
PROGRAMOS „DB APSKAITA“ ATASKAITOS
KOKIAS ATASKAITAS ATSPAUSDINTI ?

Dirbdami programa „DB Apskaita“, naudojate daug specifinių ataskaitų, kurios Jums yra būtinos.
O kokias gi ataskaitas reikėtų atspausdinti ir įsegti į apskaitos bylas?
Rekomenduojame naudoti tokią ataskaitų ruošimo schemą:

1. Surašykite ataskaitinio laikotarpio rezultatus į Didžiąją Knygą.
Rezultatai > Didžiosios knygos periodai > funkcinis klavišas F7 Surašyti rezultatus.
Surašomi (perrašomi) rezultatiniai duomenys.

2. Atspausdinkite Didžiąją knygą. Rezultatai > Didžiosios knygos periodai > F5 Dokumentavimas.

Sukaupus ataskaitą atidaromas ataskaitų langas. Pasirinkite ataskaitą 1. Didžioji knyga.

1



F2 Peržiūra. Patikrinkite ir atspausdinkite šią ataskaitą.

3. Atidžiai peržiūrėkite atspausdintą   Didžiosios knygos   ataskaitą.   Matysite visų balansinių sąskaitų 
likučius periodo pradžiai, apyvartą ir likučius laikotarpio pabaigai. Reikia atspausdinti balansinių 
buhalterinių  sąskaitų,  kuriose  per  nustatytą  ataskaitinį  laikotarpį  buvo  registruojami  apskaitos 
duomenys,  detalius  ir/arba  suminius  žiniaraščius.  Sintetinėje  analizėje  sukaupus Jūsų pasirinktų 
balansinių sąskaitų duomenis, atspausdinami detalūs ir/arba suminiai žiniaraščiai.

4. Sintetinė analizė. Rezultatai > Sintetinė analizė.

Paspaudus mygtuką Įvykdyti, sukaupiate parinktą balansinę sąskaitą:
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Rekomenduojami sintetinės analizės sąskaitų kaupimo būdai:

Sintetinės analizės sąskaitos pagal atskaitingus\dienas
Kaupimo būdas sąskaitoms Nr.2411 (240)- pirkėjų, 4431 (450) - tiekėjų (taip pat bet kokiai kitai sąskaitai 
pasirinktinai sukaupti). Galima pasirinkti konkrečią organizaciją, arba kaupti bendrai.

 

Kasos knygos ataskaita sukaupiama, grupuojant pagal atskaitingus(nurodoma kasa), dienas: 

Taip  kaupiama  ataskaita  atskaitingiems  asmenims  -  avanso  apyskaitai.  Kiekvieno  atskaitingo  avansinė 
apyskaita  atspausdinama  atskiru  puslapiu.   Avansinę  apyskaitą  sąskaitos  Nr.  2435  (arba  256)  galima 
peržiūrėti ir atspausdinti, pasirinkus ataskaitą Avanso apyskaita ir spragtelėjus mygtuką F2 Ataskaita.

Sintetin s analiz s s skaitos pagal dienasė ė ą
Banko ( taip pat kasos ) apyskaita kaupiama, grupuojant pagal dienas (jei turite ne vieną kasą arba 
atsiskaitomąją sąskaitą, būtinai nurodykite tą atskaitingą): 
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Sintetin s analiz s s skaitos pagal subs skaitas/atskaitingusė ė ą ą
Pajamų - sąnaudų suvestinės, pirkėjų, tiekėjų ir kitos sąskaitos, kurias reikia analizuoti pagal 
subsąskaitas/atskaitingus kaupiamos analogiškai: 

Sintetin s analiz s s skaitos pagal m nesiusė ė ą ė
Kuomet reikia analizuoti duomenis pagal mėnesius, pravartu kaupti taip: Kuomet reikia analizuoti duomenis 
pagal mėnesius, pravartu kaupti taip: 

Sintetin s analiz s s skaitos pagal korespondentus, dienasė ė ą
Kaupimo būdas sąskaitoms Nr.241 - pirkėjų, 443 - tiekėjų, taip pat bet kokiai kitai sąskaitai pasirinktinai 
sukaupti. Galima pasirinkti konkretų korespondentą ( t.y. organizaciją, padalinį, asmenį ar objektą ), arba 
kaupti bendrai. Galima išsirinkti bet kokią su korespondencijomis susijusią sąskaitą. Tokiu kaupimo būdu 
galima gauti tokias ataskaitas, pvz. kiek tam tikras padalinys siejasi su kokia nors organizacija 

Sintetinėje analizėje, pagal poreikį, galima parinkti kitą grupavimo būdą. Galima pasirinkti ataskaitų filtrą, 
skirtą tik tam tikrų apskaitos duomenų sukaupimui. Galima nurodyti sąskaitos atskaitingus su jų grupėmis ir  
pogrupiais,  arba be pogrupių.  Prieš ataskaitos kaupimą pasirinkus atitinkamą ataskaitos formą, sukaupus 
ataskaitą ji atsidarys automatiškai.

