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1 Bazinis ataskaitų paketas – kaip pradėti 

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip atlikti pradinius nustatymus ir naudotis 
Ataskaitų paketo funkcionalumu. 

Šis dokumentas aprašytas, kai naudojamas „Ataskaitų išrinkimo“ funkcionalumas. Norint įjungti 
„Ataskaitų išrinkimo“ funkcionalumą, vartotojas, turi paieškoje pasirinkti: 

 „DK NUSTATYMAI“ 

 

Pav.  1 DK nustatymai 

Ataskaitų skiltyje pasirinkti „Naudoti ataskaitų išrinkimą“: 

 

Pav.  2 naudoti ataskaitų išrinkimus 
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2 Pradiniai nustatymai 

Numatyti nustatymai sukeliami plėtinio diegimo metu, vartotojui to daryti nereikia. 

Sukuriami Ataskaitų išrinkimo nustatymai ir nustatomos naujos ataskaitos. 

Vartotojas, norėdamas pakeisti Atsargų nustatytas ataskaitas, turi paieškoje pasirinkti: 

„ATASK. IŠRINKIMAS – ATSARGOS“ 

 

Pav.  3 Ataskaitų išrinkimas - atsargos 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „Perdavimo važtaraštis“ 

- Naujas nustatymas „Perdavimo važtaraštis (registruota)“ (ID 70320161) 

 

Pav.  4 Ataskaitų išrinkimas - perdavimo važtaraštis 

Vartotojas, norėdamas pakeisti Pirkimo nustatytas ataskaitas, turi paieškoje pasirinkti: 

„ATASK. IŠRINKIMAS – PIRKIMAS“ 



Bazinis ataskaitų paketas 

6 

 

Pav.  5 Ataskaitų išrinkimas - Pirkimas 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „Užsakymas“ 

- Naujas nustatymas „Pirkimo užsakymas (neregistruota)“ (ID 70320163) 

 

Pav.  6 Ataskaitų išrinkimas - Pirkimo užsakymas 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „Grąžinimo pažyma“ 

- Naujas nustatymas „Debetinė sąskaita (registruota)“ (ID 70320158) 

 
Pav.  7 Ataskaitų išrinkimas -  Pirkimo Grąžinimo pažyma 

Vartotojas, norėdamas pakeisti Pardavimo nustatytas ataskaitas, paieškoje turi pasirinkti: 
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„ATASK. IŠRINKIMAS – PARDAVIMAS“ 

 

Pav.  8 Ataskaitų išrinkimas - Pardavimas 

Atsivėrusiame lange pasirenkamas „Naudojimas“ – „Užsakymas“ 

- Naujas nustatymas „Pardavimo SF (neregistruota)“ (ID 70320162) 

 

Pav.  9 Ataskaitų išrinkimas - Pardavimo užsakymas 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „Siuntimas“ 

- Naujas nustatymas „Pardavimo važtaraštis (registruota)“ (ID 70320159) 
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Pav.  10 Ataskaitų išrinkimas - Pardavimo važtaraštis 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „Grąžinimo pažyma“ 

- Naujas nustatymas „Kreditinė sąskaita (registruota)“ (ID 70320157) 

 

Pav.  11 Ataskaitų išrinkimas - Pardavimo Kredito pažyma 

Pasirenkamas „Naudojimas“ – „SF“ (sąskaita faktūra) 

- Naujas nustatymas „Pardavimo SF (registruota)“ (ID 70320156) 

- Naujas nustatymas „Pardavimo Pakavimo lapas (registruota)“ (ID 70320160) 
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Pav.  12 Ataskaitų išrinkimas - Pardavimo Sąskaita faktūra 
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3 REGISTRUOTA PARDAVIMO SĄSKAITA FAKTŪRA 

Pardavimų sąskaitos faktūros gali būti išrašomos naudojant Pardavimų užsakymus arba tiesiogiai 
per Pardavimų SF. Užregistravus pardavimo užsakymą ar sąskaitą faktūrą, ji perkeliama į Užregistruotų 
pardavimo SF sąrašą.  

