierakstījuši zināmas summas, skaitās

mums parādā. Tās mums savu parādu atdos. Ja nu gadās, ka

šīs personas bankrotē, tad arī mums ceļas zaudējums.

Procentu ierakstījumi Procentu konta kreditā tādā pasā kār-

tā ir peļņa, tāpēc ka šis konts mums devis zināmas summas, bet

tās nav jāatmaksā. Bet personām, kuru kontos ierakstītas kaut

kādas summas kreditā, agri vai vēlu mums jāsamaksā.

Ja nu mēs augšējo žurnāla pantu iegrāmatojam virsgrāmatā,

tad Vekseļa konta kreditā būs:

Dažādi konti

Kases konts

Saņēmām s/ n Ls 1188.26

Procentu konts

10% par 165 d.
„

46.30 1234.56

T. i. Vekseļa konta kreditā būs tā pati summa kas debe-

ta Ls 1234.56. Tā tad konts noslēdzies: ne mums no tā kas

gaidāms, ne mums tam kas maksājams.

Pareizi jau tā būtu, jo par diskontēto vekseli jāmaksā Pē-

terim Kļavām, ne mums. Bet ja Pēteris Kļava vekseli nesa-

maksā? Mums pašiem tad vekselis jāizpērk. #

Šā iemesla dēļ iegaumēsim, ka nodiskontēdami svešu per-

.sonu vekseļus, mēs arī nesam atbildību par šo vekseļu samaksu,

jo mūsu žiro atrodas uz katra vekseļa. Tāpēc mēs nedrīkstam

diskontētos vekseļus no savām grāmatām dzēst. Mums jāpatur

šo vekseļu ierakstījumi grāmatās līdz vekseļu termiņam. Šie ie-

rakstījumi, mums atgādinās, ka mūsu pienākumi pret banku nav

izbeigušies ar diskontu. Šīs saistības izbeidzas tikai tad, ja

vekseļu devēji termiņā savus vekseļus izpirks resp. samaksās

par tiem.

Augšējais žurnāla ierakstījums tāpēc jāizdara šadā kārtā:



— 20 —

Vekseļu konts diskontā

Vekseļu kontam

Nodiskontejam Latv. kom. b. Pētera

Kļavas vekseli, temiņš š. g. 5. VI. Ls 1234.56

Šis pants parāda, ka P. Kļavas vekselis nav vairs mūsu

portfelī, bet pārgājis Latvijas komercbankas rīcība. Tanī pašā

laika mēs saņemam no bankas naudu. Šis pants neuzrāda, kādu

summu mēs esam saņēmuši, cik procentes banka ieturējusi. Tā-

pēc jāsastāda vēl otrs žurnāla pants, no kura minētās operācijas
tmtu redzamas. — Šis otrais pants būs šāds:

Dažādi konti

Diskontēto vekseju kontam

Nodiskontejam L. kom. b. P

Ls 1234.56, ter. š. g. 5. 111.

Kļavas vekseli

Kases konts

Saņemam s/n Ls 1188.26

Procentu konts

10%par 135 d. bankai pārlabu 46.30 1234.56

UZDEVUMS No 7.

1929. g. 1. dcc. atverot uzņēmumu, īpašnieks tanī iegulda
Jāņa Zariņa vekseli par Ls 2458.35. 1930. g. 15. aprilī nodis-

kontējam minēto vekseli Rīgas tirgotāju bankā par 9%.

Aplēst (aprēķināt) diskonta lielumu.

(Atrisinājums 7. burtnīcā).



legrāmatosim tagad abus žurnāla pantus virsgrāmatā, ņem-

dami vērā, ka Vekseļu konta debetā jau bija ierakstījums.

Šim

kontam

ierakstījums
tikai

debetā.

Tā

tad

mums
no

L.

komercbankas
ir

prasība,
jo

esam

tai

nodevuši
P.

Kļavas

vekseli.

Kases

kontu
un

Procentu
kontu

neatvērsim.
Tie

mums

tagad

nav

svarīgi.

Debets.

Vekseļu

konts.

re

its.

1931.
g.

1931.

g-

Janv.

Janv,»

20

Vekseļu

konts

diskonta

15

Preču

kontam

Saņemts
vek.

no

P.

Kļa-

Diskontēts
P.

Kļavas
vek.

vas

par

precēm;
term.

š.

g.

4.

VI.

term.

š.

g.

5.

VI.

Latvijas

1234.

56

komercbankā

1234.

Šis

konts

kā

redzam
nos

ļēdzas

vairs

nekādas

darīšanas
nav,

mums
ar

Debets.

Vekseļu

konts

diskontā.

Kredits.

1931.

g.

Vekseļu

kontam

Janv.

20

Diskontēts
Latvijas
kom.

b.

P.

Kļavas

vek.

term.

5.

VI.

1234.
56
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Septītā lekcija.

«J»

f

?oo
a

A^/

viens

ieraksti
j

ums
>

bet

kreditā

pusē.

Tas

rāda,

ka

esam

bankai

P
8

M

n

tad

par

Vekse
l

v

kontu

diskontā

mums

pienākas

no

bankas

ls

par

Diskontēto
vekseļu

kontu

mēs

esam

bankai

parādā.

Šie

konti

mums

rāda,

cik

vekseļu
un

par

kādu

summu

esam

diskontējuši
un

kāda

summa

gadījumā
mums

ban-

kai

jāatlīdzina,
ja

vekseļus

neizpērk
to

izrākstītāji

Saprotams,
ka

banka

tad

atdos

vek-

seļus

atpakaļ.

Pilnu

vekseļu

summu

mums

būs

jānomaksā.

Banka

procentus

neatskaitīs
'

Ko

tā

ieturējusi.
Abi

šie

konti

palien

atklāti

līdz

vekseļu

termiņiem,
šinī

gadījumā
līdz

5.

VI.

Debets.

Diskontēto

vekseļu

konts.

Kredits.

1931.

g.

Dažādi

konti

Janv.

Nodiskontējam
L.

20

kom.

b.

P.

Kļavas

vek.,

terrn.

5.

VI.

Kases

konts

Saņemam
s

/n

.

.

1188.
26

Procentu
konts

10%

par

135

d.

bankai

pārlabu

46,

30

1234.
56



50

Pieņemsim, ka 5. VI. ienāk no Latvijas komercbankas pa-

ziņojums, ka Dēteris Kļava savu vekseli samaksājis. Tā ope-

rācija tad iegrāmatojuma šādi:

Diskontēto vekseļu konts

Vekseļu kontam diskontā

P. Kļava samaksājis savu vekseli L. kom. b. Ls 1234.56

Tas

nozīmē,
ka

mūsu

prasības
no

Latvijas

komercbankas
izbeigušās;
tās

sedzis

mūsu

pienākums
(mūsu

atbildība)
pret

komercbanku.
Tā

tad

mums

nav

vairs

prāsību

legrāmatojot
šo

operāciju

virsgrāmatā
abi

augšā

minētie
konti

izskatās
šādi:

Debets

Vekseļu

konts

diskonta

Kre

its

1931.

g.

1031.

g.

Vekseļu

kontam

Jūn,

Diskontēto
vekseļu

Janv.

20

konts

Diskontēts
Latv.
k.

P.

Kļava

samaksājis

b.

P.

Kļavas

vek.,

ter.

5.

VI.

1234.
56

L.

kom.

b-kā

savu

vekseli

1234.
56
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no

bankas;

mums
nav

vairs

pienākumu
pret

banku.

To

pierāda

arī

abi

augšējie

konli,

kuru

debeti

un

krediti

izlīdzinājušies.
Bet

ja

nu

gadās,
kad

P.

Kļava

savu

vekseli

noteiktājā
termiņā

neizpērk,

tad

mums

jāatmaksā

Latvijas

komercbankai
pilna

vekšeļa

summa
ja

negribam
zaudēt

savu

kreditu.

Samaksājot
par

minēto

vekseli,
mēs

sastādām
sekošu

žurnāla

pantu;

Debets.

Diskontēto
vekseļu

konts.

Kreditš.

1931.

g.

Vekseļu

kontam

1931.

g.

Dažādi

konti

disKontā

Janv.

Diskontēts
L.

kom.

Jūn.

P.

Kļava

samaksājis

L.

kom.

bankā

savu

20

banka

P.

Kļavas

vek.,

term.

5.

VI.

vekseli

1234.
56

Kases

konts

Saņemts
s
ļ

n

1188.
26

Procentu
konts

10%

par

135

d.

bankai

par

labu

46.

30

1234.
56

—.
—
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Diskontēto
vekseļu

konts

Kases

kontam

Izpērkam
no

L.

komercbankas
P.

Kļavas

vekseli,

par

kuru

maksājums
termiņā
nav

ienācis

Ls

1234.

56

legiāmatosim
šo

pantu

virsgrāmatā:

e

ets.

Diskontēto
vekseļu

"konts.

Kredits.

1931.
g.

1931.

g.

Dažādi

konti

Jūnijā

6

Janv.

Nodiskontējam
P.

Kases

kontam

20

Kļavas

vekseli
L.

komerc

bankā

Izpērkam
P.

Kļavas

termiņš
5.

VI.

vekseli,

par

kuru

maksājums
nav

Kases

konts

ienācis

1234.
561

Saņemts
s
ļ

n

1188.
26

Procentu

konts

10%

par

135

d.

46.

30

1234.
56
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Nokārtojuši šo maksājumu, mēs .bankai parādā vairs ne-

esam. To parāda ari augšējais konts, kas noslēdzies:)kreditā un

debetā ir Ls 1234.56.

Reizē ar maksājumu banka mums atdod Kļavas vekseli

atpakaļ. Mēs tad liekam to protestēt.

Vekseļa protestu izdara notārs; par to jāmaksā neliela

summa. Protests apzīmē, ka notārs pieprasījis no vekseļa de-

vēja samaksu par vekseli, bet maksa nav ienākusi. Ja vekselis

protestēts, tad vekseļa devējam ir tiesība uz paātrinātu 'tiesas

procedūru. Divās dienās tiesa izspriež lietu bez liecinieku iz-

aicināšanas un vekseļa turētājs var tad piedzīt vekseļa summu

vai no vekseļa devēja vai no žiranta.

Turpretim, ja vekselis nav protestēts, tad tas pārvēršas par

vienkāršu parādrakstu un maksu ļpar to no žiranta vairs nevar

piedzīt. Tiesas procedūra iet tad parastājā kārtībā, kas var

vilkties vairāk mēnešu.

Piez ī m c : Bez tiesas lēmuma nevar vekseļa summu no

izrakstītajā, ne žiranta piedzīt.

Dabūjuši "atpakaļ un'';noprotestējuši
r

P. Kļavas vekseli sa-

stādām sekošu'žurnāla pantu.

Protestēto vekseļu konts

Vekseļu kontam diskontā

Protestēts P. Kļavas vekselis

Ls 1234.56termiņš 5. VI.

legrāmatosim šo operāciju virsgrāmatā:
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Kad saņemam no tiesu izpildītāja piedzīto vekseļa summu,

sastādām sekošu pantu žurnālā

Kases konts

Protestēto vekseļu kontam

Saņemts no tiesu izpildītāja P. Kļavas

piedzītā vekseļa summa Ls 1234.56

Virsgrāmatā mēs ierakstam minēto summu Kases konta

debetā un Protestēto vekseļu konta kreditā. Protestēto vekseļu

konts tad noslēgsies, t. i. debetā un kreditā būs Ls 1234.56. Tas

pierādīs, ka protestēto vekseļu mums vairs nav. Pētera Kļavas

vekselis izstaigājies gan pa ļoti daudziem kontiem, bet savu

mēs tomēr dabūjām, un katrā acumirklī mums bija zināms kur

P. Kļavas vekselis atrodas.

Kā iegrāmatot protesta un citus izdevumus, to redzēsim

turpmāk.

UZDEVUMA K> 7 ATRISINĀJUMS.

Uzdevumā minētā vekseļa termiņš — 1930. g. 30. de-

cembrī, kas uzdevumā bija izlaists.

No 15. VI. līdz 30. dcc. = 255 dienas; tā tad:

2458, 35 X 255 X 9
_ 79

100X360
2

UZDEVUMS K> 8.

Sastādīt par uzdevumā K° 7 minētā vekseļa nodiskontē-

šanu attiecīgos žurnāla pantus un iegrāmatot tos virsgrāmatā.



Šis

konts
tā

tad

arī

noslēdzies
un

mums
no

bankas
vairs

nav

nekādas

prasības.

Paliek

tikai:

Debets.

Protestēto

vekseļu

konts.

Kredits

1931.

g.|

Jūnijs

Vekseļu
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diskontā
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Protestēts
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vekseļa
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vairs
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vek.

term.
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1234.
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:
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triju
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P

i

e
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dara

vekseli
pro

testēt.Debets.

Vekseļu

onts

diskontā.

Kredits.

1931.

g.

1931.

g.

Janv.

20

Vekseļu

kontam

ļJūn.

Protestēto
vekseļu

konts

Diskontēts
L.

kom.

bankā

P.
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term.

5.
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Protestēts
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56
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term.

5.

VI.

1234.
56
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Protestēto vekseli iesniedzam tiesai, kas uzliek uz:

vekseli savu rezolūciju. Tad nododam vekseli tiesas izpildītā-

jam. Ja no atbildētāja būs ko ņemt, tiesu izpildītājs piedzīs no

tā pilnu vekseļa summu līdz ar visiem izdevumiem: ja atbildē-

tājam vairs nekāds mantas stāvoklis nebūs, tad vekseļa summa

mums jānoraksta zaudējumos. Par tiem būs runa turpmāk.

Nobeidzot par vekseļiem, atzīmēsim, lai skolēni nemal-

dītos, ka 6. būrtnīcas sākumā minētās vekseļu zīmognodevas at-

tiecas tikai uz gatavām vekseļu blanķetēm, uz kurām zīmog-

markas nav liekamas. Šīs blanķetes izdotas tikai ; pilnos simtu

latos: kā 200, 300 un t. t latu vērtībā.

Starpsummas neizdevīgi rakstīt uz šīm blanķetēm; jāpār-

maksā zīmognodoklis. Tāpēc labāk pirkt blanķeti bez zīmog-

nodokļa un uzlipināt uz tās altiecīgo marku daudzumu, tagad:

3 santīmu zīmogmarka par katriem desmitlatiem, skaitot nepilnos

dešmtt latus par pilniem.
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Astotā lekcija.

Ar šo burtnīcu sāksim iegrāmatot saistītās operācijas. Musu uz-

ņēmums būs baudvielu lieltirdzniecība, kas tirgojās vairuma (en gros)

Turpināsim operāciju iegrāmatošanu divu mēnešu laikā; tad

noslēgsim grāmatas, aprēķināsim zaudējumus un peļņu.

1931. g. 1. janvārī, uzņemot mūsu inventāru, konstatējam:
Kasē ir Ls 5342.73

Noguldīts uz tekošu kontu] Rīgas rūpnieku bankā Ls 4281.58

Mūsu nekustāms īpašums (nams Rīgā) Ls 270.000. —

Veikala iekārta Ls 3875. —

Preces:

smalkais cukurs: 2000 kg. ā Ls
—. 55 Ls 11.000.

kafija 152 kg. ā
w

10. —

„
11.520. —

tēja 534
„

ā
„

15. —

„
8.010. —

Kakao 1280
„

ā
„

7.50
„

9.600. —Ls 41.130.

Debitori

Arvīds Svempe. Liepājā Ls 1273.15

Jānis Tauriņš, Daugavpilī „
532.76 Ls 1805.91

Vekseļi portfelī:

Jāņa Kūlas vekselis, ter. 25. V. 1921. g. Ls 1500. —

Kreditori:

Vilhelms Šmits (Wilhelm Schmidt) Hamburgā Ls 14.000. —

Džons Šovs (John Show), Londonā Ls 1000. -

HLs 15.000.—
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Hipotēku parāds uz māju Ls 138.450. —

Maksājamie vekseļi:

Ernestam Trēziņam (Ernst Trezin) Berlinē, ter. 13.1. 1931. g.

Ls 8.290. —

Piezīme:

1) Inventārs jāuzņem katra gada beigas, noslēdzot grāma-

tas. To parasti izdara 31. dcc. pēc veikala slāgšanas un

1. janvārī.

2) Parādi ārzemju firmām arvienu mēdz būt ārzemju va-

lūtā, bet šinī gadījumā mēs rīkosimies tikai ar mūsu valūtu.

Tagad sastādīsim bilanci. Taisnību sakot, noslēdzot grā-

matas bilance jau bija uzstādīta. Tādu bilanci sauc par no-

slēguma bilanci. Ar to pašu bilanci mēs atveram nā-

košā gada grāmatas. Tad to sauc par sākuma bilanci.

UZDEVUMA No 8 ATRISINĀJUMS.

— 15 —

Vekseļu konts diskontā

Vekseļu kontam

Nodiskontējam Jāņa Zariņa vekseli ter. š. g. 30. XII.

Ls 2458.35

— 15 —

Dažādi konti

Diskontēto vekseļu kontam

Nodiskontējam J. Zariņa vek. ter. š. g. 30. XII.

Ls 2458.35

Kases konts

Saņemam s| n Ls 2301.63

Procentu konts

90% P ar 255 dienām „
156.72 2458.35

Minētos žurnāla pantus iegrāmatot virsgrāmatā tāpat kā žur-

nāla pantus, kas atrodās 6. burtnīcā 47. 1. p. Šī iegrāmatošana

skolēniem jāizdara.
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1931. gada sākuma bilance.

k t ī v s

Kase 5.342. 73

Tekošs konts

Noguldīts uz t/k Rīgas rūp-

nieku bankā 4.281. 58

Nekustāms īpašums
Nams Kr. Barona ielā Ne 61 270.000.

Kustāms īpašums

Veikala iekārta 3.875.

i

Preces:

smalkais cukurs

200 kg. ā Ls
—.

55 11.000.

Kafija
11.520.1152 kg. ā Ls 10.—

Tēja

534"kg. ā Ls 15. -

8.010.

Kakao

1280 kg. ā Ls 7. 50 9.600. —

41.130.

Debitori:

Arvīds Svempe, Liepājā 1273. 15

Daugavpilī 532. 76 1.805. 91

Pārnesums
[206.435. 22



Pārnesums

Vekseļi

286.435. 22

Portfelī Jāņa Kūlas vekselis

ter. 25. V. 31. g. 1500.

Kopa 287.135. 22

—_

Pasīvs

Kreditori:

Vilhelms Šmits (Wilhelm

Schmidt) Hamburgā 14.000.

Džons Šovs (Jhon Show),
Londona 1.000. 15.000.

Hipotēku parāds

Musu aizņēmums Latvijas

kipotēku bankā pret māju
138.450.

Maksājamie vekseļi

Mūsu vekselis Ernestam Trē-

zinam (Ernst Tresin) Ber-ļ
līnē, ter. 13.1. 31. g. 8.290.

Kapitāls
i

Skaidra manta 126.195.ļ 22

Kopa
287.935. 22

-
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Bilanci tūliņ vajadzētu iegrāmatot žurnālā un virsgrāmatā.

Tāpat jādara ar katru turpmāko operāciju. Tikko tā notikusi, tā

tūliņ iegrāmatojama abās galvenajās grāmatās. Bet tā kā lekci-

jās mums jādod skolēniem ir operācijas, ir paskaidrojumi par ie-

grāmatošanu, ir jārāda, kā tekoši ved grāmatas, tad mums jāat-

kāpjas no augšā ninētā grāmatvedības noteikuma. Pirmāk mēs

sniegsim visas operācijas, kas notiek abos mēnešos, ta-d tikai

ķersimies pie to iegrāmatošanas. Arī tad mēs nevarēsim iegrā-

matot abās galvenajās grāmatās uzreizi, kā tas notiek praksē, jo

pretējā gadījumā mēs nevarētu sniegt tekošu iegrāmatošanu žur-

nālā ne virsgrāmatā. Tāpēc mēs iegrāmatosim visas operācijas

žurnālā un tad tikai virsgrārr atā. Skolēniem turpretim lai pa-

liktu atmiņā, ka praksē katra operācija bez kavēšanās jāieraksta

žurnālā un virsgrāmatā.

Lielās firmās pirms iegrāmatošanas visas operācijas ieraksta

chronologiskā kārtībā atsevišķā grāmatā, ko sauc par memoriālu,

bet tad žurnālā un virsgrāmatā operācijas ieraksta tikai katra mē-

neša beigās.

(Turpmāk mēs aplūkosim arī šo iegrāmatošanas veidu). Kad

ved tekošu žurnālu, kur katru operāciju tūliņ ieraksta, tikko ta

notikusi, tad atsevišķa memoriāla nevajag. Tas būtu divkāršs

darbs.

Operācijas.
2. I. 1931. g. Samaksājam veikala īri (pieņemot, ka mūsu

uzņēmums neatrodās pašu namā) par trīs mēnešiem uz priekšu

Ls 900.—

3. I. Saņemam no mūsu nama īri par dzīvokļiem par jan-

vāri Ls 1500. —

4. I. Pārdodam par
s/

n Kārlim Zaķim Liepājā, 500 kg.

smalkā cukura āLs — 70; 300 kg. tējas āLs 20. — Notei-

kumi: mums prece jāiekrauj vagonā.
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Samaksājam par minētu preču aizvešanu uz piestātni un

iekraušanu Ls 10.
—

6. I. Pārdodam Abrāmam Mendelsonam Rigā, 800,kg. ka-

fijas āLs 15. —un 200 kg. kakao āLs 9.30. Noteikumi: par

8000 latiem viņš izdod mums vekseli uz 3 mēn., t. i. ar termiņu

15. IV. 31. g.; pārējo summu viņš samaksā mums skaidrā naudā.

6. I. Samaksājam mūsu veikalvedim algu par janvāri

Ls 130. —

10. I. Saņemam no Vilkelma Smidta, Hamburgā, 1000 kg

kafijas āLs 9.50; 500 kg. kakao āLs7. — Sāmaksājam s,'n
11. I. Samaksājam V. Smidtam daļu no mūsu parāda

Ls 500.—

12. I. Rīgas rūpnieku banka mums ziņo, ka uz mūsu t. k.

ienācis maksājums no Arvīda Svempes, Liepājā, Ls 1273.15.

12. I. Nopērkam no Džona Šova, Londonā, uz parādu
900 kg. tējas ā Ls 14.—

13. I. Pārdodam Jānim Tauriņam, Daugavpilī, 600 kg. tē-

jas ā Ls 21. — Tauriņš paliek mums parādā Ls 5000; pārējo

summu viņš maksā skaidrā naudā.

14. Paņemam no t. k. Rīgas rūpnieku banka Ls 2000. —

14. Samaksājam Ernstam Trēzinam, Berlinē mūsu vek-

seli šāda kārtā: maksājam skaidrā naudā Ls 4290; par pārējo

summu Ls 2000 izdodam jaunu vekseli no 13. I. uz trīs mēne-

šiem, pie kam par šo laiku samaksājam 10%.

18. I. Pārdodam Kārlim Zariņam, Rīgā, par
s|n 1000; kg.

smalkā cukura ā Ls—.6B; 200 kg. kafijas ā Ls 17.60; 800 kg.

kakāo, kas drusku maitājies ā Ls 6. —

20. I. Noguldām uz tek. k. Rīgas rūpnieku bankā Ls 17000.-
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25. I. īpašnieks paņem no kases savām vajadzībām

Ls 350. —

30. I. Nopērkam par skaidru naudu 800 kg. smalkā cu-

kuia. Maksājam ar čeku uz Rīgas rūpnieku banku.

31, I. Izda:am mēneša noslēgumu un sastādām mēneša

bilanci.

1. 11. Saņemam īri no mūsu nama par februāri Ls 1500.—

3. 11. Samaksājam par mājas remontu Ls 573.40

10. 11. Izpērkam par skaidru ņaud:.: 700 kg. kakao ā Ls 7—

un 500 kg. tējas ā Ls 15.30. Ls 500Cmaksājam no kases, par

pārējo summu izdodām čeku uz Rīgas rūpnieku banku.

12. 11. Samaksājam veikalvedim A. Kļaviņām ālgu par feb-

ruāri Ls 180. —

15. 11. Nodiskontejam Rīgas rūpnieku bankā Jāņa Kūbas

vekseli par 9%. Naudu atstājam tanī pašā bankā uz mūsu te-

košā konta.

18. 11. Pārdodam Arvīdam Svempem. Liepāja, uz parādu
400 kg. smalkā cukura ā Ls — .70; 100 kg. tējas āLs 18. —

200 kg. kafijas ā Ls 15. — un 1000 kg. kakao ā Ls 8. —

20. 11. Jānis Tauriņš samaksā mums veco parādu Ls 532.76

par pārējo parāda summu viņš samaksā mums 9% par vienu

mēnesi.

25. 11. īpašnieks paņem no kases savam vajadzībām
Ls 500. —

27. 11. Pārdodam par
s/n 200 kg. smalkā cukura āLs —.70.;
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150 kg. tējas āLs 18. —; 220 kg. kafijas āLs 15.— un 50 kg.

kakao ā Ls 8. —

28. 11. Noslēgt grāmatas: sastādīt mēneša bilanci; aplēst

peļņu un zaudējumus; sastādīt noslēguma bilanci un noslēgt

grāmatas.

UZDEVUMS No 9.

Sastādīt žurnāla pantus par operācijām (skat. sīs burtnīcas

uzdotas operācijas), kas notikušās 10., 18., un 20. janvārī.

Atrisinājums būs 9. burtnīcā.
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Devītā lekcija.

Pirms 8. burtnīca minēto operāciju iegrāmatošanas skolē-

niem jāiegādājas attiecīgās grāmatas:

1) Bilanču grāmata. Tanī jāieraksta sākuma bilance, pār-

baudes mēnešu un noslēguma bilances. Tā kā pārbaudes bi-

lancēm vajadzīgs vairāk aiļu, tad bilanču grāmatai ņemt labāk

rūtiņu papīru un katrā atsevišķā gadījumā izdarīt attiecīgo līnē-

jumu. Mūsu uzdevumam pietiks, ja skolēni sašūs kopā divi lok-

snes. Šai grāmatai tā tad būs 8 lapas puses, kas pirms ieraka

stījumu sākšanas numurējas. Ja ir pie rokas zils vai dzeltēns

biezāks papīrs, tad labāk grāmatu iešūt papīru vākos un glīti uz

vāka uzrakstīt „Bilanču grāmata."

2) Žurnāls. Žurnālam katrā ziņā ņemamš kantora papīrs.