4



Rekomenduojamos sintetinės analizės sąskaitų ataskaitos:

Didžiosios knygos sąskaita

Paspaudus mygtuką F2 Peržiūra,

Sąskaitoms, kuriose yra daug duomenų ir atskaitingų, pravartu atsispausdinti sumines ataskaitas.
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Apyvartos žiniaraštis

Sąskaitoms, kurių sukauptus duomenis reikia išsamiai analizuoti, pravartu atsispausdinti apyvartos 
žiniaraščių ataskaitas.

Paspaudus mygtuką F2 Peržiūra,

Galima pasirinkti ataskaitų grupavimą ir/arba filtravimą :

1- pogrupis, 2- grupė, 3- be grupių ir pogrupių, 4- filtras.
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5. Mažaverčio inventoriaus, Kuro, Ūkinės medžiagų, Prekių likučiams analizuoti kaupiamos 
analitinės ir sintetinės ataskaitos.
Analitinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Mat.vertybių > Apyvarta. 
Sintetinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Sintetinė analizė.
Šių ataskaitų sumos turi sutapti.

Materialinių vertybių apyvartos žiniaraštis

Rezultatai > Mat.vertybių > Apyvarta. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį, pasirinkite atskaitingą > 
Padaliniai (Personalas) ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Peržiūrėkite ir nuspręskite, kurios iš šių ataskaitų yra tinkamiausios spausdinimui. 

Vertybių inventorizavimo aprašas
Rezultatai > Mat.vertybių > Apyvarta. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį (viena diena), pasirinkite 
atskaitingą > Padaliniai (Personalas) ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Materialinių vertybių pajamų ataskaitos
Rezultatai > Mat.vertybių > Pajamos. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį, pasirinkite atskaitingą > 
Padaliniai (Personalas) ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Materialinių vertybių išlaidų ataskaitos
Rezultatai > Mat.vertybių > Išlaidos. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį, pasirinkite atskaitingą > 
Padaliniai (Personalas) ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Materialinių vertybių ir paslaugų pajamų, išlaidų ir apyvartos ataskaitų nustatymų dialogai Jums 
suteikia daug papildomų galimybių ataskaitų filtravimui ir grupavimui pagal įvairius požymius.
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6. Ilgalaikio turto likučiams analizuoti kaupiamos analitinės ir sintetinės ataskaitos.
Analitinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Ilgalaikio turto > Apyvarta. 
Sintetinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Sintetinė analizė.
Šių ataskaitų sumos turi sutapti.

Ilgalaikio turto pradinių verčių, amortizacinių atskaitymų, likutinių verčių ataskaitos

Rezultatai > Ilgalaikio turto > Apyvarta. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį, pasirinkite atskaitingą ir 
grupavimo požymius ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Ilgalaikio turto inventorizavimo aprašas

Rezultatai > Ilgalaikio turto > Apyvarta. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį (viena diena), pasirinkite 
atskaitingą ir grupavimo požymius ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.

Ilgalaikio turto apskaitos ataskaitų grupavimas ir filtravimas suteikia galimybą kaupti įvairias 
ataskaitas    pagal įvairius požymius  .  

7. Atlyginimų priskaitymo bei atskaitymo sumoms analizuoti kaupiamos analitinės ir sintetinės 
ataskaitos. Detalios ataskaitos pagal Priskaitymo/Atskaitymo tipus:
Analitinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Atlyginimų > Šifruotės. 
Sintetinės ataskaitos kaupiamos Rezultatai > Sintetinė analizė.
Ataskaitinių metų laikotarpio šių ataskaitų sumos turi sutapti.

Atlyginimų šifruotės
Rezultatai > Atlyginimų > Šifruotės. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį ir spragtelėkite mygtuką 
Įvykdyti.

Asmens sąskaitos
Rezultatai > Atlyginimų > Asmens sąskaitos. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį ir spragtelėkite 
mygtuką Įvykdyti.

Atsiskaitymo lapeliai 
Rezultatai > Atlyginimų > Atsiskaitymų lapeliai. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį ir spragtelėkite 
mygtuką Įvykdyti.
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8. Konkretūs atsiskaitymai
Rezultatai > Konkretūs atsiskaitymai. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį ir spragtelėkite - Įvykdyti.

Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitose pateikiama informacija, kokiais pirminiais dokumentais yra 
susieti skolų dokumentai. Matome, kiek vėluojama atsiskaityti, kokia priskaityta delspinigių arba 
palūkanų suma. Likutiniai Debeto ir Kredito sumų likučiai.

9. Valiutos ataskaitos
Rezultatai > Valiuta. Nustatykite ataskaitinį laikotarpį, pasirinkite valiutą, spragtelėkite - Įvykdyti.

10. Esant poreikiui, galima atspausdinti visus nustatyto ataskaitinio laikotarpio įvestus dvejybinius 
įrašus. Rezultatai > Bendrasis žurnalas > F5 Dokumentavimas.

9



DIDŽIOSIOS KNYGOS ATASKAITOS

Rezultatai > Didžiosios knygos periodai >

Prieš kaupiant šią ataskaitą būtina Didžiosios knygos perioduose surašyti rezultatus į Didžiąją knygą.
F7 - Surašyti rezultatus. 

Pajamų - sąnaudų suvestinė

Ilgalaikis turtas

Sukaupiamos nustatyto laikotarpio  viso ilgalaikio turto sumas pagal subsąskaitas. Ilgalaikio turto ir jo 
nusidėvėjimo bei amortizacijos sumos.

10



Mokėtini mokesčiai

Aktuali sintetinių sąskaitų suvestinė ataskaita – Mokėtini mokesčiai, skirta sukaupti visų nustatyto 
laikotarpio mokėtinų atlyginimų, mokesčių, socialinio bei sveikatos draudimo, skolų sumas vienu kaupimu. 

PERIODINĖS ATASKAITOS

Rezultatai > Periodinės ataskaitos
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Svarbu! Prieš kaupiant periodines ataskaitas, būtina surašyti rezultatus į Didžiąją Knygą.

Balansas (VAS 2-asis standartas)

Periodinių ataskaitų - Balanso pagal VAS sąskaitų planą ( VAS redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 4 d.) 
kaupimo taisyklės:

11 = Sąsk.Nr.111 +Sąsk.Nr.112 +Sąsk.Nr.113 +Sąsk.Nr.114 +Sąsk.Nr.115
12 =Sąsk.Nr.120 +Sąsk.Nr.121 +Sąsk.Nr.122 +Sąsk.Nr.123 +Sąsk.Nr.124 +Sąsk.Nr.125 +Sąsk.Nr.126 
+Sąsk.Nr.127
16 = Sąsk.Nr.160 +Sąsk.Nr.161 +Sąsk.Nr.162 +Sąsk.Nr.163 +Sąsk.Nr.164
AB = IT +TT
C = Sąsk.Nr.30 +Sąsk.Nr.32 +Sąsk.Nr.33 +Sąsk.Nr.34
CDE = C +D +E
E = EI +EII
EI = Sąsk.Nr.401 +Sąsk.Nr.402 +Sąsk.Nr.403 +Sąsk.Nr.404 +Sąsk.Nr.405 +Sąsk.Nr.406
EII = Sąsk.Nr.441 +Sąsk.Nr.442 +Sąsk.Nr.443 +Sąsk.Nr.444 +Sąsk.Nr.445 +Sąsk.Nr.446 +Sąsk.Nr.447 
+Sąsk.Nr.448
IT = 11 +12 +16 +17 +19
Sąsk.Nr.127 = Sąsk.Nr.1270 +Sąsk.Nr.1271
Sąsk.Nr.20 = Sąsk.Nr.201 +Sąsk.Nr.202 +Sąsk.Nr.203
Sąsk.Nr.201 = Sąsk.Nr.2011 +Sąsk.Nr.2012 +Sąsk.Nr.2013 +Sąsk.Nr.2014 +Sąsk.Nr.2015 +Sąsk.Nr.2016
Sąsk.Nr.24 = Sąsk.Nr.241 +Sąsk.Nr.242 +Sąsk.Nr.243
Sąsk.Nr.26 = Sąsk.Nr.261 +Sąsk.Nr.262 +Sąsk.Nr.263
Sąsk.Nr.30 = Sąsk.Nr.301 +Sąsk.Nr.302 +Sąsk.Nr.303 +Sąsk.Nr.304
Sąsk.Nr.33 = Sąsk.Nr.331 +Sąsk.Nr.332 +Sąsk.Nr.333
Sąsk.Nr.34 = Sąsk.Nr.341 +Sąsk.Nr.342
Sąsk.Nr.401 = Sąsk.Nr.4011 +Sąsk.Nr.4012 +Sąsk.Nr.4013
Sąsk.Nr.404 = Sąsk.Nr.4041 +Sąsk.Nr.4042 +Sąsk.Nr.4043
Sąsk.Nr.442 = Sąsk.Nr.4421 +Sąsk.Nr.4422
TT = Sąsk.Nr.20 +Sąsk.Nr.24 +Sąsk.Nr.26 +Sąsk.Nr.27