Registruota pardavimo SF gali būti spausdinama iš Užregistruotų Pardavimo SF sąrašo arba 
dokumento kortelės, paspaudus mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 

 

Pav.  13 Spausdinti pardavimo sąskaitą 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Pardavimo SF (registruota)“. 

 

Pav.  14 Pardavimo sąskaita, ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti važtaraščio duomenis  

o spausdinama dokumente nurodyti važtaraščio duomenys 

▪ Išrašymo vieta, data ir laikas 

▪ Iškrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Pakrovimo vieta, data ir laikas 
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▪ Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris 

▪ Prekes išdavė ir prekes gavo informacija 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

o Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 

 

- Spausdinti PVM priežastį  

o spausdinama PVM registravimo nustatymuose nurodyta PVM sąlygų informacija 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  15 pardavimo sąskaitos ataskaitos parinkčių langas 

 

Spaudinio pavyzdys: 
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Pav.  16 Pardavimo sąskaita  
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4 REGISTRUOTA KREDITINĖ SĄSKAITA 

Pardavimų kreditinės sąskaitos faktūros gali būti išrašomos naudojant Pardavimų grąžinimo 
užsakymus arba Pardavimų grąžinimo pažymas. Užregistravus pardavimo grąžinimo užsakymą ar 
pažymą, ji perkeliama į Užregistruotų pardavimo grąžinimo pažymų sąrašą.  

Registruota kreditinė pardavimo SF gali būti spausdinama iš Užregistruotų pardavimo grąžinimo 
pažymų sąrašo arba dokumento kortelės, paspaudus mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 

 

Pav.  17 Spausdinti pardavimo kreditinę sąskaitą 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Kreditinė sąskaita (registruota)“. 

 

Pav.  18 Pardavimo kreditinės sąskaitos ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

o Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 
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- Spausdinti važtaraščio duomenis  

o spausdinama dokumente nurodyti važtaraščio duomenys 

▪ Išrašymo vieta, data ir laikas 

▪ Iškrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Pakrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris 

▪ Prekes išdavė ir prekes gavo informacija 

- Spausdinti PVM priežastį  

o spausdinama PVM registravimo nustatymuose nurodyta PVM sąlygų informacija 

- Tikslinimo ženklas 

o Galima pasirinkti, kurioje vietoje rodyti minuso ženklą: 

▪ Prie kiekio 

▪ Prie kainos 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  19 Pardavimo kreditinės sąskaitos ataskaitos parinkčių langas 

Spaudinio pavyzdys: 
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Pav.  20 Pardavimo kreditinė sąskaita 

5 REGISTRUOTA DEBETINĖ SĄSKAITA 

Pirkimų debetinės sąskaitos faktūros gali būti išrašomos naudojant Pirkimų grąžinimo užsakymus 
arba Pirkimų grąžinimo pažymas. Užregistravus pirkimo grąžinimo užsakymą ar pažymą, ji perkeliama į 
Užregistruotų pirkimo grąžinimo pažymų sąrašą. 

Registruota debetinė pirkimo SF gali būti spausdinama iš Užregistruotų pirkimo grąžinimo pažymų 
sąrašo arba dokumento kortelės, paspaudus mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 

 

Pav.  21 Spausdinti pirkimų debetinę sąskaitą 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Debetinė sąskaita (registruota)“. 
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Pav.  22 Pirkimų debetinės sąskaitos ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

o Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 

- Spausdinti važtaraščio duomenis  

o spausdinama dokumente nurodyti važtaraščio duomenys 

▪ Išrašymo vieta, data ir laikas 

▪ Iškrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Pakrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris 

▪ Prekes išdavė ir prekes gavo informacija 

- Tikslinimo ženklas 

o Galima pasirinkti, kurioje vietoje rodyti minuso ženklą: 

