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1.

Įvadas
Ši instrukcija skirta vartotojui pradedančiajam naudotis buhalterinės apskaitos programa „Stekas-

Plius“. Čia rasite išspręstą uždavinį „PEGASAS-2“. Uždavinio sąlyga pateikiama kaip priedas. Taip pat
su instrukcija pridedamos pagrindinės ataskaitos išspręsto uždavinio rezultatams patikrinti.
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2.

Duomenų bazės sukūrimas ir pradiniai nustatymai
Darbas su programa „STEKAS Plius“ pradedamas sukuriant duomenų bazę ir parenkant pradinius

programos nustatymus.

2.1.

Duomenų bazės registravimas

Įdiegus ir paleidus programą atidaromas langas „Duomenų bazės“. Lange matomas duomenų bazių
sąrašas, kuriame galima užregistruoti, redaguoti bei išregistruoti duomenų bazes, jas tvarkyti, kopijuoti
bei atstatyti kopijas.

Sąraše yra dvi numatytosios duomenų bazės:
•

„PEGASAS-2“, kurioje galima rasti išspręstą pavyzdinį buhalterinį uždavinį.

•

„DEMO“, kurią galima naudoti kaip juodraštį.

Tačiau naujų duomenų bazių galima sukurti neribotą skaičių.
Lango apačioje yra mygtukų juosta:

Paspaudus mygtuką galima:
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- registruoti naują ar jau egzistuojančią duomenų bazę.

- redaguoti sąraše pažymėtą duomenų bazę.

- pašalinti sąraše pažymėtą duomenų bazę iš sąrašo.

- tvarkyti sąraše pažymėtą duomenų bazę.

- išsaugoti sąraše pažymėtos duomenų bazės kopiją į pasirinktą vietą kompiuteryje.

- atstatyti sąraše pažymėtos duomenų bazės kopiją.

- prisijungti prie sąraše pažymėtos duomenų bazės.

- atsijungti nuo sąraše pažymėtos duomenų bazės.
Pastaba: norint išsikviesti langą duomenų bazės reikia pagrindiniame meniu paspausti:
Kiti > Duomenų bazės

UAB „STEKAS“, 2011

6

Vartotojo instrukcija
Norint sukurti naują duomenų bazę reikia lange „Duomenų bazės“ paspausti mygtuką Registruoti.
Atidaromas langas „Duomenų bazės registracija“.

1

privalomi parametrai:
•

Serveris: Šis kompiuteris arba Tinkle. Nurodomas kompiuteris, kuriame įdiegtas Firebird
duomenų bazių serveris.

•

Kelias iki duomenų bazės failo serveryje, kuriame įdiegtas Firebird. Pavyzdžiui:
C:\DB\manobaze.fdb

•
2

Pavadinimas, kuris bus matomas duomenų bazių sąraše.

papildomi parametrai (galima nekeisti):
•

Vartotojo vardas – prisijungimo prie duomenų bazės vartotojo vardas, kuris pagal
nutylėjimą yra „SYSDBA“. Papildomam saugumui galima įvesti kitą reikšmę.

•

Slaptažodis – duomenų bazės vartotojo vardo slaptažodis, kuris pagal nutylėjimą yra
„masterkey“, tačiau papildomam saugumui galima įvesti kitą.

•

pažymėjus Prisijungti paleidžiant programą bus automatiškai prisijungta prie šios
duomenų bazės po programos paleidimo.
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•

Paspaudus mygtuką

galima įsikelti (iš pateikto sąrašo) jau

užregistruotos duomenų bazės registracijos duomenis.
3

paspaudus mygtuką

atidaromas pradedamas naujos duomenų bazės sukūrimas

ir parodomas pranešimas:

Paspaudus mygtuką Taip atidaromas pranešimas:

SVARBU!

paspaudus mygtuką Taip naujai sukurtoje duomenų bazėje bus užpildyti klasifikatoriai, tokie
kaip: sąskaitų planas (pavyzdinis sąskaitų planas pagal Verslo apskaitos standartus),
valiutos, bankai, miestai, valstybės, pašto kodai.
paspaudus mygtuką Ne bus sukurta visiškai tuščia duomenų bazė.
Paspaudus mygtuką Taip lango apačioje matoma duomenų bazės kūrimo proceso juostelė:

Pasibaigus duomenų bazės kūrimo procesui atidaromas pranešimas:
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Paspaudus mygtuką Gerai naujai sukurta duomenų bazė matoma lango „Duomenų bazės“ sąraše ir
jau galima prie jos prisijungti.

2.2.

Įmonės registravimas

Norint prisijungti prie naujai sukurtos duomenų bazės reikia ją pažymėti lange „Duomenų bazės“ ir
paspausti mygtuką Prisijungti. Paspaudus mygtuką matoma prisijungimo proceso juostelė. Pirmą kartą
prisijungus prie duomenų bazės atidaromas langas „Vedlys“.

Lange siūloma užpildyti pagrindinius duomenis apie įmonę vadovaujantis Nustatymų vedliu.
Paspaudus mygtuką Toliau >> matoma:

Laukeliuose reikia įrašyti įmonės, kurios apskaita bus vedama, rekvizitus: Įmonės kodas, PVM
mokėtojo kodas, Pavadinimas.
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Įvedus duomenis reikia paspausti mygtuką Toliau >>. Po šio mygtuko paspaudimo parodomas
paskutinis vedlio langas.

Norint uždaryti vedlį reikia paspausti mygtuką Gerai.
Po šio mygtuko paspaudimo atidaromas pagrindinis programos langas:

Lango viršuje matomas duomenų bazės, prie kurios yra prisijungta, pavadinimas.
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2.3.

Langų valdymo elementai

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiami programos valdymo elementai, kurie yra naudojami visuose
programos languose ir veikia vienodai.

2.3.1.

Valdymo juosta

Horizontali sąrašo įrašų valdymo juosta yra matoma kiekvieno programos lango puslapio Sąrašas
apačioje:
Ši juosta skirta palengvinti navigavimą sąrašo įrašais, kurie dažniausiai būna dokumentai
(pavyzdžiui, pirkimo faktūros).
Vertikali dokumento įrašų valdymo juosta matoma kiekvieno programos lango puslapyje
Dokumentas dešinėje, kuomet dokumentas savo viduje gali turėti daug eilučių:

Vertikali juosta skirta palengvinti navigavimą tarp konkretaus sąrašo įrašo eilučių. (Pavyzdžiui,
pirkimo faktūros eilutės, kitaip dar vadinamos prekėmis).
Tiek vertikalios, tiek horizontalios valdymo juostos skirtos valdyti įrašams (eilutėms): pereiti iš
vieno į kitą, įterpti naują, šalinti, kopijuoti, išsaugoti įrašą, nutraukti įrašo redagavimą ir t.t.
- pirmas įrašas sąraše.
- ankstesnis įrašas.
- kitas įrašas.
- paskutinis įrašas.
- įterpti naują įrašą.
- kopijuoti pažymėtą įrašą.

UAB „STEKAS“, 2011

11

Vartotojo instrukcija
- pašalinti pažymėtą įrašą arba kelis pažymėtus įrašus.
- išsaugoti įrašą arba pokyčius įrašų grupėje.
- nutraukti redagavimą.
- atnaujinti duomenis.

2.3.2.

Pasirinkimas iš iškrentančio sąrašo

Šis valdymo elementas skirtas reikšmei iš klasifikatoriaus pasirinkti.

Paspaudus mygtuką

(arba klaviatūros klavišą tarpas) atidaromas galimų reikšmių pasirinkimo

sąrašas.

Atsidariusiame sąraše klaviatūros klavišų aukštyn/žemyn pagalba galima surasti norimą įrašą. Įrašus
galima surūšiuoti ant stulpelio antraštės paspaudžiant pelytės kairįjį klavišą.
Jei sąraše eilučių yra daug, sąrašą galima susiaurinti. Įrašius teksto fragmentą į apačioje esantį
įvedimo laukelį ir paspaudus Enter arba mygtuką

, duomenys atfiltruojami.

Pastaba: duomenys filtruojami pagal stulpelį, kurio pavadinimas matomas apačioje - Paieška.
Norint filtruoti pagal kitą stulpelį, sąrašą reikia surūšiuoti paspaudžiant ant stulpelio antraštės, kad prie jos
atsirastų juodas trikampėlis.
Pažymėjus norimą reikšmę sąraše ji parenkama paspaudžiant klaviatūros klavišą Enter arba du
kartus spragtelėjus pelyte.
Paspaudus mygtuką

2.3.3.

Išvalyti pasirinktas reikšmes (DEL) išvaloma pasirinkta reikšmė.

Pasirinkimas lange

„STEKAS plius“ programoje iškrentančiame sąraše ne visada rodomos visos klasifikatoriaus
reikšmės (pavyzdžiui, renkantis skolos sąskaitas, rodomos ne visos buhalterinės sąskaitos). Todėl yra
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kitas būdas, kaip galima pasirinkti bet kurią klasifikatoriaus reikšmę į šį prieš tai aprašytą valdymo
elementą.
Paspaudus mygtuką

(arba klaviatūros klavišą plius) atidaromas atitinkamo klasifikatoriaus langas,

kuriame galima pasirinkti reikšmę paspaudus Enter (arba du kartus spragtelėjus pelyte).
Šis pasirinkimo būdas dar geras tuo, jog nesant norimos reikšmės klasifikatoriuje ir paspaudus
pliusą galima sukurti naują įrašą, po kurio išsaugojimo jis iškart parenkamas į šį valdymo elementą.

2.3.4.

Patvirtinimo požymis

Kai kurie sistemos dokumentai turi patvirtinimo požymį dešiniame viršutiniame lango kampe.

Šis požymis parodo, ar dokumentas baigtas formuoti ir paruoštas tolesniam dalyvavimui sistemos
veikloje, ar jis dar yra tiktai koregavimo stadijoje. Tik patvirtintas dokumentas turi pilnavertes teises
dalyvauti tolesnėje sistemos veikloje.
1

Dokumento patvirtinimas susideda iš dviejų veiksmų:
•

kairiuoju pelės klavišu pažymėjus požymį Patvirtinimas, prie užrašo atsiranda žalia varnelė
, dokumentą vis dar galima koreguoti;

•

paspaudus valdymo juostos mygtuką

dokumentas yra išsaugojamas ir jo

koreguoti nebegalima.
2

Dokumento atitvirtinimas susideda iš dviejų veiksmų:
•

kairiuoju pelės klavišu pažymėjus požymį Patvirtinimas, atidaromas pranešimas:

•

paspaudus mygtuką Taip prie požymio Patvirtinimas žalios varnelės
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2.3.5.

Paieška

Norint atlikti paiešką reikia lentelėje pradėti rinkti paieškos tekstą (arba paspausti CTRL + F). Tik
pradėjus rinkti tekstą iššoka paieškos eilutė lentelės apačioje.

Jei paieškos reikšmė randama bet kuriame lentelės matomame stulpelyje, tas įrašas aktyvuojamas.
Norint peršokti ant kito įrašo, turinčio tokią pačią paieškos reikšmę viename iš stulpelių, reikia
pasinaudoti paieškos rodyklėmis (arba F3).
Pažymėjus norimą reikšmę ją atidaryti galima paspaudus klaviatūros klavišą Enter arba dukart
spragtelėjus pelyte.
Paieškos eilutę galima paslėpti paspaudus klaviatūros klavišą Esc.

2.3.6.

Modulių iškvietimas

Moduliai iškviečiami pagrindiniame lange spaudžiant:
Moduliai > Pasirinktas modulis

Pastaba: taip pat modulius greituoju būdu galima pasirinkti iš pagrindiniame lange matomų ikonų.
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Privedus pelytės rodyklę prie bet kurios ikonos matomas ikonos pavadinimas.
Numatytosios ikonos pagrindiniame lange iš eilės yra: Nustatymai; Didžioji knyga; Pirkimai,
Pardavimai. Tačiau naudojantis Konfigūracijos funkcija ikonas tiek pagrindiniame lange tiek modulių
languose galima išjungti arba įjungti, bei keisti matomų ikonų išdėstymo tvarką. Konfigūracija
iškviečiama ant bet kurios ikonos paspaudus dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkus Konfigūruoti.

2.4.

Pagrindinių klasifikatorių pildymas

Klasifikatoriai – tai įvairios nuolat ir pakartotinai apskaitoje naudojamos reikšmės, pavyzdžiui:
buhalterinės sąskaitos, valiutos, darbuotojai, klientai ir t.t.

2.4.1.

Buhalterinės sąskaitos

Buhalterinių sąskaitų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Buhalterija > Buhalterinės sąskaitos

Atidaromas langas „Buhalterinės sąskaitos“.

Norint koreguoti buhalterines sąskaitas lange „Buhalterinės sąskaitos“ reikia:
1

naudojantis paieškos funkcija surasti norimą koreguoti buhalterinę sąskaitą;

2

sąraše pasirinkti buhalterinę sąskaitą ir du kartus spragtelėti pelyte;

3

atsidariusiame detalizacijos puslapyje pakoreguoti norimus rekvizitus;

UAB „STEKAS“, 2011

15

Vartotojo instrukcija
4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

Jeigu ieškomos buhalterinės sąskaitos sąraše nėra, ją galima sukurti. Reikia:
5

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

6

laukelyje Sąskaita įrašyti buhalterinės sąskaitos numerį;

7

laukelyje Pavadinimas įrašyti buhalterinės sąskaitos pavadinimą;

8

laukeliuose Buhalterinė klasė ir Tipas detalizacijai pažymėti norimas reikšmes;

9

paspausti valdymo juostos mygtuką

2.4.2.

