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Grāmatvedība.

Grāmatvedība ir māksla.

Profesija, kas prasa talantu un pacietību. 

Īpašu spēju aiz skaitļiem ieraudzīt sarežģīto 

ekonomikas pasauli tās savstarpējās 

saiknēs un harmonijā.

Vācu ekonomists J.Štemmle

DEFINĪCIJA

Grāmatvedība ir finanšu un nefinansiālās 
informācijas mērīšana, apstrāde un 

saimniecisko rezultātu un finanšu datu 
apkopošana

KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA

Grāmatvedība ir skaitļos izteikta uzņēmuma 
vēsture un dod vadībai vērtīgus norādījumus 
par pagātnes kļūdām un vadības virzienu uz 

panākumiem

JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS 
LIKUMS

Grāmatvedības uzskaite ir uzņēmuma, iestādes 
vai fiziskas personas mantiskā stāvokļa 

uzskaite, tā pārmaiņu fiksēšana un 
saimnieciskās darbības rezultātu konstatēšana



Uzskaites
«grāmatas» grāmatvedībā.

Mezopotāmija Senā Ēģipte Mūsu ēra



Uzskaites
palīginstrumenti grāmatvedībā.

Abakus

Skaitāmie kauliņi parādījās aptuveni pirms 4500 
gadiem. Tos izmantoja senie Šumeri 
Mezopotāmijā.

Paskalīna

1642. gadā Blēzs Paskāls 19 gadu vecumā 
izveidoja summēšanas un atņemšanas mašīna

Aritmometrs

Aritmometrs - pirmais mehāniskais kalkulators.



Uzskaites
palīginstrumenti grāmatvedībā.

Angļu matemātiķis Čārlzs Beibidžs. 1822. 

gadā publicēja aprakstu mašīnai, kura 
spētu izrēķināt un izdrukāt lielas 
matemātiskās tabulas – savai 

diferenciālajai mašīnai

Komptometrs

1885. gadā Dors Felts izveidoja 

Komptometru – ierīci matemātisko operāciju 
veikšanai, datus ievadot ar taustiņu 
palīdzību. 1892.gadā izveidotajai W. S. 
Barrota mašīnai bija iespējams iegūtos 
rezultātus arī izdrukāt.

Dators

Mūsdienu uzskaites neatņemama sastāvdaļa

Perfokaršu «dators»



MŪSDIENĪGA 
GRĀMATVEDĪBA.
• Mobilitāte
• Ātrdarbība
• Ātra datu apmaiņa
• Automatizācija
• Resursu pārdale
• Pilnvērtīga resursu izmantošana
• Biznesa intelekts

• Piekļuve datiem 24/7

• Datu drošība
• Mākslīgā intelekta integrācija uzskaites sistēmās

Mūsdienīgi 
tehnoloģiskie risinājumi



E-rēķini.

Jebkurš piegādātājs var būt e-rēķina 
piegādātājs.

EFEKTIVIZĀCIJA

Vairums ar tradicionālajiem rēķiniem 
saistīto darbību, piemēram, pasts, 

drukāšana, šķirošana un reģistrācija, kļūst 
nevajadzīgas.

TIEŠI KLIENTAM

Piegādātājs var nosūtīt elektroniskus 
rēķinus tieši klientam uz viņa uzskaites 

sistēmu

IZMAKSU RESURSU
IETAUPĪJUMS

Dažos gadījumos piegādātāji var ietaupīt 
līdz pat 70% no izmaksām, vienkārši 
pārejot uz elektroniskiem rēķiniem

SAVIETOJAMĪBA

Savietojami ar vairumu grāmatvedības 
sistēmu.
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E-rēķini.

Ātrāk, ērtāk, precīzāk!

OPERATIVITĀTE

Rēķins tiek saņemts gandrīz uzreiz, kā 
tiek sagatavots.

KĻŪDU IESPĒJAMĪBA MINIMĀLA

Minimāla iespēja kļūdīties ievades 
procesā

AUTOMATIZĀCIJA

Process ir gandrīz pilnībā automatizēts, 
sākot no izsūtīšanas, beidzot ar 

grāmatošanu

SAVIETOJAMĪBA

Savietojami ar vairumu grāmatvedības 
sistēmu.

SAVLAICĪGUMS

Rēķins tiek saņemts savlaicīgi,  savlaicīgi 
apmaksāts, iekļauts deklarācijās.

EKONOMIJA

Resursu ekonomija – nevajag papīra 
formāta dokumentu. Ekonomēti 

cilvēkresursi.



E-rēķins



Pavadzīmes un rēķini



PALDIES PAR UZMANĪBU!