▪ Prie kiekio 

▪ Prie kainos 

- Spausdinti PVM priežastį  

o spausdinama PVM registravimo nustatymuose nurodyta PVM sąlygų informacija 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 
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Pav.  23 Pirkimų debetinės sąskaitos ataskaitos parinkčių langas 

Spaudinio pavyzdys: 
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Pav.  24 Pirkimų debetinė sąskaita 

6 REGISTRUOTAS PARDAVIMO VAŽTARAŠTIS 

Pardavimo važtaraščiai atkrautam kroviniui yra išrašomi per Pardavimo užsakymus. Užregistravus 
pardavimo važtaraštį, jį galima išsikviesti ir atspausdinti iš Užregistruotų Pardavimo Važtaraščių sąrašo 
arba iš dokumento kortelės, spaudžiant mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 
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Pav.  25 Spausdinti pardavimo važtaraštį 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Pardavimo važtaraštis (registruota)“. 

 

Pav.  26 Pardavimo važtaraščio ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 

- Spausdinti važtaraščio duomenis  

o spausdinama dokumente nurodyti važtaraščio duomenys 

▪ Išrašymo vieta, data ir laikas 

▪ Iškrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Pakrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris 
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▪ Prekes išdavė ir prekes gavo informacija 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  27 Pardavimo važtaraščio ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  28 Pardavimo važtaraštis 

7 REGISTRUOTAS PARDAVIMO PAKAVIMO LAPAS 

Vykdant pardavimą bei formuojant krovinį, šalia transportavimo dokumento dažnai būna 
reikalinga atsispausdinti pakavimo lapą, kuriame turi būti pateikta informaciją apie parduodamas prekes, 
jų sudėtį, svorį bei kitas prekės charakteristikas.  

Ataskaitos iškvietimas vykdomas iš Užregistruotų Pardavimo SF sąrašo arba dokumento kortelės, 
spaudžiant mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 
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Pav.  29 Spausdinti pardavimo pakavimo lapą 

Atsivėrusiame lange pasirinkti ataskaitą „Pardavimo Pakavimo lapas (registruota)“. 

 

Pav.  30 Pardavimo pakavimo lapo ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 
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Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  31 Pardavimo pakavimo lapo ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  32 Pardavimo pakavimo lapas 
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8 REGISTRUOTAS PERDAVIMO VAŽTARAŠTIS 

Prekių perdavimai įmonės viduje tarp sandėlių yra registruojami perdavimų važtaraščiuose. 
Įvairiais atvejais įmonei gali prireikti atsispausdinti atsargų perdavimo važtaraštį. Šis dokumentas 
spausdinamas iš Užregistruotų Perdavimo Važtaraščių sąrašo arba dokumento kortelės, spaudžiant 
mygtuką Procesas -> Spausdinti. 

 

Pav.  33 Spausdinti perdavimo važtaraštį 

Atsivėrusiame lange pasirinkti ataskaitą „Perdavimo važtaraštis (registruota)“. 

 

Pav.  34 Perdavimo važtaraščio ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o kiekvienai eilutei spausdinama partijų/serijų informacija ir kiekiai 

- Spausdinti svorius 

o Galima pasirinkti, ar norima ataskaitoje spausdinti svorius 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 
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Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  35 Perdavimo važtaraščio ataskaitos parinkčių langas 

  



Bazinis ataskaitų paketas 

27 

Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  36 Perdavimo važtaraštis 
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9 IŠANKSTINĖ PARDAVIMO SĄSKAITA FAKTŪRA 

Įmonių veikloje dažnai būna poreikis siųsti išankstines sąskaitas faktūras pirkėjams, iš kurių 
reikalaujama avansinio mokėjimo  už ateityje būsimus pardavimus. Išankstinės sąskaitos faktūros turi 
būti spausdinamos iš neužregistruotų dokumentų. Išankstinę pardavimo sąskaitą faktūrą galima 
atsispausdinti iš Pardavimo Užsakymų sąrašo arba dokumento kortelės, spaudžiant mygtuką Spausdinti 
-> Užsakymo tvirtinimas. 

