
  

OPERACIJŲ GRUPĖ – SKOLOS / SANDĖLIS  - BENDRA INFORMACIJA 
 

Operacijų grupė Skolos/Sandėlis (pirkimai, pardavimai, grąžinimai, užsakymai, pajamavimai, nurašymai, 

vidiniai perkėlimai) skirta darbui su prekėmis, ilgalaikiu turtu bei paslaugomis. Be to, pirkimų ir pardavimų 

operacijas galima naudoti tiekėjų/kreditorių bei pirkėjų/debitorių skolų analitinei apskaitai nevedant 

materialinių vertybių kiekinės apskaitos. 

Pirkimų bei pardavimų operacijose galima kaip pardavimo objektą nurodyti sąskaitą (iš sąskaitų plano), kurios 

tipas Kita. Tokią operacijos detalią eilutę galima įvesti šalia prekių/paslaugų/IT pardavimo ar pirkimo detalių 

eilučių. Ši galimybė suteikia pardavimo/pirkimo operacijoms labai daug lankstumo. 

Bet kokią sandėlio operaciją galima pašalinti, stornuoti, koreguoti jei programa, patikrinusi tam tikrą 

informaciją, leidžia tai padaryti. Galima įvesti šablonines operacijas, kurios neturi įtakos balansui. Ar operacija 

šabloninė, ar ne, nurodoma operacijos tipe. 

Pirkimų, pardavimų, pajamavimų, nurašymų operacijas galima atlikti bet kokia valiuta. Sąskaitų 

korespondencija į Didžiąją knygą automatiškai atliekama Eurais, o skolos saugomos ir Eurais ir atitinkama 

valiuta tam, kad kintant valiutų kursui jas galima būtų automatiškai perkainoti. 

Sandėlio operacijos yra tarpusavyje kopijuojamos. Tai labai svarbus ir reikalingas įrankis, pavyzdžiui, toms 

įmonėms, kurios perka pagal vieną dokumentą labai didelį prekių kiekį ir tas pačias ką tik nupirktas prekes iš 

karto parduoda. Tokios kopijavimo procedūros dėka ką tik įvestą pirkimą galima nukopijuoti į pardavimą. Taip 

labai sumažėja sąnaudos darbo laiko, kurį reikėtų skirti tų pačių prekių sąrašo rinkimui pardavimo operacijose. 

Jei pirkimo operacijos detalios eilutės susideda vien iš sąskaitų, tai kopijuojant tokią operaciją galima nurodyti 

konkrečią sumą (laukas “Kopijavimo suma (sąskaitoms)), kuri naujoje operacijoje bus paskirstyta senos 

(kopijuojamos) operacijos principu. Šiuo atveju kopijuojama operacija yra kaip tam tikras šablonas. Norint, 

pavyzdžiui, pirkimo operaciją nukopijuoti į kitą operaciją, reikia pastatyti žymeklį ant tos operacijos ir 

paspausti mygtuką F12 (arba mygtuką - sukurti naują operaciją, naudojant pažymėtąją). Gausite tokį langą: 

 

 
 

Šiame lange būtina nurodyti, kokią operaciją norite sukurti pasirinktosios pagrindu, operacijų žurnalo kodą, 

sandėlio kodą. Jei kopijuojate operaciją, kurios detalios eilutės yra atitinkamų sąskaitų, kurių tipas KITA, 

debetai ar kreditai, reikia nurodyti sumą. Pastaroji suma naujoje operacijoje bus išskirstyta į sąskaitas senosios 

operacijos pagrindu. 
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Dirbant su prekių sąrašais visose operacijose galima pamatyti prekių istoriją, likučius sandėliuose FIFO, 

savikainą. Pavyzdžiui, jūs atliekate prekių pirkimo, pardavimo, nurašymo, pajamavimo, ar vidinio perkėlimo 

operaciją. Šių operacijų detalių eilučių įvedimo lange paspaudus mygtuką “Naujas”, gausite prekių sąrašą 

pasirinkimui: 

 
 

Kai prekių pasirinkimo sąraše žymeklis stovi ant konkrečios prekės, sąrašo apačioje rodoma, kokiuose 

sandėliuose ta prekė yra ir kokie kiekiai. Taip yra dirbant su Pirkimo ir Pajamavimo operacijomis. Stovint ant 

prekės, galite paspausti mygtuką “Prekės istorija” ir ekrane pamatysite visas operacijas (su dokumentais, 

datomis, sumomis ir kt..), kurios buvo atliktos su šia preke nuo konkrečios datos: 

 
 

Čia reikia atkreipti dėmesį, nuo kokios datos ta istorija pateikiama. Tik įėjus į šią operaciją, istorija pateikiama 

nuo datos, kuri nurodyta parametruose  Įrankiai→Individualūs parametrai->Sandėlio operacijų parametrai II: 

 
 

Šiame lange, kaip matote, nurodyta, kad prekės istorija rodoma už paskutinį 1 mėnesį. Tačiau, įėjus į prekės 

istorijos pateikimo langą, galima nurodyti ir kitą datą. 

Prekių sąraše paspaudus mygtuką   (sandėliuose, Ctrl-S), ekrane pamatysite informaciją apie tai, kiek ir 

kokiuose sandėliuose yra prekės, ant kurios stovite: 



  

 
 

Jeigu šiame lange paspausite mygtuką “Tiksli savikaina”, galėsite pamatyti pasirinktos prekės likučius 

(savikainą) nurodytame sandėlyje labai detaliai, t.y. pagal gavimo dokumentus FIFO metodu: 

 
 

Atliekant naują pardavimo, nurašymo operaciją, sąraše paprastai pateikiamos individualiuose parametruose 

nurodyto sandėlio prekės. Jei norite pakeisti sandėlį, spauskite mygtuką  (nurodyti sandėlį ) ir nurodykite 

kitą sandėlį. 

Prekių sąraše galite nurodyti, kokius stulpelius norite matyti. Tam paspauskite mygtuką  (stulpelių 

pasirinkimas) ir ekrane gausite tokį langą: 

 
Šiame lange, stulpelyje Rodyti, pažymėkite laukus, kokius norite matyti prekių sąraše. Tam tikrus stulpelius 

galite matyti skirtingomis spalvomis ( stulpeliai Teksto spalva, Fono spalva). 

Atliekant prekių pardavimo bei nurašymo operacijas pagal nutylėjimą parodomas sąrašas prekių sandėlyje, 

kuris nurodytas Individualiuose parametruose->Bendri parametrai: 
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Be to, šiuose parametruose galima nurodyti dar tris dažniausiai naudojamus sandėlius. Jie parodomi prekių 

sąraše dirbant su Pardavimų bei Prekių nurašymo operacijomis. Šios galimybės dėka galima labai greitai 

pakeisti sandėlius. Tam reikia paspausti atitinkamą mygtuką: 

 
 

Pasirinkus pardavimo, pardavimo rezervavimo, grąžinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą  

Priemonės → Detalių eilučių importas, specialių importo-eksporto programų pagalba galima importuoti tam 

tikrų dokumentų detalias eilutes iš kitų programų, iš EXCEL lentelių ir t.t. 

 