.

PVM kodai

PVM kodų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Buhalterija > PVM kodai
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Atidaromas langas „PVM kodai“.

Norint koreguoti PVM kodus lange „PVM kodai“ reikia:
1

naudojantis paieškos funkcija surasti norimą koreguoti PVM kodą;

2

sąraše pasirinkti PVM kodą ir du kartus spragtelėti pelyte;

3

atsidariusiame detalizacijos puslapyje pakoreguoti norimus rekvizitus;

4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

Jeigu ieškomo PVM kodo sąraše nėra, lange „PVM kodai“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;
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2

laukelyje Pavadinimas įrašyti PVM kodo pavadinimą;

3

laukelyje Procentas įrašyti PVM tarifą;

4

laukeliuose Gautino PVM sąskaita ir Mokėtino PVM sąskaita pasirinkti arba įrašyti

buhalterines sąskaitas.
5

Išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.3.

.

Prekių įvedimas

2.4.3.1. Prekių ir paslaugų grupės
Prekių įvedimas pradedamas sukuriant prekių ir paslaugų grupes. Prekių ir paslaugų grupės skirtos
atsargoms, paslaugoms bei kitam turtui rūšiuoti pagal bendrus požymius, pavyzdžiui atsarginės dalys,
prekės skirtos perparduoti, ilgalaikis turtas, komandiruočių išlaidos ir t.t. Prekių grupių klasifikatorius
iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Prekės > Prekių ir paslaugų grupės

Atidaromas langas „Prekių ir paslaugų grupės“.
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Norint sukurti naują prekių ir paslaugų grupę, lange „Prekių ir paslaugų grupės“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis;

2

laukelyje Pavadinimas įrašyti prekių ar paslaugų grupės pavadinimą;

3

laukelyje Turto rūšis pasirinkti arba įrašyti turto rūšį: ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas,

biologinis turtas arba paslaugos;
4

laukelyje PVM pasirinkti arba įrašyti PVM kodą;

5

laukeliuose Pardavimų pajamos, Pardavimų savikaina, Pirkimų savikaina pasirinkti arba

įrašyti buhalterines sąskaitas;
6

išsaugoti paspaudžiant valdymo juostos mygtuką
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2.4.3.2. Matavimo vienetai
Matavimo vienetų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Prekės > Matavimo vienetai

Atidaromas langas „Matavimo vienetai“.

Norint koreguoti matavimo vienetus lange „Matavimo vienetai“ reikia:
1

naudojantis paieškos funkcija surasti norimą koreguoti matavimo vienetą;

2

sąraše pasirinkti matavimo vienetą ir du kartus spragtelėti pelyte;

3

atsidariusiame detalizacijos puslapyje pakoreguoti norimus rekvizitus;

4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką
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Jeigu ieškomo matavimo vieneto sąraše nėra, lange „Matavimo vienetai“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

laukelyje Pavadinimas įrašyti matavimo vieneto pavadinimą;

3

pažymėti Svorio vienetai, jeigu įvestas matavimo vienetas yra svorio vienetas;

4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

2.4.3.3. Prekės ir paslaugos
Prekių ir paslaugų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Prekės > Prekės ir paslaugos

Atidaromas langas „Prekės ir paslaugos“.
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Norint sukurti naują prekę ar paslaugą, lange „Prekės ir paslaugos“reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

laukelyje Prekių grupė pasirinkti arba įrašyti prekių grupę, kuriai norima priskirti naujai

kuriamą prekę ar paslaugą;
3

laukelyje Turto rūšis pasirinkti arba įrašyti turto rūšį, kuriai norima priskirti naujai kuriamą

prekę ar paslaugą (laukelis automatiškai užpildomas, pagal laukelio Prekių grupė reikšmę);
4

laukelyje Kodas įrašyti prekės ar paslaugos kodą;

5

laukelyje Pavadinimas įrašyti prekės ar paslaugos pavadinimą;

6

laukelyje PVM kodas pasirinkti arba įrašyti prekei ar paslaugai taikomo PVM kodą (laukelis

automatiškai užpildomas, pagal laukelio Prekių grupė reikšmę);
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7

laukeliuose Pardavimų pajamos, Pirkimų savikaina ir Pardavimų savikaina pasirinkti arba

įrašyti buhalterines sąskaitas (laukeliai automatiškai užpildomi, pagal laukelio Prekių grupė reikšmę);
8

laukelyje 1 (pagrindinis) matavimo vienetas pasirinkti arba įrašyti prekei taikomą matavimo

vienetą;
9

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.4.

.

Valiutos

Valiutų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Buhalterija > Valiutos

Atidaromas langas „Valiutos“.

Norint koreguoti valiutas lange „Valiutos“ reikia:
1

naudojantis paieškos funkcija surasti norimą koreguoti valiutą;
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2

sąraše pasirinkti valiutą ir du kartus spragtelėti pelyte;

3

atsidariusiame detalizacijos puslapyje pakoreguoti norimus rekvizitus;

4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

Jeigu ieškomos valiutos sąraše nėra, reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

laukelyje Pilnas pavadinimas įrašyti valiutos pavadinimą;

3

laukelyje Sutrumpinimas (ženklas) įrašyti valiutos trumpinį (ženklą);

4

laukelyje Tarptautinis kodas (ISO) įrašyti tarptautinį valiutos kodą pagal ISO;

5

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.5.

.

Klientai

Šis klasifikatorius skirtas įmonės klientams, tiekėjams ir pirkėjams, įvesti. Klientų klasifikatorius
iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Klientai
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Atidaromas langas „Klientai“.

Norint sukurti naują klientą, lange „Klientai“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis;
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2

laukelyje Įmonės kodas įrašyti kliento įmonės kodą;

3

laukelyje Pavadinimas įrašyti kliento įmonės pavadinimą;
Puslapyje Bendra informacija laukelyje:

4

Taikomas PVM pasirinkti arba įrašyti kliento taikomą PVM tarifą;

5

Taikoma valiuta pasirinkti arba įrašyti kliento taikomą valiutą.
Puslapyje Kita:
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6

pažymėti Tiekėjo/Pirkėjo požymį: arba Tiekėjas, arba Pirkėjas, arba Tiekėjas ir pirkėjas .

Pagal šį požymį klientai bus matomi atitinkamai vykdant: arba Pirkimo operacijas, arba Pardavimo
operacijas, arba Pirkimo ir Pardavimo operacijas.
Puslapyje Buhalterinės sąskaitos:

7

laukeliuose Skolų tiekėjams sąskaita, Avansinių mokėjimų sąskaita, Pirkėjų įsiskolinimų

sąskaita, Gautų avansų sąskaita pasirinkti arba įrašyti buhalterines sąskaitas;
8

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.6.

.

Padaliniai

Padalinių klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Padaliniai
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Atidaromas langas „Padaliniai“.

Norint įvesti naują padalinį, lange „Padaliniai“reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

laukelyje Kodas įrašyti padalinio kodą;

3

laukelyje Pavadinimas įrašyti padalinio pavadinimą;

4

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.7.

.

Darbuotojų įvedimas

2.4.7.1. Žmonės
Darbuotojų įvedimas pradedamas įvedant žmones. Klasifikatorius „Žmonės“ skirtas įmonės
darbuotojams ir kitiems su įmone susijusiems asmenims įvesti. Žmonių klasifikatorius iškviečiamas
pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Žmonės > Žmonės
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Atidaromas langas „Žmonės“.

Norint įvesti naują žmogų, lange „Žmonės“reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

laukelyje Vardas ir pavardė įrašyti asmens vardą ir pavardę;

3

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką
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2.4.7.2. Darbuotojai
Darbuotojų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Žmonės > Darbuotojai

Atidaromas langas „Darbuotojai“.

Norint įvesti naują darbuotoją lange „Darbuotojai“reikia:
4

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;
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5

laukelyje Žmogus pasirinkti arba įrašyti asmenį;

6

laukelyje Tabelio nr. įrašyti darbuotojo tabelio numerį;

7

laukelyje Padaliniai pasirinkti arba įrašyti padalinį, kuriam priklauso darbuotojas;

8

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.8.

.

Serijos

Serijų klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Serijos
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Atidaromas langas „Serijos“.

Norint sukurti naują seriją, lange „Serijos“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis;

2

laukeliuose:
•

Kodas įrašyti serijos kodą;

•

Numeris įrašyti serijos numerį;

•

Skaitmenų kiekis įrašyti kiek skaitmenų bus matoma serijos numeryje;
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•
3

Tipas pasirinkti serijos tipą.

išsaugoti paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.4.9.

.

Priežastys

Priežasčių klasifikatorius iškviečiamas pagrindiniame lange spaudžiant:
Klasifikatoriai > Priežastys

Atidaromas langas „Priežastys“.

Norint sukurti naują priežastį, lange „Priežastys“ reikia:
1

paspausti valdymo juostos mygtuką

po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis;
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2

laukelyje Kodas įrašyti priežasties kodą;

3

laukelyje Pavadinimas įrašyti priežasties pavadinimą;

4

laukelyje Sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą;

5

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

2.5.

.

Pagrindiniai nustatymai

Tęsiant darbą su nauja duomenų baze būtina nustatyti pagrindinius programos parametrus. Norint
nustatyti parametrus reikia paspausti:
Kiti > Nustatymai

Atidaromas langas „Nustatymai“.
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Nustatymai sugrupuoti pagal paskirtį ir modulius. Svarbiausi yra Bendri nustatymai. Paspaudus
Bendri nustatymai atidaromas langas:

Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ laukeliuose reikia:
1

Vienetų matavimo vienetas (vnt.) pasirinkti Vienetas;

2

Teigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 536

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka;
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3

Neigiamos valiutų kursų pasikeitimo įtakos sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 636

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka (-);
4

Valiutų konvertavimo paklaida (kreditas/debetas) pasirinkti buhalterinę sąskaitą 6118 Kitos

bendrosios ir administracinės sąnaudos;
5

Atskaitingų asmenų buhalterinė sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2435 Gautinos iš

atskaitingų asmenų sumos;
6

paspausti mygtuką Gerai.
Paspaudus Pardavimai ir pasirinkus Faktūros atidaromas langas:

Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ laukeliuose reikia:
1

Serija sukurti seriją PEG;

2

Pirkėjų įsiskolinimų sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2411 Pirkėjų įsiskolinimas;

3

Pardavimo pajamų sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 5000 Parduotų prekių pajamos;

4

paspausti mygtuką Gerai.
Paspaudus Pardavimai ir pasirinkus Įplaukos atidaromas langas:

UAB „STEKAS“, 2011

36

Vartotojo instrukcija

Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ laukeliuose reikia:
1

Serija sukurti serija IPL;

2

Gautų avansų sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai

mokėjimai;
3

paspausti mygtuką Gerai.
Paspaudus Pirkimai ir pasirinkus Faktūros atidaromas langas:

Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ laukeliuose reikia:
1

Skolų tiekėjams sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4431 Prekybos skolos tiekėjams;

2

Savikainos sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 20140 Pirktų prekių, skirtų perparduoti,

įsigijimo savikaina;
3

paspausti mygtuką Gerai.
Paspaudus Pirkimai ir pasirinkus Mokėjimai atidaromas langas:
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Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ laukeliuose reikia:
1

Serija sukurti seriją MOK;

2

Avansinių mokėjimų sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2021 Išankstiniai mokėjimai

tiekėjams;
3

paspausti mygtuką Gerai.
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3.

Pradinių likučių įvedimas
Pradinių likučių įvedimas yra pirmoji operacija, kurią reikia atlikti iškarto po klasifikatorių įvedimo.
1

Suvesti sandėlio duomenis - užpajamuoti atsargų ir ilgalaikio turto likučius.

2

Užregistruoti pirkėjų ir tiekėjų skolas, avansinius mokėjimus, bei atskaitingų asmenų skolų

likučius.
3

Užregistruoti visus kitus neturtinius ir piniginius likučius: įstatinį kapitalą, akcijas, skolas

bankams bei grynuosius pinigus ir pinigus bankuose.

3.1.

Pradinių likučių įvedimo režimas

Likučių įvedimui pradėti reikia:
1

Pagrindiniame lange reikia spausti:
Kiti > Nustatymai
Atidaromas langas „Nustatymai“.

Paspaudus Moduliai atidaromas langas:
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Skiltyje „Bendri visų vartotojų nustatymai“ reikia:
1

pažymėti požymį Pradinių likučių įvedimo režimas;

2

laukelyje Koresponduojanti buhalterinė sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 390

Suvestinės sąskaitos;
3

paspausti mygtuką Gerai.
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3.2.

Atsargų likučių įvedimas

Atsargų likučių pajamavimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB „PEGASAS - 2“ atsargų likučiai 2010 m. kovo 31d.

Grupė

Atsargos pavadinimas

Matavimo
vienetas

Kiekis

Kaina (Lt)

Suma
(be PVM)

Kuras

Dyzelinis kuras

1 (litrai)

175

3,20

560,00

Kuras

Benzinas A 95

1 (litrai)

266

4,00

1050,00

Prekės

Kelioninė kuprinė (45-55 L)

vnt.

25

32,00

800,00

Prekės

Nardymo kostiumas (5+5 mm)

vnt.

2

375,00

750,00

Prekės

Miegmaišiai (0.75 x 2 m)

vnt.

12

50,00

600,00

Prekės

Dvivietė palapinė (2 х 2 m)

vnt.

5

120,00

600,00

Prekės

Rankinis kompasas - laikrodis

vnt.