 

Pav.  37 Spausdinti išankstinę pardavimo sąskaitą 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Pardavimo SF (neregistruota)“. 

 

Pav.  38 Išankstinės pardavimo sąskaitos ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti prekės partijas/serijas:  

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

o Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 

- Spausdinti važtaraščio duomenis  
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o spausdinama dokumente nurodyti važtaraščio duomenys 

▪ Išrašymo vieta, data ir laikas 

▪ Iškrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Pakrovimo vieta, data ir laikas 

▪ Transporto priemonės markė ir valstybinis numeris 

▪ Prekes išdavė ir prekes gavo informacija 

- Spausdinti PVM priežastį  

o spausdinama PVM registravimo nustatymuose nurodyta PVM sąlygų informacija 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 

o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  39 Išankstinės pardavimo sąskaitos ataskaitos parinkčių langas 

Spaudinio pavyzdys: 
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Pav.  40 Išankstinės pardavimo sąskaita 

10 PIRKIMO UŽSAKYMAS 

Užsakant medžiagas ar žaliavas iš tiekėjų dažnai tiekėjams yra siunčiamos užsakymų formos, 
kuriose būna nurodyti užsakomų medžiagų bei žaliavų kiekiai, kainos bei kita informacija.  

Norint atsispausdinti pirkimo užsakymo formą, tai galima padaryti iš Pirkimo Užsakymų sąrašo arba 
dokumento kortelės, spaudžiant mygtuką Spausdinti/Siųsti -> Spausdinti. 
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Pav.  41 Spausdinti pirkimo užsakymą 

Atsivėrusiame lange pasirenkama ataskaita „Pirkimo užsakymas (neregistruota)“. 

 

Pav.  42 Pirkimo užsakymo ataskaitos parinkimas 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kopijų skaičių  

o nurodomas papildomas ataskaitos kopijų skaičius 

- Spausdinti komentarus  

o bus atspausdinti dokumente suvesti komentarai 

- Spausdinti eilučių komentarus 

o kiekvienai eilutei bus atspausdinti dokumento eilutėse suvesti komentarai 

- Spausdinti prekės partijas/serijas 

o Nerodyti – nespausdins partijų/serijų informacijos; 

o Detaliai – spausdins partijų/serijų informacijos lentelę po kiekvienos eilutės, kur prekė 

turi partijas ar serijas (partiją/seriją, galiojimo datą, kiekį); 

o Sutrauktai – spausdins visas prekės partijas/serijas vienoje eilutėje. 

- Naudoti Tiekėjo prekės Nr. 

o galima pasirinkti ar naudoti suvestus tiekėjo prekių numerius eilutėse 

- Standartinis tekstas 

o spausdinamas pasirinktas standartinis tekstas 

- Ataskaitos kalba: 
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o Numatyta – bus naudojama dokumento antraštės kalba 

o Lietuvių 

o Anglų 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  43 Pirkimo užsakymo ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  44 Pirkimo užsakymas 

11 ILGALAIKIO TURTO KORTELĖ 

Ilgalaikio turto kortelė yra dokumentas, aprašantis įmonės turimą ilgalaikio turto vienetą: jo 
unikalų numerį, įsigijimą, nusidėvėjimą, eksploatacijos vietą, atsakingus asmenis ir pan. Dažnai įmonėje 
ilgalaikio turto kortelės yra spausdinamos. Tai galima padaryti įėjus į pasirinktą ilgalaikio turto kortelę 
bei joje spaudžiant mygtuką Ataskaita -> Spausdinti IT kortelę (LBC). 
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Pav.  45 Spausdinti ilgalaikio turto kortelę 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Kortelę užpildė 