Pietiks, ja skolēni sašūs kopā trīs kantorpapfra koksnes, iesienot

arī, tās vākos un numurējot lapas puses.

3) Virsgrāmata. Ņemt katram atsevišķam kontam folio la-

pas pusi būtu lieka papīra šķiešanā, jo dažos kontos būs tikai

viens vai divi ierakstījumi. Tāpēc var rīkoties divējādi: vai pu

pārgriezt loksnes uz pusi (katrā ziņā ņemams kantora papīrs),

vai atstāt loksnes veselas, kas ieteicamāk, un pārdalīt folio lapas

puses ar sarkanu vai biezu melnu līniju, pat uz trīs līdzīgām da-

ļām var dalīt.

Katrs tāds nodalījums tad skaitīsies par atsevišķu folio

(sk. 3. burtnīcā 22. 1. p.) lapas pusi, kas numurējamas labajā

pusē ar vienu numuru. «

Ja grib griezt loksni uz pusi, no Dieva puses, tas nav da-

rāms pa loksnes liecamo vietu (no augšas uz leju),, tad nekas

neiznāks, bet horicontāli, lai labajā un kreisajā pusē būtu vie-

nāds līnējums. Šinī gadījumā Virsgrāmata būs divreiz mazāka
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par žurnālu. Bet kā jau sacits, labāk loksnes negriezt, bet tās

sadalīt divi trīs daļās, tad visas grāmatas būs vienā lielumā. Arī

virsgrāmata iesienama vākos. Ta' jāiekārto ar tādu aprēķinu,

lai tanī būtu ap 25 kontu, t. i. 25 folio lapas puses. Kases

kontam var atstāt divi lapas puses. Ja kāda lapas puse piepil-

dās un aiz tās ir tukša lapas puse, tad kā kreisajā, tā labajā

pusē pēdējā līnijā raksta: «Pārnešanai" otrā pusē augšā labajā

un kreisajā pusē raksta: „Pārnesums", Ja nākošā lapas pusē at-

vērts cits konts, tad noslēdzot lapas pusi raksta: Pārnests uz

(tādu un tādu) lapas pusi. Jaunajā lapas pusē tad ra.k&ta: pār-

nesums no (tādas un tādas) lapas puses. Pie pārnesumiem virs-

grāmatā mēs vēl atgriezīsimies un parādīsim kā to dara prak-

tikā.

Skolēniem ierakstījumi savās grāmatās jāizdara glīti, kaut

gan tie jau būs lekciju burtnīcās. Lekciju burtnīcu pārnesumi

nesakritīs ar skolēnu grāmatu pārnesumiem. Tāpēc skolēniem

jāņem vērā, ka pārnesumi izdarāmi tikai tad, kad lapas puse

pilna. (Sk. 4. burt. 30. i. p.)

Bilancē ir gan kolektīvi nosaukumi: Preces, Kreditori, Debi-

tori, bet mums būs jāatver kaitrai precei savs konts un katrai

personai savs.

Nākošajā uzdevumā, kad mums būs palīgu grāmatas: preču

grāmata un dažādu personu grāmata, tad gan virsgrāmatā un

žurnālā mēs rīkosimies ar kolektīvajiem kontiem: Preču kontu,

Dažādu personu kontu v. t. t.

Grāmatas atver trejādi: ar Bilances kontu, ar Kapitāla Kon-

tu, ar saldiem. Mēs atvērsim šoreiz grāmatas ar bilances kontu,

t. i. sastādīsim divi saliktus žurnāla pantus par bilances aktīvu

un pasīvu. Sastādot žurnāla pantu par bilances aktīvu, mēs pie-

ņemam, ka bilances aktīvā minētie konti saņem savas vērtības

no Bilances konta; sastādot žurnāla pantu par bilances pasīva,

mēs pieņemam, ka bilances pasivā minētie konti nodod savus
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pienākumus Bilances kontam. Pēc bilances iegrāmatošanas žur-

nālā tūliņ sākam iegrāmatot operācijas — ar trešo žurnāla pantu.

Pirms ķeramies pie darba izlabosim dažas kļūdas, kas ieviesušās

bilancē.

Bilancē (8. būrim 59. 1. p.) sacīts, ka smalkā cukura ir

200 kg. Lūdzam to izlabot šādi: Smalkais cukurs — 20.C00 kg

ā Ls —. 55

Otra kļūda: Bilances otrā ailē ierakstīta^visu preču kopvēr-

tība Ls 41.130.— bet patiesībā jābūt Ls 40.130— Zem minētās

summas otrā ailē svītra nav vajadzīga. Lūdzam arī to izlabot.

Sakarā ar to pārnesumā (59. 1. p.) būs nevis 286.435.22,

bet gan Ls 325.435.22. Bilances kopzuma aktīvā būs tāpēc

Ls 326.935.22. Sakarā ar to kapitāls pasīvā būs Ls 165.645.22

un pasīvā kopzuma arī Ls 326.935.22. Šīs kļūdas lūdzam izlabot,

pārrakstot bilanci bilanču grāmatā. „

Stāsimies tagad pie operāciju iegrāmatošanas žurnālā.

Piezīme 1.:

Virsgrāmatas kontu lapas pušu atzīmes žūrnālā mēs izda-

rīsim tikai pēc žurnāla pantu ierakstīšanas virsgrāmatā.

dām atstāsim šo aili tukšu.

Piezīme 2.:

Teksts katrā ziņā rakstāms sīkākiem burtiem kā kontu no-

saukumi.
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Pirms iegrāmatojam nākošo operāciju mums jaizkalkulē,

kāda summa no minētājiem 10 latiem krīt uz katru preci. Ta

summu jāsadala proporcionēli preču svaram. Cukura bija 500 kg.

tējas —• 300 kg. kopā 800 kg. Uz vienu kilogramu iznāk

10.00 : 800 = 1.25 sant.

Uz smalko cukuru tā tad krīt 1,25 X 500 =Ls 6.25; uz

tēju 1.25 X 300 —Ls 3.75. Līdzīgos gadījumos šāda kolkulā-

cija pastāvīgi jāizdara, lai zinātu, kādi izdevumi krīt uz katru

preci.

Kā šo operāciju iegrāmatot?

Kase dod — tas ir skaidrs. Kases konts tā tad kreditējams.

Bet kas saņem? Atsevišķās preces. Tāpēc debitējami Smalkā

cukura un Tējas konti.

Tamdēļ skolēniem jāievēro:

Visi izdevumi, kam sakars ar* preču sūtīšanu, preces saņe-

mot vai pārdodot, liekami uz attiecīgo preču kontu debetiern.

Ar to mūsu preces itkā' sadārdzinās. Šo operāciju iegrāmato-

jumi izdarāmi šadā veidā tikai tad, ja saskaņā ar noteikumiem

mums jāsedz preču sūtīšanas izdevumi.

Tā kā telpu trūkuma dēļ nepaspējām šinī burtnīcā iegrā-

matot uzdevumā 9 minētās operācijas, tad ša uzdevuma atrisi-

nājums noskaidrosies tikai nākošajā burtnīcā.

Tāpēc šinī burtnīca uzdevumu nedodam.
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Desmitā lekcija.

Pirms turpmāko operāciju iegrāmatošanas žurnālā analizē-

sim dažus 9. burtnīcā pirmo reizi minētos kontus.

Bilances konts.

Kā no iepriekšējā žurnāla iegrāmatojuma redzams, šis konts

dod bilances aktīvā uzrādītās vērtības tā saucamajiem aktīva

kontiem un saņem no tā saucamajiem pasīva kontiem bilances

pasīvā uzrādītos pienākumus.

Piezīme:

Par aktīva kontiem sauc tos, kas atrodas bilances aktīvā;

par pasīva kontiem — tos, kas atrodas bilances pasīvā.

Tā tad bilances aktīvs pēc iegrāmatošanas pāriet Bilances

konta kreditā; bilances pasīvs — Bilances konta debetā. Šis ap-

stāklis skolēniem stingri jāiegaumē, jo grāmatas pa lielākai daļai

atklāj ar Bilances kontu.

Nekustāma īpašuma konts.

Arī ar šo kontu mēs iepazīstamiespirmo reizi. Tas ļoti līdzīgs

citiem aktīva vērtību kontiem. Tā debetā ieraksta jauniegūtos

nekustāmos īpašumus — vispāri nekustāmo īpašumu vērtību pie-

augumu, kauču tas notiktu ar jau esošo nekustāmo īpašumu ka-

pitālu (lielāku) remontu, kas paceļ nekustāmā īpašuma vērtību.

Piemēram, uzliekam mājai jaunu jumtu. Šis mājas vērtības pie-

augums ierakstāms Nekustāmā īpašuma konta debetā.

ŠI konta kreditā ierakstam atsavinātos (pārdotos) nekustā-
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mos īpašumus — vispāri nekustāmo īpašumu vērtību samazinā-

šanos, nolietošanos. Kā zinām visi īpašumi ar laiku nolietoļās —

arī kustāmais īpašums. Tāpēc likums nosaka, ka katru gadu

noslēdzot grāmatas zināmu daļu no kustāmā vai nekustāmā īpa-

šuma jānoraksta zaudējumos, t. i. jāizdara šo īpašumu tā sau-

camā amortizācija. Šī operācija mums stāv vēl priekšā.

Nekustāmā īpašuma eksploatācijas konts.

Šis konts ir gluži citāds kā Nekustāmā īpašuma konts, bet

tomēr ļoti nepieciešams, jo rāda mums nekustāmā īpašuma

rentabilitāti (ienesīgumu).

Kā jau redzējām no iegrāmatojuma žurnāla 4. pantā, Ne-

kustāmā īpašuma eksploatācijas konta kreditā ierakstam visus ieņē-

mumus, ko nekustāmais īpašums mums dod; sī konta debetā rakstam

visus izdevumus, ko nekustāmais īpašums no mums prasa: remontus,

algu sētniekam, nodokļus, procentus par nekustāmajā īpašumā

ieguldīto kapitālu, maksu par ūdeni, pagalma un kāpņu telpu

apgaismošanu v. t. t. Tomēr uzmanību! Tikai sīko gadskārtējo

remontu izdevumus mēs nedrīkstam ierakstīt šī konta debetā.

Bet pēc zināma laika sprīža izdarītie lielākie remonti, kā jau par

to augšā minēts (piem., jauna jumta uzlikšana), kas lielākā vai

mazākā mērā mērā paceļ nekustāmā īpašuma vērtību, ierakstāmi

Nekustāmā īpašuma konta debetā.

Tirdzniecības izdevumu konts.

Pirmo reizi mēs sastopamies ari ar Tirdzniecības izdevumu

kontu. Ši konta nosaukums skaidri norāda uz to, kas ierak-

stāms tā debetā — visi veikala izdevumi: telpu īre, maksa par
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veikala apkurināšanu un apgaismošanu, nodokļi ko uzliek vei-

kalam, alga veikala kalpotājiem v. t. t. Bet nekādā zisā šinī

kontā nedrīkst ierakstīt izdevumus, kas saistīti ar veikala īpaš-

nieka privāto dzīvokli, tanī nedrīkst ierakstīt algas, ko īpašnieks

maksā savīs privātās dzīves kalpotājām un strādniekiem; tanī ne-

drīkst ierakstīt nekādus izdevumus, kas vispāri saistīti ar īpašnieka

privāto dzīvi. Šiem izdevumiem atverams speciāls konts, kā to

redzēsim vēlāk, lai zinātu, kādas summas īpašnieks ņem no vei-

kala. Ja īpašniekam ir kopējs dzīvoklis ar veikala telpām, tad

jāizkalkulē (jāaplēš) kāda īres, apgaismošanas, apsildīšanas daļa

krīt uz vienām un otrām telpām.

Apmierināsimies pagaidām ar šiem paskaidrojumiem un

turpināsim operāciju iegrāmatošanu žurnālā.

Skolēni savā žurnālā nedrīkst izlaist nevienas līnijas: tūliņ

aiz 5. panta rakstāms nākošais sestais. Tiem izdara pārnesumus

tikai tad, ja lapas puse pilna.



Janvāris

1931.

gads.

77
76

Pārnesums

662.620.

44

—

4—

6.

Dažādi

konti

I

Kases

kontam Samaksājam
par

5.

pantā

minēto

preču

aiz-

vešanu
uz

dz.

piestāvi
un

iekraušanu

vagonā

Ls

10.—

Smalkā

cukura

konts

Pēc

izdarītās

kolkulācijas
uz

cukura
no

ša

iz-

6.

25

devuma
krīt

Tēias

konts

3,

Uz

tēju

krīt

75

10.

Abrāma

Mendelsona
konts,

Rīgā

7.

dažādiem

kontiem

Pārdodam
viņam

Kafijas

kontam
800

kg.

ā

Ls

15.—

12.000. 1.860.

200

kg

ā

Ls

9.30

13.860.

—

6

—

8.

Dažādi

konti Ābrama

Mendelsona
kontam,

Rīgā

Viņš

samaksā
mums

šādā

kārtā:

Vekseļu
konts

Viņš

dod

mums

vekseli

ar

termiņu
15.

IV.

1931.

gadā

par

Ls

8.000.

Kases

konts

5.860.

Samaksā
s

/n

pārējo

zumu

13.860.

—6—

9.

Tirdzniecības
izdevumu

konts

Kases

kontam Izmakiājam

veikalvedim
algu

par

janvāri

130.

Pārnešanai

690.480.
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Janvāris

1931.

gads.

Pārnesums

690.480.

44

10
—

Dažādi

konti

10.

Vilhelma
Šmidta

kontam,

Hamburgā

Saņemam
no

viņa

Kafijas

konts
1000

kg.

ā

Ls

9.50

9.500.

Kakao

konts

3.500.

500

kg.

ā

Ls

7.

—

13.000.

—

10—

11.

Vilhelma

Šmidta

konts,

Hamburgā

Kases

kontam
Samaksājam
s
/

n

par

10.

pantā

minētājām
precēm

Vilhelma

Šmidta

konts

Hamburgā

-

I

13.000.

12.

r\ases

Kontam
Samaksājam
viņam

daļu

sava

vecā

parāda

Kases

kontam

500.
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12

-

13

Tekošais

konts

Rīgas

rūpnieku

bankā

Arvīda

Svem

es

kontam,

Liepājā

14.

A.

Svempe

iemaksājis
uz

mūsu

t./k.

1.273.

15

—12

—

Tējas

konts Džona

Šova

kontam,

Londonā

Saņemam
no

viņa

uz

kreditu
900

tog

ā

Ls

14.

—

12.600.

—13—

15

Dažādi

konti
Tējas

kontam
Pārdodam
J.

Tauriņam,

Daugavpili
600

kg.

ā

Ls

21.—

=

Ls

12.600.—

Kases

konts
J.

Tauriņš

maksā
s
/

n

-

7.600.

Pārnešanai

7.600.

730.853.
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Janvāris 1931. gads

Šādā kārtā V. Šmidta konts nemaz nefigurētu: mēs tanī

nekādus ierakstljumus neizdarītu, jo esam samaksājuši par sa-

ņemtājām precēm. Bet tā kā V. Šmidts mūsu pastāvīgais piegā-

dātājs, tad labāk sastādīt par 10. janvāra operāciju divi pantus,
lai varētu tos iegrāmatot ari V. Šmidta kontā. Gada beigās tad

redzam par kādu summu esam no viņa pirkuši. Jā tā ir liela,
tad varam prasīt no viņa zināmu rabatu maksājumos — vai at-

vieglinājumu. Ar šo operāciju 9. uzdevuma viena daļa atrisināta;

pārējā daļa atrisināsies turpmāk.

Pārnesums 7.600. 730.853. 59

Jāņa Tauriņa konts, Daugavpilī

Pārējo zumu viņš
mums parādā

paliek
5.000. 12.600.

16 Kases konts

Tekošam kontam Rīgas rūpn.
bankā

Saņemam no t./'k.; (čeks
Netāds un tāds)

2000.

Pārnešanai 745.453. 59

Piezīme: 10. janvāra ope-

rāciju vajadzēja labāk ierakstīt

ar vienu pantu, proti:

— 6 - —

Dažādi konti

Kasess kontam

Nopērkam
Hamburgā

no

par

V. Šmidta,

1

Kafijas konts

1000 kg. ā Ls 9.50. 9.500.

Kakao konts

500 kg. ā Ls 7.- 3.500. 13.000.







Grāmatvedības
un

komerczinību

lekcijas
pašmācībai

Amerikāņu dzīvā metode

11

Rīgā

Izdevniecība „Jau n ā Doma" Kr. Barona ielā JVs l#-l<g.





Vienpadsmitā lekcija.

Turpināsim

iegrāmatošanu
žurnālā:

Janvāris,
1931.

gads.

Pārnesums

745.453.

59

!

17

Maksājamo

vekseļu

konts

dažādiem

kontiem
Nokārtojam
mūsu

vekseli
Ē.

Trēziņam

Berlinē
Kases

kontam

I

Samaksājam
s
/

n

4290.
ļ

—

Maksājamo
vekseļu

kontam

Par

pārējo

summu

izdodam

Trēziņam

jaunu

vekseli
ar

termiņu
13.

V.

1931.
g.

4000.
1—

8290.

_14_

18

Procentu

konts

Kases

kontam Samaksājam
%

P

ar

izdoto

vekseli:

10

%

P

ar

3

mēnešiem
no

Ls

4000.

100.
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—

18—

19

KasesKases

konts
dažādiem

kontiem
konts Pārdodam

par

*/
n

K.

Zariņam,
Rīgā

Smalkā

cukura

kontam

1000

kg.

ā

Ls

-

.68

680.

Kafijas

kontam

20

200

kg.

ā

Ls

17.60

3.520.

Kakao

kontam

4.800.

800

kg.

ā

Ls

6.—

9.000.

Piezīme:
kakao

bojājies,
tāpēc

mēs

spiesti
to

pārdot
zem

cenas

—20-

Tekošs'konts
Rīgas

rūpn.

bankā

Kases

kontam Noguldām
uz

t./k.

17.000.

Pārnešanai

779.843.

59
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Janvāris,

1931.

gads.

Pārnesums

779.843.

59

-25—

21

Mājturības

izdevumu
konls

rvases

Kontam
Izdots

mājturības

vajadzībām

Kases

kontam

350.

—30—

22

Smalkā

cukura

konts

Tekošam

kontam

Rīgas

rūpn.

b-kā

Nopērkam
800

kg.

ā

Ls-
.60.

Mak-

sājams
ar

čeku

uz

Rīgas

rūpn.

banku

480.

Kopā

780.673.

59

Atskaitum
bilances

aktīvu

326.935.

22

653.870.

44

pasīvu

326.935.

22

126.803.

15

Janvāra

apgrozījums

Simts

divdesmit
seši

tūkstoši

astoņi

simti

trīs

lati

p

ecpadsmit
ant.

Grāmatvedis:
(Tāds

un

tāds)
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Aplūkosim atkal dažus kontus.

18. pantā minēts pirmo reizi Procentu konts. Attiecībā uz

to, skolēnus lūdz ievērot, kas sacīts 6. burtnīcas 45. un 46. 1. p.

Mājturības izdevumu konts.

Tas pirmo reizi minēts 21. pantā. Kā redzams, tanī ie-

raksta izdevumus, ko īpašnieks ņem savām personīgām vajadzī-

bām. Tas ļoti līdzīgs ar Tirdzniecības izdevumu kontu, bet šos

kontus nekādā ziņā nedrīkst sajaukt. Mājturības izdevumi nav

saistīti ar veikalu. Šie izdevumi uzskatāmi itkā. alga, ko īpašnieks

saņem no veikala. Tāpēc tie katrā ziņā iegrāmatojami.

No Mājturības izdevumiem var redzēt, vai īpašnieks nerīko-

jās pāri tiem līdzekļiem, kopuzņēmums dod. Ja uzņēmums ban-

krotē, tad tūliņ griež vērību uz Mājturības izdevumu kontu.

Ja īpašnieks rīkojies pāri līdzekļiem, ko atvēl uzņēmums,

tad bankrotu var atzīt par ļaunprātīgu unļpret īpašnieku var

ierosināt kriminālvajāšanu.

Lai dabūtu mēneša apgrozījumu, mēs atņemam no žurnāla

kopzumas aktīva un pasīva summas, jo apgrozījums rodās tikai

on tirdznieciskājām operācijām. Aktīva un pasīva summas tur-

pretim, nav cēlušās no tirdznieciskājiem darījumiem, bel radušās

kā iegrāmatošanas rezultāts Ja tās neatvilktu no žurnāla kopē-

jās summas, tad mums nebūtu pareizs pāržkats par mēneša ap-

grozījumu. Tas tad būtu stipri lielāks.

Konstatējot patieso mēneša apgrozījumu un apstiprinot te

ar grāmatveža parakstu, mēs izdarījām žurnālā mēneša noslft

gurnu. Tagad vajadzētu noslēgt ari virsgrāmatu.
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Patiesā grāmatvedībā tas katrā ziņā jādara, Diemžēl, mēs

nevarējām žurnāla pantus ienest virsgrāmatā ā jour (ā žūr) t. i.

katru dienu tūliņ pēc tirdzniecības operācijas, jo lekcijā neva-

ram uzreizi vest žurnālu un virsgrāmatu. Kā jau agrāk aizrā-

dīts, pirmāk mums jāieraksta visas operācijas žurnālā, tad tikai

varēsim ķerties pie virsgrāmatas.

legrāmatosim žurnālā tagad februāra operācijas, lerakstī-

jumi katrā ziņā jāsāk jaunā lapas pusē, pārnesot uz to iepriek-

šējā mēneša apgrozījuma summu, jo žurnāla kopzumai

jāsaskan; ar virsgrāmatas debetu un 'kreditu kopzumām, t. i. ar

pārbaudes bilances kopzumām,|kā|to redzēsim vēlāk.
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*a

b/.

o

«fl

KO

v-

Pārnesums

780.673.
59

—

1—

23

Kases
konts Nekustāma

ipaš.

eksploat.

kontam

Saņemta
īre

par

februāri

1.500.

—

3

—

24

Nekustāma
ipaš.

eksploat.

konts

Kases

kontam Samaksājam
par

mājas

remontu

573.

40

-10

—

25

Dažādi

konti dažādiem

kontiem

Nopērkam
s

/n

Kakao

konts
700

kg.

ā

Ls

7.—

Ls

4.900.—

Tējas

konts
500

kg.

ā

Ls

15.30

,

7.650.-

12.550.



Kases

kontam

5000.

Maksājam
no

kases

Tekošam
kontam

Rīgas
rūp,

b-kā

Pārējo

summu

maksājam
ar

čeku

uz

minēto

banku

7.550.

12.550.

—12—

Tirdzniecības

izdevumu

konts

Kases

kontam Izmaksājam
*algu

par

februāri

veikal-

vedim
A.

Kļaviņām

180.

—

15

—

27

Vekseļu
konts

diskantā
(Skat
6.

burt.

46

un

—

47.

1.

p.)

Vekseļu

kontam Nodiskontējam
Rīgas

rupn.

b-kā

Jāņa

Kūlas

vek.,

ter.

25.

V.

81.

gadā

1500.

Pārnešanai

796.976.

99
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Februāris,
1931.

gads.

Ķ I ,

lespiests M. Apiņa tipogrāfijā, Rigā, Kr. Barona ielā Na 16-18.

Pārnesums

796.976.

99

-

15

28.

Dažādi

konti Diskontēto

vekseļu

kontam

Diskontēts
Rīgas

rūpn.

bankā

Jāņa

Kūlas

veksēlis.

termiņš
25.

E.

31.

g.

Tekošs

konts

Rīgas

rūpn.

bankā

Naudu

atstājam
uz

tekošu

kontu

1466.

25

Procentu

konts

33.

9%

par

3

mēn!

no

Ls

1500.—

75

1500.
i

Pārnešanai

798.476.







Grāmatvedības
un

komerczinību

pašmācībai

Amerikāņu dzīvā metode

12

Izdevniecība JAUNĀ DOMA" Rigā
Kr. Barona ielā N° 16/18, Tekošs rēķins pastā N2 10462.





Divpadsmitā lekcija.

Februāris
1931.

gads.

Pārnesums

798.476.

99

—
18

29

Arvīda

Svempes
;

konts,

Liepāja

dažādiem
kontiem

Pārdodam
viņam
uz

parādu

Smāikā

cukura

kontam
■

400

kg.

ā

Ls

—.

70

280.

Tējas

kontam

1.800.

100

kg.

ā

Ls

18.

—
Kafijas

kontam

3.000.

200

kg.

ā

Ls

15.—

Kakao

kontam

8.000.

1000

kg.

ā

Ls

8.

—

13.080.
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—

20

—

30.

3.

Kases

konts dažādiem

kontiem

Saņemam
no

J.

Tauriņa
s

/n

Jāņa

Tauriņa

kontam

Daugavpilī

Viņš

samaksā

mums
savu

veco

parādu

532.

76

Procentu
kontam

Par

pārējo

parada

summu
Ls

500.

—
37.

50

570.

26

viņš

maksā
9%

P

ar

vienu

mēnesi

-25—

31.

Mājturības
konts

3.

Kases

kontam

I

Izmaksāts

mājturības

vajadzībām

50(7.

—27—

32.

3.

Kases
konts dažādiem

kontiem

Pārdodam
par

*/
n

Smalkā
cukura

kontam

200

kg.

ā

Ls

—

70

140.

Tējas

kontam

2.700.

150

kg.

ā

Ls

18.

-
Pārnešanai

2.840.

812.627.

25
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Ar

šo

žurnāls

noslēgts
par

februāri.

Bet

tā

kā

mums

februāra
beigās

jāiztaisa

galīgi

grāmatu

noslēgums,
tad

īerakstījumi
žurnālā
vēl

būs:

tā

saucamie

noslēguma
panti.

Tos

ieraksta
jaunā

lapas

pusē

ar

pēdējā

mēneša

datumu,

mūsu

uzdevumā
ar

28,

februāri.

Bet

iekam
to

darām,

mums

jāiegrāmato
žurnāla
panti

Virsgrāmatā.

Mēs

atkal

nevarēsim

iegrāmatot
darījumu
pēc

darījuma,
bet

pirmāk

ņemsim
visus

bilances
datus

tad

kases

operācijas
v.

t.

t.,

lai

viens

un

tas

pats

konts

nebūtu

jālieto

vairāk

reizes.