10

40,00

400,00

Atsargų likučiai pajamuojami Pirkimų modulyje sukuriant fiktyvią faktūrą. Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros

Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“.

2

paspausti valdymo juostos mygtuką

UAB „STEKAS“, 2011

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento
41

Vartotojo instrukcija
puslapis:

3

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti SKOL;

•

Tiekėjas pasirinkti (sukurti) klientą LIKUTIS. SVARBU! Šis klientas yra fiktyvus, todėl jį
kuriant klasifikatoriuje Klientai reikia:
◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti 0% PVM tarifą,
laukelyje Taikoma valiuta nurodyti litus;
◦ puslapyje Kita parinkti požymius Tiekėjas ir pirkėjas ir Fiktyvus;
◦ puslapyje Buhalterinės sąskaitos visuose laukeliuose nurodyti sąskaitą 390 Suvestinė
sąskaita.

•

Padalinys pasirinkti (sukurti) padalinį Sandėlis;

•

Komentaras įrašyti Atsargų likučių pajamavimas į sandėlį;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti atsargų likučių datą
2010.03.31;

4

puslapyje Prekės (lango vidurinėje dalyje) stulpeliuose:
•

Prekė pasirinkti (sukurti) arba įrašyti atsargos pavadinimą;

•

Kiekis įrašyti atsargos kiekį;

•

Kaina įrašyti atsargos kainą.
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5

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3.3.

Ilgalaikio turto likučių įvedimas

IT likučių pajamavimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB "PEGASAS - 2" ilgalaikio turto (IT) likučiai 2010 m. kovo 31 d.

IT pavadinimas

Inventorinis
Savikaina (Lt)
numeris

Nusidėvėjimas

Data

Nusidėvėjimo
norma

Minivenas
SUBARU LIBERO

12301

74700,00

2400,00

2009-11-26

10 metų

Automobilis Audi
A6 TDI

12302

60000,00

9600,00

2009-03-07

6 metai

Kompiuteris DELL
Inspiron

12401

3800,00

2500,00

2008-02-26

3 metai

IT likučiai pajamuojami Ilgalaikio turto modulyje sukuriant pajamavimo dokumentą. Pirmiausiai
reikia:
1

iškviesti modulį Ilgalaikis turtas ir spausti:
Klasifikatoriai > Turto grupės

Atidaromas langas „Ilgalaikio turto grupės“.

Norint sukurti naują turto grupę, lange „Ilgalaikio turto grupės“ reikia:
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•

paspausti valdymo juostos mygtuką

po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

2

•

laukelyje Pavadinimas įrašyti turto grupės pavadinimą;

•

laukelyje Likvidavimo procentas įrašyti turto grupei taikomą likvidavimo procentą;

•

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

modulyje Ilgalaikis turtas spausti:
Klasifikatoriai > Klasės

Atidaromas langas „Ilgalaikio turto klasės“.
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Norint sukurti naują turto klasę, lange „Ilgalaikio turto klasės“ reikia:
•

paspausti valdymo juostos mygtuką

po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis;

3

•

laukelyje Pavadinimas įrašyti turto klasės pavadinimą;

•

kituose laukeliuose pasirinkti arba įrašyti buhalterines sąskaitas;

•

išsaugoti duomenis paspaudžiant valdymo juostos mygtuką

.

modulyje Ilgalaikis turtas spausti:
Operacijos > Pajamavimai
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Atidaromas langas „Ilgalaikio turto pajamavimai“.

4

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento

puslapis:

5

laukeliuose:
•

Dokumento nr. įrašyti ilgalaikio turto likučių pajamavimo dokumento numerį 1;

•

Data įrašyti ilgalaikio turto likučių pajamavimo datą 2010.03.31;
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•
6

7

Komentaras įrašyti IT likučių pajamavimas.

puslapyje Kortelių sąrašas stulpeliuose:
•

Inventorinis numeris įrašyti ilgalaikio turto inventorinį numerį;

•

Prekės pavadinimas pasirinkti (sukurti) arba įrašyti ilgalaikio turto pavadinimą;

•

Pajamavimo data įrašyti ilgalaikio turto pajamavimo datą;

•

Eksploatacijos pradžios data įrašyti ilgalaikio turto eksploatacijos pradžios datą;

•

IT Klasės paieška pasirinkti (sukurti) arba įrašyti ilgalaikio turto klasę;

•

Eksploatuojamas pažymėti, kad ilgalaikis turtas yra eksploatuojamas;

•

IT Turto grupės paieška pasirinkti (sukurti) arba įrašyti ilgalaikio turto grupę.

puslapyje Verčių sąrašas stulpeliuose:
•

Pradinė vertė įrašoma pradinė turto vertė (įsigijimo savikaina);

•

Nusidėvėjimo norma įrašoma nusidėvėjimo norma metais;

•

Pradinis nusidėvėjimas įrašomas pradinis turto nusidėvėjimas (sukauptas nusidėvėjimas);

•

Likvidacinė vertė įrašoma likvidacinė turto vertė.

8

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

9

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3.4.

Skolų tiekėjams likučių įvedimas

Skolų tiekėjams likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB „PEGASAS-2“ skolų tiekėjams likučiai 2010 m. kovo 31d.

Tiekėjo pavadinimas

Skola (Lt)

Dokumentas

Data

Valiutos kursas

Bendrovė
TRIBADANAS

6642,00 Nr. TRI 00033

2010-03-04

Gamybinė įmonė
HELIOS

2853,60 Nr. HEL 00123 2009-12-17 USD = 2,378 Lt

Skola valiuta
6642,00 LTL
1200,00 USD

Skolos tiekėjams likučiai įvedami Pirkimų modulyje sukuriant tiekėjų skolų likučių dokumentą.
Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Tiekėjų skolų likučiai

Atidaromas langas „Tiekėjų skolų likučiai“.

2

laukeliuose:
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•

Skolos likučio kortelė sukurti kortelę Skolos tiekėjams. SVARBU! kuriant skolų tiekėjams
kortelę, reikia, laukeliuose:
◦ Prekių grupė sukurti prekių grupę Likučiai;
◦ Pavadinimas įrašyti Skolos tiekėjams;
◦ Turto rūšis pasirinkti turto rūšį PA;
◦ PVM kodas pasirinkti PVM tarifą 0;
◦ Pardavimų pajamos, Pirkimų pajamos ir Paradavimų savikaina pasirinkti
buhalterinę sąskaitą 390 Suvestinės sąskaitos.

•
3

Data įrašyti 2010.03.31.

stulpeliuose:
•

Tiekėjas sukurti naujus tiekėjus TRIBADANAS ir HELIOS. SVARBU! Kuriant šiuos
klientus reikia klasifikatoriuje Klientai:

◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti TRIBADAS 21% ir
HELIOS 0% PVM tarifus, laukelyje Taikoma valiuta nurodyti atitinkamai litus ir eurus;

◦ puslapyje Kita parinkti požymį Pirkėjas;
•

Eil.nr. įrašyti TRIBADANAS numerį 2 ir HELIOS numerį 3;

•

Dokumento nr. įrašyti TRIBADANAS TRI00033 ir HELIOS HEL00123;

•

Faktūros data ir Atsiskaitymo data įrašyti TRIBADANAS 2010.03.04 ir HELIOS
2009.12.17;

•

Valiuta pasirinkti TRIBADANAS valiutą LTL ir HELIOS valiutą USD;

•

Kursas įrašyti TRIBADANAS kursas 1 ir HELIOS kursas 2,378;

•

Suma val. įrašyti TRIBADANAS sumą 6642,00 ir HELIOS sumą 1200,00.

4

patvirtintini dokumentą;

5

po patvirtinimo Pirkimų faktūrų sąraše (Pirkimai > Operacijos > Pirkimų faktūros)
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įterpiamos nepatvirtintinos faktūros, kurias reikia patvirtinti.
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3.5.

Pirkėjų skolų likučių įvedimas

Pirkėjų skolų likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB "PEGASAS-2" pirkėjų skolų likučiai 2010 m. kovo 31 d.

Pirkėjo
pavadinimas

Skola (Lt)

Dokumentas

Data

Valiutos kursas

Skola valiuta

Turistinė įmonė
SAPNAS

4201,00 Nr. PEG00133

2010-02-04

4201,00 LTL

Įmonė
KOLOMBADAS

3798,08 Nr. PEG00433

2010-03-08 1 EUR = 3,4528 Lt

1100,00 EUR

Pirkėjų skolų likučiai įvedami Pardavimų modulyje sukuriant pardavimo faktūras. Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pirkėjų skolų likučiai

Atidaromas langas „Pirkėjų skolų likučiai“.

2

laukeliuose:

•

Skolos likučio kortelė sukurti kortelę Pirkėjo skolos. SVARBU! Kuriant kortelę laukeliuose:
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◦ Prekių grupė sukurti prekių grupę Likučiai;
◦ Turto rūšis pasirinkti PA (Paslaugos);
◦ Pavadinimas įrašyti Pirkėjo skolos;
◦ PVM kodas pasirinkti PVM tarifą 0;
◦ Pardavimų pajamos, Pirkimų savikaina ir Pardavimų savikaina pasirinkti buhalterinę
sąskaitą 390 Suvestinės sąskaitos;

•
3

Data įrašyti 2010.03.31;

stulpeliuose:

•

Eil. Nr. įrašyti 1 ir 2;

•

Tiekėjas sukurti klientus SAPNAS ir KOLOMBADAS. SVARBU! Kuriant šiuos klientus reikia
klasifikatoriuje Klientai:

◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti SAPNAS

21% ir

KOLOMBADAS 0% PVM tarifus, laukelyje Taikoma valiuta nurodyti atitinkamai litus ir
eurus;

◦ puslapyje Kita parinkti požymį Pirkėjas;
•

Dokumento nr. įrašyti SAPNAS numeris PEG00133 ir KOLOMBADAS numeris PEG00433;

•

Faktūros data įrašyti SAPNAS data 2010.02.04 ir KOLOMBADAS data 2010.03.08;

•

Valiuta pasirinkti SAPNAS valiuta litai ir KOLOMBADAS valiuta eurai;

•

Kursas įrašyti SAPNAS kursas 1 ir KOLOMBADAS kursas 3,4528;

•

Suma įrašyti SAPNAS suma 4201,00 ir KOLOMBADAS suma 3798,08;

•

Suma val. Įrašyti SAPNAS suma 4201,00 ir KOLOMBADAS suma 1100,00;

4

patvirtinti dokumentą.

5

po patvirtinimo Pardavimo faktūrų sąraše (Pardavimai > Operacijos > Pardavimų faktūros)

įterpiamos nepatvirtintos faktūros, kurias reikia patvirtinti.
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3.6.

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučių įvedimas

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB "PEGASAS-2" išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučiai 2010 m. kovo 31 d.

Tiekėjo
pavadinimas

Avansas (Lt)

Kompiuterinė
įmonė DOSIJA

2185,86

Dokumentas
Nr. 00123

Data

Valiutos kursas

2010-03-25 I USD = 2,5716 Lt

Avansas
valiuta
850,00 USD

Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučiai įvedami Pirkimų modulyje sukuriant mokėjimo dokumentą.
Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai

Atidaromas langas „Mokėjimai“.

2

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento

puslapis:
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3

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti mokėjimo tipą Mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti mokėjimo ir operacijos registravimo datą, pagal
uždavinio duomenis;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti (sukurti) arba įrašyti kliento pavadinimą. SVARBU!
Pasirinkus klientą, kuriam taikoma užsienio valiuta (ne litai) siūlomas nurodytos datos
valiutos kursas, pagal duomenis Lietuvos banko tinklalapyje, tačiau valiutos kursą galima
koreguoti;

4

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti arba įrašyti sąskaitą 390 Suvestinės sąskaitos;

•

Komentaras įrašyti Išankstinių mokėjimų tiekėjams likutis.

puslapyje Avansai stulpeliuose:
•

Buh.sąsk.kodas pasirinkti arba įrašyti tiekėjui sumokėto avanso buhalterinės sąskaitos
numerį;

•

Suma valiuta įrašyti sumokėto avanso sumą valiuta;

5

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3.7.

Avansinių įplaukų iš pirkėjų likučių įvedimas

Avansinių įplaukų iš pirkėjų likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB "PEGASAS-2" pirkėjų avansinių įplaukų likučiai 2010 m. kovo 31 d.

Pirkėjo
pavadinimas

Avansas
(Lt)

Agentūra
GRAFOMANAS
Turistinė įmonė
HANTELIS

Dokumentas

Data

Nr. GRA 00022

2010-03-04

3452,8 Nr. HAN 00123

2010-03-08

5100

Valiutos kursas

Avansas
valiuta
5100,00 LTL

1 EUR = 3,4528 Lt

1000,00 EUR

Avansinių įplaukų iš pirkėjų likučiai įvedami Pardavimų modulyje sukuriant įplaukos dokumentą.
Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Paradavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos

Atidaromas langas „Įplaukos“.

2

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento

puslapis:
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3

laukeliuose:

•

Tipas pasirinkti įplaukos tipą Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti įplaukos ir operacijos registravimo datą, pagal

uždavinio duomenis;
•

Klientas pasirinkti (sukurti) arba įrašyti kliento pavadinimą. SVARBU! Pasirinkus klientą,

kuriam taikoma užsienio valiuta (ne litai) siūlomas nurodytos datos valiutos kursas, pagal
duomenis Lietuvos banko tinklalapyje, tačiau valiutos kursą galima koreguoti;

4

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti arba įrašyti sąskaitą 390 Suvestinės sąskaitos;

•

Komentaras įrašyti Avansinės įplaukos iš pirkėjo likutis.

puslapyje Avansas stulpeliuose:

•

Buh.sąsk.kodas pasirinkti arba įrašyti iš pirkėjo gauto avanso buhalterinės sąskaitos numerį;

•

Suma valiuta įrašyti gauto avanso sumą valiuta;

5

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3.8.