o Nurodomas darbuotojas, kuris bus atspausdintas ataskaitoje 

o Nusidėvėjimo knygos kodas 

- Nurodomas nusidėvėjimo knygos kodas, kurios įrašai bus spausdinami ataskaitoje 

o Nenurodžius nieko, bus rodomi visų nusidėvėjimo knygų įrašai 

- IT reg. Datos filtras 

o Naudojamas filtruoti nusidėvėjimo knygos įrašus pagal datą 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 
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Pav.  46 Ilgalaikio turto kortelės ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  47 Ilgalaikio turto kortelė 
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12 ĮMONĖS SKOLŲ (KREDITORIŲ) DERINIMO ATASKAITA 

Kiekviena įmonė bent kartą per metus privalo suderinti turimų skolų likučius su savo tiekėjais. Šiam 
tikslui sistemoje galima suformuoti bei atsispausdinti skolų suderinimo ataskaitą, kurią galima nusiųsti 
tiekėjui. 

Vartotojas, norėdamas atspausdinti ataskaitą, paieškoje turi pasirinkti: 

Įmonės skolų derinimo ataskaita 

 

Pav.  48 Įmonės skolų derinimo ataskaitos paieška 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Aprašo Nr. 

o Nurodomas derinimo ataskaitos eilės Nr. 

- Derinimo data 

o Nurodoma data, kuriai daroma inventorizacija 

- Komisijos sudarymo įsakymo Nr. 

o Nurodoma įsakymo Nr. 

- Komisijos sudarymo įsakymo data 

o Nurodoma įsakymo data 

- Nurodomi komisijos nariai: 

o Komisijos pirmininkas 

▪ Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

o 1-asis komisijos narys 

▪ Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

o 2-asis komisijos narys 

▪ Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

o 3-asis komisijos narys 

▪ Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Atsakingas asmuo 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Spausdinti angliškai 

o Nurodoma, jei norima spausdinti ataskaitą angliškai 
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Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  49 Įmonės skolų derinimo ataskaitos parinkčių langas 
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Titulinio lapo pavyzdys 

 

Pav.  50 Įmonės skolų derinimo ataskaitos pirmas lapas 
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Skolos pagal valiutą 

 

Pav.  51 Įmonės skolų derinimo ataskaitos vidurinis lapas 
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Paskutinio lapo pavyzdys 

 

Pav.  52 Įmonės skolų derinimo ataskaitos paskutinis  lapas 



Bazinis ataskaitų paketas 

42 

13 BUHALTERINĖ PAŽYMA 

Operacijos, kurios negali būti pagrįstos apskaitos dokumentais, yra pagrindžiamos surašant 
buhalterinę pažymą. Buhalterinę pažymą turi patvirtinti įpareigojimą turintys asmenys.  

Ataskaitos spausdinimas vykdomas iš DK Registrai, spaudžiant mygtuką Ataskaita -> Spausdinti 
Buhalterinę pažymą (LBC). 

 

Pav.  53 Spausdinti buhalterinę pažymą 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Ataskaitos pavadinimas 

o Nurodoma Buhalterinės pažymos paskirtis, pasirenkamas standartinis tekstas 

- Registravimo data 

o Nurodoma ataskaitos spausdinimo data 

- Pažymos Nr. 

o Nurodomas Buhalterinės pažymos Nr. 

- Teksto kodas ir Tekstas 

o Pasirenkama iš standartinių tekstų sąrašo arba įvedama ranka 

- Direktorius 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Vyriausiasis finansininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Finansininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

  



Bazinis ataskaitų paketas 

43 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  54 Buhalterinės pažymos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  55 Buhalterinė pažyma 

14 AVANSO APYSKAITA (BANKAS) 

Avanso apyskaitos sudaromos kai įmonės darbuotojas iš savo asmeninių pinigų perka prekes 
įmonės reikmėms arba vyksta į komandiruotę, kurios metu patirtos išlaidos turi būti kompensuojamos 
iš įmonės lėšų. Kai sistemoje atskaitingi asmenys apskaitomi per banko korteles (kiekvienam asmeniui 
sukuriama atskira banko kortelė), avanso apyskaita yra spausdinama iš banko kortelės, pasirinkus 
Ataskaita -> Spausdinti Avansinę apyskaitą (LBC). 