Līdz

ko

,žurnāla
pants

iegrāmatots

virsgrāmatā,
skolēniem
tūliņ

"jāatzīmē

žurnāla

attiecīgā

ailē

kādā

lapas

puse

virsgrāmatā
konts

atrodams
(skat.
5.

burtn,

33.

un

35.

1.

p.)

Virsgrāmatā
mēs

atzīmēsim

žurnāla

pantus
kā

tas

aizrādīts
5.

burtnīcā
35.

1.

p.

Ķeroties
pie

iegrāmatošanas
virsgrāmatā,
skolēniem

pamatīgi

jāiegāumē,
kas

par

virsgrāmatu
pa-

skaidrots
3.

burtn.

21.,

22.

un

23.

1.

p.

un

5.

burt.

33.,

34,

un

35.

1.

p.

Pārnesums

Kafijas

kontam

2.840.

812.627.

25

220

kg.

ā

Ls

15.

—

3.300.

Kakao

kontam
50

kg.

ā

Ls

8.

—

400.

6.540.

Kopā

819.167.

25

Atskaitām
sākuma

bilances
aktīvu
un

pasīvu

653.870.

44

Apgrozījums
par

janvāri
un

februāri

simtu

165.296.

81

sešdesmit
pieci

tukstūši
divi

simti

deviņdesmit

—
1

seši

lati

astoņdesmit
viens

santīmi.

Grāmatvedis
(paraksts)



Virsgrāmata.
DEBETS. SĀKAMA BILANCEI KONTS. KREDĪTS.

Piezīme: Ja pārnesot vii noslēdzot kontu, abās pusēs nav vienfcd* ierakstījumu daudzums, tad tukšāko pusi pašvītro kā augšā parādīts. — Š«

kontu noslēdzam tāpēc, ka te vairāk ierakstījumu nav.

i

9392

931. g. ž. p. 1131. g.
ž. p.

Janvāris
Dažādiem kontiem 2 Ji.nvāris

4

- Dažādi konti 1

Par pasīvu , Par aktīvu

Vilhelma Šmidta kontam, Hamburgā Kases konts

Mūsu parāds viņam 14.000. ■/n kasē 5.342.17373

Džona Šova kontam, Londonā

1.000.

Tekošs konts Rīgas rūpnieku banka

Mūsui parāds viņam Noguldīts uz t./'k. 4.281.5858

Hipotēku parada kontam

138.4501

Kustāma īpašuma konts

3.875.1—Mūsu aizņēmums Latv.

Maksājamo vekseļu kontam

Mūsu vekselis izdots Ernesta

ņam, Berlinē, ter. 13. 1.31. g.

Kapitāla kontam

Skaidra manta

hip. bankā

Trēzi-

8.290.

165.645. 22 326.935.

i'

22

li

€
'■A *

1
ĶWm:" ' '

'Ii

Mi

Veikala iekārta

Nekustama "īpašuma

Nams minētājā ielā

Smalkā cukura konts

Veikalā 20.000 kg. ā Ls — 55

Kafijas konts

1152 kg. ā Ls 10.—

Tējas konts

konts Kr. Barona ielā

270.000.1—

11.000.—

11.520. —

8.010.-534 kg. ā Ls 15. —

Kakao konts

1280 kg. ā Ls 7.50 9.600.
_

[Arvīda Svempes konts, Liepājā

Viņa parāds mums 1.273. U15

Jāņa Tauriņa konts, Daugavpili

Viņa parāds mums 532. 7676

ļVekseļu konts

Portfeli Jāņa Kūlas vekselis, term.

1.500._25 .V. 31. g. 326 935. 22

326.935.!|22
"i-

326.935.j
i

22
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KASESDEBETS.

5*31. g.

anvāris Sākuma bilances kontam

s/n kasē 5.342. 73

7t ļNekustāma īpašuma eksploatācijas kontam

1500.
Janvāra īre par dzīvokļiem musu nama

Dažādiem kontiem 5

Pārdodam Kārlim Zariņam, Lie-

pājā par s/n

Smalka cukura kontam

500 kg. ā Ls — 70 350.-1
PA

Tējas kontam
■

oOO kg. ā Ls 20. 6.000. -- 6350.i

Ābrama Mendelsona kontam. Rīgā

5.860.

6.

Saņemts no viņa

Tējas kontam 1513
—■

Par pārdotiem J. Tauriņam, Daugavpili
ii

G00 kg. ā Ls 21. — viņš maksā

daļu s, n

7.600.

Pārnešanai 26.652. 73
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KONTS. KREDĪTS.

Šī konta turpinājums būs nākošā lekcijā

1931. g.-ļ
Janvāris 2.

Tirdznieeības izdevumu konts

Samaksāta veīkala īre par 3 mēne -

šiem ā Ls 300. —
900.

4. Dažādi konti

Samaksājam par preču aizvešanu uz

piestātni un iesaiņošanu Ls 10. —

Smalkā cukura konts

Uz cukuru krīt 6. 25

Tējas konts

Uz tēju krit 3. 75 10.

Tirdzniecības izdevumu konts,6.

Samaksājam veikalvedim algu par

janvāri
130.

10Vilhelma Šmidta konts, Hamburgā

13.000.Samaksājam par saņemtajam precēm

Pārnešanai
14.040.



96

Pirms iegrāmatošanas virsgrāmatā jāizlabo maza kļūda, kas

ieviesojusēs žurnāla 1. un 2. pantā 9. burtnīcā 68. un 69. lapas

pusē.

Ir divi bilances konti: Sākuma bilances konts un Noslēgu-

ma bilances konts. Minētājos pantos Bilances konta vietā jābūt

Sākuma bilances kontam. To lūdz izlabot ar sarkanu tinti pie-

rakstot pie Bilaces konta
„
Sākuma."

Kļūda ieviesusies ari uzdevumā (8. burtnīcā 63. lapas pusē)

10 11. iespiests ka maksājam no Ls 5000, bet jābūt: maksājam

no kases Ls 1000. — Sākarā ar to kļūda ieviesusies žurnālā

25. pantā (11. burtnīcā 87. lapas pusē. Tur jāizlabo: maksājam

no kases Ls 1000. — par pārējo izdodam čeku Ls 11.550. —

lespiests M. APIŅA tipogrāfijā, Kr. Barona ielā Nt 16-18.







Grāmatvedības
un

kotnerczinību

lekcijas
pašmācībai

Amerikāņu dzīvā metode

13

Izdevniecība «JAUNA DOMA" Rīgā
Kr. Barona ielā N° 16/18. Tekošs rēķins pastā N°. 10462.





Trīspadsmitā lekcija.

Banku čeks.

Mēs jau apskatījām vekseli, kā maksāšanas līdzekli naudas

vietā. Tagad apstāsimies vēl pie viena maksāšanas līdzekļa, ko

pēdējā laikā arvienu vairāk pielieto. Tas ir banku čeks.

Bankas čeks ir rīkojums jeb pavēle naudas iestādei iz-

maksāt attiecīgai personai, firmai, vai vienkārši čeka uzrādītājam

attiecīgu zumu.

Pats par sevi saprotams, ka naudas iestāde šādu rīkojumu

izpilda tikai tad, ja čeka izrakstītajam tanī naudas iestādē ir no-

guldīta nauda.

Šādu naudas noguldījumu sauc par noguldījumu uz te-

košu rēķinu.

Tekoša rēķina noguldījums no parastā naudas noguldījuma

atšķiras caur to, ka tas ir elastīgāks, vieglāk un katrā laikā re-

alizējams. No tekošā rēķina naudu izmaksā uz vienkārša čeka

pamata, neprasot nekādas citas formalitātes.

Samaksa ar čeku skaitās līdzvērtīga samaksai ar skaidru

naudu. Čeks zaudē savu spēku pēc 10 dienām.

Čeka izdošana bez seguma, t. i. ja čeka izrakstītajam «nav

attiecīga zuma tekošā rēķinā, draud kriminālsods, kā par krāp-

šanu.

Čeku apgrozība tirdzniecībā ar vienu vairāk pieņemas, un

moderna firma visus savus lielākos maksājumus sedz tikai ar

čekiem, turot mājās skaidru naudu par niecīgu zumu. To dara

tādēļ, lai brīvā nauda negulētu bez rentēšanas un lai izbēgtu

risku zaudēt naudu caur zādzību, laupīšanu vai ugunsgrēku.

Čeku var izrakstīt uz vārda, tas ir, uzrādīt kam nauda iz-

maksājama, vai arī neuzrādot naudas saņēmēju.

Pēdēja gadijienā naudu izmaksa tam, kas čeku banka uz-

rāda, neprasot no ta nekādus dokumentus nedz pilnvaras.

(Turpinājums pēdēja (104.) lapas puse.)
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Turpināsim Kases

139

DEBETS. KASES
'

1931. g.

Janvāris 14. [Tekošam kontam Rīgas rūpnieku bankā

Saņemts par čeku (N° tāds un tāds). 2.000.

18. Dažādiem kontiem 19.

Pārdodam K. Zariņam, Rīgā par
5/n

Smalkā cukura kontam

1000 kg. ā Ls — 68 680.

Kafijas kontam

3520.200 kg. ā Ls 17.60

Kakao kontam

4800.800 kg. ā Ls 6. — 9.000.

31. janvāri

[Nekustāmā īpašuma eksploatācijas kontam 23. 37.652. 73

Saņemta īre par februāri 1.500.

Pārvests uz 3- fc p.

Li

39.152. |73
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Konta iegrāmatošanu.

- 2 -

KONTS. KREDĪTS.

1931. g.

Janvāris [Maksājamo vekseļu konts14. 17.

Samaksājam daļu no mūsu vekseļa
Ls 8290. ter. 13.V. 31. g.

4.290.

14. Procentu konts
18.

Par jaunizdoto vekseli Ls 4000. sa-

maksājam 10% par 3 mēnešiem.
100.

20. Tekošs konts Rīgas rūpn. bankā

17.000.

n 20.

Noguldām uz t.k.

25. Mājturības konts

350.Izdodam mājturības vajadzībām

36.280.

31. janvārī

ebruar. 3. Nekustāma īpašuma eksploatācijas konts 24.

573.Samaksāts par mājas remontu 40

10. Dažādi konti 25.

Samaksājam s jn par saņemtajām

precēm
1000.

12. Tirdzniecības izdevumu konts 126.

Samaksājam veikalvedim algu pār
februāri 180.

Pārnests uz 3. 1. p. 38033.



>
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Piezīme: Katra mēneša pēdējā diena saskaita konta Debetu un Kreditu puses. Summas paraksta apakšā ar sarkanu tinti, lai labāk būtu ievērojamas.
Tas stipri atvieglo gada noslēgumu: nav jāskaita konti pa visu gadu — par visiem 12 mānešiem.

101100

BETS. KASES KONTS. KR TS.

1931. g. Pārnesums 39.152. 73 jl931. g. Pārnesums 38.033.

Februar. Dažādiem kontiem 30. Februar. 25. Mājturības konts

500.

18. 31.

Saņemam no J. Tauriņa s. n. Izdots mājturības vajadzībām

Jāņa Tauriņa kontam, Daugavpilī

Viņš samaksa savu veco parādu 532. 76

26

28. februārī 38.533.

Procentu kontam

Par pārējo parada daļu Ls 5000.

viņš maksā 9% par vienu mēnesi 37. 50; 570.

27. Dažādiemkontiem

Pārdodam par s. n.

Smalkā cukura kontam

200 kg ā Ls -. 70

Tējas kontam

150 kg ā Ls 18. -

32.

140.—

i i

2700. J

■ i
1

Kafijas kontam

■

220 kg ā Ls 15. —

3.300.
_

Kakao kontam

50 kg ā Ls 8. —

400. _: 6540.

46.262.'28. februāri
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DEBETS. TEKOŠS KONTS

— 4 —

— 5 -

DEBETS. KUSTAMĀ ĪPAŠUMA

Turpmāk nāks preču konti. Kad nav atsevišķas preču grāmatas, tad

jāiekāito vēl divas citas ailes, proti: preču daudzumu aile un cenu aile.

Piezīme: Ja mēs vedam speciālu preču grāmatu, tad virsgrāmatā

931.
g.ļ

anvarisļ 1. Sākuma bilances kontam u

Noguldīts uz t. k. 4.281. 58

12. Arvīda Svempes kontam, Liepāja1»

A. Svempe iemaksājis uz musu t. k.

13.

1.273. 15

20. Kases kontam 20.

17.000.Noguldīts uz t. k.
1

31. janvārī. 22.554. 73

ebruar. 15. Diskontēto vekseļu kontam 28.

Naudu par diskontēto J. Kūlas vek-

seli atstājam uz t. k. 1.466. 25

DEBETS. NEKUSTAMĀ ĪPA UMA KONTS

931. g.

(anvāris Sakuma bilances kontam 270.0'1.

Mūsu nams

5M1. g.

an'vāris Sākuma bilances kontam 3.8751. 1.

Veikala iekārta
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RĪGAS RŪPNIEKU BANKĀ. KREDĪTS.

— 4 -

KR. BARONA lELĀ KREDĪTS.

- 5 -

KONTS. KREDĪTS.

virsgrāmatā attiecīgiem preču kontiem bez naudas zummu ailes (rubrikas)
Sk. kā zemāk.

preču kontos nekādu līnējumu nevajag. *

1931. g.

Janvāris 14. [Kases konts 16.

Saņemts no t. k. (čeks N° t. un t.) 2.000.

30. Smalkā cukura konts 22
i

Maksājam ar čeku N° (t. un t.) par

nopirktām 800 kg ā Ls — 60 .480.

2.480.

31. janvāri.

10. Dažādi konti
ebruar. 25.

Maksājam par iepirktajām precēm

ar čeku Ne 11.550.
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Čeku teksts paiasti ir šāds:

Pēdējā laikā pie mums ievesti arī pastā tekoši rēķini. Šie

rēķini neko daudz neatšķirās no tekošiem rēķiniem naudas ie-

stādēs. Uz pasta tekoša rēķina nauda nenes procentes, bet rē-

ķina īpašniekam ir tā priekšrocība, ka pasts pārved naudas zu-

mas cita konta īpašniekam, arī uz citām pilsētām, bez at-

līdzības.

lespiests M. Apiņa tipogrāfijā. Rīgā, Kr. Barona ielā NS 16-18.







Grāmatvedības

un

komerczinību

pašmācībai

Amerikāņu dzīvā metode

14

Izdevniecība JAUNĀ DOMA" Rīgā,
Kr. Barona ielā N» 16/18. Tekošs rēķins pastā N° 10462.





Četrpadsmitā lekcija.

Pārvedvekseļi jeb tratas.

Bez parastajiem vekseļiem ir vēl tā saucamie pārvedvekseļi

jeb tratas. Tos vairāk satiksmē ar ārzemēm.

Diezgan izplatīti tie arī iekšzemē, bet tikai tirdzniecībā, kaut gan

tiesība izdot pārvedvekseļus ir kuram katram pilsonim. Šos

vekseļus raksta uz tām pašām blanketēm, ko lieto vienkāršo

vekseļu izdošanai; uz šiem vekseļiem attiecas tas 'pats vekseļu

zīmognodoklis (Sk. 6. burtnīcā 41. lapas pusē un 7. burtnīcā

56. lapas pusē).

Parastos vekseļus raksta apņemšanās veidā (skatīt 6. burt-

nīcā 41. lapas pusē), pārvedvekseļus, turpretim, raksta pavēles

veidā.

Lai skolēni varētu labāk saprast pārvedvekseļu būtību,

ņemsim piemēram:

Rīgas tirgotājs Jēkabs Auziņš parādā Liepājas tirgotājam

Robertam Novadam 700 latu. Tanī pašā laikā Rīgas tirgotājam

pienākas no otra Liepājas tirgotāja Pētera Ziemeļa 1000 latu.

Auziņam nu vajadzētu rakstīt vēstuli Ziemelim, lai tas atsūta

savu parādu uz Rīgu. Viņš tad aizsūta savu parādu Novadam

uz Liepāju. Iznāktu divas naudas pārsūtīšanas, kas maksā diez-

gan dārgi. Lai no tā izvairītos, Jēkabs Auziņš izdod uz Pētera

Ziemeli, Liepājā, pārvedvekseļi Robertam Novadam par labu.

Vekseļa teksts bus šāds:

Rīgā, 27. aprilī 1931. gadā,

' VEKSELIS PAR LS 700.

Piecpadsmitajā maijā tūkstots deviņi simti trīsdesmit

Zīmo&a ļ pirmajā '(1931.) gadā samaksājiet pret šo vekseli

nodoklis! Robertam Novadam Liepājā, septiņi simti latu.

Ls 2.10 i Jēkabs Auziņš

Rīgā, Smilšu ielā N° 15.

Pēterim Ziemelim

iLiepājā, Graudu ielā N° 27.



lerastijumu turpinājums
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DEBETS. SMALKĀ CUKURA

DEBETS. KAFIJAS

DEBETS. TĒJAS

106

ĶS1. g.

nvaris Sakuma bilances kontam Kg. Cena Summa
1. 1.

Veikalā

»

4. Kases kontam 6. 11.000.20.000 55

Samaksāts par K. Zariņam
pārdotā cukura aizvešanu

un iekraušanu. 6. 25

0. Tekošam kontam Rīgas rūpnieku 22.

bankā

Par nopirkto cukuru mak-

sājam ar čeku Ne 800. 60j
I

480.

31. janvārī 20.800. 11.486.25

srai. g.

anvāris Sākuma bilances kontam 1.

■

Veikalā 1152. 10. 11.520

10. Vilhelma Šmidta kontam, Ham- 10.

ļburgā

Saņemts no viņa 1000. 9. 50
—

9.500

31. janvārī 2152. 21.020

W6l. g.

Janvāris Sakuma bilances kontam 1.

Veikalā 534. 15. 8.010.

n

Kases! kontam 6.4.

Samaksāts par aizvešanu

un iekraušanu. 3. 75

Džona Šova kontam, Londonā 14.

900. 14. 12.600.Saņemts no viņa

ebruār.

31. janvāri

10. Dažādiem kontiem 25. 1.434. 20.613. 75

Nopirkts 500. 15. 30| 7.650.
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— 6 —

KONTS. KREDĪTS.

— 7 —

KONTS. KREDĪTS.

- 8 —

KREDĪTS.JKONTS._

1931. g.
Cena SummaKg.

Janvāris 1. Kases

Pārdots K. Zariņam,

konts

Lie-

—■70

—.|68

350.

680.

n

pājā par s. n. 500

18. Kases konts 19.

Pārdots K. Zariņam Liepājā,
1000

Februar.

par s./n.
31. janvāri 1500

m

-.70)

1.030.—

280.—

140.—

18.
Arvīda Svempes konts, Liepājā 29.

400Pārdots viņam uz paradu

n

Kases konts 32.
27.

200Pārdots par s. n.

1931. g.

Janvāris 6. Abrāma Mendelsona konts, Rīgā 7.

15.- 12.000

i

i
7»

Pārdots viņam 800

Kases konts 19.18.

Pārdots K. Zariņam Liepājā
200! 17.|6 3.520

Februār. 18.
par s./n.

31. janvāri

Arvīda Svempes konts, Liepāja

10001

15.—

15.-i

15.520

3.000.

3.300.

29.1

n
27. Pārdodam viņam uz kreditu 200l

Kases! konts 23.

220Pārdots ar s./n.

1931. g.

Janvāris 4. Kases konts 5.

Pārdots K. Zariņam,

Liepājā par s. n.
300. 20. 6.000.

n
13.

Dažādi konti 15.

Pārdots J. Tauriņam I
600. 12.600.

Februar.
Daugavpilī 21.

18.
31. janvārī 900. 18.600.1

[Arvīda Svempes konts, Liepāja, 29

100. 1.800.

2.700.

127. Pārdots viņam uz kreditu 18.

Kases konts

150. 18.|Pardots par s. n.



Virsgrāmatas turpinājums.
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DEBETS. KAKAO KONTS. KREDĪTS.

DEBETS. ARVĪDA SVEMPES KONTS LIEPĀJĀ. KREDĪTS.

109108

Kg. Ce Summa 1931. Kg. Cena Summa
1931. g.

Janvāris Sākuma bilances kontam Janvāris 6. Ābrama Mendelsona konts, Rīga, 7.
1.

1280 7. 9.600. Pārdodam viņam 200 9. 1.860.
Tirgotavā atrodas

n

m

Vilhelma Šmidta kontam, Ham-
18 Kases konts 19.

10. 10.

800

Pārdodam K. Zariņam,
burgā

6.

Februar.
Liepājā, par s./n. 4.8 .)0.

10. Saņemts no viņa 500 7. 3.500.

Februar.

31. janvāri 1000 6.660.

31. janvārī 1780 13.100.

Arvīda Svempes, konts Liepāja
Februar. Dažādiem kontiem

18 29.

1000 8.000.10, 25.

700 4.900.

Pārdodam viņam 8.

Nopērkam par s./'n. 7.
27. Kasesi konts 132.

50 400.8.Pārdodam par s./n.
i

i

- 10 -

1931. g.

Janvāris 1. Sākuma bilances kontam

Arvīda Svempe parāds

1.

15

1931. g.

Janvāris 12. Tekošs konts

A. Svempe iemaksā mums savu

Rīgas rūpn. bankā 13.

1.273.

1.273.

ii
15

mums

31. janvārī

1.273. paradu, iemaksājot uz t.fk.

1.273. 15

Februār.
18. Dažādiem kontiem

i

Pārdodam A. Svempem

Smalka cukura kontam 29. 280.

400 kg. ā Ls
—. 70

Tējas kontam

100 āg. ,

Kafijas kontam

200 kg. ā Ls

ā Ls

15.-

18.— 1.800.

3.000.

|

Kakao kontam

8.000.1000 kg. ā Ls 8. — 13.080.
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DEBETS.DEBETS. JĀŅA TAURIŅA

- 12 -

DEBETS. VEKSEĻU

1931. g.

Janvāris 1. Sākuma bilances kontam 1

76Jāņa Tauriņa parāds mums 532.

13. Tējasi kontam 15.

Par pārdotiem 600 kg. tājas ā Ls 21.—ļ
5.000.Tauriņš mums paliek parādā j

31. janvārī
5.532. 76

1931. g

Janvāris Sākuma bilances kontam

Portfeli Jāņa Kūlas vekselis, termiņš

25.V. 31. gadā 1.500.

n
6 Abrāma Mendelsona kontam, Rīga 8.

Daļas maksājumam par pārdotajam
6. I. precēm viņš izdod mums vekseli

termiņš 15. V. 31. gada
8000.

9.500.
31. janvāri



11 -

KONTS DAUGAVPILI KREDĪTS.

— 12 —

KREDĪTS.KONTS.

1931. g.

Februar. 20. Kases konts 30.

532.Tauriņš samaksā mums veco parādu 76

1931. g.

Februar. 15. Vekseļu konts diskontā

Nodiskontējam Rīgas rūpnieku banka

Jana Kūlas vekseli, termiņš
1.500.

25. V. 31. g.
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Šo vekseli Auziņs nosūta ierakstītā vēstulē uz Liepāju
Robertam Novadam. Tas ar vekseli aiziet pie Ziemeļa, kam

rakstīta pavēle un saņem savu parādu. Ziemelis nu paliks
parādā Auziņam tikai 300 latu.

Attiecībā uz vekseli J. Auziņu sauc par vekseļa devēju jeb
irasa n tu ; Pēteri Ziemeli — par maksātāju jeb tras a tu;

R. Novadu — par vekseļa turētāju.

Izdot pārved vekseli uz P. Ziemeli par 700 latiem parasti
mēdz izsacīt īsāki: trasēt uzP. Ziemeli 700 latus.

Bet trasāts P. Ziemelis var atsacīties aiz viena vai otra

iemesla par vekseli maksāt. Lai nodrošinātos pret visādām var-

būtībām, R. Novads, saņēmis vekseli, aiziet pie P. Ziemeļa,
uzrāda viņam to un prasa, vai viņš maksās. Ja Ziemelis ir

Auziņam patiešām pārādā, tad viņš saprotams apņemsies maksāt.

Šā apņemšanās viņam jāizsakā rakstiski uz paša vekseļa uzrak-

stot uz ta: Pieņemu vai ari svešvārdu: Akceptēju,
un savu parakstu un dātumu. Parasti to raksta šķērsām pāri

par vekseļa tekstu. Ar šo uzrakstu Ziemelis vekseli pieņēmis,
t. i. viņš apsolījies pār vekseli noteiktājā 'datumā maksāt.

Vekseli vēl patur Novads. Noliktajā termiņā (kas vekseli uz-

rādīts) viņš iet saņemt naudu un atdot vekseli tad Ziemelim.

Uzrakstu uz vekseļa: Pieņemu vai: Akceptēju, sauc par

akceptu. Mēdz sacīt: P. Ziemelis uzlika us

vekseli savu akceptu. Līdz ar to Ziemelis pārvēršas
par akceptantu.

Ja nu viena vai otra apstākļa dēļ Ziemelis negrib vekseli

pieņemt, tad Novads nes vekseli pie notāra un liek to protestēt
par nepieņemšanu — sūta tad Auziņam atpakaļ, lai tas

tad izdarās ar Ziemeli un lai nokārto savu parādu Novadam

citādā veidā.

Tā kā pārvedvekselis arvienu jāuzrada trasatam pirms
vekseļa termiņa, tad bieži mēdz vekseļa tekstu rakstīt šādi:

Desmīt dienas pēc uzrādīšanas samaksā-

jiet pret šo vekseli Robertam Novadam v. t. t.

Šinī gadījumā maksājums par vekseli notiks pēc desmit

dienām pēc vekseļa uzrādīšanas.

Bieži raksta arī šādi:

Pie uzrādīšanas samaksājiet pret šo

vekseli un t. t.

Te jau tūliņ jāmaksā, tikko vekselis uzrādīts. Šādu termiņu
uz vekseļa mēdz atzīmēt tikai tad, kad trasants zin, ka trasats

katrā ziņā maksās un ka trasātam ir brīva nauda pie rokas.

M. Ap+ņ* tipogrāfija Rl*s, Kr. Barona ielā 16-18.
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Piecpadsmitā lekcija.

Grāmatu noslēgšana.
Par to jau esam īsumā aizrādījuši iepriekšējās lekcijās.

Žurnāla noslēgšana pastāv iekš tam, ka saskaitām

žurnāla kopzumu un rīkojamies kā aizrādīts 11. burtnīcas 83. i. p.

un 12. burtnīcas 91. 1. p. Bet to drīkstam darīt tikai tad, kad

esam pārbaudījuši ierakstījumu pareizību šurnālā un virsgrāmatā.

