
Laukai pirkimo/pardavimo operacijoms: 

 

1. Tipas (1-Prekė, 2 Paslauga) 

2. Prekės kodas 

3. Prekės pavadinimas 

4. Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai) 

5. Suma be pvm ir be nuolaidos (skirtukas taškas) (2 skaitmenys po kablelio) 

6. PVM suma su nuolaida (galutinis sąskaitos pvm) (skirtukas taškas) (2 skaitmenys po 

kablelio) 

7. Nuolaidos suma (nuo sumos be nuolaidos) (skirtukas taškas) ( 2 skaitmenys po kablelio) 

8. Sandėlio vieta 

9. Sandėlio kodas 

10. Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše) 

11. Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše) 

12. Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše) 

13. Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše) 

14. Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše) 

15. Objekto VI kodas (turi būti šeštojojo objekto apraše) 

16. Nuolaidos procentas (laukas nebūtinas, skirtukas taškas) 

17. Atitikties sertifikato laukas (laukas nebūtinas, op: pirkimams, pajamavimams, 

pard.grąžinimo op.) 

 

Laukų skirtukas kabliataškis ; 

Po paskutinio lauko taip pat dedamas ; 

Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame ; ir rašome kito lauko reikšmę  

Pvz. Eilutė, be sumų:  

 1;00001;Pirmos prekės pavadinimas;1.000;;;;  

Šiuo atveju sumos dokumente imamos iš prekės kortelės (t.y. tokiu pačiu principu, kokiu imamos 

siūlomos sumos Finvaldoje) 

 

Failo formatas *.csv (comma delimited) 

Excel‘yje failas galėtų atrodyti taip: 

1 PREK_KODAS PREK_PAV 10 100.00 18.00 0.00   

(čia įrašai rašomi į atskirus stulpelius). 

 

1. Pardavimui: Jei sumos nenurodytos, prekės pardavimo kaina imama iš prekės kortelės 

2. Pirkimai: Jei sumos nenurodytos, prekės savikaina imama iš prekės kortelės arba iš 

paskutinio pirkimo operacijos 

 

 

Laukai vidinio perkėlimo operacijoms: 

 

 

1.Prekės Kodas 

2.Prekės kiekis I matavimu (skirtukas taškas, pvz. 1.5, 1.09, 1, 100, 9.9999 ir panašiai) 

3.Objekto I kodas (turi būti įvestas pirmojo objekto apraše) 

4.Objekto II kodas (turi būti antrojo objekto apraše) 

5.Objekto III kodas (turi būti trečiojo objekto apraše) 



6.Objekto IV kodas (turi būti ketvirtojo objekto apraše) 

7.Objekto V kodas (turi būti penktojo objekto apraše) 

8.Objekto VI kodas (turi būti šeštojo objekto apraše) 

9.Atitikties sertifikato laukas 

10. Vieta iš 

11. Vieta į 

 

Laukų skirtukas kabliataškis ; 

Po paskutinio lauko taip pat dedamas ; 

Jei tam tikrų laukų reikšmės nepaduodamos, dedame ; ir rašome kito lauko reikšmę  

Dešimtainis kiekio lauko skirtukas – taškas ‚ . ‘ 

Failo formatas *.csv (comma delimited) 

 

Laukai kitoms neanalitinėms operacijoms: 

 

*.csv bylos formatas: 

Laukai: 

Sąskaitos kodas;  

Sąskaitos pavadinimas;  

Suma debete (valiuta);  

Suma kredite (valiuta); 

 

Laukų skirtukas - kabliataškis; 

Dešimtainis skirtukas - taškas 