 

Pav.  56 Spausdinti avansinę apyskaitą (bankas) 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 
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- Spausdinimo data 

o Nurodoma ataskaitos spausdinimo data 

- Avansinės apyskaitos Nr. 

o Nurodomas Avansinės apyskaitos Nr. 

- Tvirtina 

o Nurodomas tvirtinantis asmuo, pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Banko sąskaita – Riboti sumas iki – Datos filtras 

o Nurodomas laikotarpis, už kurį ruošiama ataskaita 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  57 Avansinės apyskaitos (bankas) ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  58 Avansinė apyskaita (bankas) 
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15 AVANSO APYSKAITA (TIEKĖJAS) 

Avanso apyskaitos sudaromos kai įmonės darbuotojas iš savo asmeninių pinigų perka prekes 
įmonės reikmėms arba vyksta į komandiruotę, kurios metu patirtos išlaidos turi būti kompensuojamos 
iš įmonės lėšų. Kai sistemoje atskaitingi asmenys apskaitomi per tiekėjų korteles (kiekvienam asmeniui 
sukuriama atskira tiekėjo kortelė), avanso apyskaita yra spausdinama iš Tiekėjo kortelės, spaudžiant 
mygtuką Ataskaita -> Spausdinti Avansinę apyskaitą (LBC). 

 

Pav.  59 Spausdinti avansinę apyskaitą (tiekėjas) 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Avanso apysk. nr.   

o įveskite avanso apyskaitos numerį; 

- Avanso paskirtis  

o įveskite avanso išdavimo paskirtį; 

- Galima pasirinkti už kurį intervalą bus spausdinama avanso apyskaita.  
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Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  60 Avansinės apyskaitos (tikėjas) parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  61 Avansinė apyskaita (tiekėjas) 
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16 KASOS KNYGA 

Kai įmonėje yra atliekamos kasos operacijos, privalo būti pildoma kasos knyga. Joje turi atsispindėti 
visos per periodą įvykusios kasos operacijos, pinigų likutis kasoje bei ji privalo būti pasirašyta kasininko 
ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio). Kasos knygą Business Central galima suformuoti kai kasos apskaita 
vykdoma per atskiras banko korteles. Suformuotą kasos knygą, kartu su tituliniais lapais, galima 
atsispausdinti iš Banko kortelės, pasirinkus Ataskaita -> Spausdinti Kasos knygą (LBC): 

 

Pav.  62 Spausdinti kasos knygą 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Direktorius 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Vyriausias finansininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Finansininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Banko sąskaita – Filtruoti sumas pagal – Datos filtras 

o Nurodomas laikotarpis, už kurį ruošiama ataskaita 
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Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  63 Kasos knygos ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  64 Kasos knyga 
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Kai jau būna atspausdinta kasos knyga už visus metus, reikia atsispausdinti titulinius knygos lapus. 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange reikia nurodyti: 

- Spausdinti titulinius lapus 

o Bus spausdinamas pirmas ir paskutiniai Kasos knygos lapai 

- Ataskaitos metai 

o Nurodomi ataskaitos rengimo metai 

- Ataskaitos lapų skaičius 

o Nurodomas visų atspausdintų lapų skaičius už metus 

- Ataskaitos spausdinimo data 

o Nurodoma ataskaitos parengimo data 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  65 Kasos knygos titulinių lapų parinkčių langas 
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Titulinio lapo pavyzdys: 

 

Pav.  66 Kasos knygos titulinis puslapis 
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Paskutinio lapo pavyzdys: 

 

Pav.  67 Kasos knygos paskutinis puslapis 
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17 KASOS PAJAMŲ ORDERIS 

Kai įmonėje yra vykdomos kasos operacijos, pinigų priėmimo į kasą metu turi būti išrašomas kasos 
pajamų orderis.  