Kamēr šī pareizība nav noskaidrota, ierakstam žurnāla kopzumu

viegli ar zīmuli.

Virsgrāmatas mēneša noslēgšana pastāv
iekš tam, ka pārvelkam zem pēdējā ierakstījuma svītru un sa-

skaitām kontu debetu un kreditu summas. Tas parakstam zem

svītras ar sarkanu tinti. Bet iekam nav pārbaudīta ierakstījumu

pareizība, saskaitītās summas viegli atzīmējam zem svītras ar

zīmuli. Svītra jāpavelk arī tad, ja debetā vai kreditā ir viena

pati summa. To pašu tad parakstam zem svītras. Mūsu piemēra
dažos kontos t&s nav darīts, piemēram Nekustāma īpašuma kontā,

Kustāmā īpašuma kontā. Skolēniem savās grāmatās tas pašiem
jāizdara.

lerakstījums žurnālā un virsgrāmatā galvenam kārtām pār-
bauda ar to, ka mēs sastādām pārbaudes bilanci. Ja pārbaudes
bilances debetu apgrozījumu kopzuma sa-

skan (līdzinās) ar kreditu apgrozījumu
kopz v m v (sk. 3. burtnīcā 19. un 20. 1. p.) un ja t a

līdzinās žurnāla kopzuma i, no kuras nav

atskaitītas sākuma bilances summas, tad

mums jāuzskata, ka ierakstījumi grāmatās
žurnālā un virsgrāmatā, pareizi. Ja tas kon-

statēts, tad izdzēšam zīmuļu summas un uzrakstam tās ar sar-

kanu tinti — virsgrāmatā.

Kaut ar novēlošanos, sastādīsim pārbaudes bilanci par

janvāri, lai pārliecinātos, vai mūsu noslēgumi pareizi.

(Skatīt 120. (pēdējā) 1. p.

UZDEVUMS No 10.

6.' burtnīcā (62. 1. p.) 6. I. minēto operāciju ar

Ābramu Mendelsonu iegrāmatot ar vienu žurnāla pantu (sastādīt
vienu žurnāla pantu), nemaz nelietojot Ābrama Mendelsona

kontu.

(Atrisinājums nākošajā burtnīcā).
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1931. g.

Dažādiem kontiemJanvāris 14 17

Nokārtojam musu vekseli E. Trēziņam

Kases kontam

Maksājam s.^n. 4.290.

[Maksājamo vekseļu konta m

4000.Par parejo summu izdodam jaunu vek. 8.290.

31. janvārī 8.290

VIRSGRĀMATAS

— 13 -

DEBETS. VILHELMA ŠMITA

Piezīme: Te nu mēs redzam, ka operāciju nevajadzēja nemaz iegrāmatot

(Ls 13.000.) ar tādu pašu summu šo kontu debitējam tanī pašā dienat

— 14 —

DEBETS. DŽONA ŠOVA (JOHN ŠOW)

- 15 -

— 16 —

DEBETS. MAKSĀJAMO VEKSEĻI

1931. g.

Janvāris 10 Kases kontam 11

Samaksājam s./n. par saņemtajam

precēm 13.000.

11 Kases kontam 12 II

500.Samaksājam daļu vecā parāda
31. janvārī 13.500. —

!

PAR
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TURPINĀJUMS.
162

KONTS HAMBURGĀ. KREDĪTS.

Vilhelma Šmita konta, jo ar kadu summu minēto kontu tanī dienā kreditējam

(Skat. burt. 10, 1. p. 80.)

- 14 —

KONTS, LONDONĀ. KREDĪTS

- 15 —

KREDĪTS.KONTS.

- 16 -

kredīts.X ONTS.

931. g.

fanvāris I, Sakuma bilances konts 2.

Musu parāds viņam 14.000.

10 Dažādi konti 10

Saņemam no viņa !
Kafijas konts

1000 kg. ā Ls 9.50 9.500. -

Kakao konts

500 kg. ā Ls 7.— 3.500. - I 13.000.

31. janvāri 27.000. —

1931. g.

Janvāris 1. Sakuma bilances konts 2.

1.000. —

12.600.—

Musu parāds viņam

n
Tējas konts •12 14

Saņemam uz kreditu no viņa ā Ls 14.—

31. janvārī 13.600.

1931. g.
Sakuma bilances kont3

138.450 |—
Janvāris 1.

Muisu aizņēmums L. hil oteku bankā

2.

Mūsu aiz

.931. g.

lanvāris 2. Sākuma bilances kontS 2.

Mūsu vekselis, izdots E. Trēziņam I

Berlinē, 13.1. 31. gadā.
.8.290

14 Maksājamo vekseļu konts 17

Dzēšot veco vekseli kā daļas maksā-

jumu izdodam E. Trēziņam, Berline,

jaunu vekseli ar termiņu 13. V. 1931. g.
4.000.

31. janvāri

I

12.290.



— 17 —

- 17

KAPITĀLA KONTS. kredīts.
DEBETS.

Piezīme: Šis abas operācijas varēja iegrāmatot žurnālā ar vienu žurnāla panti lai Ābrama Mendelsona konts nemaz nefigurētu. (Sk. šis burtnīcas uzdevmn).

117116

[1931. g.

1165.195. —

1

i

I Janvāris Sakuma bilences konts 2.1.

Skaidra manta

— 18 —

18

KREDĪTS.
DEBETS.

.__
— —

- — ——r

TIRDZNIECĪBAS IZDEVUMJ

■

i
~

i r i

KONTS.

i

1931. g.

Janvārisiris 2. Kases kontam2.

i m

3-3.

900.-

130.-
,

1.030.—

180.-

l
"

'"'. T I ī ~\\ II C

Samaksājam veikala īri par 3 mēnešiem
...

11;
ā Ls 300. — i 900r

6-jKases kontam

Izmāks, veikalvedim algu par janvāri|
31. janvārī

6. 9.

I ; li 130.j-l

i i I! 1 -030 *—f

9.

i

Februar.lar. 12 Kases kontam12 2626.

Izmāks, veikalvedim algu par februāri

I I 180--l
I

DE

.
- 19 -

I I
i i II Iii'

— 19 -

DEBETS. NEKCUSTAMĀ ĪPAŠUMACUST MĀ ĪPASL MA ļ - EKSPLOATĀCIJAS KONTS. KREDĪTS.

3. Kases konts 4.

Saņemta īre no nama par janvāri ; 1500.—

r-1 ~

1931. g.
i

I 1931. g.

Februar. Ka^es; kontam ļ Janvāris

40

3. 24. 3. 4.

Samaksājam par mājas remontiem 573.

#
| Februār.

31. janvārī 1.500. —

I Kases konts

Saņemta īre no nama par februāri

1.

— 20

i i I

RAMA ME vIDELSO

- 20 —

D TS. AF KONTS. RĪGĀ KREDĪTS.

> i . r i ļ ii ;
1931. g.

I
ļ 1931. g.
< 1 1

Janvāris 6 Dažādiem kontiem 7. ' Janvāris

r-- i

6. Dažādi konti 8.

Par saņemtajām precēm viņš maksā šādi:

6. 8.

Pārdodam viņam

Kafijas kontam

800 kg. ā Ls 15.— 12.000.—

ļVekseļu konts

Dod mums vekseli ar term. 15. IV.31. g. 8.000.i—ļ
ļ

8.000. —

5.860. —

Kakao kontām Kases konts

200 kg. ā Ls 9.30 1.860.1- 13.860. Pārējo maksā s./n. | | 5.860.-ļ; 13.860.1-13.860.

31. janvāri I II 13.860.- II 13.860.
_



— 21 -

DEBETS. PROCENTU

— 22 —

DEBETS. VEKSEĻU KONTS

- 23 —

DEBETS. DISKONTĒTO VEKSEĻU

- 24 —

DEBETS. MĀJTURĪBAS

II I II I I

Visi žurnāla ierakstīju mi nu iegrāmatoti virsgrāmatā.

1931. g.

Janvāris 14 Kases kontam 18

Samaksājam % Par E. Trēziņam izdoto

vekseli 10% par 3 men. no Ls 4000.— 100.

Februar. 15 31. janvāri 100.

Diskontēto vekseļu kontam

9% par 3 mēnešiem par diskontēto

75J. Kūlas vekseli bankai par labu 28 33.

1931. g.

Februar. 15 Vekseļu kontam 27
i
—

——————

Nodiskontējam Rīgas rūpnieku bankā

J. Kūlas vekseli, termiņš 25.V.31. g. 1.500. —

-

931. g.

anvaris 25 Kases kcntam

Izmaksāts mājturības vajadzībām 350.

[Kases kontam
350.

ebruār. 125
Izsniegts mājturības vajadzībām 500.

i
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21

KONTS. KREDĪTS.

- 22 —

DISKONTĀ. KREDĪTS.

- 23 —

KONTS. KREDĪTS.

— 24 —

KONTS. KREDJTS.

Tagad ķersimies pie grāmatu noslēgšanas.

1931. g.

Februar. Kases konts 30
—

Tauriņš samaksā mums % par pa-

likušo parāda daļu
37.

I i

1931. g.
i

Februār. Dažādi konti

i

1.466. 75

15 28

Nodiskontējam Rigas rūpnieku bankā

J. Kuļas vekseli, termiņš 25. V. 31. g.

Tekošs konts Rigas rūpnieku bankā

Naudu atstājam uz t.fk.

Procentu konts
I

33. 75]i 9% par 3 m. no Ls 1500 bankai par labu 1.500.1—
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PĀRBAUDES BILANCE 1931. GADA 31. JANVĀRĪ.

1. Sākuma bilances konts

2. Kases konts

3. Tekošs konls Rīgas rūpn. b-kā

4. Nekustāma īpašuma konts

5. Kustāma īpašuma konts

6. Smalkā cukura konts

7. Kafijas konts

8. Tējas konts

9. Kakao konts*

10. Arvēda Svempes konts, Liepājā
11. Jāņa Tauriņa konts, Daugavpili
12. Vekseļu konts

13. Vilhelma Šmidta konts, Hamburgā

14. Džona Šova konts, Londonā

15. Hipotēku parāda konts

16. Maksājamo vekseļu konts

17. Kapitāla konts

18. Tirdzniecības izdevuma konts

19. Nekust. Ipaš. eksploat. konts

20. Ābrama Mendelsona konts, Rīgā,

21. Procentu konts

22. Vekseļu konts, diskontā

23. Diskontēto vekseļu konts

24. Mājturības konts

Apgrozījumu bilances debetu kopzuma=kreditu summai. Tāj
tad mūsu ierakstījumi bijuši pareizi.

Piezīme: Sākuma bilancē ierakstīta nepareiza kapitāla summa. Ta skolēniem

jāpārstrīpo ar sarkanu tinti (pieliekot linejāli) un virs tās ar sarkanu tinti jāieraksta

pareizā summa: 165.195.22—kā žurnālā, tā virsgrāmatā. Sākuma bilances kopzuma
ir pareiza. Mēneša bilanci skolēni var par paši sastādīt.

»

lespiests M. Apiņa tipogrāfijā Rīgā, Kr. Barona ielā JVa 16-18.

Apgrozījumu bilance.ļ Atlikumu bilance.

DEBETS. II I/DBniTC S DEBETU ļ KREDĪTU
| i\KC.1J1 1 o. j ATLIKUMI. II ATLIKUMI

326.935. 22 1326.935. 122 III -

37.652.173

22.554.73

270.000. —

387.5 —

11.486.25

! 36.280. 1.375: 175 ii
-

2.480. ļ 20.074. 73 i
270.000.

ii

3.875.

1.030.I

I
i 10.456.125 - 4

21.020.1— ; 15.520. 5.500.

20.613.75 18.600. 2.013.|75 -

13.100.— 6.660. 6.440.
i

4
1.273.75

5.532.1-

1.273. 15 I
i
i

!
i
i

I —
- i

1
l

5.532. 76

9.500. 15

13.600. 76

9.500. l_ _

27.000.!
—

ii

1i 13.500. 4
; 13.600.'_ 13.600.-

138.450.1 138.450.H
8.290.1—

•'r .•

ļ 12.290.1 4.000.

:165.195.| 22 165.195. 22

1030.— 1030. i
_ 1500, 1500.4

13.860.- | 13.860.,
i

I

100.— 100. — 4

1
_

I -4

350.1- _

780.673. 59 |j780.673.'59 1336.245. 22 11336.245. 2
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Sešpadsmitā lekcija.

KĻŪDAS IZLABOJUMS.

11. janvāra operācija (12. žurnāla pants, 10. burtnīcā) nav

iegrāmatota aiz burtliču pārskatīšanās virsgrāmatas kases kontā.

Manuskriptā minētās operācijas summa Ls 500. — kases konta

kreditā iegrāmatota. Tāpēc arī izskaidrojams,"ka žurnāla janvāra

kopzuma saskanēja ar janvāra pārbaudes bilances debetu un

kreditu kopzumām.

Šādas kļūdas mēdz izlabot tanī pašā dienā, kad tās ievēro»

.Mūsu gadījumā 28. februārī. legrāmatojums kases konta kre-

<iitā rakstāms tūliņ zem pēdējā iegrāmatojuma šādi:

(Piezīme: Minēta summa Ls 500. jau ietilpināta 31." jan-

vāra kopzumā un nav pieskaitāma pie februāra summām.)
Lai aiz neuzmanības šo summu nepieskaitītu pie februāra

operāciju summām, tad pretim konta nosaukumam kreisajā pusē

ar sarkanu tinti taisa atzīmi. „N. p." (nav pieskaitāma).

Turpinot grāmatu noslēgšanu, tagad sastādīsim pārbaudes

bilanci par februāri. Kā jau aizrādīts, jāsaskaita žurnāla apgro-

zījuma kopzuma, jāsaskaita virsgrāmatā debetu un kreditu puses,

bet kopzumas pagaidām parakstāmas viegli ar vienkāršu zīmuli.

Mēs esam jau zem pēdējiem februāra kases konta iegrāmato-

jumiem pavilkuši švītru un esam jau parakstījuši zem 'tās kop-

zumas, bet praktikā tā nekad nedrīkst rīkoties. To dara tikai

tad, kad esam pārliecinājušies par ierakstījumu pareizību žur-

nālā un virsgrāmatā. Pārbaudes bilance sastādama uz atsevišķas

lapiņas. Bilances grāmatā to ierakstīs tikai tad, kad ta būs

pareiza.

ēbruār. 28 [Vilhelma Šmita konts, Hamburgā 12

Iegrāmatojam musu 11. jan-

vāra maksājumu B. Šmitam,
ko aiz kļūdīšanās izlaida". 500.
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PĀRBAUDES BILANCE 1931. GADĀ 28. FEBRUĀRĪ.

1. Sākuma bilances konts

2. Kases konts

3. Tekošs konts Rīgas rūpnieku

bankā

4. Nekustāmā īpašuma konts

5. Kustāmā īpašuma konts

6. Smalkā cukura konts

7. Kafijas konts

8. Tējas konts

9. Kakao konts

10. Arvīda Svempes konts,

Liepājā

11. J. Tauriņa konts Daugavpilī

12. Vekseļu konts

13. Vilhelma Šmita konts,

H imburgā

14. Džona Šova konts, Londonā

15. Hipotēku parāda konts

16. Maksājamo veksēju konts

17. Kapitāla konts

18. Tirdzniecības izdevumu konts

19. Nekustāmā īpašuma eksplo-

atacijas konts

20. Ābrama Mendelsona konts,

Rīgā

21. Procentu konts

22. Vekseļu konts diskontā

23. Diskontēto vekseļu konts

24. Mājturības konts

ļ Apgrozījumu ance AttiRumu bilance

| Debets.

32-1935. 22ļ

Kredits.

326.935.122
i

|22ļ

ļOeb. atltkumj ļKred. atliku

38.533.40|40
l!l

i 46.262.99

1 24.020. 98

7.729. 59

■ I ' !

14.030.
- 9.990. 98

270.000.- 1270.000. ~

3.875.H 3.875. -

ļ 1 1.486.125 1.430.!-
I
i 10.036. -

ļ 21.020. - 21.820. - 800.

28.263. 75
23.100.1- 5.163.75

I i i rl . .:. . I
' 18.000. 15.060.- 2.940. ~

I !

14.353. 15•5 1.273. 15 13.080.1—115

5.532. 7676 532.767Q
i

5.000. -

9.500. ~_ I

!
i

!
1.500. 8.000. -

ļ 13.500.1—
I 1.

27.000. H 13.500.

- H 13.600. H 13.600.'

138.450.!-
i

138.450.j
8.290.!— 12.290.1- 4.000.

165.195. 2222: 165.195. 22

1.210. —

573. 40 3.000. - 1.210. 2.426.

! 13.860. -

133.75

1.500. -

850,-

ļ
13.860.

_

37.5d50! 96.

1.500.

25

1500.

ii
1500.

__

_

I
I

850.

1819.167. 25 19.167.2
l '339.471.1821 39.471.
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No sastādītās pārbaudes bilances mēs redzam, ka apgrozī-

jumu debetu kreditu kopzumai= žurnāla

apgrozījumu summai. Tā tad iegrāmatojumi izdarīti pareizi. Šo

pārbaudes bilanci skolniekiem jāieraksta bilanču grāmatā. Skol-

niekiem pašiem jāsastāda februāra mēneša bilance un ta ari jā-
ieraksta bilanču grāmatā.

Skolniekiem nu jāpārvelk virsgrāmatā zem pēdējiem konta

c rakstījumiem svītra, kā debetu, tā kreditu pusē un zem tās ar

isarkanu tinti jāieraksta attiecīgā summa, ņemot to no pārbaudes
bilances. Tas jādara arī tad, ja februārī nebūtu neviena ierak-

stījuma. Ņemsim, piemēra dēļ Nekustāmā īpašuma konta debetu.

Pēc februāra mēneša noslēguma tas izskatīsies šādi:

DEBETS. NEKUSTAMA ĪPAŠUMA KONTS.

Ja kredita vai debeta puse nav neviena ierakstījuma, tad

saprotams, nav nekāda švītra velkama.

Pavelkot svītru zem pēdējiem konta ierakstījumiem un pa-

akstot zem svītras kopzumas ar sarkanu tinti, mēs izdarām mē-

neša noslēgumu virsgrāmatā. Žurnāls par februāri mums jau

noslēgts.

Bet mūsu uzdevumā sacīts, ka februāra beigās mums jā-

izdara pilnīga grāmatu noslēgšana. Mums jāizdara, kā saka,

galīgā jeb ģenerālā grāmatu noslēgšana.

Ķersimies pie tās. Aplūkosim katru kontu. Tad skolēni

abāk varēs iegaumēt, kas ar katru kontu pie noslēgšanas ir

darāms.

1931. g.

'

I 270.000. -

Jan varis 1. Sākuma

Mūs

bilances

su nams

kontam.'

Musu nams

31. janvārī I I 11270.000. —

28. februārī 2 70.000. —
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Sākuma bilances konts figurē tikai pie grā-

matu atvēršanas gada sakumā. Tādu pašu summu, kādu mē»

ierakstam ta debetā, mes ierakstam arī ta kredīta Tā kā šis

kontš noslēdzas jau gada sākuma, un vēlāk mums vairs nav ar

šo kontu nekāda darīšana. Pārbaudes bilancēs ta summas gan

ietilpināmas, kā jau to redzējām. Šo kontu esam jau galīgi no-

slēguši.

Kases konts. Šī konta debets parāda, cik naudas

esam ieņēmuši; kredits — cik izdevuši. Atlikums (saldo) parāda,
cik naudas kasē pašreiz jāatrodas. Sis konts mums nevar dot

ne zaudējumus, ne peļņu. Ja kasieris pārskaitījies, tam jāat-

līdzina trūkstošā summa. Kasieris vispāri nekad nedrīkst pielaist,

ka kasē būtu iztrūkums. Tad jau to uzskatītu par ļaunprātību.
Katru dienu pēc darba viņam jāsaskaita kase un jāsalīdzina ar

grāmatveža kases konta atlikumu. Kases saturam ar šo atlikumu

jāsaskan uz santīmu.

Nekustāma īpašuma konts. Tas jau mums

jāņem vērā pie grāmatu noslēgšanas. Saprotams, ka nekusta-

mais īpašums būs ir gada sākumā ir gada beigās, bet gada

beigās tomēr vairs ne tāds, kā gada sākumā. Nekustāmais

īpašums nonēsājas resp. dilst, laika zobs to pamazām sagrauž.

Jo ilgāk tas stāvēs, jo mazvērtīgāks tas Tāpēc noslēdzot

grāmatas mums katrreiz jāņem vērā nekustāmā īpašuma dilša-

nas procents. To dara šādi: Aplēš,' cik ilgi nekustāmais īpa-

šums var kalpot. Tad aplēš, kāds dilšanas procents katru gadu

jādzēš, lai pēc laika būtu dzēsta visa nekustāmā īpašuma vērtība.

Saka: noslēdzot grāmatas, mums jāizdara nekustāmā īpašuma

amortizācija. Mūra mājas mēdz amortizēt ar 2 — 4%;
koka ar 5—6—7, skatoties pēc ta, kādiem nolūkiem neku-

stāmais īpašums tiek lietots un cik ilgi tas var mums kalpot.

Kaut pagājuši tikai divi mēneši, mums tomēr jāizdara arī

mūsu nekustāmā īpašuma amortizācija. Amortizēsim to ar 4%

gadā. Tā tad mūsu nams pa šiem diviem mēnešiem būs no-

lietojies par

270.000 X 4 X 2
. Qnn

. ~

TooxT2
=Lm latiem

-
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Šo summu mēs nenorakstam vis no nama vērtības, jo tad

atverot grāmatas mūsu ieietu grāmatās ar jaunu summu

270.000— 1800=268.200 latiem. Amortizējot to atkal 4%, mēs

jau dabūtu mazāku amortizācijas zummu un mēs nevarētu nama

vērtību nekad pilnīgi dzēst. Tāpēc dara tā: no peļņas uzkrāj

sevišķu nekustāmā īpašuma amortizācijas kapitālu. No šī ka-

pitāla sedz tad lielos pamatīgos nekustāmā īpašuma remontus:

ar šo kapitālu ceļ jaunu nekustāmo īpašumu, kad vecais kļuvis

nederīgs. Nekustāmā īpašuma vērtība grāmatās gadu no gada

paliek viena un tā pati. Ja grib dabūt zināt, cik nekustāmā

īpašuma vērtība faktiski liela, no nekustāmā īpašuma grāmatu

summas atskaita nekustāmā īpašuma amortizācijas kapitālu.

Kustāmā īpašuma konts. Attiecībā uz šo kontu

saKams tas pats. kas teikts par Nekustāmā īpašuma kontu.

Starpība tikai ta, ka Nekustāmais īpašums ātrāk nolietoja?.

Amortizēsim mūsu nekustāmo īpašumu ar 10%.

3875 X 10 X 2
nA Cfi ,

'

100X12
= 64-6° latiem

-

Attiecībā uz kustāmo ipašumu mums jāuzkrāj no peļņas

kustāmā īpašuma amortizācijas kapitāls, atstājot grāmatās ku-

stāmā īpašuma vērtību to pašu, par kādu to esam ieguvuši.

Tekošs konts. Par noguldījumiem uz tekošu kontu

bankas maksā procentus un pieskaita procentu summu pie no-

guldījuma. Noslēdzot grāmatas mums jāņem šie procenti vērā

un arī mums savās grāmatās jāpieskaita pie mūsu noguldījuma.

Šos procentus aprēķina bankas; firmas tikai pārbauda vai procenti

aprēķināti pareizi. Šo procentu apiešana diezgan komplicēta.

Ta ietilpst komercaritmētikas robežās. Tāpēc pie tekošā konta

procentu aplēses tagad neuzkavēsimies (par to runāsim īsumā

vēlāk) bet" pieņemsim, ka procentu summa par šiem diviem mē-

nešienv iztaisa apmēram Ls 85.37.

Preču konti Tie ir tirdzniecībā vissvarīgākie, jo

tie dod peļņu, no ka tirgotājs pārtiek. Tāpēc noslēdzot grā-

matas mums jāuzņem viss tirdzniecības inventārs; Jāsaskaita un

jāpārsver preces, jāsastāda bez tam vekseļu un maksājamo vekseļu
saraksts.' To dara parasti pēdējā gada dienā pēc darba. Lielās

tirdzniecībās tas var vilkties vairāk dienu.
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Preču atlikumiem veikalā, saprotams, jāsaskan ar preču at-

likumiem, ko uzrāda grāmatas, bet tik pareizi šie atlikumi nekad

nesaskanēs, kā kases atlikumi. Preces nav iespējams tik precīzi
izvest kā saņemt un izmaksāt naudu. Preces arī iežūst, izput,

vai pieņemot mitrumu, kļūst smagākas. Preču pārpalikums būs

retāk, bet arvienu būs zināms iztrūkums. Ja iztrūkums pārāk
liels, tad ta ir zīme, ka notikušas ļaunprātības.

Atlesīsim tagad šada kārta, kadu rezultātu katra prece pa
r

sevi devuse.

SMALKAIS CUKURS

Piezīmei. Tā kā parasti grāmatas noslēdz gada beigas»
tad raksta: „Gada laikā iepirkts", „Gada laikā pārdots".

Kg. Summ

Bija gada sākumā 20.000 11 000.

Janvāri un februārī iepirkts 800 480.

Izdevumi 6. 25

Kopā 20.800. 11.486. 25

Janvārī un februārī pārdots 2.100 1.450.

Zaudēts uz parasto iztrūkumu pai
18.700 10.036. 25

zemāko iepirkšanas cenu ā Ls —55 20 11.

Paliek 18.680 10.025. 25

atlikums par zemāko iepirkšanas

10.274.enu ā Ls —.55 18.680

Peļņa 248. 75
I»
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Piez I m c 2. Lai dabūtu augšā aprādīto peļņu no apak-

šējās summas 10.274.— lati jāatņem augšējā 10.025.25. Apakšējā

summa rāda, -cik faktiski cukura atlikums ir vērts noslēgšanas

dienā; augšējā rāda, cik pēc grāmatām tas ir vērts. ļjTā kā fak-

tiskā vērtība lielāka par grāmatu vērtību, tad saprotams, ka

esam tirgojušies ar peļņu. Ja mēs būtu tirgojušies ar zaudē-

jumiem, tad faktiskā preces vērtība būtu mazāka, kā tā, ko uz-

rāda grāmatas. Tad no augšējās summas apakšējo.

