
 

 
 
 

   

Programma 
1С: Uzņēmums  

Grāmatvedība 
Kompleksa risinājums grāmatvedības uzskaites automatizācijai 

Programma „1C: Grāmatvedība” automatizē visas grāmatvedības uzskaites sadaļas saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošu likumdošanu. Programma ir universāls risinājums finanšu un analītiskās uzskaites veikšanai  organizācijām 
ar jebkuriem darbības veidiem. Programma paredzēta kā lieliem uzņēmumiem, tā arī individuāliem komersantiem.  

PROGRAMMAS IESPĒJAS 
� Grāmatvedības operāciju ievadīšana ar rokām un 

automātiski. 
� Daudzlīmeņu analītiskās, kvantitātes un multivalūtas  

uzskaites veikšana. 
� Grāmatvedības un nodokļu atskaišu  veidošana ar rādītāju 

detalizācijas iespējām. 
� Vairāku uzņēmumu (datu bāzu) uzskaites veikšana vienā 

programmā.                                                                                 

PROGRAMMAS GALVENĀS FUNKCIJAS 

NOLIKTAVU  VAI  PAKALPOJUMU UZSKAITE  

� Neierobežota daudzuma noliktavu un preču uzskaite. 
� Kvantitātes un summas uzskaites veikšana preču un 

noliktavu šķērsgriezumā.   
� Preču materiālo vērtību kustības dokumentu dažādu formu 

veidošana un drukāšana.  
� Norakstīšanas aktu un inventarizācijas drukāšana. 

SAVSTARPĒJIE NORĒĶINI AR KONTRA ĢENTIEM  

� Līgumu uzskaite ar pircējiem un piegādātājiem. 

� Norēķini ar piegādātājiem un pircējiem latos un 
ārzemju valūtā. 

� Atskaites par parādiem un plānojamiem 
maksājumiem. 

� Savstarpējo norēķinu aktu, salīdzināšanas aktu 
veidošana,  atgādinājumi pircējiem  par parādiem.  

OPERĀCIJAS AR NAUDAS 
LĪDZEKĻIEM  

� Bankas operāciju uzskaite vairākos 
norēķinu kontos un dažādā valūtā. 

� Valūtas uzskaite, kontu pārcenošana, 
valūtas konvertēšana.  

� Bankas maksājumu automātiska ielāde 
un eksports, izmantojot bankas 
elektronisko norēķinu sistēmu.  

� Kases operāciju uzskaite dažādās 
valūtās, kases grāmatas veidošana.  

� Kredītkaršu uzskaite. 
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DARBA ALGAS APRĒĶINS UN IZMAKSA  

� Darba algas  aprēķins (pēc  mēnešalgas, pēc stundu tarifu likmes, pēc dienu tarifu likmes, pēc  gabaldarba).  
� Atvaļinājuma naudas, darbnespējas lapas, 

vidējās algas aprēķins.  

� Pārējo aprēķinu un ieturējumu aprēķins. 
� Sociālā un ienākuma nodokļa aprēķins, 

uzņēmējdarbības riska nodevas aprēķins. 
� Ieturējumi par transportlīdzekļa izmantošanu  

personīgiem nolūkiem.  
� Darba algas aprēķina un izmaksu saraksti un 

kvītis. 
� Personīgie konti, sociālo nodokļu kartītes. 
� Darba kalendāra uzskaite, darbu grafika (5-

dienu, 6-dienu, maiņu) un tabeles uzskaite. 

PAMATL ĪDZEKĻU  UN NEMATERI ĀLO AKT ĪVU  
(NMA)  UZSKAITE  

� Pamatlīdzekļu un NMA uzskaites kartītes. 
� Pamatlīdzekļu un NMA  iegāde, pārdošana, 

pārcenošana, kapitālais remonts un norakstīšana. 
� Finanšu un nodokļu nolietojuma aprēķins. 

� Pārskati par pamatlīdzekļu un NMA kustību, atlikumiem, 
inventarizāciju un nolietojumu. 
NORĒĶINI AR NOR ĒĶINU UN FIZISK ĀM PERSONĀM  

� Savstarpējo norēķinu uzskaite ar norēķinu personām. 
� Pārskats par avansa norēķiniem  dažādās valūtās ar detalizāciju pa 

dokumentiem.   
� Ceļazīmju uzskaite kravas un vieglajam autotransportam, 

degvielas norakstīšanas akti. 
� Pārskati par degvielas izmantošanu  un degvielas atlikumiem.  
� Fizisko personu ienākumu aprēķins un izmaksa, ienākuma nodokļa ieturēšana.  
� Pārskats par fiziskām personām izmaksājamām summām. 

ANAL ĪTISKĀS UN FINANŠU 
ATSKAITES  

� Virsgrāmata, šahveida pārskats, 
orderi-žurnāli. 

� Pārskati par atlikumiem, konta 
apgrozījumiem, grāmatojumiem 
dažādos šķērsgriezumos.  

� PVN deklarācija, pielikumi PVN 
deklarācijai un citas VID atskaites ar 
eksportu elektroniskajā derklarēšanas 
sistēmā (EDS).   

� Bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats ar 
atšifrēšanas iespējām. 

� Operatīvās analīzes saņemšana par galvenajiem 
grāmatvedības rādītājiem. 

� Pārskatu veidošana diagrammu veidā. 
 

Bezmaksas programmas  demonstrācijas versija atrodas mūsu mājas lapā www.fastsoft.lv. 

 Programmu var iegādāties 1C Franchaising FAST SOFT 
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