Kasos pajamų operacijos vedamos naudojant bendruosius žurnalus. 

- Žurnale reikia nurodyti: 

- Registravimo datą 

- Dokumento Nr. 

- Sąskaitos tipas gali būti naudojamas: Pirkėjas, Tiekėjas, DK Sąskaita arba Bankas 

- Sąskaitos Nr. 

- Balansavimo sąskaitos tipas gali būti naudojamas: Pirkėjas, Tiekėjas, DK Sąskaita arba Bankas 

- Balansavimo sąskaitos Nr. 

- Valiutos kodas 

- Suma 

- Apraše nurodomas operacijos turinys 

Kasos pajamų orderis spausdinamas iš Bendrojo žurnalo, spaudžiant mygtuką Registruoti / 
Spausdinti -> Spausdinti kasos išlaidų orderį (LBC). 

 

Pav.  68 Spausdinti kasos pajamų orderį 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Spausdinti sumą viet. val. 

o Šis pasirinkimas naudojamas, kai operacija yra valiutinė ir norima Kasos pajamų orderį 

atspausdinti vietine valiuta. 

- Priedėlis ir Priedėlio tekstas 

o Pasirenkama iš standartinių tekstų sąrašo arba įvedama ranka 

- Kasininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Vyr. Buhalteris (Buhalteris) 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 
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Pav.  69 kasos pajamų orderio ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  70 Kasos pajamų orderis 
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18 KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS 

Kai įmonėje yra vykdomos kasos operacijos, pinigų išdavimo iš kasos metu turi būti išrašomas kasos 
išlaidų orderis.  

Kasos išlaidų operacijos vedamos naudojant bendruosius žurnalus. 

Žurnale reikia nurodyti: 

- Registravimo datą 

- Dokumento Nr. 

- Sąskaitos tipas gali būti naudojamas: Pirkėjas, Tiekėjas, DK Sąskaita arba Bankas 

- Sąskaitos Nr. 

- Balansavimo sąskaitos tipas gali būti naudojamas: Pirkėjas, Tiekėjas, DK Sąskaita arba Bankas 

- Balansavimo sąskaitos Nr. 

- Valiutos kodas 

- Suma 

- Apraše nurodomas operacijos turinys 

Kasos išlaidų orderis spausdinamas iš Bendrojo žurnalo, spaudžiant mygtuką Registruoti / 
Spausdinti -> Spausdinti kasos išlaidų orderį (LBC). 

 

Pav.  71 Spausdinti kasos išlaidų orderį 

Atsivėrusiame ataskaitos pasirinkimų lange galima nurodyti: 

- Spausdinti sumą viet. val. 

o Šis pasirinkimas naudojamas, kai operacija yra valiutinė ir norima Kasos išlaidų orderį 

atspausdinti vietine valiuta. 

- „Pagal“ 

o Šioje srityje nurodoma gavėjo informacija 

▪ Asmens tapatybės dokumento pavadinimas, numeris 

▪ Vardas, Pavardė 

- Priedėlis ir Priedėlio tekstas 

o Pasirenkama iš standartinių tekstų sąrašo arba įvedama ranka 

- Direktorius 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 
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- Kasininkas 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

- Vyr. Buhalteris (Buhalteris) 

o Pasirenkama iš darbuotojų sąrašo arba įvedama ranka 

Ataskaitos pasirinkčių langas: 

 

Pav.  72 Kasos išlaidų orderio ataskaitos parinkčių langas 
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Spaudinio pavyzdys: 

 

Pav.  73 Kasos išlaidų orderis 
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