Piezīme 3. Iztrūkumu vai pārpalikumu, kas izrādījies

pārsverot preces, parasti aolēš par to pašu cenu par kādu mēs

aplēšam preču atlikumu. Šinī mūsu gadījumā mēs aplēsām ir

iztrūkumu ir preču atlikumu par Ls—.ss, t. i. par zemāko ie-

pirkuma cenu.

Sevišķi svarīgi, par kādu cenu mēs ņemam atlikumu, jo no

ta atkarājas peļņas lielums. Pastāv noteikumi, ka atlikums jā-

-aplēš par viszemāko cenu. Ja iepirkšanas tirgus cena zemāka

par to cenu, par 'kādu -esam 'preces iepirkuši, tad atlikums jā-

aptēš pēc tirgus cenas. ;Ja tirgus cena augstāka par iepirkšanas

cenu, tad ātlikums jāņem par iepirkšanas viszemāko cenu. Mēs

savā gadījumā atlikumu aplēsām par 55 sant. Tāda cena bija

gada sākumā. Ta ir zemāka par mūsu iepirkšanas summu. Ja

nu pastāvošā tirgus cena būtu vēl zemāka par 55 sant., tad

mums būtu bijis jāaptēš atlikums par šo zemāko tirgus cenu.

UZDEVUMS No U.

Nosūtām R. '"Laiviņām uz Rēzekni 2000 kg. kviešu miltu

a Ls —.
50. Par aizvešanu uz staciju un iekraušanu vagonā sa-

maksājam Ls 8.75. Šos izdevumus un miltu maksu uzliekam uz

preci kā pēcmaksu, kas Laiviņām jāsamaksā pie preces saņem-

šanas. Sastādīt žurnāla pantu, lietojot Uzlikto pēcmaksu kontu.

(Atrisinājums nākošajā burtnīcā.)
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10. uzdevuma atrisinājums.

'— 6 —

Dažādi konti

dažādiem kontiem

Pārdodam Ābramam Mendelsonam, Rīgā,

kafiju un kakao kopzumā par Ls 13.860.—

Vekseļu konts

Samaksai viņš izdod mums vekseli ar

termiņu 15. IV. 1931. gadā par 8000.—

Kases konts

Pārējo summu viņš samaksā s/'n 5860.— 13.860.

Kafijas kontam

Pārdodam viņam 800 kg. ā LsJls.— 12.000.—

Kakao kontam

Pārdodots viņam 200 kg. āLs 9.30 1.860.— 13.860

lespiests M. Apiņa tipogrāfija Rīgā, Kr. Barona lelS JNfš 16-18.
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Septiņpadsmitā lekcija.

Turpināsim aplēst, kadu pelnu vai zaudējumu katra prece devuse.

KAFIJA.

Piezīme: Šinī gadījuma izradās, ka kredita summa ir

lielāka par debeta. summu. Tas nozīmē, ka mēs esam guvuši
#

jau peļņu nepardodot visu kafiju, t. i. esam seguši jau visus

izdevumus un dabūjuši zināmu atlikumu — 820 latu, atvelkot

iežuvumu 703 latu. Atlikuma vērtība mums vairs nemaksā

nekā. Ta tāpēc ir tīra peļņa. Pie tās jāpieskaita jau

gūtā peļņa 703 latu — dabūjam 7174 latu. — Šo gadījumu

skolēniem labi jāiegaumē.

umm

Gada sākumā bija 1152

1C00

11.520.

9.500.Janvārī un februārī iepirkts

Kopa 2152 21.020.

Janvārī un februārī pārdots 1420 21.820.

Zaudēts uz iežuvumu par pašreizējo
732 820. \

tirgus cenu ā Ls 9. — 13 117.

Paliek
ļ

719 703. ]

Atlikums par tirgus cenu ā Ls 9.— 719 6.471. ļ

Peļņa I 71.74.
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TĒJA.

Piezīme: Šinī gadījuma nav nekāda atlikuma; nav ari

iztrūkuma.

KAKAO.

Kg. Summa

Bija gada sākumā 534 ļ534

1400

— I

8.01U.

20.250.

ar

8.010.

i
75

Janvārī un februārī iepirkta 1400 20.250.

Izdevumi
I

— I
,—

3_ [ _7_5

Kopā
s

I 19341934 I 28.263.28.263. 7575

Janvārī un februārī pārdots ! 11501150 I 23.100.23.100.

i

Atlikums par tirgus cenu ,

Paliek

a Ls 110.—

i

784

784

i

5.163.

7.840.
i

75

Peļņa 2.676.2.676. ' I_ 2525

Kg. Summa

Bija gada sakumā 1280 9600.

Janvārī un februārī iepirkts 1200 8400.

Pārpalikums pēc inventāra uzņem-

šanas
par tirgus cenu ā Ls 6.— 20 120.

Kopa 2500 18.120.

Pārdots janvārī un februārī 2050 I 15.060. 1

Paliek 450 3060. ,

2700.Atlikums par tirgus cenu ā Ls 6.— 450

Zaudēts 360.



131

Aplūkosim nākošo, Arvēda Svempes, kontu. Tas ir tā sau-

camais personu konts, tāpat kā Jāņa Tauriņa, Vil-

helma Smita un citi tamlīdzīgie. Šie konti, pats par sevi sa-

protams, nevar dot mums ne peļņu ne zaudējumus. Cik mēs

gada laikā, resp. divu mēnešu laikā, esam palikuši kādam parādā,

tik mums jāmaksā; cik viena vai otra persona tanī laikā palikusi

mums parādā, tik tai jāmaksā mums. Saldo parāda kurš kuram

parādā. Debeta saldo nozīmē, saldo —

ka mums jāmaksā.

Tāpat ne peļņu, ne zaudējumus nedod Vekseļu konts, ne

Maksājamo vekseļu konts. Tie ir abi ļoti līdzīgi personu

kontiem. Tomēr zināmos gadījumos, kā tas jau agrāk aprādīts,

ir personu koņis ar kredita. saldo, ir Vekseļu konts var nest

mums zaudējumus. Tas notiek tanīs gadījumos ja mūsu de-

bitori (parādnieki) bankrotējuši, ja bankrotējuši vekseļa izrakstī-

iajs un žiranti. Mums tad nav iespējams savu parādu piedzīt:

mums tad neviens nemaksās arī par vekseli, kas mūsu portfelī.

Tāpēc, noslēdzot grāmatas, mums stingri jāpārbauda mūsu

debitoru maksāšanas spējas, stingri mums jāpārbauda arī to

personu maksāšanas spējas, kas mums izdevušas vekseļus.

Ja izrādās, ka šīs spējas vājas, kaut arī zināmā persona

nav vēl bankrotējusi, tad mums ar to jālēšas (jārēķinās), zināma

daļa no summas, kas mums pienākas, vai pat visa īa sumina

tad mums jānoraksta zaudējumos.

Skolēni, domājams, būs lasījuši avīzēs, ka Latvijas banka

norakstījusi zaudējumos vairāku personu parādus bankai. Tas

nozīmē, ka tai nav izredzes parādu piedzīt. Norakstot maksāt

nespējīgo parādnieku summas zaudējumos, attiecīgās personas

kontā atstāj vienu latu, lai tas atgādinātu, ka mums pienākas

no šīm personām zināmā summa. Persona, kas nonākusi grū-

tībās, kādreiz tomēr var celties. Tad mēs savu parādu pie-

dzīsim.

Ja mūsu parādnieka maksāšanas spējas apšaubāmas: varbūt

tas parādu spēs samaksāt, varbūt tas nespēs — tādos gadī-

jumos mēs vēl nenorakstam zaudējumos summu, kas mums pie-

nākas, bet pārnesām to us Apšaubāmo parādnieku kontu, lai

mūsu aktīvā būtu stingri reālas summas. Šādu pārnešanu

prasa arī likums. To izdarām ar šekošu žurnāla pantu.
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Apšaubāmo parādnieku konts

Jāņa Niedres kontam

Tā kā J. Niedre nonācis maksāšanas grūtībās, tad

pārnesām viņa parādu mums uz augšā minēto

kontu .
:

. .
Ls 1000.—

Piezīme: Jānis Niedre un summa 1000. lati ņemti tikai

piemēra dēļ. (Šis pants nav iegrāmatojams).

Mūsu debitori pagaidām vēl ir zolīdi maksātāji, tāpēc ne-

kādi sevišķi soļi mums nav spērami.

Hipotēku parāda konts līdzīgs maksājamo vekseļu kontam,

līdzīgs viena vai otra mūsu kreditora kontam, jo parāds mums

jāmaksā. Starpība tikai ta, ka Hipotēku banka ■ "nodrošinājusī

savu prasību ar mūsu nekustamā īpašuma obligāciju.

Kapitāla kontu aplūkosim pašu pēdējo.

Tirdzniecības izdevumu konts, saprotams, parāda, kādi

mums bijuši zaudējumi gada laikā, mūsu piemērā divu mēnešu

laikā. Bet šī konta pirmajā ierakstījumā mēs lasām: Samak-

sājam veikala īri par 3 mēnešiem uz priekšu āLs 300. — 900 lati.

Mēs noslēdzam grāmatas pēc diviem mēnešiem, Tāpēc mums

ļāzin tirdzniecības izdevumi tikai par diviem mēnešiem. Ja mēs

ieskaitītu zaudējumos visus 900 latus, tas būtu nepareizi. Tik

liela veikala īre par diviem mēnešiem nav. Tāpēc no samak-

sātās summas mums jāizdala faktiskie divu mēnešu izdevumi,

t. i.. 600 latu, bet pārējos 300 latus mēs pārnesām uz Nākošā

mēneša tirdzniecības izdevumu kontu ar šādu žurnāla pantu.

Pārnesums 819.167.25

— 28 —

33 Nākošā mēn. tirdzniecības izdevumu konts

Tirdzniecības izdevumu kontam

Pārnesām uz augšējo kontu veikala

īres maksu, kas samaksāta par martu 300..
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Šis žurnāla pants skolēniem jāiegrāmato savos žurnālos

jaunā lapas pusē, pirms pārnesot uz to, kā augšā parādīts

žurnāla kopzumu. Visi tā saucamie noslēguma žurnāla panti

(augšējais arī pie tiem pieder) datējami ar pēdējo mēneša

dienu. Mūsu piemērā ar 28. februāri. (Jaunajā lapas pusē jāuz-

raksta: Februāris, tāpat kā iepriekšējā lapas pusē). Bet žurnāla

pantu numuri iet arvienu tālāk.

Skolēniem šis pants tūliņ jāiegrāmato arī virsgrāmatā, at-

verot tanī jaunu kontu: Nākošā mēneša tirdzniecības izdevumu

konts. To debitējam, bet Tirdzniecības izdevumu kontu kredi-

tējam par 300 latiem. Ar šo ierakstījumu tirdzniecības izdevumi

samazinājušies par 300 latiem.

Piez ī m c: Parasti, kad grāmatas noslēdz gada beigās,

šādos gadījumos atveļ-: Nākošā gada tirdzniecības

izdevumu konts.

Pēc augšējā panta iegrāmatošanas virsgrāmatā Tirdznie-

cības izdevumu konta debetā būs ta pati vecā summa 1030 latu,

bet kreditā nāks augšējā panta summa 300 latu. Tā tad šis

konts par diviem mēnešiem mums devis zaudējumus

1030 — 300 = 730 latu.

Nekustama īpašuma eksploatācijas

konts uzrāda kreditā ieņēmumu no nama 30!)0 latu un debetā

izdevumus par namu 573.40 latu. Šis konts tā tad devis mums

peļņu 3000 — 573.40 = 2426.60 latu.

Pirms aplūkojam Procentu konta rezultātu at-

minēsimies (sk. 15. burtn. 125. 1. p.), ka par Tekošo kontu

aplēsti procenti mums par labu Ls 85.37. Šī summa mums jā-

iegrāmato. Žurnāla pants būs:

— 28 —

34. Tekošais konts Rīgas rūpnieku bankā

Procentu kontam

Procenti par diviem mēnešiem pieskaitīti pie mūsu

tekošā konta 85. 37

Skolēniem tas jāieraksta žurnālā ar nākošo 34. panta
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uiumuru. Skolēniem pašiem tas ari jāiegrāmato virsgrāmatā, de-

bitējot Tekošo kontu Rīgas rūpnieku bankā un. kreditējot par to

pašu summu Procentu kontu.

Saskaitot pec tam kreditu, mēs redzam, ka tanī ir Ls 122.87,

ķet debetā Ls 133.75. Tā tad šis konts mums devis nelielu

zaudējumu Ls 133.75 — 3 22.87 — 10.88.

Vekseļu konts diskontā un Diskontēto

■v eķs c ļ v konts līdzīgi vekseļu kontam. Diskontēto vekseļu
.konts liekas, itkā dotu zaudējumus tanī gadījumā, ja par no-

-dīskontēto vekseli mums pašiem jāsamaksā, t. i. ja vekseļa de-

vējs un žiranti par vekseli nemaksā. Tomēr parasti no šī konta

zaudējumus mēs Ja vekseļa devējs par vekseli

nemaksā mēs liekam to protestēt. Tā tad pāriet uz Protestēto

vekseļu kontu ar pantu:

Protestēto vekseļu konts

Vekseļu konts diskontā

Protestēts un saņemts atpakaļ no bankas tads

un tāds vekselis
...

Ls
. . %

Otrs pants bus:

Diskontēto vekseļu konts

Kases kontam

Ispērkam no bankas tada un tāda vekseli,

kas nemaksāšanas deļ protestēts
.

.
Ls

Ja nu mēs nevaram vekseļa summu piedzīt no vekseļa
devēja vai žirantiem, ja tadi ir, tad mēs to norakstam zaudē-

jumos no Protestēto vekseļu konta. No augšā sacītā redzam,

ka Vekseļu kontd diskotā un Diskontēto vekseļu konts nedod ne

peļņu ne zaudējumus. Abi šie konti izpilda itkā vidutāju lomu.

Mājturības konts līdzīgs Tirdzniecības izdevumu

kontam. Tāpat kā Tirdzniecības izdevumu konts tas var dot

tikai zaudējumus. Mūsu piemērā tie iztaisa 850 latu par abiem

mēnešiem.

Ar to kontu aplūkošanu esam beigusi. ledziļinoties pama-
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ligāk kontu būtība, mcs v £ram tos sadalīt trijās grupas. Viena

ietilpst tādi konti, kas aplēš zināmas vērtības, kā naudu (Kases

konts), preces (dažādu preču konti), kustāma un nekustāma

īpašumu, vērtspapīru (Vērtspapīru konts) un tamlīdzīgi. Tos

kontus nosauksim par Vērtību kontiem.

Citi konti aplēš atkal ātttiecības starp dažādām personām,

t. i. parāda, cik viena persona otrai parādā, cik vienai personai

no otras pienākas. Tie ir tā saucāmie personu konti.

Pie tiem pieder dažādu personu konti: Tauriņa, Svempes,

Mendelsona; pie tiem pieder arī kapitāla konts, kas rāda, cik

veikals parādā īpašniekam. Pie tiem pieder ari tekošie konti un

visi vekseļu konti. Agrāk mēs sacījām, ka vekselis ir it kā

vērtspapīrs. Tikai tik ilgi vekselis ir vērtspapīrs, kamēr ta iz-

rakstītāji un žiranti ir maksātspējīgi, pretējā gadījumā vekselis

nav vairs nekam vērts. Tāpēc arī vekseļus mēs nepieskaitām

pie vērtspapīriem, jo patiesībā tie rāda cik viena persona otrai

parādā. Aiz ta iemesla vekseļu konti pieskaitāmi pie personu

kontiem.

Trešajā grupā ietilpst tā saucamie rezultāta konti,

kā Tirdzniecības izdevumu, Mājturības. Procentu, īpašumu

eksploatācijas konti un tamlīdzīgi. Par rezultāta kontiem tos

sauc tāpēc, ka tie uzrāda uzņēmuma rezultātu, uzrāda zaudē-

jumus ur peļņu. Arī daži vērtību konti (preču, nekustāmo,

īpašumu) uzrāda uzņēmuma rezultātu (pelnu vai zaudējumus),,
bet tanī pašā reizē tie aplēš ar! vērtības. Rezultātu konti ne-

kādās vērtības neaplēš. Pēc galīgās grāmatu noslēgšanas, kā

vēlāk redzēsiet, šie konti izbeidzas.

Ja ņemam kuru katru no rezultāta kontiem, tad redzam.,

ka debetā tiem ierakstīti zaudējumi ko uzņēmums devis, tur-

pretim kreditā — peļņa, ko uzņēmums devis. Uz šo apstākli

griežam skolēnu uzmanību.
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11. uzdevuma atrisinājums

IDilT*kto pēcmaksu konts

dažādiem kontiem

Uzliekam pēcmaksu uz R, Laiviņām

Rēzeknē, aizsūtītajiem kvieša miltiem

— miltu vērtību un iekraušanas

izdevumus.

Kviešu miltu kontam

2000 kg. ā Ls—. 50 1.01)0.—

Kases kontam

iekraušanas izdevumi 8.75 1008.75

Kad R. Laiviņš miltus izpērk, tad sastādām sekošu žurnāla

pantu:

Kases konts

Uzlikto pēcmaksu kontam

Saņemam no dzelzsceļa kantora uz R.

Laiviņām, Rēzeknē, nosūtītājiem kviešu

miltiem uzlikto pēcmaksu Ls 1008.75

lespiests M. Apiņa tipogrāfijā Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 16»18.
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Astoņpadsmitā lekcija.

Zaudējumu un peļņas konts.

Daudz grāmatvežu augšējo kontu sauc par peļņas un zau-

dējumu kontu. Bet tā kā zaudējumus raksta kreisājā pu«?ē, j. i.

debetā, tad pareizāki gan turēties pie" mūsu nosaukuma: Zau-

dējumu un peļņas konts.

Savelkot ša konta galus kopā mes redzam, kadu rezultātu

mūsu uzņēmums devis divu mēnešu darbības laikā. (Sk. otrā pusē.)
Salīdzinot zaudējumu un peļņas kontu ar preču kontu peļņas

un zaudējumu aplēses tabelēm, mēs redzam, ka tabeles uzrādīta

pelna vai uzrādīts zaudējums tikai no operācijām. Bet zaudējumu

un peļņas konts noskaidro preču konta tīro peļņu. Piemēram:

smalkais cukurs devis peļņu no operācijām Ls 248.75. Bet tanī

pašā laikā tas devis zaudējumu no iztrūkuma Ls li.— Tā tad

tīrā peļņa no smalkā cukura būs 248.75 — 11. = 237.75 lati.

Tāpat tas ir arī ar citiem preču kontiem. Kakao, turpretim,

devis zaudējumu no operācijām 360 latu, bet peļņu no pārpa-

likuma 120 latu, tā kā tīrais" zaudējums būs 330 — 120 = 240 Ls

Tīro peļņu no visa uzņēmuma mēs pārnesām uz Kapitāla

kontu, palielinot uzņēmuma parādu īpašniekam. Ja uzņēmums
devis zaudējumu, tad arī to pārnesām uz Kapitāla kontu. Ka-

pitāla konts tad rakstāms kreditā pusē. Uzņēmuma zaudējums

samazina uzņēmuma parādu īpašniekam.

Zaudējumu un peļņas konts skolēniem jāieraksta bilanču

grāmatā tādā pašā veidā kā augšā aprādīts. To raksta tūliņ zem

peļņas un zaudējumu aplēses tabelēm. Bez tam zaudējumu un

peļņas konts iegrāmatojams žurnālā un virsgrāmatā. Žurnālā to

iegrāmatosim ar nākošo 35. žurnāla pantu, (skatīt lapas pusē 139)
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DEBETS,

Zaudējumu
un

pelnās

konts.

KREDĪTS.

Nekustūmā

īpažuma

amortizācijas
konts

Smalka

cukura

konts

248.
75

~"

4%

amortizācijas
par

2

mēnešiem
no

Ls

270.000.

Pelnīts
no

opefācijām

1.800.■

Kafijas

konts

7.174.

Kustāmā

Īpašuma

amortizācijas
konts

Pelnīts
no

operācijām

10%

amortizācijas
par

2

mēnešiem
no

Ls

3875.-

64.'
60

Tējas

konts Pelnīts
no

operācijām

2.676.
25

Smalka

cukura

konts

11.

Kakao

konts

Parastais

iztrūkums
20

kg.

ā

Ls

—55

Pārpalikums
pec

inventūras

uzņemsa

nas

20

kg

ā

Ls

6.—

120.

Kafijas

konts Iežuvums
13

kg

ā

Ls

9.—

117.

Nekustāmā

īpašuma

eksploatācijas
konts

Kakao

onnts Zaudēts
no

operācijām

360.

Peļņa

no

musu

nama

Tirdzniecības

izdevumu

konts

910.

Dažādi

zaudējumi

Procentu

konts

10.

88

Zaudēts
Mājturības
konts

850.!

Zaudējumi
Kapitāla

konts

8-523.

Skaidra

peļņa

12

12.645.6

12.645.
60



lerakstijums žurnālā.

— 28 —

35. Zaudējumu un peļņas konts

dažādiem kontiem

Uzņēmuma zaudējumi

Nekustāma īpašuma amortizācijas kontam

4% amortizācijas par 2 mēnešiem

no Ls 270.000.—
1.800.—

Kustāmā īpašuma amortizāaijas kontam

10% amortizācijas par 2 mēnešiem

no Ls 3875. 64.60

Smalkā cukura kontam

Parastais iztrūkums 20 kg. ā Ls —55 11. —

Kafijas kontam

ležuvums 13 kg ā Ls 9.— 117.—

Kakao kontam

Zaudēts uz operācijām 360—

Tirdzniecības izdevumu konts

dažādi zaudējumi 910.—

Procentu kontam

Zaudēts uz procentiem 10.88

Mārturtbas kontam

Zaudējums 850.—

Kapitāla kontam

Skaidra peļņa 8.522.12 12.645.60



— 28 —

36. Dažādi konti

Zaudējumu un peļņas kontam

Uzņēmuma peļņa

Smalkā cukura konts

Pelnīts no operācijām 218.75

Kafijas konts

Pelnīts no operācijām 7.174. —

Tējas koni*

Pelnīts no operācijām 2.676.25

Kakao konts

Pārpalikums pēc inventūras uzņem-

šanas 20 kg ā Ls 6. 120.—

Nekustāmā īpašums eksploaiācijas konts

Peļņa no mūsu nama
'

2426.60 12.645.60

Skolēniem pašiem tagad jāiegrāmato augšējie divi žurnāla

panti virsgrāmatā, kreditējot attiecīgos kontus par zaudējumiem

(Kapitāla konu par tīro peļņu) un debitējot attiecīgos kontus

par gūto peļņu, pie kam jāatver virsgrāmatā divi jauni konti:

Nekustumā īpašuma eksploatācijas konts un Kustāmā īpašuma

eksploatācijas konts.

lerakstījums virsgrāmatas Nekustāmā īpašuma kontā būs šāds:

— 25 — — 25 —

ets Nekustāmā īpašuma eksploatācijas konts. Kredits.

1931.

Febr. 28 Zaudējumuun peļqas konts

4°/0 amortizācijas par

2 mēnešiem no Ls 270.000

I

i •
35 1800.i—
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Pārējos

virsgrāmata?
kontos

skolēniem

jāiegrāmato
zaudējumi
un

peļņa

pašiem.

Tas

ir

tīri

šablonisks
darbs.. Kad

skolēni

iegrāmatojuši
žurnāla
35.

pantu

attiecīgajos

virsgrāmatas
kontos,
J

ad

tiem

jāatver

virsgrāmatā

zaudējumu
un

peļņas

konts.

Tanī

tad

iegrāmato
35.

pantu

debetā.

Pēc

tam

iegrāmato

peļņ
u

attiecīgos
kontos

debetā
un

zaudējumu
peļņas

konta

kreditā.

lerakstījurni
Smalka

cukura

kontā

bus

šādi:

6

6

DEBETS.

Smalkā

cukura

konts.

KREDĪTS.

(Agrākie

ierakstījumi)

(Agrākie

ierakstījumi.)

Feb-

Feb-

Zaudējumu
un

peļņas

ruāri?
28

Zaudējumu
un

peļņas

ruāris
28

kontam

36

konts

35

Pelnīts
no

operācijām

248.

75

Parastais

iztrūkums

20.

55

11.

0

I
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DEBETS.

Zaudējumi)
un

pejoas

konts.

KRr.pITS.

-28

—

-28—

1931.g. Febr.

28

Dažādiem
kontiem

Uzņēmuma

zaudē-

jumi

35

i i

f

i

1931.g. Febr.

36

Dažādi Gūta

konti peļņa

36

Nekustamā

īpašuma

amortizācijas
kontam

Smalka

cukura

konts

4%

amortizācijas

Peļņa
no

operacijau

248.

75

par

2

mēnešiem
no

Ls

270.000.

18000.

Kafijs

konts

Kustāmā

īpašuma

amortizācijas

kontam

10%

amortizacija>
par

2

mēnešiem
no

Ls

3875.—

Peļņa
no

operācijām

7.174

14.

60,

Smalkā

cukura

kontam

Tējas

konts

Parastais

iztrūkums:

20

kgā

Ls

—55.

11.

Peļņa
no

operācijān

2.676

25

■■
■.
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Kafija?

kontam

Kakao

konts

Iežuvums:
13

kg

ā

Pārpalikums
pēc

in-

Ls

9.—

117.

ventūra

uzņemšanas
20

kg

ā

Ls

6—

120.

Kakao

kontam
,—, Zaudēts

uz

opera-

Nekustama

īpašuma

cijam

360.

eksploatācijas
kontam

Tirdzniecības

izde-

Peļņa

no

nama

musu

vumu

konts

2426.
6C

12.645.

Dazadi

zaudējumi

910.

Procentu
knntam

Zaudets

uz

pro-

i

centiem

10.

88

Mājturības

kontam

Zaudej
urns

850.

i

Kapitāla

kontam

8.522.

Skaidra

peļņa

12

12.645.
60ļ 60

I

|

12.645.6
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Galīga noslēguma pārbaudes bilance 1931. gada 28. februāri

lespiests M. Apiņa tipogrāfijā Pigā, Kr. Barona ielā Ns 16-18.

Apgrozījumu bilance Atlikumu bilanc?

% Sākuma bil&nces kont?

