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PRIEKŠVĀRDS
Grāmatvedība kalpo uzņēmuma vajadzībām, lai atbilstoši informācijai, kas
apkopota ar grāmatvedības uzskaites palīdzību, uzņēmumu vadība, īpašnieki
un citi lietotāji varētu pieņemt pareizus uzņēmuma darbības lēmumus.
Latvijā grāmatvedības uzskaiti reglamentē likumi “Par grāmatvedību”,
“Gada pārskatu likums”, nodokļu likumi, Ministru kabineta noteikumi un
Valsts ieņēmumu dienesta norādījumi. Latvijas likumi iespēju robežās ir sa‐
skaņoti ar Eiropas Savienības prasībām grāmatvedības uzskaitē un Starp‐
tautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.
Brīvā tirgus apstākļos grāmatvedības uzskaites galvenais uzdevums ir
kontrolēt uzņēmuma finansiālo darbību, nosakot tā peļņu vai zaudējumus,
kā arī dot informāciju par uzņēmuma līdzekļu un saistību apjomu. Turklāt
uzskaitei ir jānodrošina arī tās informācijas saglabāšanu, kas veido uzņē‐
muma komercnoslēpumu.
Grāmatvedība ir jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta tre‐
šā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli
un tā saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī lai varētu
konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
Uzdevumu krājums ir sakārtots atbilstoši mācību programmām kursos
“Finanšu grāmatvedība” un “Nodokļi”.
Pirmajā nodaļā ir apskatīta grāmatvedības teorija, kas ietver saimnie‐
cisko darījumu būtību, to grāmatošanu un uzņēmuma līdzekļu un to avotu
sadalījumu bilancē.
Otrā nodaļa ir veltīta uzņēmuma līdzekļiem un tajā apskatīti uzdevumi
par tādiem ilgtermiņa ieguldījumiem kā nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi
un finanšu ieguldījumi, kā arī apgrozāmiem līdzekļiem – krājumi, debitori,
nākamo periodu izmaksas, naudas līdzekļi.
Trešajā nodaļā doti risinājumi uzdevumiem par uzņēmuma līdzekļu fi‐
nansēšanas avotiem – pašu kapitālu un kreditoriem.
Ceturtā nodaļā ir kopsavilkuma uzdevumi, kas ietver operāciju kontu
slēgšanu perioda beigās.
Piektajā nodaļā ir svarīgākā informācija par gada pārskata sastādīšanu
un iesniegšanu.
Sestajā nodaļā iekļauti uzdevumi no studiju kursa “Nodokļi”.
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