Atskaitingų asmenų skolų likučių įvedimas

Atskaitingų asmenų skolų likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
UAB "PEGASAS-2" atskaitingų asmenų skolų likučiai 2010 m. kovo 31 d.

Vardas, Pavardė

Skola (Lt)

Dokumentas

Data

Pastabos

Donatas Signatavičius

800,00

Nr. 00122

2010-03-24

Avansinis mokėjimas

Steponas Gaidamavičius

500,00

Nr. 00136

2010-03-29

Avansinis mokėjimas

Atskaitingų asmenų skolų likučiai įvedami Pirkimų modulyje sukuriant mokėjimo dokumentą.
Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai

Atidaromas langas „Mokėjimai“.

2

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento

puslapis:
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3

laukeliuose:

•

Tipas pasirinkti mokėjimo tipą Mokėjimas darbuotojui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti mokėjimo ir operacijos registravimo datą, pagal

uždavinio duomenis;

4

•

Darbuotojas pasirinkti (sukurti) arba įrašyti darbuotoją;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti arba įrašyti sąskaitą 390 Suvestinės sąskaitos;

•

Komentaras įrašyti Avansinio mokėjimo darbuotojui likutis.

puslapyje Avansas stulpeliuose:

•

Buh.sąsk.kodas pasirinkti arba įrašyti darbuotojui išmokėto avanso buhalterinės sąskaitos

numerį;
•

Suma valiuta įrašyti išmokėto avanso sumą valiuta;

5

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3.9.

Didžiosios knygos likučių įvedimas

Kitų buhalterinių sąskaitų likučių įvedimui uždavinyje pateikta lentelė:
„PEGASAS-2“ buhalterinių sąskaitų likučiai 2010 m. kovo 31 d.

Sąskaitos
kodas

Sąskaitos pavadinimas

Suma

2711 Sąskaitos bankuose (LTL)

16000,00 Lt

2712 Sąskaitos bankuose (EUR)

32000,00 Lt

2713 Sąskaitos bankuose (USD)

35742,74 Lt

2721 Kasa (LTL)

4000,00 Lt

2722 Kasa (EUR)

8000,00 Lt

3011 Paprastosios akcijos
3411 Nepaskirstytasis praėjusių metų pelnas (nuostoliai)

130000,00 Lt
77937,76 Lt

4484 Mokėtinas PVM

1008,00 Lt

4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui

8992,00 Lt

5000 Pardavimų pajamos

5100,00 Lt

5001 Suteiktų paslaugų pajamos
536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

34900,00 Lt
4,12 Lt

6000 Parduotų prekių savikaina

3150,00 Lt

6104 Kitos pardavimų sąnaudos

8450,00 Lt

6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

3300,00 Lt

6118 Kitos bendrosios sąnaudos
636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

25100,20 Lt
2,40 Lt

Kiti buhalterinių sąskaitų likučiai įvedami Didžiosios knygos modulyje sukuriant buhalterinės
operacijos dokumentą. Pirmiausiai reikia:
1

iškviesti modulį Didžioji knyga ir spausti:
Operacijos > Buhalterinės operacijos

Atidaromas langas „Buhalterinės operacijos“.
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2

paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas dokumento

puslapis:

3

laukeliuose:

•

Dokumento numeris įrašyti buhalterinės operacijos numerį;

•

Registracijos data, Dokumento data ir Operacijos data įrašyti registracijos, dokumento ir
operacijos datą, pagal uždavinio duomenis;

•
4

Komentaras įrašyti komentarą Buhalterinių sąskaitų likučiai.

puslapyje Detalizacijos sąrašas stulpeliuose:
•

Sąskaitos kodas D pasirinkti arba įrašyti debeto buhalterinę sąskaitą. SVARBU! Jeigu
sąskaitos likutis kredite, tai debete įrašoma sąskaita 390 Suvestinės sąskaitos;

•

Sąskaitos kodas K pasirinkti arba įrašyti kredito buhalterinę sąskaitą. SVARBU! Jeigu
sąskaitos likutis debete, tai kredite įrašoma sąskaita 390 Suvestinės sąskaitos;
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•

Suma įrašyti sąskaitos likučio sumą.

5

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

3.10. Likučių įvedimo pabaiga
Likučių įvedimas pabaigiamas išjungus likučių įvedimo režimą. Pagrindiniame lange reikia spausti:
Kiti > Nustatymai > Moduliai
Atsidariusiame lange išjungti požymį Skolų likučių įvedimo režimas ir paspausti mygtuką Gerai.
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4.

Operacijų registravimas ir koregavimas
Po duomenų bazės sukūrimo, reikalingų klasifikatorių sutvarkymo ir pradinių likučių įvedimo

registruojamos operacijos. Reikia užregistruoti UAB "PEGASAS-2" balandžio mėnesio buhalterines
operacijas:

1 operacija 2010–04–01
Donatas Signatavičius grįžo iš komandiruotės ir pristatė buhalterijai avanso
apyskaitą.
-nakvynė viešbutyje KAŠTONŲ ALĖJA PVM faktūra Nr.KAL00870

500,00 Lt + PVM 21%

-komandiruotpinigiai ir kelionės išlaidos FIKTYVI

426,00 Lt

*** Kasininkė atsiskaitė su darbuotoju Donatu Signatavičiumi (KIO 00141).
1

Užregistruojama pirkimo faktūra iš KAŠTONŲ ALĖJA. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir

spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti
valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
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•

Faktūros numeris įrašyti KAL00870;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.01;

•

Tiekėjas sukurti tiekėją KAŠTONŲ ALĖJA;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Administracija;

•

Komentaras įrašyti Komandiruotės išlaidos. Nakvynė viešbutyje;

•

Atskaitingas pasirinkti atskaitingą asmenį Donatą Signatavičių.

1.2

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė sukurti paslaugą Nakvynė viešbutyje. SVARBU! Prekės kortelėje turi būti parinkta
Turto rūšis PA (paslaugos);

2

•

Kiekis įrašyti kiekį 1

•

Suma valiuta įrašyti 500,00.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamos kitos komandiruotės išlaidos sukuriant fiktyvią pirkimo faktūrą. Reikia

išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti
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valdymo juostos mygtuką

2.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti FIKTYVI;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.01;

•

Tiekėjas sukurti tiekėją KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS SVARBU! Šis klientas yra
fiktyvus, todėl jį kuriant klasifikatoriuje Klientai reikia:
◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti 0% PVM tarifą,
laukelyje Taikoma valiuta nurodyti litus;
◦ puslapyje Kita parinkti požymius Tiekėjas ir pirkėjas ir Fiktyvus;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Administracija;

•

Komentaras įrašyti Komandiruotės išlaidos. Komandiruotpinigiai ir kelionės išlaidos;

•

Atskaitingas pasirinkti atskaitingą asmenį Donatą Signatavičių.

2.2

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė sukurti paslaugą Komandiruotpinigiai. SVARBU! Prekės kortelėje turi būti parinkta
Turto rūšis PA (paslaugos);

•

Kiekis įrašyti kiekį 1
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•
2.3

Suma valiuta įrašyti 426,00.
patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

Pastaba: po patvirtinimo programa siūlo padengti faktūrą avansu, parodomas pranešimas:

paspaudus Taip dengimas bus suformuotas automatiškai.
paspaudus Ne dengimą avansu reikės užregistruoti taip, kaip aprašyta žemiau.
2.4

3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamas faktūros dengimas su avansu sukuriant dengimą avansais. Reikia išsikviesti

modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Dengimas avansais
Atidaromas langas „Pirkimo faktūrų dengimas avansais“. Norint sukurti naują dengimą avansais,
lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.
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3.1

laukeliuose:
•

Operacijos data įrašyti 2010.04.01;

•

pažymėti požymį Dengimas: Atskaitingi asmenys;

•

Atskaitingas asmuo pasirinkti atskaitingą asmenį Donatą Signatavičių;

•

Komentaras įrašyti Avansu padengiamos faktūros KAL00870, FIKTYVI.

3.2

puslapyje Avansai ir faktūros faktūrų sąraše stulpelyje Dengiama suma valiuta įrašyti:
prie faktūros KAL00870 įrašyti 605,00;

•

prie faktūros FIKTYVI įrašyti 195,00.

3.3

•

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą.

Pastaba: šiam įrašui korespondencija negeneruojama, nes avanso atskaitingam asmeniui ir
atskaitingo asmens skolos buhalterinės sąskaitos sutampa.
4

Užregistruojamas atsiskaitymas per kasą su atskaitingu darbuotoju Donatu Signatavičiumi

sukuriant mokėjimą. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką
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4.1

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Mokėjimas darbuotojui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.01;

•

Darbuotojas pasirinkti atskaitingą asmenį Donatą Signatavičių;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2721 Kasa (LTL);

•

Serija pasirinkti KIO;

•

Numeris įrašyti 141;

•

Komentaras įrašyti Atsiskaitymas su atskaitingu asmeniu už komandiruotės išlaidas;

4.2

•

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Mokama suma valiuta įrašyti neapmokėtos

skolos atskaitingam asmeniui likutį 231,00.
4.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą.

4.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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2 operacija 2010–04-02
Atvykęs atstovas iš kompiuterinės firmos DOSIJA modernizavo PEGASAS-2
kompiuterį DELL Inspiron, kuris buvo pirktas 2008-02-26.
- kompiuterio modernizavimo darbai

880,00 USD

*** Gautas s.f. DOS 00402
**** Valiutos kursas 1 USD = 2.5615 Lt
***** Užskaitytas 2010-03-25 d. klientui DOSIJA atliktas avansinis mokėjimas 00123.
1

Užregistruojama pirkimo faktūra DOS 00402 iš kliento DOSIJA. Reikia išsikviesti modulį

Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti
valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti DOS00402;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.02

•

Tiekėjas pasirinkti tiekėją DOSIJA;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Administracija;
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•
1.2

Komentaras įrašyti Faktūra už kompiuterio DELL Inspiron modernizavimo darbus;
puslapyje Prekės stulpeliuose:

•

Prekė sukurti paslaugą Kompiuterio modernizavimo darbai. SVARBU! Prekės kortelėje turi
būti parinkta Turto rūšis PA (paslaugos);

2

•

Kiekis įrašyti kiekį 1;

•

Suma valiuta įrašyti sumą valiuta 880,00.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Pirkimo faktūra DOS00402 sudengiama su avansu Nr. 00123, sumokėtu 2010-03-25 klientui

DOSIJA. Reikia iškviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Dengimas avansais
Atidaromas langas „Pirkimo faktūrų dengimas avansais“. Norint sukurti dengimą, lange reikia
paspausti valdymo juostos mygtuką
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2.1

laukeliuose:
Operacijos data įrašyti 2010.04.02;

•

pažymėti požymį Dengimas: Tiekėjas;

•

Tiekėjas pasirinkti tiekėją DOSIJA;

•

Komentaras įrašyti Avansu padengiama faktūra DOS00402;

2.2

•

puslapyje Avansai ir faktūros faktūrų sąraše stulpelyje Dengiama suma valiuta įrašyti

avanso likutį 850,00.
2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3 operacija 2010-04-03
Bendrovei TRIBADANAS už 20 darbuotojų 3 dienų ekskursijos organizavimą
išrašyta PVM s.f. PEG00444.
-ekskursija ir pravedimas po Pavilnių RP

6000,00 Lt + 21% (PVM)

Iš viso: 6000,00 Lt + 21% (PVM)
*** Su TRIBADANU sudarytas tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr.4 (dalinis 2010-03-04 dokumento
TRI 00033 padengimas).
1

Klientui TRIBADANAS išrašoma pardavimo faktūra PEG00444 Reikia išsikviesti modulį

Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Paradavimų faktūros
Atidaromas langas „Pardavimų faktūros“. Norint sukurti naują pardavimo faktūrą, lange reikia
paspausti valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Serija pasirinkti PEG;

•

Faktūros numeris įrašyti 444;

•

Pirkėjas sukurti klientą TRIBADANAS;
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•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti datą 2010.04.03;

•

Komentaras įrašyti Už 3 dienų ekskursijos organizavimą išrašyta PVM s.f.

6.1

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė sukurti paslaugą Ekskursija (organizavimas ir pravedimas). SVARBU! Prekės
kortelėje turi būti parinkta Turto rūšis PA (paslaugos);

7

•

Kiekis įrašyti 1;

•

Suma valiuta įrašyti 6000,00.

6.2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą.

6.3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamas su TRIBADANU sudarytas tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr. 4. Reikia

išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Tarpusavio atsiskaitymas
Atidaromas langas „Tarpusavio atsiskaitymai“. Norint sukurti naują tarpusavio atsiskaitymo aktą,
lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.
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7.1

laukeliuose:
Registracijos nr. įrašyti 4;

•

Operacijos data ir Dokumento data įrašyti datą 2010.04.03;

•

Tiekėjas / Pirkėjas pasirinkti TRIBADANAS;

•

Komentaras įrašyti Sudarytas tarpusavio atsiskaitymo aktas.