2. Kases konts

3. Tekošs konts Rīgas

rūpnieku bankā

4. Nekustāmā īpašuma
konts

5. Kustāmā īpašuma konts

6. Smalkā cukura konts

7. Kafijas konts

8. Tējas konts

9. Kakao konts

10. Arvīda Svempes Išonts,
Liepājā

11. J. Tauriņa konts, Dau-

gavpilī
12. Vekseļu konts

13. Vilhelma Šmita konts,

Hamburgā
14. Džona Sova konts,

Daugavpilī
15. Hipotēku parāda konts

16. Maksājamo vekseļu
konts

17. Kapitāla konts

18. Tirdzniecības izdevumu

konts

19. Nekustāmā īpašuma
eksploatācijas konts

20. Ābrama Mendelsone

konts, Rīgā
21. Procentu konts

22. Vekseļu konts diskontā

23. Diskontēto vekseļu
konts

24. Mājturības konts

25. Nākošā mēneša tirdz*

niecības izdevumu konts

26. Nekustāmā īpašuma

amorsizacijas konts

27. Kustāmā īpašuma amor-

tizācijas kontam

28- Zaudējumu un peļņas
konts

Debets. I Kredits. Debeta

atlikumi I
Kredīta

atlikumi

326935.

46.262

22

99

326.935.
38 533.

221

40; 7.729.

-

5S

24.106 35 14.030. 10.076. 35

270.000.

3.875.

11.735.

28.194

30.940.

18.120.

1.461.

21.937.

23.100.

• 15.420.

_

_!

270.000

3.875.

10.274.

6.257.

7.840.

2.700.

i

- ļ

14.353. 15' 1.273. 15ļ 13. 080.

i

5.532

9.500.

532.

1.500.

:76i 5.000.

8.000.__8

13.500 27.000. 13.500.

13.600.

138 450.

13.600.

138 450.
i

8.290. 12.290.

173.717.

4.000.

173.717.34 34

1.210.1
i

1.210ļ I

3.000.1 3.600.
i

13.860.

133.

1.500.

i —I

i75

I
13.860.!

1.33.

|
i

75;
I— 1.300. 1.500.

1.500

850

_

i—i
b50

300. 300.|
l

1.800. 1.800.

64.160 64. 60

12 645. 60 12.645. 60

845.843.1826 845.843.ļ82ļ| 346631.|94| 346.631.194
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Deviņpadsmitā lekcija.

Kļūdu Izlabojumi.

Pareiza kļūdu izlabošana grāmatvedībā tikpat svarīga kā

pareiza operāciju iegrāmatošana. Katrs grāmatvedis ir cilvēks un

tāpēc var kļūdīties. Labi, ja kļūdu pamana drīz, tad to viegli

var izlabot nedaudziem paršvītrojumiem. Tādas kļūdas mūs»

lekcijās jau bijušas; mūsu lekcijās arī aizrādīts, kā tās izlabot.

Daudz nepatīkamāk, kad kļūdu ievēro pēc ilgāka laika,
kad nepareizais skaitlis ierakstīts grāmatās vairākās vietās. Ņemt

Ā» svītrot visus nepareizos skaitļus neērti. Nepatīkami arī grā-

matvedim, kad katrā grāmatu lapas pusē ir svītrojumi. Tamdēļ
šādas kļūdas cenšas izlabot bez svītrošanas.

Arī mūsu lekcijās ieviesusies viena šāda kļūda, aplēšot ka-

fijas peļņu (17. bnrtnicā 129. lapas pusē). Atņēmuši no 20.820 la-

tiem 21.020 latus, mēs parakstījuši zem svītras 820 latu, kaut gan

pārbaudes bilancē (16. burtnīcā 122. lapas pusē) šis atlikums uz-

rādīts pareizi 800 latu. Augšā minētājā kafijas peļņas aplēses
tabelē tā tad peļņa parādīta par 20 latiem lielāka

, jo 21.820 —

21.020 — 117 + 6.471 iztaisa 7.154 bet nevis 7.174 latus.

Šo nepareizo skaitli mēs nu esam ierakstīuši Zaudējumu
un peļņas kontā, mēs to esam iegrāmatojuši šurnālā un virs-

grāmatā; pēc tam mēs esam sastādījuši pārbaudes bilanci

18. burtnīcā 144. lapas pusē. Tā tad vesela virkne iegiāmato-

jumu ar nepareiziem skaitļiem. Neērti un nepatīkami izlabot ar

sarkano tinti visus kļūdainos skaitļus, kam pamatā-ir nepareizā

ainAmeana kafiias Delnas aolēses tabelē resp, liekie 20 lati.

Uzdevums abonentiem.

Izdomāt summas un sastādīt sekošus žurnāla pantus:

1) Kad mēs esam samaksājuši procentus par nākamā gada
vienu mēnesi uz priekšu.

2) Kad noslēdzot gada beigās grāmatas, kāds īrnieks
mums samaksājis īri par 2 mēnešiem uz priekšu.

3) Kad paši esam palikuši īri parādā pa veikala telpām
par 1 mēnesi.

*

Pielikums pie 19. grāmatvedības lekcija*.
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pelņas kontu debets līdzsvarosies atkal ar kreditu. To mēs ne-

darīsim Zaudējumu un peļņas konta tabelē bilanču grāmata,
kur šī tabele jau noslēgta, bet žurnālā un virsgrāmatas Zaudē-

jumu un pelņas kontā, kas vēl nav noslēgts.

Izpalīdzēsimie3 ar ta saucamo liekās summas storr.ē-

ša nu (norakstīšanu konta pretējā pusē). Ar to izlabo daudz

kļūdu grāmatvedībā.

Ņemsim vienkārša piemēru: Bērziņš mums samaksā savu

parādu 100 latu, bet grāmatvedis kļūdīgi ieraksta 200 latu ar

šādu pantu

Kases konts

Bērziņa kontam

Bērziņš samaksā mums savu parādu Ls 200

Vēlāk noskaidiojas. ka Bērziņš mums tik daudz nemaz vav

parādā un ka kase tik daudz naudas nav ienācis. Tad nu grā-

matvedis izpaiidzas ar stornēšanu. Viņš sastāda pretēju pantu

Bērziņa konts

Kases kontam

lerakstīts, ka no Bērziņa saņemti Ls 200.—

Patiesībā saņemti tikai
„

100.—

Stornējam lieko summu 100.—

Ar pirmo pantu mēs ierakstījām kases konta debetā

200 latu, ar otro kases konta kreditā 100 latu. Tā tad kasē

ienācis tikai 100 latu. Tas pats notiek arī Bērziņa . kontā. Ar

pirmo pantu mēs ierakstījām ta kreditā 200 latu; ar otro —ta

debetā 100 latu. Tā tad Bērziņš mums samaksājis ir tikai

100 lata. ...

Rīkosimies mēs tāpat.

18. lekcijā 140. lapas pusē ar 36. pantu mēs ierakstījām
ka Kafijas konts saņēmis no Zaudējumu un peļņas konta (pel-

nīts no operācijām) 7.174 latu. Kā augšā aprādīts šī summa

lielāka par pareizo summu par 20 latiem. Stornēsim šos 20 latus

ar pretējo pantu žurnālā. Tas būs šāds:
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Šis žurnāla pants tūliņ iegrāmatojams virsgrāmata attie-

cīgos kontos tūliņ aiz tur jau esošiem ierakstījumiem.

DEBETS Zaudējumu un pelņas konts

Tadā pašā kārtā iegrāmatojam 37/pantu Kafijas konta kre-

ditā. Tas skolēniem pašiem jāizdara.

Ar šādiem ierakstiem mes norakstam no kafijas nepareizi

aplēstis peļņas 20 latu. Ta nu ir pareiza.

Bet augšā aizrādīts, ka līdz ar kafijas peļņa 3palielināšanos

palielinājies arī Kapitāla konta (skaidrās peļņas) summa. Izla-

bosim arī to ar pretēju pantu.

7. Zaudējumu un peiņas xoms

Kafijas kontam

Peļņa no kafijas aplēsta (17. burt- i i !
i

nīcā 129. lapas puse tabele)

Pareiza peļņa ir (22.820.— 21.020

7 174. —

ļ

7.154.—

20. —

— 117. - -f 6.471. -)

Stornējam lieko summu

\grakie iera :sttiļumf

8 Kafijas kontam 37

Aplēsta pelņa (17. burtnīca)

129.lapas pusē) 7.174,,

Pareiza peļņa 7.154:

Stornejam lieko summu 20.
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17. burtnīcā 139. lapas pusē 35. pantā iegrāmatots, ka Zau-

dējumu un peļņas konts saņēmis no Kapitāla konta 8.522.12.

Šī summa ir lielāka pa pareizo pa 20 latiem. Tagad sastādīsim

par šiem 20 latiem pretēju pantu. Tas būs šāds:

— 28 —

legrāmatojot šo pantu virsgrāmatas Kapitāla konta debetā

un Zaudējumu un peļņas konta kreditā, mēs izlīdzinām pielaisto

kjūdu. Skolēniem pašiem jāiegrāmato augšējais pants virs-

grāmatā.

Saprotams, ka Kafijas konta un Kapitāla konta debeta un;

kreditā puses pēc summu saskaitīšanas iznāks lielākas katrā

pusē par 20 latiem. Tajn liela nozīme nav, bet lai tomēr da-

būtu īstai kopsummas abos kontos pret pēdējiem ierakstijumiem

lapas malā ar zīmuli uzraksta St. (Stornēts). Tas nozīmē kst

pir 20 latiem jāsamazina debeta un kreditā kopsumma.

Zaudējumu un peļņas kontā stornējamās summas ir ierak-

stītas ir debetā ir kreditā. Pret abiem iegrāmatojumiem malā

atzīmēsim St. Tas nozīmē, ka no debeta un kreditā kopsum-

mas jāatskaita jau 40 latu, tad dabūsim Zaudējumu un peļņas-
konta pareizo kopsummu.

Vispāri: kad kāda kļūda tiem izlabota ar stornēšanu, tad

ir žurnālā, ir virsgrāmatā stornētājam ierakstījumam jāpaliek
malā atzīmētam ar zīmuli St.

Bilanču grāmatā tomēr nevar arī palikt nepareizais Zaudē-

jumu un peļņas konts, nedz galīgā noslēguma pārbaudes bi-

lance, kurā neietilpst pēdējie stornēšants ierakstījumi. Visas;

. Kapitāla konts

Zaudējumu un pelņas kontam

Skaidra peļņa aplēsta nepareizi 8.522. 12

Pareizā skaidrā peļņa 8.502.j 12

Stornējam liekos 20.
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tris šis tabeles izlabojamas. Zem Kafijas peļņas aplēses tabeles

mēs taisām šādu pierakstījumu:

Piezīme: Atņemot no 21.820 latiem 21.020 latus

rezultāts nepareizi atzīmēts par 20 latiem lielāks.

Pareiza peļņa ta tad ir: Ls 7.174.—

ļ. ,
20.-

Ls 7.154.—

Piezīme: Zīme *ļ. grāmatvedībā un komercarit-

metika apzīmē, ka jāatņem, t. i. — (mīnus aritmētikā). -f- no-

zīmē saskaitīt.

Zem Zaudējumu un peļņas konta mēs izdarām šādu pie-

akstījumu:

Piezīme: Kreditā kafijas peļņa nepartizi aplēsta

par 20 latiem lielāka, sakarā ar to debetā ierakstīta skaidrā

peļņa ari par 20 latiem lielāka.

Pareizā peļņa no kafijas Ls 7.173

|. ,
20.-

Ls 7.154.—

Pareiza skaidrā peļņa Ls 8.522.12

|.
.

20.-

Ls 8.502.12

Pareizā debeta un kreditā kopzuma ta tad: Ls 12.645.60

|. 20^-
Ls 12.625.60

Ja zem sugšā minētājām tabelēm nav brīvu telpu, tad šos

izlabojumus izdara nākošajā tukšā lapas pusē, zem vienas un

otras tabeles tad tikai paraksta: (Skatīt lapas pusē (tādā un tādā).

Zem galīgā noslēguma pārbaudes bilances mēs taisām

šādus pierakstījumus:

Piezīme: Augšēja pārbaudes bilancē neietilpst
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37. un 38. žurnāla panta iegrāmatoju mi. letilpinot ari tos pār-

baudes bilancē, attiecīgo kontu summas būs šādas:

Pakavēsimies tagad bridi pie galīgā noslēguma pārbaudes
bilances. Aplūkojot to uzmanīgāki, mēs redzēm, ka visiem vēr-

ību kontiem ir debetu atlikumi. Var arī būt tādi gadījumi, ka

vienam otram vērtību kontam nav nekāda atlikuma. Tas no-

zīmē, ka minētā kontā vērtības mums vairs nav. Vai nu iz-

dota no kases visa nauda, vai pārdota visa kāda prece, vai pār-

dots nekustāmais īpašums.

Kreditu atlikumi galīgā noslēguma

pārbaudes bilancē vērtību kontiem nekad

nevar būt, jo mēs nevaram izdot no kases vairāk naudas,,

kā kasē atrodas; mēs nevaram pārdot vairāk preces, kā bija vei-

kalā un t. t. Turpretim, mēs redzējām, ka mēneša pārbaudes
bilancēs daži vērtību konti (preču, nekustāma īpašuma) var dot

arī kreditā atlikumus. Piemēram, 16. lekcijā 122. lapas pusē

pārbaudes bilancē Kafijas konts devis kreditā atlikumu. Tas ne-

nozīmē, ka mēs esam pārdevuši preces vairāk, kā mums bijis —

nebūt ne. Tas nozīmē tikai to, ka šo preci pārdodot esam gu-

vuši lielāku summu, kā ta, par ko prece iepirkta, kaut gan vēl

visa šī prece nemaz nav pārdota. (Skatīt 17. lekcijā 130. lapas

pusē Kafijas peļņas aplēses tabeli). Tads pat gadījums var būt

*) Abas šīs Zaudējumu un peļņas konta summas nesaskan

tāpēc, ka pārbaudes bilancē jāieraksta visas operācijas, tad no

augšējā skaitļa jau atvilktas stornētās summas.

Kafijas konts 28.194. — 21.957.1-

173.717.34

6.2:37.ļ—

ļ

173.697.34Kapitāla konts 20.—

Zaudējumu un ļ
peļņas konts *) 12.665.160 12.665.ļ60| I

845.883.1821845.883. 82 346.611. 94Pareizās ko zumas 346.611.
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ari ar citu preci, pat ar nekustāmiem īpašumiem. Sevišķi bieži

tas gaidas, kad pārdod kādu vērtību mēs gūstam ļoti lielu peļņu.

Galīgā noslēguma pārbaudes bilancē no preču pārdošanas

j(kredita) summas gatā peļņa izslēgta; palikusi tikai preces tīrā

atlikuma vērtība. Šī vērtība taču nekādā gadījumā nevar būt

kreditā, bet tikai debetā.

Ar to tad ari galīgā noslēguma pārbaudes bilance atšķiras

no mēnešu pārbaudes bilancēm. Proti: Galīgā noslē-

guma pārbaudes bilances vērtību kontiem

nekad nevar būt kreditā atlikumi.

Personu vai personīgiem kontiem, kā mēs redzam, var būt

ir kreditā ir debeta atlikumi. Ja zināmā persona mums parādā,
tad tās kontam būs debeta atlikums; ja mēs parādā kādai per-

sonai, tad tās kontam bus kreditā atlikums.

Stingri mums tomēr jāievēro, ka vekseļu kon-

tam nekad nevar būt kreditā atlikums un

maksājamo vekseļu kontam nekad nevar

būt debeta atlikums. Mums nekad neienāks no vek-

seļu devējiem vairāk naudas par to sammu, kādu iztaisa sa-

ņemtie vekseļi kopsummā; mēs nekad nesamaksāsim par saviem

vekseļiem vairāk, kā mums pienākas maksāt.

Rezultāta kontiem galīgā noslēguma

pārbaudes bilancē nav nekādu atlikumu —

ne kredīta ne debetā. Tair otrā svarīgā

īpašība, ar ko galīgā noslēguma pārbau-
des bilance atšķiras no mēneša pār-

baudes bilancē m. Rezultāta konti savu atlikumu (peļņu
vai zaudējumu) nodevuši Zaudējumu un peļņas kontam, bet

Zaudējumu un peļņas konts (tas arī ir rezultāta konts) savu at-

likumu nodevis Kapitāla kontam. Dažs skolēns varbūt iebildīs:

bet nākošā mēneša (Nākamā gada) tirdzniecības izdevumu konts?

Jā, tam palicis debeta atlikums. Tas tāpēc, ka minētai konts

pārgājis itkā personīgajos kontos: Nākošais mēnesis (nākamais

gads) mums itkā parādā par pārmaksātiem tirdzniecības izde-

vumiem. Tāpat tas mēdz būt ar procentiem, ko samaksājam

par nākošo darbības gadu vai ar procentiem, ko mums samaksā
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par nākošo gadu. Tāpat tas var but ari ar citiem rezultāta

kontiem. Nekustāmā īpašuma eksploatācijas kontu: īrnieks sa-

maksā dažus mēnešus uz priekšu un t. t.

Šī galīgā noslēguma pārbaudes bilances īpašības skolē-

niem labi jāiegaumē.

leipiest» M APIŅA tipogrāfijā Rīgā, Kr. Barona ieli JV» 16-18-
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Divdesmitā lekcija.

VEL KĻŪDU IZLABOJUMS.

Dievžēl, mums ieviesusies vēl viena kļūda Kafijas peļņas

aplēsē, kas kafijas peļņu stipri pazemina. Atskaitot kafijas pelņas

aplēsas tabelē no kreditā summas 21.820 latiem 'debeta summu

21.020 latu mēs dabūjam 820 latu kreditā (Te mums jāpieņem

kļūdainā summa 820 latu jo 20 lati ar stpmēšanu jau izlaboti).

Tālāk iežuvums 13 kg ā Ls 9.— mums dod otru kreditā summu

117 latu. To nu vajadzēja pieskaitīt pie 820 latiem, bet mēs

esam to atņēmuši no pirmās kreaita summas. Ar to kafijas

peļņa samazinājusies par divreiz 117 latiem, t. i.~par 234 latiem.

Pieskaitot 117 latu pie 820 latiem dabūjam 937 latus. Pieskaitot

to pie atlikuma summas 6.471 lata dabūjam kafijas peļņu

7.408 latus.

Izlabosim arī šo kļūdu ar ierakstījumu žurnālā, t. i. ar

žurnāla panta sastādīšanu. Šie panti būs pretēji agrākājiem iz-

labojuma pantiem, jo te mums peļņa jāpalielina; tur mēs to sa-

mazinājām. Tā tad šie žurnāla panti būs šādi:

— 28 -

39» Kafijas konts

Zaudējumu un peļņas kontam

Kafijas peļņa 17. burtnīcā 129. lp.

pusē vajadzēja pareizi aplēst 7.408.—

Mēs nepereizi to aplēsuši 7.174.—

Pierakstam iztrūkstošo summu 234. —

— 28 —

40. Zaudējumu un peļņas konts

Kapitāla kontam

Pierakstam kapitālam augšā minēto

peļņas daļu 234.—
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Šie panti skolēniem pašiem jāiegrāmato virsgrāmatā: Kafijas
konta debetā 234 latu. Zaudējumu un peļņas :;kontā kreditā ta

pašu summu. Tad: Zaudējumu un peļņas konta debetā un Ka-

pitāla konta kreditā to pašu summu.

Bilanču grāmata zem kafijas peļņas aplēses tabeles ;
nu jā-

taisa otra piezīme, proti:

Piezīme 2. Tabelē no kreditā summas 820 atņemta otra

kreditā summa 117; tās vajadzēja saskaitīt. Izdarot to un ņemot

vērā pirmo piezīmi peļņa no kafija» ir 7.38*8 lati.

Otra piezīme zem Zaudējumu un pelņas konta bus šada:

Piezīme 2: Kafijas peļņas aplēses tabelē pielaista vēl

viena kļūda: no kreditā summas 820 atņemta kreditā summa 117.

Tās vajadzēja saskaitīt. Ar ko kafijas peļņa aplēsta par,254 latiem

mazāka. Ņemot to vērā un arī pirmo piezīmi

pareizā peļņa no kafijas būs 7.154,—

+ 234.—

7.388.—

pareizā skaidrā peļņa būs 8.502.12

+ 234.-

-8 736.12

Otrā piezīme zem galīgā noslēguma pārbaudes bilances

būs šāda:

Piezīme: letilpinot pārbaudes bilancē vēl 39. un 40. žur-

nāla pantu iegrāmatojumus, attiecīgie konti pārbaudes bilancē

būs šādi:

konts 21.957. 6.471.

173.931.34kapitāla konts 20. 173.951. 341

Zaudējumu un

12.899.ieļņas konts 601 12.899.60

'ārbaudes bilances

8.46.351 846.351.82 346.845. — 346.845. 94opsumma 82
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Maza paviršībā ir arī 18. burtnīcā 140. lapas pusē. Pa-

skaidrojumā zem pēdējā žurnāla panta sacīts: jāatver virsgrāmatā

divi jauni konti. Vajaga but: jāatver virsgrāmatā trīs jauni konti:

26. Nekustāma īpašuma amortizācijas konts, 27. Kustamā

īpašuma amortizācijas konts un 28. Zaudējumu un pelņas konts.

Konts, kas stāv zem paskaidrojuma nav vis 25. Nekustāmā

īpašuma eksploatācijas konts (tāds mums jau ir virsgrāmatas
19. lapas pusē), bet N° 26. Nekustāmā īpašuma amortizācijas
konts. Pārbaudes bilancē 144. lapas pusē konti ierakstīti pareizi.

Ķersimies tagad pie pēdējās noslēguma etapes: sastādīsim

žurnāla pantus par pārbaudes bilances atlikumiem un līdz ar to

sastādīsim noslēguma bilanci.

Noslēguma jau ir tie paši noslēguma pārbaudes
bilances atlikumi. Noslēguma bilance tos savāc kopā: aktīvā uz-

ņem debeta atlikumus, pasīvā — kreditā atlikumus.

Atvērsim tagad virsgrāmata pēdējo resp. Noslēguma bilances

kontu. Tas būs šāds:

— 28 —

.29 41 Noslēguma bilances konts

dažādiem kontiem

Par aktīvu.

2 Kases kontam

S./n. kasē 7729. 59

3 Tekošam kontam Rīgas rūpnieku

bankā

Atrodas uz t/ konta 10.076. 35
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4 Nekustāma īpašuma kontam

Mūsu nams 270.000. -

5 Kustāmā īpušuma kontam

Veikala iekārta 3.875. —

6 Smalkā cukuru kontam

Veikalā 18.680 kg.H Ls —55 10.274. —

7 Kafijas kontam

Veikalā 719 kg. ā Ls 9.— 6.471.—

8 Tējas kontam

Veikalā 784 kg. ā Ls 10.— 7.840.—

9 Kakao kontām

Veikalā 450 kg. ā Ls 6.— 2.700.—

10 Arvīda Svempes kontam, Liepājā

Viņš mums parādā 13.080.—

11 J. Tauriņa kontam, Daugavpili

Viņš mums parādā 5000.—

12 Vekseļu kontam

Vekseli portfeli 8000.—

12 Vekseļu kontam diskontā

Diskontētie veksēli 1500.—
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25 Nākama mēneša tirdzniecības

izdevumu kontam

Samaksāti izdevumi 300.— 346.845.94

- 28 -

42 Dažādi konti

29 Noslēguma bilances kontam

Par pasīvu

13 Vilhelma Žmita konts, Hamburgā

Mūsu parāds viņam 13.500.—

14 Ij* Džona Šova konts, Londonā

Mūsu parāds viņam 13.600.—

15 Hipotēku parāda konts

Hipotēku parāds uz namu 138.450.—

16 Maksā-'amo vekseļu konts

Mūsu vekseļi apgrozībā 4.000.—

17 Kapitāla konts

Skaidra manta 173.931.34

18 Diskontētoļvekseļu konts

Nodiskontēti vekseļi 1.400.—
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26 Nekustamā īpašuma amortizācijas

konts

Mūsu nama amortizācija 1.800.—

27 Kūdāmā īpašuma amort. konts

Veikala iekārtas amortizācija 64.60 346.845.94

_

1.539.043.70

Miljons piecisimt trīsdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit

trīs lati 70 sant.

Grāmatvedis (paraksts)

Augšējai summai vajaga
4

sanākt, kad saskaita visus iegrā-

matojumus žurnālā (arī kļūdu izlabojumus). Ar to tad arī iz-

darīta žurnāla galīgā noslēgšana.

legrāmatosim tagad virsgrāmata pēdējos divi pantus. At-

klāsim tur Noslēguma bilances kontu.

Pārējos kontos virsgrāmatā skolēniem jāizdara iegramato-

jumi pašiem. Daži iegrāmatojumi:

KASES KONTS KREDĪTS 2

(Agrākde ierakstījumi

28 Noslēguma bilances konts 41

Skaidra nauda kasē 7.729.
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SMALKĀ

CUKURA

KONTS

KREDĪTS
6.

16.

DEBETS.

MAKSĀJAMO

VEKSEĻU

KONTS.

((Agrākie

ierakstījumi)

Kg.

Cena

Summa

Noslēguma
bilances

konts

41

18.680.

28

Veikala

55!

10.274.

(Agrākie

ierakstījumi)

Noslēguma

bilances

kontam

n

28

42

Mūsu

vekseļi

apgrozībā

4000..
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Ja pēc pēdējo divu žurnāla pantu iegrāmatošanas virsgrā-

matā saskaita kontu debeta un kreditā puses, tad katrā

kontā d kopsummai vajaga līdzinā-

ties kreditā kopsummai. Ja tas nav tad ir kļūda-

Ta jāmeklē tad rokā.

Saskaitot visu kontu debetus, jādabū

summa, kas līdzinās visu kontukredita

summai, kas līdzinās žurnāla galīgā no-

slēguma Atlikumi pārbaudes bilancē vairs nevar būt.

Pēc žurnālā pantu iegrāmatošanas virsgrāmatā un pēc pār-
liecināšanās ka kontu debetu summas līdzinās kreditā summai,

konti noslēdzami tāpat, kā noslēgti Sākuma un Noslēguma bi-

lances konti 12. burtnīcā 92. un 93. lapas pusē un 20. b. Ja

pilna ir konta debeta puse, bet nepiepildīta paliek kreditā puse,

tad pāršvītro tukšo kreditā pusi, tāpat, kā Sākuma bilances

kontā pārsvītrota debeta puse.

I*«piests/ M. APIŅA tipogrāfijā Riji, Kr. Bar«»a *U JSfs 16-18
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Divdesmitpirmā lekcija.

