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Ataskaita - pirkėjų skolos

Ataskaita - pirkėjų skolos
Ataskaitos ﬁltrai
Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pirkėjų skolos“, eikite: PARDAVIMAI→ ATASKAITOS → Pirkėjų skolos.
Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.
Galima pasirinkti norimus parametrus:
Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite
iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui;
Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir
pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios buvo išrašytos šio
pard. vadybininko;
Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite
iš sąrašo;
Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkėjo skola.
Paspaudus „ataskaita“, rodoma ataskaita, kokios sąskaitos dar yra neapmokėtos ir kiek dienų
liko/pradelsta apmokėti jas (-20 t.y. tiek vėluojama jau, 20 reiškiasi 20 dienų dar liko).
Padalinti 0x0 - šis laukas leidžia padalinti skolos sumą į periodus.
Pirmas skaičius reiškia, į kiek periodų suskirstyti sumą, antras - koks periodo ilgis. Pavyzdžiui, įrašius 2
x 7, Jums duos bendrą sumą išskaidytą į periodus:
suma, kuri pradelsta apmokėti daugiau nei 14 dienų.
suma, kuri pradelsta apmokėti 7 iki 14 dienų.
suma, kuri pradelsta apmokėti 1 iki 7 dienų.
suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7 dienas.
suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7-14 dienas.
suma, kuri turi būti apmokėta vėliau nei po 14 dienų.

Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę “su valiuta”) matome tokius
skaičius:
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Iš viso neapmokėta – bendra skola eurais 31.12.2018 dienai.
Bendra išankstinių apmokėjimų suma – kiek iš viso yra išankstinių tai dienai.
Bendras balansas – skirtumas tarp visos neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos.
Skiltyje “Su valiuta”:
Išankstinis apmokėjimas – kiek eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais.
Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais ir doleriais.
Bazinė valiuta – “Suma” konvertuota į eurus dokumento kursu.
31.12.2018 – “Suma” perskaičiuota į eurus 31.12.2018 dienos kursu (jei didžiojoje knygoje
atliktas valiutinių skolų perskaičiavimas, šią sumą reikia lyginti su DK 31.12.2018 dienai).
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Nuorodos:
Pirkėjai
Pardavimo sąskaitos
Periodinė pirkėjo ataskaita
Planuojami pinigų gavimai
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