7.2

•

paspausti mygtuką

. Atidaromas langas „Tarpusavio

atsiskaitymų faktūrų pasirinkimas“ pasirinkti pirkimo faktūrą TRI00033 ir pardavimo faktūrą
PEG00444 ir paspausti mygtuką
7.3

.

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą.
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4 operacija 2010-04-04
Nurašytas ekskursijoje 2010-04-05 sunaudotas kuras. Nurašymo aktas Nr.4:
-benzinas A 95
1

250,00 l

Užregistruojamas kuro nurašymas. Reikia išsikviesti modulį Sandėlis ir spausti:
Operacijos > Nurašymai
Atidaromas langas „Nurašymai“. Norint sukurti nurašymą, lange reikia paspausti valdymo juostos

mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Data įrašyti 2010.04.04;

•

Komentaras įrašyti Nurašytas ekskursijoje sunaudotas kuras;

•

Padalinys pasirinkti Sandėlis;

•

Priežastis sukurti priežastį Sunaudotas kurtas;

•

Eiliškumo metodas pasirinkti požymį FIFO;

•

Prekės pav. pasirinkti prekę Benzinas A95;

•

Kiekis įrašyti 250,00.

1.2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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5 operacija 2010-04-05
Įmonė KOLOMBADAS apmokėjo visą skolos likutį eurais. MOK KOL 00050.
*** Valiutos kursas: 1 EUR = 3.4528 Lt
1

Užregistruojama įplauka skolos likučiui padengti iš kliento KOLOMBADAS. Reikia išsikviesti

modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti naują įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.05;

•

Klientas pasirinkti klientą KOLOMBADAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2712 Sąskaitos bankuose (EUR);

•

Serija pasirinkti KOL.

•

Numeris įrašyti 50;

•

Komentaras įrašyti Pirkėjas apmokėjo visą skolos likutį eurais.
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1.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Gaunama suma valiuta įrašyti 1100,00 EUR.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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6

operacija 2010-04-06

Pirkėjas HERKULESAS pagal sutartį Nr.406 (ekskursiją, palapinę ir 2 kuprines)
sumokėjo avansą – 1210,00 Lt per banką. MOK HER00205.
1

Užregistruojama avansinė įplauka iš kliento HERKULESAS. Reikia išsikviesti modulį

Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
Tipas pasirinkti įplaukos tipą Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.06;

•

Klientas sukurti klientą HERKULESAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2711 Sąskaitos bankuose (LTL);

•

Numeris įrašyti 205;

•

Komentaras įrašyti Avansas pagal sutarti Nr. 406.

1.2

•

puslapyje Avansas stulpelyje Suma valiuta įrašyti 1210,00.
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1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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7 operacija 2010-04-07
Gamybinei įmonei HELIOS apmokėtas 2009-12-17 d. dokumentas HEL00123 –
1200 USD. MOK Nr.2
*** 04.07 d. Valiutos kursas: 1 USD = 2.5698 Lt
1

Užregistruojamas mokėjimas įmonei HELIOS, apmokamo dokumento numeris HEL00123.

Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimas
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.07;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą HELIOS;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2713 Sąskaitos bankuose (USD);

•

Numeris įrašyti 2;

•

Komentaras įrašyti Apmokamo dokumento numeris HEL00123.

1.2

•

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Mokama suma valiuta įrašyti 1200,00 USD.
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1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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8

operacija 2010-04-12

Pirkėjui HERKULESAS parduota dvivietė palapinė ir kelioninės kuprinės bei 2 dienų
ekskursija. PVM s.f. PEG00445.
-ekskursija

800,00 Lt + PVM 21%

-dvivietė palapinė (2 x 2 m)

1 vnt.

250,00 Lt + PVM 21%

-kelioninė kuprinė (45-55 L)

2 vnt.

75,00 Lt + PVM 21 %

Iš viso:

1200,00 Lt + PVM 21%

*** Nurašytos parduotų prekių savikaina.
**** Užskaitytas avansinis 2010-04-06 MOK HER 00205.
***** Skolos likutį HERKULESAS apmokėjo grynaisiais – 242,00 Lt. KPO 00206.
1

Klientui HERKULESAS išrašoma pardavimo faktūra PEG00445 ir nurašoma parduotų prekių

savikaina. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pardavimų faktūros
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.12;
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•

Pirkėjas pasirinkti klientą HERKULESAS;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Prekybos skyrius;

•

Komentaras įrašyti Už dvivietę palapinę ir kelionines kuprinės bei 2 dienų ekskursijos
organizavimą išrašyta PVM s.f.;

1.2

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė pasirinkti paslaugą Ekskursija (organizavimas ir pravedimas) ir prekes: Kelioninė
kuprinė (45-55L) ir Dvivietė palapinė (2x2m);

•

Kiekis įrašyti paslaugos kiekį 1 ir prekių kiekį atitinkamai: Kelioninė kuprinė 2vnt. ir
Dvivietė palapinė 1vnt;

•

2

Suma valiuta įrašyti paslaugos kainą 800,00 ir prekių kainą atitinkamai 75,00 ir 250,00;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Pardavimo faktūra PEG00445 sudengiama su avansu HER00205, gautu 2010-04-06 iš kliento

HERKULESAS. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Dengimai avansais
Atidaromas langas „Pardavimo faktūrų dengimas avansais“. Norint sukurti dengimą, lange reikia
paspausti valdymo juostos mygtuką

UAB „STEKAS“, 2011

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

87

Vartotojo instrukcija

2.1

laukeliuose:
Operacijos data įrašyti 2010.04.12;

•

Pirkėjas pasirinkti klientą HERKULESAS;

•

Komentaras įrašyti Avansu padengiama faktūra PEG00445;

2.2

•

puslapyje Avansai ir faktūros faktūrų sąraše laukelyje Dengiama suma valiuta įrašyti

avanso likutį 1210,00;
2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3

Užregistruojama įplauka skolos likučiui padengti iš kliento HERKULESAS grynaisiais –

242,00 Lt. KPO 00206. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

3.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.12;

•

Klientas pasirinkti klientą HERKULESAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2721 Kasa (LTL);

•

Serija pasirinkti KPO;

•

Numeris įrašyti 206;

•

Komentaras įrašyti Įplauka grynaisiais skolos likučiui pagal faktūrą PEG00445 padengti;

3.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Gaunama suma valiuta įrašyti 242,00;

3.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

3.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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9 operacija 2010-04-13
Turistinė įmonė SAPNAS apmokėjo per banką 2010-02-04 faktūrą. MOK SAP0409.
1

Užregistruojama įplauka skolos likučiui padengti iš kliento SAPNAS. Reikia išsikviesti modulį

Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.13;

•

Klientas pasirinkti klientą SAPNAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2711 Sąskaitos banke (LTL);

•

Serija pasirinkti IPL;

•

Numeris įrašyti 409;

•

Komentaras įrašyti Įplauka skolos likučiui pagal faktūrą PEG113 padengti.

1.2

•

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Gaunama suma valiuta įrašyti 4201,00;
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1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

UAB „STEKAS“, 2011

92

Vartotojo instrukcija

operacija 2010-04-14

10

Turistinei įmonei HANTELIS už ekskursiją ir nardymo kostiumą išrašyta PVM s.f.
PEG00446.
-5 dienų ekskursija po Lietuvą

600,00 EUR

-nardymo kostiumas

1 vnt.

300,00 EUR
Iš viso: 900,00 EUR

*** 04.14 d. valiutos kursas: 1 EUR = 3.4528 Lt.
**** Užskaitytas HANTELIO avansinis 2010-03-08 mokėjimas Nr. HAN00123.
***** Avanso likutį PEGASAS-2 grąžino grynaisiais – 100,00 EUR KIO Nr.412.
1

Išrašoma sąskaita faktūra PEG00446 klientui HANTELIS ir nurašomos parduotos prekės.

Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pardavimų faktūros
Atidaromas langas „Pardavimų faktūros“. Norint sukurti pardavimo faktūrą, lange reikia paspausti
valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.14;
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•

Pirkėjas sukurti klientą HANTELIS. SVARBU! Kuriant šį klientą klasifikatoriuje Klientai
reikia:
◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti 0% PVM tarifą,
laukelyje Taikoma valiuta nurodyti eurus;
◦ puslapyje Kita parinkti požymį Pirkėjas;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Pardavimo skyrius;

•

Komentaras įrašyti Už 5 dienų ekskursiją ir nardymo kostiumą išrašyta s.f.;

1.2

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė pasirinkti paslaugą Ekskursija (organizavimas ir pravedimas) ir prekę Nardymo
kostiumas (5+5mm);

2

•

Kiekis įrašyti kiekius 1;

•

Suma valiuta įrašyti sumas atitinkamai už paslaugą 600,00 ir 300,00 už prekę;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamas faktūros PEG00446 dengimas su avansu gautu 2010.03.08 iš kliento

HANTELIS, sukuriant dengimą avansais. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Dengimas avansais
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Atidaromas langas „Pardavimo faktūrų dengimas avansais“. Norint sukurti naują dengimą
avansais, lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.

2.1

laukeliuose:
Operacijos data įrašyti 2010.04.14;

•

Pirkėjas pasirinkti klientą HANTELIS;

•

Komentaras įrašyti Avansu padengiama faktūra PEG00446;

2.2

•

puslapyje Avansai ir faktūros faktūrų sąraše stulpelyje Dengiama suma valiuta įrašyti

skolos likutį 900,00;
2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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3

Avanso likutis grynaisiais klientui HANTELIS grąžinamas užregistruojant mokėjimą. Reikia

išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

3.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Avanso klientui grąžinimas;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.14;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą HANTELIS;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2722 Kasa (EUR);

•

Serija pasirinkti KIO;
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•

Numeris įrašyti 412;

•

Komentaras įrašyti Grąžinamas nepanaudotas avansas;

3.2

puslapyje Avanso grąžinimas stulpelyje Grąžinama suma valiuta įrašyti 100,00;

3.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

3.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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11

operacija 2010-04-18

Iš įmonės GELMINTA pagal PVM s.f. GEL00248 įsigyta ir užpajamuota:
-kelioninė kuprinė ( 45-55 L)

6 vnt.

216,00 Lt + PVM 21%

-guminė valtis su irklais (2,5 x 1 m)

3 vnt.

570,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 786,00 Lt + PVM 21%

*** Iškarto apmokėta pusė sumos 475,53 Lt MOK Nr.3
1

Užregistruojama pirkimo faktūra iš GELMINTA. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti

valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
Faktūros numeris įrašyti GEL00248;

•

Tiekėjas sukurti klientą GELMINTA;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti datą 2010.04.18;

•

Komentaras įrašyti Gauta PVM s.f už įsigytas prekes.

1.2

•

puslapyje Prekės stulpeliuose:
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•

Prekė pasirinkti Guminė valtis ir Kelioninė kuprinė (45 – 55 L);

•

Kiekis įrašyti kiekius: Kelioninė kuprinė (45 – 55 L) 6 vnt. ir Guminė valtis 3 vnt.;

•

Suma valiuta įrašyti sumas:Kelionė kuprinė 216, 00 Lt ir Guminė valtis 570,00 Lt.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

2

Užregistruojamas mokėjimas MOK Nr.3. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo

juostos mygtuką

2.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Mokėjimas klientui;
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•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti datą 2010.04.18;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą GELMINTA;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 3;

•

Komentaras įrašyti Apmokėta pusė sumos.

2.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Mokama suma valiuta įrašyti 475,53 Lt.

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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12

operacija 2010-04-19

Steponas Gaidamavičius grąžino į kasą 2010-03-29 skolą, o komandiruotei į užsienį į
jos asmeninę banko kortelę per banką pervestas avansas. KPO 74; MOK 78.
Skolos likutis

500,00 LTL

Avansas

500,00 EUR

1

Užregistruojamas atskaitingam asmeniui Steponui Gaidamavičiui 2010-03-29 išmokėto avanso

Nr. 136 grąžinimas, sukuriant įplauką per kasą KPO 74. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir
spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti naują įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Avanso iš darbuotojo grąžinimas;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.19;

•

Darbuotojas pasirinkti darbuotoją Steponas Gaidamavičius;

•

Debetuojama sąskaita pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2721 Kasa (LTL);

•

Serija pasirinkti KPO;
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•

Numeris įrašyti 74;

•

Komentaras įrašyti Atskaitingas asmuo į kasą grąžina nepanaudotą avansą;

1.2

puslapyje Avanso grąžinimas stulpelyje Grąžinama suma valiuta įrašyti 500,00;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

2

Užregistruojamas atskaitingam asmeniui Steponui Gaidamavičiui išmokamas avansas,

sukuriant mokėjimą per banką MOK 78. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

2.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:

UAB „STEKAS“, 2011

102

Vartotojo instrukcija
•

Tipas pasirinkti Mokėjimas darbuotojui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.19;

•

Darbuotojas pasirinkti darbuotoją Steponas Gaidamavičius;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2712 Sąskaitos bankuose (EUR);

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti numerį 78;

•

Komentaras įrašyti Avansas komandiruotei į užsienį;

2.2

puslapyje Avansas stulpelyje Suma valiuta įrašyti 500,00;

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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13

operacija 2010-04-20

Įmonei GELMINTA grąžintos brokuotos guminės valtys pagal pirkimo PVM s.f.
GEL 00248.
- guminė valtis su irklais (2,5 x 1 m)

2 vnt.