Preču pirkšanas noteikumi.

Pie mums ievesta metriskā mēru sistēma. Tā tad visas

preces pērkamas un pārdodamas tikai šos mēros. Svara pamat-

mērs tagad ir kilograms (kg), kas līdzinās 2,5 tagadējās mārciņas.

Bet mārciņu pēc jaunākiem noteikumiem tirdzniecībā nav vairs

brīv lietāt. Ja mums darīšana ar lielākiem svariem, piemēram,

ja pērk labību, tad cenu nosaka tonnās — 1000 kg vai centneros

jeb kvintalos — 100 kg. Garuma pamatmērs ir metrs (m) ==

1,4 aršīnai. Lielus garumus, piemēram ceļus mēra kilometros,

kas līdzinās JOOO metriem. Kilometrs ir drusku mazāks
t
. par

versti. Šķidrumu pamatmērs ir litrs (1), drusku mazāk par stopu.
Viens litris auksta ūdens sver taisni vienu kilogramu. Ja jārnērī

lieli šķidrumu daudzumi, tad lieto hektolitru —100 litriem.

Malkas pamatmērs ir sters, jeb 1 kub. m. 10 stēri ir drusciņ

lielāki par vienu kub. asi. — Lauku mērīšanai tagad lieto hek-

tāru (ha). Tas līdzinās gandrīz trim pūrvietām. ( 10.000 kv. m. )

Ja preci pērk bez kādiem tuvākiem noteikumiem, tad jāsa-

prot, ka pircējs preci paņem no pārdevēja veikala vai noliktavas.

Pašam pircējam tad jārūpējas par preces pārvešanu. Bet bieži

vien preces pērk ar pievešanu. Šinī gadījumā preces jāpiesūta

pārdevējam. Ar pievešanu klāt mēdz sacīt tādos ga-

dījumos, ja pircējs un pārdevējs dzīvo vienā un tanī pašā pilsētā,

kad preces nav jāsūta pa dzelzceļu vai kuģi. Turpretim, ja kon-

trahenti (pircējs un pārdevējs) dzīvo dažādās pilsētās un preces

jāsūta pa dzelzceļu, tad var būt sekoši gadījumi: 1) pircējs pērk
preces tieši no pārdevēja veikala, kā augšā aprādīts; 2) pārde-

vējam preces jānoved uz piestātni un jāiekrauj vagonā. Šo no-

teikumu apzīmē ar termiņu f rančo (franko), vagons. Lai

būtu saprotamāk arvienu vēl mēdz pieminēt pārdevēja pilsētu.
Piemēram saka: nopirkām tik un tik daudz linsēklu f rančo

vagons Rīgā. Tas nozīmē, ka pārdevējam jānoved linsēklas

uz piestātni un jāiekrauj vagonā. Visi izdevumi, kas ar to sai-

stīti, krīt tādā gadījumā uz pārdevēju. 3) Pārdevējs maksā par

preces novešanu uz piestātni, par iekraušanu un ari ceļu resp.

(Turpinājumu skatīt pēdējā, 168. lapas puse.)



162

NOSLĒGUMA232

DEBETS. Noslēguma bilances

yoi. g.

gads

ebruar. 29 Dažādiem kontiem 41

Par aktīvu

Kases kontam

S./n. kasē 7.729. 59

Tekošam kontam Rigas rūpnieku banka

10.076.

i

Noguldīts tur uz t./k. 35

[Nekustāmā īpašuma kontam

270.000.Mūsu nams

Kustāmā īpašuma kontam

3.875.Veikala iekārta

Smalkā cukura kontam

Veikalā 18.680 kg. ā Ls —.55 10.274.

Kafijas kontam

Veikalā 719 kg ā Ls 9.— 6.471.1
Tējas kontam

Veikalā 784 kg ā Ls 10.— 7.840.

Kakao kontam

Veikala 450 kg ā Ls 6.— 2.700.i

Arvēda Svempes kontam, Liepājā

13.080.1Viņš mums parādā

J. Tauriņa kontam, Daugavpilī

Viņš mums parada 5.000.

Vekseļu kontam

Vekseļi portfeli 8.000.

Vekseļu kontam diskontā

Diskontētie vekseļi 1.500.

(Nākošā mēneša tirdzniecības izdev. kontam

Samaksāti izdevumi uz nākošo

mēnesi 300. 346.845.

346.845. 9<
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TURPINĀJUMS 233

konts kredīts.

931. g.

? ebruar. 28 Dažādi konti 42

Par pasīvu

Vilhelma Smita konts, Hamburgā

Mūsu parāds viņam 13.500.

Džona Šova konts, Londona

Mūsu parāds viņam 13.600.

Hipotēku parāda konts

138.450.Hipotēku parāds uz namu

Maksājamo"vekseļu konts

4.000.

i
Mūsu vekseļi apgrozībā

Kapitāla konts

173.931.Skaidra manta
34i

Diskontēto vekseļu konts

1.500.Nodiskontēti vekseļi

Nekustamā īpašuma amortizācijas konts

1.800.
Musu nama amortizācija

Kustāmā īpašuma amortizācijas konts

64. b46.845. 94Veikala iekārtas amortizācija

346.845. 9



Sastādīsim tagad

Noslēguma bilance

lerakstot šo tabeli bilanču grāmatā, esam izdarījuši

AKTĪVS.

59Kase

Tekošais konts

Nekustāms Īpašums

7.729.

10.076.

270.000.

3.875.

1

35

Kustāms īpašums

Preces:

Smalkais cukurs 10.274.

Kafija 6471.

Tēja 7840. l]
[i

Kakao 2.700. 27.285.

Debitori:

Arvīds Svempe, Liepāja ! 13.080.
i i

J. Tauriņš, Daugavpilī

i

5600. 18.080.

Vekseļi 8.000.

Diskontētie vekseļi 1.500.

Samaksāti izdevumi uz

300.nākošo mēnesi
i

i i ļj 1346.845. 94



noslēguma bilanci.

1931. gadā 28. februāri.

visus noslēguma darbus.

PASĪVS.

Kreditori

Vilhelms Šmits, Hamburgā 13.500.

| '
Džons Sovs, Londonā 13.600. 27.100.

Hipotēku parāds
138.450.

Maksājamie vekseļi 4.000.

Kāpitals 173.931. 34

Vekseļi diskontā 1.500.

Amortizācijas kapitāli:

Nekustama īpašuma 1800.

60Kustāma īpašuma 64. 60 1864.

i

346.845; 94
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Atklājot grāmatas nākošā dienā, resp. jaunā gadā vai, kā

mūsu fpiemērā, jaunā mēnesi augšējā noslēguma bilance būs:

tad sākuma bilance. Tikai sākuma bilancē vairs nerakstīsim:

«Samaksātie izdevumi par nākošo mēnesi vai nākošo gadu, bet

tieši «Tirdzniecības izdevumi", jo šie izdevumi attiecas uz jauno

operācijas mēnesi vai gadu. Tāpat jārīkojas, ja mums noslēguma

bilancē ir samaksāti procenti vai citas kādas summas par nākošo

gadu. Pārējie noslēguma bilances konti pāriet sākuma bilancē

negrozīti.

Atklājot grāmatas mums jārīkojas tāpat, kā rīkojāmies at-

klājot grāmatas mūsu piemērā (skatīt 9. lekcijā 68. lapas pusē).
Sākuma bilance ar diviem žurnāla pantiem izdala savas vērūbas

un pienākumus pa atsevišķiem kontiem.

Piezīme: Pirmais janvāris ir svētku diena. Nekādas ope-

rācijas tad tirdzniecībā nenotiek, tāpēc nevar notikt tad arī ie-

grāmatojumi. Bet pirmos divi pantus, ar kuriem sākuma bilance

izdala savas vērtības un savus pienākumus pa atsevišķiem kon-

tiem mums tomēr jāiegrāmato ar 1. janvāri, lai starp grāmatu

noslēgšanu un grāmatu atklāšanu nebūtu tukšs starpbrīdis.

Parasti praktiķa grāmatu noslēgšana prasa diezgan daudz:

laika. Līdz pārbauda visas preces, līdz tās pārsver, līdz aplēš-

peļņu un zaudējumus —paiet dažreiz pāris mēnešu jaunajā gadčL

Bet jaunajā gadā nāk klāt katru dienu jaunas operācijas; bez

ierakstīšanas tās nevar palikt. legrāmatojumi katrā ziņā jāizdara
tanī pašā dienā, kad operācija notikusi. Bet ko lai darām, kad

mums vēl nav sākuma bilances? (Ja nav nosļēguma bilances, tad

nav arī sākuma bilances).

Itin vienkārši, giāmatvedis tad atstāj žurnāla sākumā tik—

daudz tukšas vietas, kāda vajadzīga, lai ierakstītu sākuma bi-

lances divi pantus. lepraktizējies grāmatvedis viegli aplēsīs, cik

kontu būs sākuma bilancē, tā kā viņš nekļūdīsies ne par vienu

tukšu līniju. Aiz tukšās vietas sākot ar 2. janvāri, grāmatvedis
kā parasti iegrāmato jaunā gada operācijas.

Virsgrāmatā parasti zem pagājušā gada kontu noslēgumiem

tūliņ raksta jaunā gada iegrāmatojumus. Bet tā kā konti vēl

nebūs noslēgti kad sāksies jaunā gada iegrāmatojumi, tad starp*
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vecā gada un jaunā gada iegrāmatojumiem atkal jāatstāj tukša

vieta. Cik tai jābūt lielai, to pasacīs grāmatvedēja prakse un

•apķērība. Vislabāki, ja starp vecā gada un jaunā gada iegrā-

tnatojumiem nepaliek neviena tukša līnija.

Grāmatu noslēgšanu parasti izdara pēc darba laika, svēt-

dienās un darba laikā vaļīgākos brīžos. Bet šādu vaļīgāku brīžu

darba laikā parasti mēdz būt ļoti maz. Tā kā viss noslēgšanas

smagums jāizdara pēc darba laika. TamdSļ grāmatvežiem sākot

jaunu gadu, ļoti daudz darba. Tiem jāstrādā cauras naktis, kā

mēdz sacīt. Parasti par lieko darbu viņi saņam speciālu atal-

gojumu par grāmatu noslēgšanu, ko sauc par gratitikaciju.

Mēs nu esam parādījuši skolēniem, kā atklāj, ved un no

slēdz grāmatas lieltirdzniecibā, kurā notiek lielas, bet nedaudz

operāciju dienā. Tādā uzņēmumā pilnīgi var iztikt ar divām

galvenājām grāmatām: žurnālu un virsgrāmatu. Saprotams, pie-

devām nāk klāt bilanču grāmata. SkoTēniem tā tad arī jāprot

tagad sastādīt žurnāla pantus par kuru katru tirdzniecības ope-

rāciju. Skolēniem jāprot tagad šos paņtu3 iegrāmatot virs-

grāmatā. Ja skolēni vēl nejustos droši šinī darbā, tad Viņiem
vēlreiz pamatīgi jāatkārto viss, kas sacīts mūsu lekcijās. Šinīs

pirmajās lekcijās atrodas grāmatvedības kodols. Ja skolēni to

Ms sapratuši, tad turpmākais darbs būs viegls.

Praksē bez šaubām gadīsies tādi darījumi, kas mūsu pie-

mērā nav nākuši priekšā. Ja skolēni būs labi piesavinājušies

grāmatvedības principu, tad viņi bez kādām grūtībām pratīs ie-

grāmatot jaunās operācijas, atverot attiecīgus kontus.

Turpmākās lekcijās mēs rādīsim, kā vedamas grāmas liel-

tirdzniecibā, kur katru dienu notiek ļoti daudz operāciju. Tad

vairs nevar iztikt ar divām galvenājām grāmatām vien, bet jā-

ņem talkā vēl palīggrāmatas. Galvenais tomēr ari te būs ierak-

stījumi galvenajās grāmatās. Tie notiks tāpat kā jau mūsu pa-

rādītajā piemēra, tikai drusku būs vienkāršoti. Turpretim, ierak-

stījumi palīggrāmatās ir tīrais nieks. Bet labāk tomēr, ja arī tās

personas prot grāmatvedību, kas ved palīggrāmatas.
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par sūtīšanu. Tādā gadījumā arī lieto izteicienu franco vagons,

bet pieliek klāt to pilsētu, kur dzīvo pircējs. Piemēram, pircējs,
dzīvo Ventspilī. Viņš tad sacīs: nopirktas linsēklas franco

vagons Ventspilī. Tā tad preces var pirkt 1) no no-

liktavas; 2) ar pievešanu klāt; 3) franco

vagons iekraušanas pilsēta un 4) franco

vagons izkraušanas pilsēta.

Kad preces jāsūta pa jūru, tad lietā angļu noteikumu ap-

zīmējumus. Skolēni būs lasījuši avīzēs, ka mēs pārdodam savu

sviestu uz ārzemēm „fob" Rīga. Šis vārdiņš „fob" sastādās no

angļu trīs vārdu pirmajiem burtiem free on'board (frī on

boārd). Tas ir brīvi uz kuģa klāja. Pārdevējam šinī gadījumā

jāmaksā par preces novešanu līdz kuģim un par iekraušanu

kuģī. Tā mēs pārdodam sviestu, tā pārdodam linus. Pircējs
tad maksā par sūtīšanu un izkraušanu no kuģa. Bet ir arī otrs

noteikums, kad pārdevējam jānosūta prece līdz tai ostas pilsētai,
kur pircējs to vēlas saņemt. Tad pārdevējam jāmaksā arī tā

saucamā frakts jeb pārvešanas nauda un bez tam vēl par preču

apdrošināšanu, jo pa jūru preces nekad nesūta neapdrošinātas.
Ja preces pirktas ar šādiem noteikumiem tad lieto izteicienu

„cif" (cif). Tas arī sastādās no "trīs angļu vārdu pirmajiem
burtiem: cost insurance freight (kost, inšurens,

frait). Tas nozīmē: pārdevējs maksā par apdrošināšanu un pār-
vešanu. Bet abos gadījumos, ja lieto „fob" vai lieto „cif", jā-

pieliek klāt pilsētas nosaukums, no kurienes preci sūta (l. ga-

dījumā) un pilsētu, kur preci sūta (2. gadījumā). Tā tad saka:

1) mēs pārdevām vai pirkām preci fob Riga — pārdevējam

prece jāiekrauj kuģī, 2) mēs pirkām vai pārdevām preci ci f

Londona — pārdevējam jānosūta prece uz Londonu, t. i.

jāmaksā par apdrošināšanu un par ceļu. Preces, ko sūta pa jūru
citādi nekad nemēdz pirkt.

Uzdevums .Ns 12.

Mūsu portfelī ir Pētera Zaļuma vekselis par Ls 1200.—

Noslēdzot grāmatas konstatējam, ka Zaļums nonācis maksājumu

grūtībās. Cerības mazas, ka no viņa varēsim vekseli piedzīt. Sa-

stādīt attiecīgu žurnāla pantu, lietojot Apšaubāmo vekseļu kontu.

(Atrisinājums nākošajā burtnīcā).

lespiests M. APĪŅA tipogrāfijā Rīgā, Kr. Bareaa ietā >ft 16-18.







Grāmatvedības

un komerczinību

lekcijas
pašmācībai

Amerikāņu dzīvā metode

' tD'/tf)-

R j g a

Izdevniecība
„

JAUNĀ DOMĀ"
Kr. Barona ielā «Ne 16-18. Tekošs rēķins pastā Ns 10462.





Divdesmitotrā lekcija.

Grāmatvedība ar palīggrāmatām.

Nav noteikts, cik palīggrāmatu katrā uzņēmumā jāved. Tas

atkarājas nojjuzņēmuma lieluma un operāciju daudzuma. Ir uz-

ņēmumi, kuros ved tik pat daudz palīggrāmatu, cik virsgrāmatā

kontu, t. i. katram virsgrāmatas kontam ved paralēli attiecīgu

palīggrāmatu. Mūsu uzņēmums nebūs tik plašs, tāpēc mēs ap-

robežosimies ar sekojošām palīggrāmatām.

Kases grāmata

Parareli kases kontam ved kases grāmatu. Parasti to

ved kasieris. Bet ja kasierim ļoti daudz darba ar naudas sa-

ņemšanu un izmaksu, tad viņam nebūs iespējams kases grā-
matu vest. Viņš tikai atzīmēs tad ieņemtās un izdotās summas

uz atsevišķas dienas apgrozījuma lapas, bet kases grāmatu tā-

dos gadījumos ved kāds no grāmatveža palīgiem.

lerakstījumi kases grāmatā, tāpat arī naudas saņemšana un

izmaksa notiek pēc kases orderiem. Orderis arvasināts

no franču vārda ord re (ordr) un nozīmē pavēli. Ir izmaksas

orderi un iemaksas orderi — katri savā krāsā, lai vieglāki varētu

vienu no otriem atšķirt. Tie iesieti atsevišķās orderu grāmatiņās.
Orderi mēdz būt dažādi iekārtoti. Vai nu tie sastāv no divām

daļām: piesakņa un atplēšamās daļās vai no trim daļām: pie-

sakņa un divām atplēšamām daļām. Pirmais veids piemē-

rotāks tādos uzņēmumos, kur kasieris pats ved kases grāmatu.

Viņam tad paliek atplēšamā ordera daļa. Saskaņā ar to viņš
izmaksā vai pieņem naudu; saskaņā ar to viņš iegrāmato kases

operāciju kases grāmatā.. Otrais orderu veids piemērots tādiem

uzņēmumiem, kur kases grāmatu ved kāds grāmatveža palīgs.
Tad kasieris saņem vienu atplēšamo daļu un pēc tās izmaksā

un saņem naudu. Savus orderus viņš uzglabā un pēc tiem,

pabeidzis darbu, pārkontrolē kasi. Otra atplēšamā daļa iet giā-
matvedībā un saskaņā ar to kases operācijas tiek iegrāmatotas

kases grāmatā. Pēc jaunās orderu zistēmas orderi arvienu mēdz

sastāvēt no trim daļām, kaut arī kasieris vestu pats kases grā-

matu. Viena atplēšamā daļa paliek viņam un otru iet grāmat-
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vedibā, jo grāmatvedis var iegrāmatot vienu vai otru operāciju:

tikai pamatojoties uz kaut kādu'dokumentu resp. orderi. Orderu*

paraksta vai uu veikalvedis, galvenais grāmatvedis vai rīkotājs

direktors, skatoties pēc tam, kāda kārtība vienā vai otrā uzņē-

mumā noteikta.

Kases grāmatu ved tāpat kā kases kontu uz divām lapas

pusēm, t. i. viena kases grāmatas lapas puse ir folio — divas

grāmatas lapas puses. Kreisajā pusē, debetā, raksta ieņēmumus;

labajā, kreditā — izdevumus — gluži tāpat kā kases kontā. Ja

kases grāmatu ved kasieiis, tad viņš ieraksta kases grāmatā

tikai tekstu, atzīmēdams pēc kādiem orderiem mauda saņemta,

vai izmaksāta. Ja kases grāmatu ved grāmatvedība, tad to ved

tādā pašā kārtībā kā mēs līdz šim vedām kases kontu.

Piemēram:

Operācija: Pārdotas 100 kg. preču ā Ls 25.— Ls 2500.—

Kasieris šo operāciju iegrāmatos kases grāmatas debetā šādi:

Datums. leņemts par pārdotājiem 100 kg. preču ā Ls 25.—

Orders N° (tāds un tāds) Ls 2500.—

Grāmatvedībā to pašu operāciju iegrāmatos kases grāmatas
debetā šādi:

Dātums. Preču kontam

Pārdoti par s/n 100 kg Ls 25.—

Orders N° (tāds un tāds) Ls 2.500.

Tā tad: kasieris ieraksta kases grāmatā tikai operācijas

tekstu, bet grāmatvedībā kases grāmatā atzīmē arī kontu no-

saukumus, kas paliek kasei parādā, vai kam kase paliek parādā,

pie kam kontu nosaukumi pasvītrojami, tāpat kā mēs to darījām

virsgrāmatas kases kontā.

Kases grāmatas līnējums ir parastais kantora papīra lī-

nējums. Katras lapas puses augšgalā kreisajā pusē raksta —

Debets, labajā pusē — Kredits, vidū ieraksta gadu. Mēneša dā-

tumu raksta attiecīgā ailē.

Kases grāmata jānoslēdz katru dienu. Saskaņā ar to tad

kasieris pārbauda naudas stāvokli kasē.

Ja ved kases grāmatu; vai nu kasieris vai grāmatvedis, tad
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kases

konts

virsgrāmatā
kļūst

Tanī

ieraksta
tikai

kontu

nosaukumus
ber

teksta

un

kontu

nosaukumus
vairs

nepasvītro.

KREDĪTS.

KASES

KONTS.

Piemēram: Kases

konts

virsgrāmatā
tad

izskatīsies
šāds:

DEBETS.

1931.
g.

1932.
g.

Janvāris

Sākuma

bilances

kontam

25.078.
15

Janvāris

Preču

konts

14.294.

2/

»

3

Preču

kotam

2.356.
421

i»

2

Tirdzniecīaas
izdevumu

konts

513.

»

Vekseļu

kontam

12.172.

Procentu
konts

21.

33

34
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Reskontro jeb dažādu personu grāmata.

Ta sastāv no parastā kantora papīra un to ved uz divām

lapas pusēm: kreisajā pusē — Debets; labajā — Kredits. Reskontro

grāmatā atver kontus atsevišķām personām: Liepiņām, Jansonam,

Gobniekam un t. t. Tā tad tanī būs šādi konti:~ Jāņa Liepiņa

konts, šeit; Eduarda Jansona konts, Liepājā; ļVliķeļa Gobnieka

konts, Ventspilī un t. t. — Gluži tas pats, kas mums līdz šim

bija virsgrāmatā. Virsgrāmatā tad mēs šīm personām vairs ne-

atveram atsevišķus konntus bet tikai vienu: Dažādu personu

kontu. Tas ir tā saucamais kollektīvais konts. Tanī ietilpst visi

reskonto grāmatas konti. Dažādu personu kontu virsgrāmatā

ved nu tāpat kā kases kontu virsgrāmatā bez teksta un kontu

nosaukumus vairs nepasvītro.

Piemēram:

Operācija: Pārdodam preces uz kreditu Jānim Liepiņām,

šeit, 150 kg. ā Ls 10.—

lervkstījums virsgrāmatā būs šāds:

DAŽĀDU PERSONU KONTS.DEBETS. KRDDITS.

Tas pašas operācijas ierakstījuras reskonto

JĀŅA LIEPIŅA KONTS ŠEIT.DEBETS. KREDĪTS.

Preču kontam 1.500.1
ātums

ātums. Pārdotas viņam

150 kg. preces

ā Ls 10.— 1.500-

orders N° (tads

un tads)
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Piezīme:

Bez kases orderiem ir vēl tā saucamie memoriālie orderi,

"ko lietā tad, ja darījumā nav kases operāciju.

No augšējiem diviem kontiem: 1) virsgrāmatā un 2) res-

konto, mēs redzam, ka virsgrāmatā Dažādu personu kontā raksta

tikai attiecīgu kontu nosaukumus bez teksta un pašvītrošanas,
bet reskontro raksta tikai tekstu. Pie tam katra operācija, ko

mēs ierakstīsim reskontro grāmatā, ierakstāma arī virsgrāmatas
Dažādu personu kontā. Tā lad virsgrāmatas Dažādu personu

konta debeta kopzumai līdzināsies visu reskontro grāmatas kontū

debeta kopzuma. Tas pats sākāms arī par virsgrāmatas Dažādu

personu konta un reskontro grāmatas atsevišķu kontu kredītiem

Preču grāmata.

To ved ari uz divām lapas pusēm: krejsajā — Debets, la-

bajā — Kredits. Bet tās linējums vairs neatbilst kantora papīra

linējumam. Preču grāmatas līnējums ir gluži tāds pat, kāds

mūsu piemērā bija atsevišķām precēm virsgrāmatā.

14. lekcijā 106. lapas pusē), Preču grāmatā atver kontus katrai

atsevišķai precei: cukuram, miltiem, tējai, ādām un t. t. Tā tad

preču grāmatā būs šādi konti: Smalkā cukura konts, Graudu

cukura konts, Ķīnas tējas konts, Ceilonas tējas konts, Ševrādas

konts, Juchtādas konts un t. t. —ar vienu vārdu sakot — katras

preces šķirnei savs konts. Virsgrāmatā tad atsevišķām precēm

vairs savi konti nebūs, bet būs tikai viens Preču konts. Tas ir

atkal tā saucamais kollektīvais konts un viss, kas sacīts attiecībā

uz Dažādu personu kontu, attiecināms arī uz Preču kontu virs-

grāmatā. Tas ietver sevī visas preces, kas ierakstītas preču

grāmatā

Lielāko daļu preču pērk un pārdod gan uz svaru kilo-

gramos; bet ir ari preces, ko pērk un pārdod litros, piemēram

petroleja; dažas preces pērk un pārdod skaitā — dučiem, desmi-

tiem. Tās jāatzīmē tanī ailē, kurā ierakstīta preču daudzumu.

Vai nu tur ieraksta kg (kilogramus), vai 1 (litri, vai d) duči, des

{desmiti un t. t. )
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Vekseļu

grāmata.

Tās

llnējums
var

būt

pilnīgāks
vai

vienkāršāks.

Parastā

līnējuma

iekārta

tomēr
būs

šāda:

Piezīme:
Ž.

p.—Žurnāla

pants.

Gads

Dat

Operācijas

ž.

P-

Vekseļa

Žiranti

Maksā- šanas

Termiņš

Summa

Gads

.
Dfit

Piezīmes

Mēnesis

Mēnesis

devējs

vieta

ī

1931-
g.

Pēteris

Februār.
25

Par

pirktajiem
dēliem

Jānis

Rīgā

1932.

g.

1236.
50!

1932.

i

26

Protestēts

Andersons,

šeit,

Krauze,

Zirdziņš

25.

VII.

Jūlijs

maksa
ar

vekseli

Jelgava

šeit Ansis Ander- sons, šeit,
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Kā redzam vekseļu grāmatā ļoti daudz aiļu, un dažām no

tām jābūt diezgan platām, lai varētu ērti ierekstīt operācijas,

vekseļu devēju uu žirantus, kuri mēdz būt vairāk. Tāpēc, ja
visas augšējās ailes grib iekārtot uz vienas lapas puses ,

tad

grāmatai jābūt stipri garai; pretējā gadījumā sadalījums stiepsies

pār abām lapas pusēm, t. i. vekseļu grāmatas viena lapas puse

aizņems divi lapas puses papīra.

