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DINETA.web‘e pasirinkite Ataskaitos  Pirkimų/Pardavimų ataskaitos  Prekių pelningumas  

Rūšiavimas (1 pav.). 

 
1 pav. Prekių pelningumo ataskaita 

 

 
2 pav. Prekių pelningumo ataskaitos langas 

Prekių pelningumo ataskaitoje rinkdamiesi rūšiavimą, galite matyti prekių didžiausią: 

1) Maržą (Rūšiavimas  Pelningumas  Pelno%) 

2) Pelną (Rūšiavimas  Pelnas  Pelnas) 
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3) Sumą (Rūšiavimas  Pard.suma  Pard.suma) 

4) Nuolaidų sumą (Rūšiavimas  Nuol.suma  Nuol.suma) 

Ką reiškia laukai? 

1. Laikotarpis – tai jūsų pasirinktas laikotarpis, kuriuo bus pateikiama ataskaita apie prekių 

pelningumą. 

2. Prekė – tai jūsų pasirinkta prekė, apie kurią bus pateikta pelningumo ataskaita. 

3. Prekės grupė – tai jūsų pasirinkta prekių grupė, apie kurią bus pateikta pelningumo ataskaita. 

4. Sandėlis – tai jūsų pasirinktas sandėlis, kurio duomenis norėsite matyti pelningumo 

ataskaitoje. 

5. Pirkėjas – dažniausiai tai kasa arba perkanti įmonė.  

6. Vartotojas – tai darbuotojas, kurį pasirinkę, matysite tik jo atliktus veiksmus. Prekių 

pelningumo ataskaitoje naudinga pasirinkti rodyti pagal darbuotoją, jei įmonė turi priedų nuo 

pardavimų sistemą.  

7. Grupavimas – tai būdai, pagal kurį bus grupuojami duomenys pelningumo ataskaitoje: 

a. Prekės grupė 

b. Sandėlis 

c. Nuolaida (%) 

d. Grupės (suminis) 

8. Rūšiavimas – pagal ką bus rūšiuojami duomenys pelningumo ataskaitoje:  

a. Maržą (Pelno%) 

b. Pelną (Pelnas) 

c. Sumą (Pard.suma) 

d. Nuolaidų sumą (Nuol.suma) 

9. Detali – prekė, kuri pelningumo ataskaitoje bus rodoma detaliau, t.y. kodas, blanko numeris, 

jos judėjimas, data, t.y. kiekviena pozicija. 

10. Galiojanti kaina su PVM – prekės, kurių galiojančios kainos bus rodomos su PVM . 

11. Rodyti, kur galiojanti kaina<>Pard.kaina ... % - prekės, kurios turi tam tikrą pardavimo kainų 

skirtumą procentais. 

Ataskaitoje rodomų stulpelių reikšmės: 

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.  



DINETA.web naudotojo instrukcija 

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

4 
 

 Dažniausiai naudojami grupavimo būdai: 

a. Pagal sandėlį 

b. Pagal prekės grupes 

 

 Dažniausiai naudojami rūšiavimo būdai: 

a. Pagal prekę 

b. Pagal pelningumą 

 

I. Grupavimas: sandėlis, Rūšiavimas: prekė (3-6 pav.) 

 
3 pav. Rūšiavimas pagal prekę 

 

 
4 pav. Ataskaita 



DINETA.web naudotojo instrukcija 

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

5 
 

  
5 pav. Detalus rūšiavimas pagal prekę 

 

 
6 pav. Detali pelningumo ataskaita 
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II. Grupavimas: prekės grupės, Rūšiavimas: pelningumas (7-10 pav.) 

 

 
7 pav. Rūšiavimas pagal pelningumą 

 

 
8 pav. Ataskaita 
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9 pav. Detalus rūšiavimas pagal pelningumą 

 

 
10 pav. Detalus rūšiavimas pagal pelningumą 