380,00 Lt + PVM21%
Iš viso: 380,00 Lt + PVM21%

*** Išrašyta Kreditinė s.f. GEL00249
**** Apmokėta likusi skolos dalis.
1

Užregistruojamas pirkimo grąžinimas. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimo grąžinimai
Atidaromas langas „Pirkimo grąžinimai“. Norint sukurti naują pirkimo grąžinimą, lange reikia

paspausti valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Numeris ir serija įrašyti GEL00249;

•

Tiekėjas pasirinkti klientą GELMINTA;

•

Grąžinimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.20;

•

Komentaras įrašyti Grąžintos brokuotos guminės valtys pagal pirkimo PVM s.f.
GEL00248.
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1.2

paspausti horizontalios valdymo juostos mygtuką

. Atidaromas langas Pirkimo faktūrų

pasirinkimas puslapyje Pirkimo faktūros pasirinkti pirkimo faktūrą GEL00248 ir puslapyje Pirkimo
faktūrų detali eilutė pasirinkti Guminė valtis ir spausti mygtuką
1.3

stulpelyje Grąžinamas kiekis įrašyti 2 vnt.

1.4

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.5

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

2

.

Užregistruojamas mokėjimas. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo

juostos mygtuką

2.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.20;
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•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą GELMINTA;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 4;

•

Komentaras įrašyti Apmokėta likusi skolos dalis;

2.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Mokama suma valiuta įrašyti 15,73;

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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14

operacija 2010-04-21

Iš tiekėjo DIMENSIJA pirktos kanceliarinės prekės į administracijos padalinį ir gauta
PVM s.f. DIM 00427.
-spausdinimo popierius

10 vnt.

104,00 Lt + PVM 21%

-pieštukai H12

50 vnt.

15,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 119,00 Lt + PVM 21%

*** Tą pačią dieną faktūra apmokėta per banką MOK 147.
1

Užregistruojamas pirkimas, įvedant pirkimo faktūrą DIM00427. Reikia išsikviesti modulį

Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti
valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti DIM00427;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.21;

•

Tiekėjas sukurti klientą DIMENSIJA;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Administracija;
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•
1.2

2

Komentaras įrašyti Gauta PVM s.f. už kanceliarines prekes;
puslapyje Prekės stulpeliuose:

•

Prekė sukurti prekes Spausdinimo popierius 100lp ir Pieštukai H12;

•

Kiekis įrašyti kiekius: Spausdinimo popierius - 10 ir Pieštukai H12 - 50;

•

Suma valiuta įrašyti sumas: Spausdinimo popierius - 104,00 ir Pieštukai H12 - 15,00;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamas faktūros DIM00427 apmokėjimas, įvedant mokėjimą MOK 147. Reikia

išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

UAB „STEKAS“, 2011

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

108

Vartotojo instrukcija

2.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.21;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą DIMENSIJA;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 147;

•

Komentaras įrašyti Apmokama s.f. DIM00427;

2.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Mokama suma valiuta įrašyti 143,99;

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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15

operacija 2010-04-22

Sumokėti BIUDŽETUI per banką praeito mėnesio pabaigoje sukaupti PVM ir kiti
mokesčiai. MOK 148
*** Iš viso 10000,00 Lt.
1 Užregistruojamas mokėjimas. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

2.5

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Pastovus mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.22;

•

Klientas (gavėjas) sukurti klientą BIUDŽETAS;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 148;

•

Komentaras įrašyti Sumokėti PVM ir kiti mokesčiai į biudžetą;

2.6

•

puslapyje Pastovus mokėjimas stulpeliuose:
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•

Debetuojamos buh.sąsk.kodas pasirinkti buhalterines sąskaitas 4484 Mokėtinas pridėtinės
vertės mokestis ir 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui;

•

Suma valiuta įrašyti 1008,00 ir 8992,00;

2.7

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.8

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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16

operacija 2010-04-25

Iš administracijos padalinio perduotos kanceliarinės priemonės į pardavimo padalinį.
- spausdinimo popierius

5 vnt.

- pieštukai H12

15 vnt.

1

Užregistruojamas atsargų vidinis perdavimas, įvedant vidinį judėjimą. Reikia išsikvieti modulį

Sandėlis ir spausti:
Operacijos > Vidiniai judėjimai
Atidaromas langas „Sandėlio vidiniai judėjimai“. Norint sukurti naują sandėlio vidinį judėjimą,
lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
Data įrašyti 2010.04.25;

•

Priežastis sukurti priežastį Perduota naudoti;

•

Gavėjas Padalinys pasirinkti Administracija;

•

pasirinkti eiliškumo metodą požymį FIFO;

•

Komentaras įrašyti Administracijai perduotos naudoti kanceliarinės priemonės;

1.2

•

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą.
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17

operacija 2010-04-26

Įmonei GRAFOMANAS išrašoma PVM s.f. PEG00448 už dviejų dienų ekskursiją
Neries pakrante ir kelionines kuprines.
- ekskursija Neries pakrante

4000,00 Lt + PVM 21%

- kelioninė kuprinė

9 vnt.

450,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 4450 + PVM 21%

*** Užskaitytas 2010-03-04 avansas Nr. GRA 0022.
1

Užregistruojamas pardavimas, įvedant pardavimo faktūrą PEG00448. Reikia išsikvieti modulį

Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pardavimo faktūros
Atidaromas langas „Pardavimų faktūros“. Norint sukurti naują pardavimo faktūrą, lange reikia
paspausti valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti 448;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.26;

•

Pirkėjas pasirinkti klientą GRAFOMANAS;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Sandėlis;
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•
1.2

Komentaras įrašyti Už 2 dienų ekskursiją ir kelionines kuprines išrašyta s.f.;
puslapyje Prekės stulpeliuose:

•

Prekė pasirinkti paslaugą Ekskursija (organizavimas ir pravedimas) ir prekę Kelioninė
kuprinė (45-55L);

•

Kiekis įrašyti Ekskursija (organizavimas ir pravedimas) - 1 ir Kelioninė kuprinė - 9;

•

Suma valiuta įrašyti Ekskursija (organizavimas ir pravedimas) - 4000,00 ir Kelioninė
kuprinė - 450,00;

2

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojamas pardavimo faktūros PEG00448 dengimas avansu GRA0022, gautu

2010.03.04, įvedant pardavimo faktūros dengimą avansu.
Operacijos > Dengimai avansais
Atidaromas langas „Pardavimų faktūrų dengimas avansais“. Norint sukurti naują pardavimo
faktūros dengimą, lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo

atidaromas detalizacijos puslapis.
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2.1

laukelyje Komentaras įrašyti Avansu padengta faktūra PEG00448;

2.2

puslapyje Faktūros ir avansai avansų sąraše stulpelyje Dengiama suma valiuta įrašyti

5100,00;
2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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18

operacija 2010-04-27

Nurašytas ekskursijų metu ir administraciniams reikalams sunaudotas kuras.
Nurašymo aktai Nr.8; 9
- dyzelinis kuras

100,00 l

- benzinas A95

12,50 l

1

Užregistruojamas kuro nurašymas. Reikia išsikviesti modulį Sandėlis ir spausti:
Operacijos > Nurašymai
Atidaromas langas „Nurašymai“. Norint sukurti nurašymą, lange reikia paspausti valdymo juostos

mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Data įrašyti 2010.04.27;

•

Komentaras įrašyti Nurašytas ekskursijoje ir administracijos reikalams sunaudotas kuras;

•

Padalinys pasirinkti padalinį Sandėlis;

•

Priežastis sukurti priežastį Sunaudotas kurtas;

•

Eiliškumo metodas pasirinkti požymį FIFO;

•

Prekės pav. pasirinkti preke Benzinas A95 ir Dyzelinis kuras ;
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•

Kiekis įrašyti kiekį: Benzinas A95 – 12,5 l ir Dyzelinis kuras 100 l.

1.2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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19

operacija 2010-04-28

Steponas Gaidamavičius grįžo iš komandiruotės ir pristatė buhalterijai avanso
apyskaitą.
- komandiruotpinigiai

1726,40 Lt
Iš viso: 1726,40 Lt

1

Užregistruojamos komandiruotės išlaidos sukuriant fiktyvią pirkimo faktūrą. Reikia išsikviesti

modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Pirkimų faktūros
Atidaromas langas „Pirkimų faktūros“. Norint sukurti naują pirkimo faktūrą, lange reikia paspausti
valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti FIKTYVI1;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.04.28;

•

Tiekėjas pasirinkti klientą KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS;

•

Komentaras įrašyti Komandiruotės išlaidos: Komandiruotpinigiai;

•

Atskaitingas pasirinkti darbuotoją Steponą Gaidamavičių;
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6.1

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė pasirinkti Komandiruotpinigiai;

•

Kiekis įrašyti 1;

•

Suma valiuta įrašyti 1726,40;

6.2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

6.3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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20

operacija 2010-04-29

Įmonė GRAFOMANAS į kasą sumokėjo skolos likutį pagal 2010-04-26 PVM s.f.
PEG 00448; KPO 222
1

Užregistruojama įplauka į kasą. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti naują įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos

mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.29;

•

Klientas pasirinkti klientą GRAFOMANAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2721 Kasa (LTL);

•

Serija pasirinkti KPO;

•

Numeris įrašyti 222;

•

Komentaras įrašyti Apmokėjo skolos likutį į kasą pagal PVM s.f PEG00448.

1.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Gaunama suma valiuta įrašyti 284,50 Lt.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;
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1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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21

operacija 2010-04-30

Apskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas per balandžio mėnesį.
1

Užregistruojamas balandžio mėnesio ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Reikia išsikviesti modulį

Ilgalaikis turtas ir spausti:
Operacijos > Nusidėvėjimai
Atidaromas langas „Ilgalaikio turto nusidėvėjimai“. Norint sukurti naują ilgalaikio turto
nusidėvėjimą, lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo

atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Dokumento nr. įrašyti 1;

•

Data įrašyti 2010.04.30;

•

Komentaras įrašyti Priskaičiuotas balandžio mėnesio IT nusidėvėjimas.

1.2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.3

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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22

operacija 2010-04-30

Įmonė SAPNAS sumokėjo avansu pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą už 4 dienų
ekskursiją Baltijos jūros pakrante ir dvivietę palapinę (2 x 2m).
- ekskursija

1200,00 Lt + PVM 21%

- dvivietė palapinė (2 x 2m)

4 vnt.

1800,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 3000,00 Lt + PVM 21%

1

Užregistruojama avansinė įplauka iš kliento. Reikia išsikviesti modulį Paradavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplaukos“. Norint sukurti naują įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos

mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.30;

•

Klientas pasirinkti klientą SAPNAS;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2711 Sąskaitos banke (LTL);

•

Komentaras įrašyti Avansinė įplauka iš kliento už 4 dienų ekskursiją ir dvivietę palapinę.

1.2

•

puslapyje Avansai stulpeliuose:
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•

Buh. sąsk. kodas pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4441 Iš pirkėjų gauti išankstiniai
mokėjimai;

•

Suma valiuta įrašyti avanso sumą 3630, 00 Lt.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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23

operacija 2010-04-30

Priskaičiuotas balandžio mėnesio darbo užmokestis ir susiję mokesčiai.
Darbuotojų darbo užmokestis

15000,00 Lt

Socialinio draudimo mokestis

4647,00 Lt

Įmokos į Garantinį fondą

15,00 Lt
Iš viso: 19622,00 Lt

1

Užregistruojamas priskaičiuotas balandžio mėnesio darbo užmokestis. Reikia išsikviesti modulį

Didžioji knyga ir spausti:
Operacijos > Buhalterinės operacijos
Atidaromas langas „Buhalterinės operacijos“. Norint sukurti naują buhalterinę operaciją, lange
reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Dokumento numeris įrašyti 2;

•

Registracijos data, Dokumento data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.30;

•

Komentaras įrašyti Priskaičiuotas balandžio mėnesio darbo užmokestis ir susiję mokesčiai;

1.2

puslapyje Detalizacijos sąrašas stulpeliuose:
•

Sąskaitos kodas D įrašyti 6114, Sąskaitos kodas K įrašyti 4461 ir Suma įrašyti
priskaičiuoto darbuotojų darbo užmokesčio sumą 15000,00 Lt;
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•

Sąskaitos kodas D įrašyti 6114, Sąskaitos kodas K įrašyti 4463 ir Suma įrašyti socialinio
draudimo sumą 4647,00 Lt;

•

Sąskaitos kodas D įrašyti 6114, Sąskaitos kodas K įrašyti 4464 ir Suma įrašyti įmokos į
garantinį fondą sumą 15,00 Lt.

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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24

operacija 2010-04-30

Išskaičiuoti mokesčiai iš darbuotojų darbo užmokesčio.
Gyventojų pajamų mokestis

2250,00 Lt

Socialinio draudimas mokestis

450,00 Lt

Privalomasis sveikatos draudimas

900,00 Lt

Iš viso: 3600,00 Lt
1

Užregistruojami išskaičiuoti mokesčiai iš darbuotojų darbo užmokesčio. Reikia išsikviesti

modulį Didžioji knyga ir spausti:
Operacijos > Buhalterinės operacijos
Atidaromas langas „Buhalterinės operacijos“. Norint sukurti naują buhalterinę operaciją, lange
reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis.

1.1

laukeliuose
•

Dokumento numeris įrašyti 3;

•

Registracijos data, Dokumento data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.30;

•

Komentaras įrašyti Išskaičiuoti mokesčiai iš darbuotojų darbo užmokesčio.

