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1 PREKIŲ PELNINGUMO ATASKAITOS FORMAVIMAS 

1. Įvedama nauja pirkimo operacija: Pirimai  Pirkimas  Naujas ir užpildoma antgalvės 

informacija: 

 
1 pav. Naujos pirkimo operacijos antgalvės pildymas 

2. Įvedamos naujos pirkimo operacijos detalinės eilutės. Įvedama pirmos prekės informacija. 

 
2 pav. Naujos pirkimo operacijos detalinių eilučių pildymas 
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3. Įvedame antrą prekę (3 pav.) ir patvirtiname pirkimo operaciją (4, 5 ir 6 pav.) 

 
3 pav. Antros prekės įvedimas 

 
4 pav. Pirkimo patvirtinimas 

 
5 pav. Pirkimo patvirtinimas 

 
6 pav. Operacija patvirtinta 
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4. Įvedame naują pardavimo operaciją: Pardavimai  Pardavimas  Naujas ir įvedame antgalvės 

informaciją (7 pav.). 

 
7 pav. Naujos pardavimo operacijos įvedimas 

5. Įvedamos naujos pardavimo operacijos detalinės eilutės. Įvedama pirmos prekės informacija (8 

pav.). 

 
8 pav. Naujos pardavimo operacijos detalinių eilučių pildymas. 

 

 

 

 

 

 



DINETA.web naudotojo instrukcija 

El. p.: pagalba@dineta.lt Tel.: +370 37 234437  Mob.: +370 659 09039 

5  

6. Įvedama antros prekės detalinė eilutė. Įrašoma reikalingą pardavimo kaina (9 pav.) 

 
9 pav. Pardavimo kainos įrašymas 

7. Naujai suvesta operacija išsaugoma: Išsaugoti bei išsaugoma Pardavimo operacija (10 pav.). 

 
10 pav. Pardavimo operacijos išsaugojimas 
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8. Pardavimo operacijos patvirtinimas (11 ir 12 pav.). 

 
11 pav. Pardavimo operacijos patvirtinimas 

 
12 pav. Operacija patvirtinta 

9. Norėdami sužinoti kokį pelną gavome atlikę šias operacijas, turime surasti prekių pelningumo 

ataskaitą. Meniu punkte spaudžiame Ataskaitos  Pirkimų / Pardavimų ataskaitos (13 pav.). 

 
13 pav. Prekių pelningumo ataskaitos pasirinkimas 
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10. Pakoreguojame laikotarpį, kurį norime matyti ataskaitoje. Jei mums reikalinga vertinti tik 

vienos prekės pelningumą, laukelyje Prekė galime pasirinkti norimą prekę. Taip pat galime 

pasirinkti tik tam tikrą prekių grupę, sandėlį, pirkėją, vartotoją. Pasirenkame, kaip grupuosime 

ataskaitos duomenis (14 pav.). 

 
14 pav. Laikotarpio, rūšiavimo ir kitų eilučių pasirinkimas pelningumo ataskaitoje 

11. Jei norime, kad mums ataskaitoje būtų rodomos galiojančios pardavimo kainos su PVM, reikia 

uždėti varnelę. Be to, jei žinome, jog mūsų prekės pardavimo kaina pardavimo metu ir galiojanti 

dabar skiriasi, tuomet ataskaitoje galime rodyti tik prekes, kurios turi tam tikrą pardavimo kainų 

skirtumą procentais. Pažymime varnele: Rodyti, kur Galiojanti kaina<>Pard.kaina ir įrašome 

skirtumo procentą (15 pav.). 

 
15 pav. Galiojančių kainų su PVM rodymas 
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12. Taip pat galima susidėti įvairius filtrus, kuomet pasirenkame kortelę Filtras (16 pav.). 

 

16 pav. FIltrų pasirinkimas 

13. Patvirtiname operaciją: Vykdyti ir matome jau suformuotą pelningumo ataskaitą (17 pav.). 

 
17 pav. Prekių pelningumo ataskaita 

Rodoma informaciją pagal stulpelius: 

1. Prekė – reikalingų prekių kodai. 
2. Pavadinimas – reikalingų prekių pavadinimai. 
3. Galioj. kaina su PVM – pardavimo kaina, kuri galioja pasirinktoms prekėms ataskaitos 

formavimo metu. 
4. Pard. kaina su PVM – pardavimo kaina, galiojusi šių prekių pardavimo metu. 
5. Savik. – pirkimo kaina, kuria buvo nupirktos prekės. 
6. Nuol. suma su PVM - nuolaidų suma, jei parduodant prekes buvo pritaikyta nuolaida.  
7. Kiekis – parduotas prekių kiekis. 
8. Pard. suma – pardavimų suma (be PVM). 
9. Savik. suma – pirkimo kainų (be PVM) suma. 
10. Pelnas – suma, kurią gauname atėmę iš pardavimų sumos (be PVM) savikainos sumą. 
11. Pelno % - pelno maržos procentas, gautas pagal formulę:  (Pelnas / Pard.suma) * 100.  