Pelno (nuostoli ) ataskaita (VAS 3-sis standartas)ų

Periodinių ataskaitų - Pelno (nuostolių) ataskaitos pagal VAS sąskaitų planą ( VAS redakcija, galiojanti nuo 
2008 m. sausio 4 d.) kaupimo taisyklės:

34 = Sąsk.Nr.390 -Sąsk.Nr.65
390 = Sąsk.Nr.391 +Sąsk.Nr.54 -Sąsk.Nr.64
391 = Sąsk.Nr.5_61 +Sąsk.Nr.52 -Sąsk.Nr.62 +Sąsk.Nr.53 -Sąsk.Nr.63
5_6 = Sąsk.Nr.50 -Sąsk.Nr.60
5_61 = 5_6 -61
52_62 = Sąsk.Nr.52 -Sąsk.Nr.62
53_63 = Sąsk.Nr.53 -Sąsk.Nr.63
61 = Sąsk.Nr.61X +Sąsk.Nr.610
61X = Sąsk.Nr.611 +Sąsk.Nr.612 +Sąsk.Nr.613 +Sąsk.Nr.614 +Sąsk.Nr.615
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PVM deklaracija

Rezultatai > Periodinės ataskaitos > PVM deklaracija > F5 Dokumentavimas

Ataskaita galima automatiškai eksportuoti į VMI programą ABBYY FormFillerLight

SĄRAŠŲ ATASKAITOS

Sąskaitų sąrašas: Sąrašai  > Bendrai naudojami > Sąskaitų sąrašas > F5 Dokumentavimas
Organizacijų sąrašas: Sąrašai  > Bendrai naudojami > Organizacijų sąrašas >  F5 Dokumentavimas
Personalo sąrašas: Sąrašai  > Bendrai naudojami > Personalo sąrašas >  F5 Dokumentavimas
Objektų sąrašas:  Sąrašai  > Bendrai naudojami > Objektų sąrašas  >  F5 Dokumentavimas
Klasifikatorius:  Sąrašai  > Mat.vertybių > Klasifikatorius  >  F5 Dokumentavimas
Priskaitymų/atskaitymų tipų sąrašas:
Sąrašai > Atlyginimų > Dokumentų tipai ir sąlygos >  F5 Dokumentavimas
Tabelių žymėjimai:  Sąrašai  > Kadrų apskaitos > Tabelių žymėjimai >  F5 Dokumentavimas
Ilgalaikio turto sąrašas:  Sąrašai  > Ilgalaikio turto > Ilgalaikio turto sąrašas > F5 Dokumentavimas
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PIRMINIŲ DOKUMENTŲ ATASKAITOS

Vertybių(prekių)  pajamų dokumentai

Dokumentai > Mat.vertybių > Padaliniai (Personalas) > Pajamos. Įvedame dokumentą, sudėtį ir 
dvejybinius įrašus. Dokumentų lange spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.
Pajamavimo orderis.

Vertybių(prekių) išlaidų dokumentai

Dokumentai > Mat.vertybių > Padaliniai (Personalas) > Išlaidos. Įvedame dokumentą, sudėtį ir 
dvejybinius įrašus. Dokumentų lange spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas:
Vidaus važtaraštis, PVM sąskaita faktūra, Sąskaita faktūra, Nurašymo aktas.

Ilgalaikis turtas: Įvedimo į eksploataciją aktas, Perdavimo aktas, Nurašymo aktas
Dokumentai > Ilgalaikio turto > Apyvarta. Įvedame dokumentą, sudėtį ir dvejybinius įrašus. 
Dokumentų lange spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.

Kasos išlaidų orderis

Dokumentai > Pinigai > Kasos > Kasa litais > Išlaidos > Įvykdyti.  Įvedame dokumentą ir 
dvejybinius įrašus. Dokumentų lange spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.

Kasos pajamų orderis

Dokumentai > Pinigai > Kasos >  Kasa litais > Pajamos > Įvykdyti. Įvedame dokumentą ir 
dvejybinius įrašus. Dokumentų lange spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.

Buhalterinė pažyma

Dokumentai > Kiti dokumentai.  Įvedame dokumentą ir dvejybinius įrašus. Dokumentų lange 
spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas.

 

________________________________ 

Ataskaitų  aprašymą parengė:

UAB “Eurolitas”,  vyr.konsultantas Rytis Egidijus Jakūnas

Firma “Alfitas”, diegėjas Genadijus Jonauskas 

Kaunas, Vilnius, 2013 m. kovo 12 d.
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