1.2

puslapyje Detalizacijos sąrašas stulpeliuose:
•

Sąskaitos kodas D įrašyti 4461, Sąskaitos kodas K įrašyti 4462 ir Suma įrašyti gyventojų
pajamų mokesčio sumą 2250,00 Lt;
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•

Sąskaitos kodas D įrašyti 4461, Sąskaitos kodas K įrašyti 4463 ir Suma įrašyti socialinio
draudimo sumą 450,00 Lt;

•

Sąskaitos kodas D įrašyti 4461, Sąskaitos kodas K įrašyti 44631 ir Suma įrašyti
privalomojo sveikatos draudimo sumą 900,00 Lt.

4.1

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

4.2

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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25

operacija 2010-04-30

Darbuotojams išmokėtas balandžio mėnesio atlyginimas MOK 149
Darbo užmokestis
1

11400,00 Lt

Užregistruojamas išmokėtas balandžio mėnesio atlyginimas. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai

ir spausti:
Operacijos > Mokėjimas
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Pastovus mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.04.30;

•

Klientas (gavėjas) sukurti fiktyvų klientą VISI DARBUOTOJAI;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 149;

•

Komentaras įrašyti Išmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už balandžio mėnesį.

1.2

puslapyje Pastovus mokėjimas stulpeliuose:
•

Debetuojamos buh.sąsk. kodas pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4461 Mokėtinas darbo
užmokestis;
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•

Suma valiuta įrašyti 11400,00 Lt;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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26

operacija 2010-05-01

Įmonė GRAFOMANAS pagal 2010-04-26 PVM s.f. PEG 00448 grąžino 2 brokuotas kelionines
kuprines (45-55 L).
-kelioninė kuprinė (45-55 L)

2 vnt.

100,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 100,00 Lt + PVM 21%

*** Išrašoma Debetinė PVM s.f. PEG 00449
1

Užregistruojamas pardavimo grąžinimas sukuriant prekių grąžinimo dokumentą. Reikia

išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pardavimų grąžinimai
Atidaromas langas „Pardavimų grąžinimai“. Norint sukurti naują pardavimo grąžinimą, lange
reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos

puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Numeris įrašyti 449;

•

Grąžinimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.05.01;

•

Komentaras įrašyti Grąžintos brokuotos kelioninės kuprinės pagal pardavimo PVM s.f.
PEG00448;

1.2

paspausti horizontalios valdymo juostos mygtuką

. Atidaromas langas Pardavimo

faktūrų pasirinkimas puslapyje Pardavimo faktūros pasirinkti pardavimo faktūrą PEG00448 ir
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puslapyje Pardavimo faktūrų detali eilutė pasirinkti Kelioninė kuprinė ir spausti mygtuką
1.3

stulpelyje Grąžinamas kiekis įrašyti 2 vnt.

1.4

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.5

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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27

operacija 2010-05-03

Įmonei GRAFOMANAS grąžinami pinigai už 2010-05-01 grąžintas 2 kelionines
kuprines (45-55 L) pagal Debetinę PVM s.f. PEG 00449, KIO 413
1

Užregistruojamas kasos išlaidų orderis sukuriant mokėjimą. Reikia išsikviesti modulį Pirkimai

ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
Tipas pasirinkti Mokėjimas klientui pagal grąžinimus;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.05.03;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą GRAFOMANAS;

•

Kredituojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2721 Kasa (LTL);

•

Serija pasirinkti KIO;

•

Numeris įrašyti 413;

1.2

•

paspausti horizontalios valdymo juostos mygtuką

. Atidaromas langas Pardavimų

grąžinimų pasirinkimas pasirinkti pardavimo grąžinimo faktūrą PEG00449, spausti mygtuką
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1.3

puslapyje Mokėjimas pagal grąžinimus stulpelyje Grąžinama suma valiuta įrašyti 121,00;

1.4

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.5

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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28

operacija 2010-05-05

Atliekama PVM užskaita už balandžio mėnesį. Suma sumokama į VMI; MOK 150
1

Užregistruojama balandžio mėnesio PVM užskaita sukuriant buhalterinės operacijos įrašą.

Reikia išsikviesti modulį Didžioji knyga ir spausti:
Operacijos > Buhalterinės operacijos
Atidaromas langas „Buhalterinė operacijos“. Norint sukurti naują buhalterinės operacijos įrašą,
lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Dokumento numeris įrašyti 4;

•

Registracijos data, Dokumento data ir Operacijos data įrašyti 2010.05.05;

•

Komentaras įrašyti PVM užskaita už balandžio mėnesį;

1.2

puslapyje Detalizacijos sąrašas stulpeliuose:
•

Sąskaitos kodas D pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės
mokestis;
Sąskaitos kodas K pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis;

•

Suma įrašyti 215,25;

1.3

•

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;
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1.4

2

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

Užregistruojama sukaupto mokėtino pridėtinės vertės mokesčio įmoka per banką, sukuriant

mokėjimą. Reikia išsikvieti modulį Pirkimai ir spausti:
Operacijos > Mokėjimai
Atidaromas langas „Mokėjimai“. Norint sukurti naują mokėjimą, lange reikia paspausti valdymo
juostos mygtuką

2.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Pastovus mokėjimas klientui;

•

Mokėjimo data ir Operacijos data įrašyti 2010.05.05;

•

Klientas (gavėjas) pasirinkti klientą BIUDŽETAS;

•

Serija pasirinkti MOK;

•

Numeris įrašyti 150;

•

Komentaras įrašyti Sumokėtas PVM mokestis už balandžio mėnesį;
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2.2

puslapyje Pastovus mokėjimas stulpeliuose:
•

Debetuojamos buh.sąsk.kodas pasirinkti buhalterinę sąskaitą 4484 Mokėtinas pridėtinės
vertės mokestis;

•

Suma valiuta įrašyti 2210,25;

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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29

operacija 2010-05-04

Įmonėje atliekama neplaninė IT inventorizacija dėl vagystės. Inventorizacijos metu
išaiškėja kompiuterio DELL Inspirion trūkumas. Kompiuteris nurašomas ir pripažįstamas
netekimais.
1

Užregistruojama neplaninė ilgalaikio turto inventorizacija. Reikia išsikviesti modulį Ilgalaikis

turtas ir spausti:
Operacijos > Inventorizacijos
Atidaromas langas „Ilgalaikio turto inventorizacijos“. Norint sukurti naują ilgalaikio turto
inventorizaciją, lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo

atidaromas detalizacijos puslapis.

1.1

laukeliuose:
•

Dokumento nr. įrašyti 1;

•

Data įrašyti 2010.05.04;

•

Priežastis sukurti priežastį Neplaninė inventorizacija;

•

Miestas pasirinkti miestą Vilnius;

•

Pajamų įrašyti XXX;

•

Išlaidų įrašyti WW;

•

Komentaras įrašyti Atliekama neplaninė ilgalaikio turto inventorizacija;
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1.2

paspausti horizontalios valdymo juostos mygtuką

. Atidaromas langas IT kortelių

pasirinkimas pasirinkti Minivenas SUBARU LIBERO, Automobilis Audi A6 TDI, Kompiuteris
DELL Inspiron ir spausti mygtuką
1.3

.

stulpelyje Faktinis kiekis įrašyti: Minivenas SUBARU LIBERO - 1vnt., Automobilis Audi

A6 TDI – 1 vnt., Kompiuteris DELL Inspiron - 0.
1.4
2

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;
Užregistruojamas kompiuterio nurašymas ir pripažįstamas netekimais. Reikia išsikviesti modulį

Ilgalaikis turtas ir spausti:
Operacijos > Nurašymai
Atidaromas langas „Ilgalaikio turto nurašymai“. Norint sukurti naują ilgalaikio turto nurašymą,
lange reikia paspausti valdymo juostos mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas

detalizacijos puslapis.

2.1

laukeliuose:
•

Dokumento nr. įrašyti 1;

•

Data įrašyti 2010.05.04;

•

Priežastis sukurti naują priežastį Vagystė. SVARBU! kuriant naują priežastį, reikia
laukelyje Sąskaita pasirinkti 641 Neleidžiami atskaitymai (iš pelno).

2.2

paspausti horizontalios valdymo juostos mygtuką
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pasirinkimas pasirinkti Kompiuteris DELL Inspiron ir spausti mygtuką
2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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30

operacija 2010-05-08

Įmonei FEOLA išrašyta s.f. PEG 00450 už 7 dienų ekskursiją po Lietuvą (Vilnius –
Kretinga)
- ekskursija

6000000,00 BYR

Iš viso:

5461,20 Lt

***Įmonė atsiskaitė grynaisiais iš karto, išrašyta KPO 252
****1 BYR = 0,0009102 LTL.
1

Užregistruojamas pardavimas klientui FEOLA už 7 dienų ekskursiją, sukuriant pardavimo

sąskaitą faktūrą PEG00450. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Pardavimo faktūros
Atidaromas langas „Pardavimo faktūros“. Norint sukurti naują pardavimo faktūrą, lange reikia
paspausti valdymo juostos mygtuką

1.1

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.

laukeliuose:
•

Faktūros numeris įrašyti 450;

•

Faktūros data, Operacijos data ir Atsiskaitymo data įrašyti 2010.05.08;

•

Pirkėjas sukurti klientą FEOLA. SVARBU! Kuriant šį klientą klasifikatoriuje Klientai
reikia:
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◦ puslapyje Bendra informacija laukelyje Taikomas PVM nurodyti 0% PVM tarifą,
laukelyje Taikoma valiuta nurodyti Baltarusijos rublius;
◦ puslapyje Kita parinkti požymį Pirkėjas;
•

Padalinys pasirinkti padalinį Pardavimo skyrius;

•

Komentaras įrašyti Už 7 dienų ekskursiją išrašyti s.f.;

1.2

puslapyje Prekės stulpeliuose:
•

Prekė pasirinkti paslaugą Ekskursija (organizavimas ir pravedimas);

•

Kiekis įrašyti 1;

•

Suma valiuta įrašyti 6000000,00;

1.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

1.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.

2

Užregistruojamas pinigų gavimas per kasą pagal pardavimo sąskaitą faktūra PEG00450,

sukuriant įplauką KPO252. Reikia išsikviesti modulį Pardavimai ir spausti:
Operacijos > Įplaukos
Atidaromas langas „Įplauks“. Norint sukurti naują įplauką, lange reikia paspausti valdymo juostos
mygtuką

, po kurio paspaudimo atidaromas detalizacijos puslapis.
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2.1

laukeliuose:
•

Tipas pasirinkti Įplauka iš kliento;

•

Įplaukos data ir Operacijos data įrašyti 2010.05.08;

•

Klientas pasirinkti klientą FEOLA;

•

Debetuojama sąsk. pasirinkti buhalterinę sąskaitą 2723 Kasa (BYR);

•

Serija pasirinkti KPO;

•

Numeris įrašyti 252;

•

Komentaras įrašyti Gauti pinigai už s.f. PEG00450;

2.2

puslapyje Apmokami dokumentai stulpelyje Gaunama suma valiuta įrašyti 6000000,00;

2.3

patvirtinti ir išsaugoti dokumentą;

2.4

patikrinti korespondenciją puslapyje Korespondencija.
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Uždavinio rezultatus galima pasitikrinti pagal ataskaitas pateiktas priede Ataskaitos.
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5.

Ataskaitų sudarymas ir spausdinimas
Ataskaitos iškviečiamos pagrindiniame lange spaudžiant:
Ataskaitos > Ataskaitos

Atidaromas langas „Ataskaitos“.

Sąraše ataskaitos sugrupuotos pagal modulius. Paspaudus ant modulio pavadinimo išskleistame
ataskaitų sąraše galima pasirinkti norimą ataskaitą.
1

2

Norint peržiūrėti ataskaitą reikia:
•

nurodyti ataskaitinį laikotarpį

•

pasirinkti detalizuojančius požymius (pvz.: padalinys, klientas ir t.t)

•

paspausti mygtuką

- peržiūrėti ataskaitą

Norint atspausdinti ataskaitą reikia paspausti mygtuką
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Priedai

6.

Uždavinys PEGASAS – 2 (sąlyga ir užduotis)

6.1.

Įmonė „PEGASAS – 2“ organizuoja pažintines ir turistines – poilsines keliones po visą Lietuvą,
perka ir parduoda įvairias turizmo ir laisvalaikio prekes.
•

įmonė taiko 21% PVM tarifą;

•

įmonėje dirba 4 darbuotojai: vadybininkai Steponas Gaidamavičius ir Donatas
Signatavičius, vyr. finansininkė (kasininkė) Marija Gaidulytė, vadovė Kazimiera
Petruškevičienė;

•

įmonė turi 3 padalinius: Administracija, Sandėlis, Pardavimo skyrius;

•

įmonė naudoja tokias dokumentų serijas: pardavimo faktūrų ir grąžinimų serija PEG (tipas
Pardavimų faktūros ir Pardavimų grąžinimai, KIO (tipas Mokėjimai), KPO (tipas Įplaukos),
MOK (tipas Mokėjimai).