Ja ved atsevišķu vekseļu grāmatu, tad Vekseļu kontu virs-

grāmatā ved atkal bez teksta un kontu nosaukumus nepasvītro»
Ja vekseļu ļoti daudz, tad ved vēl atsevišķu vekseļu ter-

miņu grāmatu, kurā ik pa zināmu laiku ienes vekseļus
no vekseļu grāmatas. Tanī datuma vieta būs aile „Saņemts";

operāciju ailes tur vairs nav, bet aiz ailes „Saņemts" nāk tūliņ

.termiņš". Citas ailes paliek tādas pašas kā vekseļu grāmatā.

Termiņu grāmatā vekseļus tā tad ieraksta pēc to termiņiem, bet

ne pēc saņemšanas dātumiem. Parasti šādas grāmatas ved

kredītiestādēs. Termiņu grāmata vajadzīga tamdēļ, lai mēs katru

dienu redzētu, kādiem vekseļiem notiek termiņš. Mēs šo grā-

matu nevedīsim.

Inventūra grāmata.

Šī grāmata obligātoriski jāved katrā uzņēmumā. Tanī ie-

raksta visu kustāmo īpašumu, kantora iekārtu un t. t. Šīs grā-

matas vešana neatstāj nekādu ietekmi uz Kustāmā īpašuma

konta vešanu virsgrāmatā. Tā jāved tāpat kā to jau redzējām

mūsu piemērā. Mēs šo grāmatu nevedīsim.

Virsgrāmatas konti, kuriem nav paralellu palīggrāmatu, ve-

dami ar tekstu un kontu nosaukumi tanīs pasvītrojami.

12. uzdevuma atrisinājums.

Apšaubāmo vekseļu konts

Vekseļu kontam

Tā P. Zaļums nonācis maksājumu grūtībās, pār-

nesām viņa vekseļi uz Apšaubāmo vekseļu kontu Ls 1.200.
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Ja

vedam

maksājamo
vekseļu

grāmatu,
tad

Maksājamo
vekseļu

konts

virsgrāmatā
atkal

tiek

vests

bez

teksta
un

kontu

nosaukumus
nepasvītro.

Ja

ir

daudz

maksājamo
vekseļu,
tad

vajadzīga
arī

maksājamo
vekseļu

termiņu

grāmata,
kuru

iekārto

tāpat
kā

vekseļu

termiņu

grāmatu,

Maksājamo
vekseļu

grāmata.

Tanī

ieraksta
tos

vekseļus,
ko

mēs

izdodam.

Tās

iekārta
ir

šāda:

lespie-ts M. APIŅA tipogrāiga Kigā, K.r. Baron- td* M> lb-18.

Gads

Dat

enesis

Operācijas

Kam

izdots

Maksā- šanas

Termiņš
vieta

Summa

Gads Mēnesis

Piezīmes:

1931-

g.

Sep-tembris
25

Nopērkam
no

K-

Kārlim Kļaviņām

Rīgā

13.

IX.

450.

1932.

g.

Kļaviņa
šeit,

1000

kg.

1932.

g.

Sep-tembris

Samaksāt

kviešu

miltu

ā

Ls

—45.

Maksājam

šeit

13

ar

vekseli
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Divdesmittrešā lekcija

Operācijas un iegrāmatošana.

Nākošajam darbam (grāmatvedībai ar paligrāmatam) skolē-

niem jāiegādājas sekošas grāmatas:

1) Žurnāls
— tāds pat parastais kantora papīra līnējums

kā iepriekšējā darba žurnālam — ar apmēram 5 lielo lokšņu pa-

rastajām lapas pusēm;

2) Virsgrāmata — dalot lielās loksnes uz pusēm —

ar apmēram 15 folio lapas pusēm;

3) Kases grāmata — viena kantora papīra lielo lokšņu

folio lapas puse;

4) Reskantro — dalot lielās kantora loksnes uz pusēm —

ar apmēram 8 folio lapas pusēm;

5) Preču grāmata — dalot loksnes uz pusēm —ar apmē-

ram 5 folio lapas pusēm; līnējums ka virsgrāmatas preču kontiem

(sk. 14. lekcijā 106 1. p.);

6) Vekseļu grāmata — viena lapas puse; līnejums parādīts

22. lekcijā 174. 1. p;

7) Maksājamo vekseļu grāmata — viena lapas puse: līne-

jums parādīts 22. lekcijā 176. .1. p.

Mūsu nākošais uzņēmums būs manufaktūras lieltirdzniecība.

Operācijas sāksies ar 1933 gadā 1. janvārī.

(Sākuma bilanci skatīt 180. un 181. 1. p.)

Operācijas.

2. I. Pārdodam par s/n 120 m. zilā bostona ā Ls 15.—, 20G m

krēp-žoržeta ā Ls 13.50 m. 500 m. činčunčā ā Ls 5.—

4. I. Noguldām uz t. kontu Rīgas diskonta bankā Ls 3.500.—

Par čeku grāmatiņu un noguldijumu grāmatiņu nomaksā-

jam Ls 2.50

Piezīme: Kad mēs pirmo reizi noguldām naudu uz

tekošu kontu, tad naudas iestāde mums izdod noguldiju-

mu grāmatiņu, kurā ieraksta noguldīto zummu un čeku

grāmatiņu. Dažās naudas iestādes dod šīs grāmatiņas

. par velti; dažas liek par tām samaksāt. Šinī gadijumā par

grāmatiņām mums jāmaksā.
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5. 1. Pārdodam Jānim Grietēnam, šeit 320 m. afgalīnā ā Ls 5.60.

viņš mums samaksā skaidrā naudā un dzēš vēl no sava

parādā Ls 128.12.

7. I. Pēteris Gailis dzēš sava parāda Ls 400. —; par pārējo sum-

mu viņš samaksā 8% par mēnesi uz priekšu.

10.1. Samaksājam A/S „Rīgas audums, šeit Ls 5000. —,
Ls 3000

maksājam no kases; pārējo ar čeku uz Rīgas diskonta banku

12. I. Nopērkam uz kredītu no A/S „Rīgas audums", šeit, 480 m.

zilā bostona āLs 12.— un 300 m. afgalīna āLs 3.12;
p

b
no

A/S „Latvijas zīds", šeit, 310 m. krēp-žoržeta āLs 9.— un

200 m. čičučās ā Ls 2.70

14.1. Protestējam Ernesta Graudiņa mums nodoto vekseli; par

protesta izdevumiem samaksājam Ls 12.15; uododam minē-

to vekseli tiesai; tiesas izdevumi Ls. 23.16.

16.1. Kārlis Liepiņš Siguldā pērk no mums 200 m. zilā bostona

ā Ls 16. 20. Par Ls 2000.— viņš dod mums vekseli, ko

izrakstijjs Arnolds Krauklis, Siguldā ter. 16. 111. 33. g. pārē-

jo zummu viņš maksā S/ri.

20.1. Nopērkam no A/S «Latvijas zīds, šeit, 250 m. krēp-žoržeta
ā Ls 8.25 un 315 m. čičunčas ā 2.60. Maksājam ar viena

mēneša vekseli par visu summu.

23.1. Samaksājam par izsisto skatlogu Ls 255.—

25.1. Samaksājam savu vekseli, kas izdots A/S „Rlgas vilnas ma-

nufaktūra".

26.1. Pārdodam par s/n 115 m. zilā bostona ā Ls 16.10.; 212 m.

afgalīna āLs 5.05; 52 m. krēp-žoržeta āLs 13.— 80 m.

čičunča ā Ls 4.80

26.1. Jukums Strāzdiņš samaksā mums savu vekseli. Tā ka viņš
maksājis pirms termiņa, mēs aplēšam 6% viņam par labu_

27.1. Samaksājam nodokli par 1933 g. Ls 1530.—

29.1. Pārdodam uz kreditu Albertam Jansonam 75 m. zilā bosto-

na ā Ls 17.— Sfltišana mūsu. Par to samaksājam Ls 4.32.

31.1. Izmaksājam algu veikalvedim Ls 150.—; pārdevējai Ls 100.—

Samaksājam īri par veikala īpašnieka privāto dzīvokli Ls 200—
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31.1. Izdarīt mēneša noslēgumu, aplēst zaudējumus un peļņu;

galīgi noslēgt grāmatās.

Stāsimies tagad pie sākuma bilances un operāciju iegrāmato

sanas. Vispirms iegrāmatosim sākuma bilanci žurnālā:

Janvāris 1933. gads.

(Turpinājumu skatīt 182. 1. p.)

1

Dažādi konti

Sakuma bilances kontam

Par aktīvu

Kases konts 2

4.527.38

■

S/n kasē

-

Kustama īpašuma konts

Veikala iekārta pēc inventāra

grāmatas 5.640.—

Prečui konts

Veikala atrodas preces:

Zilais bostons

640 m. ā Ls 12.30 Ls 7.872.—

Afgalīns

;1034|m ā Ls 3.24
„

3.356.64



Piezīme:
A/S

nozīmē:
Akciju

sabiedrība.
A.

Jaunzems
un

Ko

nozīme:
A.

Jaunzems
nn

kompānija.

181180

janvāri Samaksāta
veikala
īre

par

Tirdzniecības
izdevumi

šeit,

ter.
6.

III.

33.

g.

3)

Izdevis
Arnis

Piebalgs

diņš,

Cēsīs,
ter.

26.11.
33.
g.

2)

Izdevis

Jukums

Straz-

I.

33.

g.

Ernts

Graudiņš,
ter.

13.

tis,

šeit,

žirants

1)

Izdevis

Eduards
Priedl-

Vekseļi

portfelī:

Kārlis

Smiltnieks,
Aucē

Alberts

Jansons,

Pļaviņās

Pēteris

Gailis,
šeit

Jānis

Grietēns,

Smiltenē
Debitori:

Čicunča
270
m.

ā

Ls

2.75

Ls

8.50 Krep-Žoržets
523

m.

ā

Afgalīns
1036

m.
ā

Ls

3.24

Ls

12.30
Zilais

bostons
640

m.

ā

Preces: Veikala

iekārta
Kustams

īpašums

Kase

AKTĪVS

300. 520. 1000.
1

455. 130. 1.213. 528. 742. 4.445. 3.356. 7.872.

31.231.
—

1.820.

70 r 50 12 50

16.416.
50ļ 64

5.640. 4.527.
Sākuma

bilance500.
34 64 38

IIP
1

!

Skaidra
manta Kapitāls:

ter.

13.

IV.

33.

g.

2)

Izdots
A.

Jaunzema
un

Ko

nufaktūra",
ter.

25.
I.

33.

g.

1)

Izdots
A/S

«Rīgas

vilnas
ma-

Maksajamie
vekseļi:

A/S

«Latvijas
zīds",
šeit

A/S

«Rīgas

audums",
šeit

Kreditori.

PASĪVS

1933
i

1.

janvārī.

1.200. 700. 8.600. 13.270.
r

—
1

—

31.231. 7.461. 1.900. 21.870.
34

i— 34



182

Janvāri 1933. gadā.

Krep-žoržets

523 m. ā Ls 8.50 4.445.50

Čičunča

270 m. ā Ls 2.75 742.50' 16.416.64

Dažādu personu konts

Musu debitori:

Jānis Grietens, Smiltene Ls 528.12

Pēteris Gailis, šeit
„

1.213.50

'Alberts Jansons, Pļaviņās
i

.
130.-

2.327.32
Kārlis Smiltnieks, Aucē

i

,
455.70 4

Vekseļu konts

Vekseļi portfelī:

1) Ernesta Graudiņa (žirants),

izdevējs Eduards Priedītis,

ter. 13. I. 33. g. Ls 1000.—

2) Jukuma Strazdiņā, Cēsis,!

ter. 26. II. 33. g. „
520.-

3) Arņa Piebalga, šeit,

ter. ffl. 33. g. „
T300.- 1.820.—

Tirdzniecības izdevumu konts



Janvāris 1933. g.

Samaksāta vekseļa īre par

janvāri 500.— 31.231.34

1

Sākuma bilances konls

Dažādiem kontiem

Par pasīvu

BSs*?:*' vViesīs**'

Dažādu personu kontam

Musu kreditori

A/S ,Rigas audums" šeit Ls 13.270.—

!

A/S „Latvijas zīds", „
8.600 —

21.870.—

Maksājamo vekseļu kontam

Mūsu vekseļi apgrozība ī

1) Izdots A/S „Rīgas vilnas!

manufaktūra",

ter. 25. I. 33. g. Ls 700.-

2) lidots A. Jaunzemam un Ko,

ter. IV. 33. g. .
1200.— 1.900.—

f : I

[Kapitāla kontam

7.461.34Skaidra manta 31.231.34
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Kad ved palīga grāmatas, tad jau pie iegrāmatošanas žurnā-

lā ir zināmas īpatnības. Sākuma bilances, Kases un Kustama īpa-

šuma kontā šo īpatnību vēl nav. Tie paliek tādi paši, kā ieprieše-

jā uzdevumā. Bet tad nāk atsevišķo preču kontu vietā viens ko-

lektīvs Preču konts. Zam tā ir īss vispārējs teksts un tad atse-

višķie preču konti. Tie rakstāmi ne virsgrāmatā, bet preču grā-

matā. To pāšu redzam pie kollektivā Dažādu personu konta.

Zem tā ir īss vispārējs teksts, tad atsevišķi palīgrāmatas konti,

kas rakstāmi reskonto jeb dažādu personu grāmatā. Tās pats

pie vekseļu konta. Un tālāk: virsgrāmatas konti žurnālā katrā zi-

ņā jāpārsvītro. Palīgrāmatu kontu nosaukumi rakstāmi uz atseviš-

ķas līnijas un zem tiem katra konta atsevišķs teksts, ja nepietiek

ar vispārēju tekstu. Pie palīggrāmatu kontu nosaukumiem vārdu

„konts" vairs nelieto,palīgrāmatu kontu nosaukumus nepasvītro,

bet raksta treknāki kā tekstu.— Bilances aktīvā vienmēr stāv de-

bitori, pasīvā — kreditori. Bet žurnālā un virsgrāmatā tie

nojami vienā kollektīvā Dažādu personu kontā un ierakstāmi kā

vieni tā otri reskontro jeb dažādu personu grāmatā.

Uz priekšu virsggrāmatas un palīgrāmatu lapas puses mēs

atzīmēsim ailē, kas stāv aiz platās žurnāla ailes pa labi. Pretim

virsgrāmatas kontiem jāatzīmē virsgrāmatas lapas puse, drusku

lielākiem cipariem; pretim palīggrāmatas konta nosaukumam jāat-

zīmē palīggrāmatas lapas puse, drusku mazākiem cipariem.

Mūsu šinī lekcija jau attiecīgās lapus puses atzīmētas, bet

to drīkst darīt tikai tad kad žurnāla pants iegrāmatots virsgrāma-
tā un palīggrāmatās. Ja ieliekam lapas pušu ailē lapas puses

atzīmi, tad tas jau nozīmē, ka ierakstījumi izdarīti virsgrāmtā

resp. palīggrāmatā.

Piezīme: Pārnesumus žurnālā mēs vairs neizdarīsim,

jo lekciju lapas puse nesakritīs ar skolēnu žurnāla lapas pusi.
Bet skolēniem savos žurnālos pārnesumi obligatoriski jāizdara.

lespiests M. Apiņa tipogrāfija Rīga, Kr. Barona ialā N° 16-18,
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Divdesmitceturtā lekcija.

legrāmatošana virsgrāmata un palīggrāmatās.

Skolēniem tagad pašiem jāiegrāmato t. un 2. žurnāla panti

(lek. 23.) virsgrāmatā un attiecīgajās palīggrāmatās pēc sekošiem

norādījumiem:
Sākuma bilances konts iegrāmatojams virsgrāmatā gluži tāpat

kā mēs to darījām iepriekšējā mūsu uzdevumā. (12. lek. 92.-93. lp.)
tikai ar to starpību, ka kollektīvo kontu (Preču, Dažādu personu,

Vekseļu, Maksājamo vekseļu) atsevišķās zumas jāraksta pirmajā

zummu ailē un tikai šo zummu kopsavilkums — otrajā.
Piemēram: (skatīt 186. lapas pusē.)

Pēc iegrāmatošanas šo kontu var tūliņ noslēgt tapad kā 12

lekcijā 92.-93. lapas pusē.

Kases kontam kā jau agrāk aprādīts mēs vedam līdztekus

palīggrāmatu — Kases grāmatu. Tāpēc Kases kontā virsgrāmatā

visi tie konti, ko mēs ierakstam debetā un kredītā nav passvītro-

jami un rakstāmi bez teksta. Kopējā zumma ierakstāma labās

pusēs zummu ailē Piemēram:

—2— —2—

DEBETS KASES KONTS KREDĪTS

Kustamā īpašuma kontam palīggrāmatas nav, tāpēc tās ve-

damas gluži Upat kā 13. lekc. 102. un 103. lap. tas ir: kontu

nosaukumi passvītrojami un rakstāms teksts.

Preču kontam ir palīggrāmata — Preču grāmata. Virsgrāma-

tā rakstāmi tikai kontu nosaukumi bez passvītrošanas un teksta

Labās puses ailē — vispārējā zumma.

_4_ —4—

DEBETS PREČU KONTS KREDĪTS

1933. g.

Janv. 1 Sākuma bilances

kontam 1 4.527 38

933. g.

1

Sākuma bilances

kontam 64Janv. 116.416.
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Mbets____
mm

-i-

SĀKUMA

BILANCES
KONTS

KREDifS

Janv. 1933.
g.

Skaidra

manta

Kapitāla
kontam

un

Ko,

ter.

13.

IV.

33.

g.

2)

Izdots
A.

Jaunzemam

25.
I.

33.
g.

nas

manufaktūra",
ter.

1)

Izdots
A/S

«Rīgas
vil-

Musu

vekseļi

apgrozība

kontam

|

Maksājamo
vekseļu

A/S

«Latvijas
zīds"

šeit

A/S

«Rīgas

audums",

Mūs

kreditori:
Dažādu

personu

kontam

Par

pasīvu
Dažādiem

kontiem

1.200. 700. 8.600-
■

13.270

7.461. 1.900. 21.870.
34

Janv. 1933.
g.

un
t.

t.

270

m.

ā

Ls

2.75

Cičunča Krēp-Žoržets523

m.

ā

Ls

8.50

1034
m.

ā

Ls

3.24

Afgalīns 640
m.

ā

Ls

12.30

Zilais

bostons

Preču

konts
Veikalā

atrodās:

VeiKala

iekārta

Kustama

īpašuma

S/n

kase

Kases

konts
Par

aktīvu
Dažādi
konti

i

konts

7.42 4.445.
3

356. 7.872
50 150 64

*

16.416. 5.640. 4.527.
64 38
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Atsevišķā preces tagad iegrāmatojamas Preču grāmatā, kas

iekārtojama kā preču koiti 14. lek. 106. un 107. lp. Piemēram:

ierakstījums Preču grāmatā.

Virsgrāmata
Dažādu

personu
konta

krēdītā

rakstāma

attiecīgā
kredīta

summa
no

otrā

žurnāla
panta.

iegrāmatošanas
virsgrāmatas
Dažādu

personu
kontā

mums
tūliņ

jāiegrāmats
mūsu

DEBETS
Afgallna,

krep-žoržeta
un

čičunčas
konti

Preču

grāmatā,

ievietojami
gluži

tāpat
kā

zila

bostona
konts.

Virsgrāmatas
dažādu

personu

kontam
ir

atkal

palīggrāmata—
Reskonrto

vāi

Dažādu

personu

grāmata.

Tamdēļ
šinī

kontā

virsgrāmatā
kontu

nosaukumi

ierakstāmi
bez

svītro-

šanas
un

bez

teksta;

kopēja

summa

ierakstāma
labās

puses

summu
ailē

—

tāpat
ka

Preču

kontā

virsgrāmatā.
Preču

grāmatā

rakstāms
tikai

teksts.

lEŅEMTS

-1-

-1-

-5-

-5-

DAŽĀDU

PERSONU
KONTS

ZILAIS

EOSTONS

KREDĪTS IZDOTS

Janv. 1933.
g.

kontam
Sākuma

bilances

2.327

11933.
g.

Janv.

konts
Sakuma

bilances

21.870.

Janv. 1933.
g.

Veikalā

atrodas
1

2.

P
.

640 Metri

12.30 Cena

7.872. Summa

Tāds
pat

līnējums
kredītā
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Tādi

paši

konti

Reskonto
grāmatā

atverami
Gailim,

Jansonam,

Smiltniekarn,
A/S

„Rīgas

audums"

un

A/S

«Latvijas

zīdam",

Pēdējiem
diviem
mēs

esam

parādā,

tāpēc
to

divu

kontos

ierakstījumi

būs

kredītā
un

teksts

katrā

ierakstījumā
būs:

Mūsu

parāds

viņam
(kad

viena

persona)

—
viņiem

(kad

daudz

personām,
resp.

akciju

sabiedrība,

kompānija).

Virsgrāmatas
Vekseļu

kontam
ir

palīggrāmatā—Vekseļu

grāmata.
Tāpēc

legrāmatojami
Vekseļu

kontā

izdarāmi
atkal
bez

pasvītrošanas
un

bez

teksta.

lerakstot
labās

puses

summu
ailē

kopējo

summu
Ls

1.820.—

Visi

vekseļi
tūliņ

ierakstāmi
ari

Vekseļu

grāmatā.

Līnējums
parādīts
22

lekc.

174.
lp.

DEBETS

JĀNIS

GRIETĒNS,

SMILTENĒ

KREDĪTS

debitori
un

kreditori

Reskontro
grāmatā,
atverot
katrai

personai
savu

kontu.

Piemēram:

Reskontro
rakstāms
tikai

teksts.

-1-

-1-

VEKSEĻU

GRĀMATA

1933.
g.

Janv.

1

GadsMēn

Dāt

Atrodas
Operācijas

portfeli
1

ž.

p.

1 +)Vek.

Edvards

Ernsts

Priedltis.

Graudiņš

Vek.

devējs

Žīranti

Rīgā

13.
1.

33.
g.

1000.—
Maksās,vieta

Term.

Summa
mēn. Gads

Dat

Piez.

Janv. 1933.
g.

Viņa

parāds

mums

528.
12
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Ja vekseļu ir vairāk, tad tos nummurē saņemšanas kār-

tībā. Tādā gadījumā vekseļu grāmatā izved vēl vienu aili vek-

seļu numuriem.

Vekseļa maksāšanas vieta skaitās tā, kur vekselis izraksti ts,

ja nav tekstā atzīmēta citā vietā. *

legrāmatojumus virsgrāmatas Tirdzniecības kontā izdarām»

tāpat kā 15. lekc. 116. un 117. lp. — ar tekstu un konta nosau-

kumi pasvītrojami. Teksts tāds pats kā žurnālā — tikai «veikala*

īre, ne „vekseļa", kas kļūdaini iespiests.

Tagad skolēniem jāiegrāmato otrais žurnāla pants.

Sākuma bilance jau iegrāmatota. Paskaidrots ari, kā ierakstīt

virsgrāmatā Dažādu personu konta kredītā un Reskontro grāmatā.

Tālāk jāizdara iegrāmatojums virsgrāmatas Maksājamo vek-

seļu konta kredītā. Šim kontam līdz teķus iet Maksājamo vek -

sēļu grāmata, tāpēc tas vedams bez teksta un kontu nosaukumi nav

pasvītrojami; ierakstāma tikai vekseļu kopēja summa Ls 1.900.—

labās pusēs summu ailē. Pēc tam vekseļi ierakstāmi Maksājamo

vekseļu grāmatā kā parādīts 22. lekc. 176 lap. Teksts — kā žurnālā.

Kapitāla konts virsgrāmatā vedams kā 15 lekc. 116. un 117. lp

Turpināsim tāpat žurnāla operācijas:

Janvāris, 1933. gads.

-2—

Kases konts

Preču kontam

Pārdodam par s/n.

Zilo bostonu

120 m. ā Ls 15 1.800.



Janvāris 1933. gads.

ī

I
I

Krēp-Zoržetu

200 m. ā Ls 1350 2.700.

Cičunču

500 m. ā Ls 5.— 2.500. 7.G00.—

_4_

Dažādi konti

Kases kontam

Tekoš kontsRīgas diskontabankā 10

Noguldām uz t/k 3 500.

Tirdzniecības izdevumu kontam

Par čeka un noguidijumu

grāmatiņu samaksājam 2. SOI 3.502. 5

-5—

Kases konts o

Dažādiem kontiem

Preču kontam

Afgalīns 2

Pārdodam (J. Grietēnam)

par s/n 320 m. ā Ls 5.60

5

1

1.792.

Dažādu personu kontam

Jānis Grietēns Smiltenē,
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Janvāris 1933. gadā.

Viņš dzēš daļu no sava

-

parāda s/n ļ 128. 12 1.920. V2

—7-

Kases konts

Dažādiem kontiem

Dažādu personu kontam

Pēteris Gailis, šeit

Viņš samaksā daļu noi sava

pārāda 400.

Procentu kontam 11

Par palikušo parādu daļu

Ls 813.50 Gailis samaksā

8% par mēnesi
5. 42 405. 42

-10-

Dažādu personu konts 5

5
A/S „Rīgas audums" šeit

dažādiem kontiem samaksā-

jam daļu sava parāda

Kases kontam

Maksājam no kases
3000.

Tekošam kontam Rīgas

diskonta banka 10

Maksājam ar čeku N° 1 2000. 5000.

—12—
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Janvāris 1933. gadā

Piezīme: 12. I. operācijas jāieraksta ar diviem pantiem

jo viens būtu ļoti komplicēts. Labāk turēties pie:

vienkāršiem kontiem.

iespiests M. Apiņa tipogrāfijā Rīgā, Kr. Barona ialā Na lb-l&L

Preču konts

Dažādu personu kontam 5

A/S „Rigas audums," šeit 5

Nopērkam no viņa uz kredītu

Zilo bostonu

ļ 480 m. ā Ls 12 —

5760.

Afgalinu
936.300 m. ā Ls3.12 6.696.

— 12 —

Preču konts

Dažādu personu kontam

AļS «Latvijas zīds," šeit

Nopērkam no viņa uz kredītu

Krēp-žoržetu

310 m. ā Ls 9.— 2.790.

Čičunču

540.200 m. ā Ls 2.70 3.330.
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