„PEGASAS-2“ buhalterinių sąskaitų likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Sąskaitos
Sąskaitos pavadinimas
kodas
1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina

Suma
134700,00 Lt

2711 Sąskaitos bankuose (LTL)

16000,00 Lt

2712 Sąskaitos bankuose (EUR)

32000,00 Lt

2713 Sąskaitos bankuose (USD)

35742,74 Lt

2721 Kasa (LTL)

4000,00 Lt

2722 Kasa (EUR)

8000,00 Lt

3011 Paprastosios akcijos
3411 Nepaskirstytasis praėjusių metų pelnas (nuostoliai)

130000,00 Lt
77937,76 Lt

4484 Mokėtinas PVM

1008,00 Lt

4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui

8992,00 Lt

5000 Pardavimų pajamos

5100,00 Lt

5001 Suteiktų paslaugų pajamos
536 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

34900,00 Lt
4,12 Lt

6000 Parduotų prekių savikaina

3150,00 Lt

6104 Kitos pardavimų sąnaudos

8450,00 Lt

6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

3300,00 Lt

6118 Kitos bendrosios sąnaudos
636 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
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UAB „PEGASAS – 2“ atsargų likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Matavimo
Grupė
Atsargos pavadinimas
Kiekis
vienetas

Kaina (Lt)

Suma
(be PVM)

Kuras

Dyzelinis kuras

1 (litrai)

175

3,20

560,00

Kuras

Benzinas A 95

1 (litrai)

266

4,00

1050,00

Prekės

Kelioninė kuprinė (45-55 L)

vnt.

25

32,00

800,00

Prekės

Nardymo kostiumas (5+5 mm)

vnt.

2

375,00

750,00

Prekės

Miegmaišiai (0.75 x 2 m)

vnt.

12

50,00

600,00

Prekės

Dvivietė palapinė (2 х 2 m)

vnt.

5

120,00

600,00

Prekės

Rankinis kompasas - laikrodis

vnt.

10

40,00

400,00

UAB "PEGASAS - 2" ilgalaikio turto (IT) likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Inventorinis Savikaina
IT pavadinimas
Nusidėvėjimas
Data
numeris
(Lt)

Nusidėvėji Likvidacinė
mo norma
vertė

Minivenas
SUBARU LIBERO

12301

74700,00

2400,00 2009-11-26

10 metų

2700,00

Automobilis Audi
A6 TDI

12302

60000,00

9600,00 2009-03-07

6 metai

2400,00

Kompiuteris DELL
Inspiron

12401

3800,00

2500,00 2008-02-26

3 metai

200,00

UAB „PEGASAS-2“ skolų tiekėjams likučiai 2010 m. kovo 31d.
Tiekėjo pavadinimas Skola (Lt) Dokumentas
Data
Valiutos kursas

Skola valiuta

Bendrovė
TRIBADANAS

6642,00 Nr. TRI 00033

2010-03-04

Gamybinė įmonė
HELIOS

2853,60 Nr. HEL 00123 2009-12-17 USD = 2,378 Lt

UAB "PEGASAS-2" pirkėjų skolų likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Pirkėjo
Skola (Lt) Dokumentas
Data
Valiutos kursas
pavadinimas

6642,00 LTL
1200,00 USD

Skola valiuta

Turistinė įmonė
SAPNAS

4201,00 Nr. PEG00133

2010-02-04

4201,00 LTL

Įmonė
KOLOMBADAS

3798,08 Nr. PEG00433

2010-03-08 1 EUR = 3,4528 Lt

1100,00 EUR

UAB "PEGASAS-2" išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Tiekėjo
Avansas (Lt) Dokumentas
Data
Valiutos kursas
pavadinimas
Kompiuterinė
įmonė DOSIJA

UAB „STEKAS“, 2011

2185,86

Nr. 00123
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UAB "PEGASAS-2" pirkėjų avansinių įplaukų likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Pirkėjo
Avansas
Dokumentas
Data
Valiutos kursas
pavadinimas
(Lt)

Agentūra
GRAFOMANAS
Turistinė įmonė
HANTELIS

5100

Nr. GRA 00022

2010-03-04

3452,8 Nr. HAN 00123

2010-03-08

Avansas
valiuta
5100,00 LTL

1 EUR = 3,4528 Lt

UAB "PEGASAS-2" atskaitingų asmenų skolų likučiai 2010 m. kovo 31 d.
Vardas, Pavardė
Skola (Lt) Dokumentas
Data

1000,00 EUR

Pastabos

Donatas Signatavičius

800,00

Nr. 00122

2010-03-24

Avansinis mokėjimas

Steponas Gaidamavičius

500,00

Nr. 00136

2010-03-29

Avansinis mokėjimas

Reikia užregistruoti UAB "PEGASAS-2" balandžio mėnesio buhalterines operacijas:
1

2010–04–01 Donatas Signatavičius grįžo iš komandiruotės ir pristatė buhalterijai avanso

apyskaitą. PVM faktūra Nr.KAL00870
-nakvynė viešbutyje KAŠTONŲ ALĖJA

500,00 Lt + PVM 21%

-komandiruotpinigiai ir kelionės išlaidos
426,00 Lt
*** Kasininkė atsiskaitė su darbuotoju Donatu Signatavičiumi (KIO 00141).
2

2010–04-02 Atvykęs atstovas iš kompiuterinės firmos DOSIJA modernizavo PEGASAS-2

kompiuterį DELL Inspiron, kuris buvo pirktas 2008-02-26.
- kompiuterio modernizavimo darbai

880,00 USD

*** Gautas s.f. DOS 00402
**** Valiutos kursas 1 USD = 2.5615 Lt
***** Užskaitytas 2010-03-25 d. klientui DOSIJA atliktas avansinis mokėjimas 00123.
3

2010-04-03 Bendrovei TRIBADANAS už 20 darbuotojų 3 dienų ekskursijos organizavimą

išrašyta PVM s.f. PEG00444.
-ekskursija ir pravedimas po Pavilnių RP

6000,00 Lt + 21% (PVM)

Iš viso: 6000,00 Lt + 21% (PVM)
*** Su TRIBADANU sudarytas tarpusavio atsiskaitymo aktas Nr.4 (dalinis 2010-03-04 dokumento
TRI 00033 padengimas).
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4

2010-04-04 Nurašytas ekskursijoje 2010-04-05 sunaudotas kuras. Nurašymo aktas Nr.4:
-benzinas A 95

5

250,00 l

2010-04-05 Įmonė KOLOMBADAS apmokėjo visą skolos likutį eurais. MOK KOL 00050.
*** Valiutos kursas: 1 EUR = 3.4528 Lt

6

2010-04-06 Pirkėjas HERKULESAS pagal sutartį Nr.406 (ekskursiją, palapinę ir 2 kuprines)

sumokėjo avansą – 1210,00 Lt per banką. MOK HER 00205.
7

2010-04-07 Gamybinei įmonei HELIOS apmokėtas 2009-12-17 d. dokumentas HEL00123 –

1200 USD. MOK Nr.2
*** 04.07 d. Valiutos kursas: 1 USD = 2.5698 Lt

8

2010-04-12 Pirkėjui HERKULESAS parduota dvivietė palapinė ir kelioninės kuprinės bei 2

dienų ekskursija. PVM s.f. PEG00445.
-ekskursija

800,00 Lt + PVM 21%

-dvivietė palapinė (2 x 2 m)

1 vnt.

250,00 Lt + PVM 21%

-kelioninė kuprinė (45-55 L)

2 vnt.

75,00 Lt + PVM 21 %
Iš viso: 1200,00 Lt + PVM 21%

*** Nurašytos parduotų prekių savikaina.
**** Užskaitytas avansinis 2010-04-06 MOK HER 00205.
***** Skolos likutį HERKULESAS apmokėjo grynaisiais – 242,00 Lt. KPO 00206.
9

2010-04-13 Turistinė įmonė SAPNAS apmokėjo per banką 2010-02-04 faktūrą. MOK

SAP0409.
10

2010-04-14 Turistinei įmonei HANTELIS už ekskursiją ir nardymo kostiumą išrašyta PVM s.f.

PEG00446.
-5 dienų ekskursija po Lietuvą
-nardymo kostiumas

600,00 EUR
1 vnt.

300,00 EUR
Iš viso: 900,00 EUR

*** 04.14 d. valiutos kursas: 1 EUR = 3.4528 Lt.
**** Užskaitytas HANTELIO avansinis 2010-03-08 mokėjimas Nr. HAN00123.
***** Avanso likutį PEGASAS-2 grąžino grynaisiais – 100,00 EUR KIO Nr.412.
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11

2010-04-18 Iš įmonės GELMINTA pagal PVM s.f. GEL00248 įsigyta ir užpajamuota:

-kelioninė kuprinė ( 45-55 L)

6 vnt.

216,00 Lt + PVM 21%

-guminė valtis su irklais (2,5 x 1 m)

3 vnt.

570,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 786,00 Lt + PVM 21%

*** Iškarto apmokėta pusė sumos 475,53 Lt MOK Nr.3
12

2010-04-19 Steponas Gaidamavičius grąžino į kasą 2010-03-29 skolą, o komandiruotei į

užsienį į jos asmeninę banko kortelę per banką pervestas avansas. KPO 74; MOK 78.

13

Skolos likutis

500,00 LTL

Avansas

500,00 EUR

2010-04-20 įmonei GELMINTA grąžintos brokuotos guminės valtys pagal pirkimo PVM s.f.

GEL 00248.
-guminė valtis su irklais (2,5 x 1 m)

2 vnt.

380,00 Lt + PVM21%
Iš viso: 380,00 Lt + PVM21%

*** Išrašyta Kreditinė s.f. GEL 00249
**** Apmokėta likusi skolos dalis.
14

2010-04-21 iš tiekėjo DIMENSIJA pirktos kanceliarinės prekės į administracijos padalinį ir

gauta PVM s.f. DIM 00427.
-spausdinimo popierius

10 vnt.

104,00 Lt + PVM 21%

-pieštukai H12

50 vnt.

15,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 119,00 Lt + PVM 21%

*** Tą pačią dieną faktūra apmokėta per banką MOK 147
15

2010-04-22 sumokėti BIUDŽETUI per banką praeito mėnesio pabaigoje sukaupti PVM ir kiti

mokesčiai. MOK 148
*** Iš viso 10000,00 Lt.
16

2010-04-25 iš administracijos padalinio perduotos kanceliarinės priemonės į pardavimo

padalinį.
-spausdinimo popierius

5 vnt.

-pieštukai H12

15 vnt.
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17

2010-04-26 įmonei GRAFOMANAS išrašoma PVM s.f. PEG00448 už dviejų dienų ekskursiją

Neries pakrante ir kelionines kuprines.
-ekskursija Neries pakrante

4000,00 Lt + PVM 21%

-kelioninė kuprinė

9 vnt.

450,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 4450 + PVM 21%

*** Užskaitytas 2010-03-04 avansas Nr. GRA 0022
18

2010-04-27 nurašytas ekskursijų metu ir administraciniams reikalams sunaudotas kuras.

Nurašymo aktai Nr.8; 9

19

-dyzelinis kuras

100,00 l

-benzinas A95

12,50 l

2010-04-28 Steponas Gaidamavičius grįžo iš komandiruotės ir pristatė buhalterijai avanso

apyskaitą.
-nakvynpinigiai

1213,00 Lt

-komandiruotpinigiai

513,40 Lt
Iš viso: 1726,40 Lt

20

2010-04-29 įmonė GRAFOMANAS į kasą sumokėjo skolos likutį pagal 2010-04-26 PVM s.f.

PEG 00448; KPO 222
21

2010-04-30 apskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas per balandžio mėnesį.

22

2010-04-30 įmonė SAPNAS sumokėjo avansu pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą už 4

dienų ekskursiją Baltijos jūros pakrante ir dvivietę palapinę (2 x 2m).
-ekskursija

1200,00 Lt + PVM 21%

-dvivietė palapinė (2 x 2m)

4 vnt.

1800,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 3000,00 Lt + PVM 21%

23

2010-04-30 priskaičiuotas balandžio mėnesio darbo užmokestis ir susiję mokesčiai.
Darbuotojų darbo užmokestis

15000,00 Lt

Socialinio draudimo mokestis

4647,00 Lt

Įmokos į Garantinį fondą

15,00 Lt
Iš viso: 19622,00 Lt

24

2010-04-30 išskaičiuoti mokesčiai iš darbuotojų darbo užmokesčio.
Gyventojų pajamų mokestis

2250,00 Lt

Socialinio draudimas mokestis

450,00 Lt

Privalomasis sveikatos draudimas

900,00 Lt

Iš viso: 3600,00 Lt
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25

2010-04-30 darbuotojams išmokėtas balandžio mėnesio atlyginimas MOK 149
Darbo užmokestis

26

11400,00 Lt

2010-05-01 Įmonė GRAFOMANAS pagal 2010-04-26 PVM s.f. PEG 00448 grąžino 2

brokuotas kelionines kuprines (45-55 L).
-kelioninė kuprinė (45-55 L)

2 vnt.

100,00 Lt + PVM 21%
Iš viso: 100,00 Lt + PVM 21%

*** Išrašoma Debetinė PVM s.f. PEG 00449
27

2010-05-03 Įmonei GRAFOMANAS grąžinami pinigai už 2010-05-01 grąžintas 2 kelionines

kuprines (45-55 L) pagal Debetinę PVM s.f. PEG 00449, KIO 413
28

2010-05-04 Įmonėje atliekama neplaninė IT inventorizacija dėl vagystės. Inventorizacijos metu

išaiškėja kompiuterio DELL Inspirion trūkumas. Kompiuteris nurašomas ir pripažįstamas netekimais.
29

2010-05-05 atliekama PVM užskaita už balandžio mėnesį. Suma sumokama į VMI; MOK 150

30

2010-05-08 įmonei FEOLA išrašyta s.f. PEG 00450 už 7 dienų ekskursiją po Lietuvą (Vilnius –

Kretinga)
-ekskursija

6000000,00 BYR

Iš viso:

5461,20 Lt

***Įmonė atsiskaitė grynaisiais iš karto, išrašyta KPO 252
****1 BYR = 0,0009102 LTL.
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