
Verslo apskaitos sistemos „Tėja“ ataskaitos 
 

Modulis Forma / 

kategorija 

Priėjimas Ataskaita 

Iš meniu Pirkimų dokumentai (pagal datą ir sandėlį)  
Pirkimų dokumentai (pagal datą ir koresp.)  
Pirkimų dokumentai (pagal datą, sandėlį ir koresp.) 
Pirkimų dokumentai detalūs (pagal datą, sandėlį ir koresp.) 
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras (eksportavimas į ABBYY 
eFormFiller) 
Avanso apyskaita 
Avanso apyskaita (visiems darbuotojams) 

Pirkimai 

Iš formos Sandėlio pajamų orderis (Lietuvai) 
Sandėlio pajamų orderis (mažmeninėmis pardavimo kainomis) 
Sandėlio pajamų orderis (su originaliais tiekėjų kodais) 
Sandėlio pajamų orderis (tik kiekiai) 
Sandėlio pajamų orderis (užsieniui) 

Iš meniu Pardavimų dokumentai (pagal datą ir sandėlį) 
Pardavimų dokumentai (pagal datą ir koresp.) 
Pardavimų dokumentai (pagal datą, sandėlį ir koresp.) 
Pardavimų dokumentai detalūs (pagal datą, sandėlį ir koresp.) 
Suteiktos paslaugos (per laikotarpį) 
Išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras (eksportavimas į ABBYY 
eFormFiller) 

Pardavimai 

Iš formos Krovinio važtaraštis 
Prekių nurašymo aktas 
PVM sąskaita faktūra (Lietuvai) 
PVM sąskaita faktūra (Lietuvai) (Pavyzdys) 
PVM sąskaita faktūra (tik su 18% PVM, su nuolaidomis) 
PVM sąskaita faktūra (Užsieniui) 
Sąskaita faktūra (Lietuvai, be nuolaidų, 4sk.) 
Sąskaita faktūra (Lietuvai, su nuolaidomis, 4sk.) 

Iš meniu Perkėlimų dokumentai (pagal datą ir sandėlį) Perkėlimai 
Iš formos Vidaus važtaraštis 
Iš meniu Grąžinimų dokumentai (pagal datą ir sandėlį) 

Grąžinimų dokumentai (pagal datą ir koresp.) 
Pirkimų ir 
pardavimų 
gražinimai Iš formos Debetinė sąskaita 

Debetinė sąskaita (su originaliais tiekėjo ir įmonės kodais) 
Debetinė sąskaita (su originaliais tiekėjo) 
Prekių grąžinimas 
Prekių grąžinimo sandėlio pajamų orderis 

Prekių 
judėjimas 

Iš formos Atsargų judėjimo sandėlyje žiniaraštis 
Prekių likučiai (kiekiai, pardavimų kaina, be viršelių) 
Prekių likučiai (tik kiekiai) 
Prekių likučiai (tik kiekiai, be viršelių) 
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Prekių 
suvestinės 

Iš meniu Parduotų prekių suvestinė pagal korespondencijas 
Prekių etiketės su kainom 
Prekių apyvarta pagal grupes 

Komerciniai 
pasiūlymai 

Iš formos Komercinis pasiūlymas (gulsčias) 
Komercinis pasiūlymas (stačias) 
Komercinis pasiūlymas (tik kainos) 

Poreikiai Iš formos Poreikio formavimas 
Poreikio formavimas (bendras) 
Poreikio formavimas (pilnomis eilutėmis) 
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Analizė Iš formos Vadybininkų ataskaita 
Filialų ataskaita 



 
Pajamos Iš formos Kasos pajamų orderis (su šablonu) 

Kasos pajamų orderis 
Išlaidos Iš formos Kasos išlaidų orderis 

Mokėjimo pavedimas 
Kitos 

operacijos 
Iš formos Valiutinis kasos pajamų orderis (su šablonu) 

Valiutinis kasos pajamų orderis 
Valiutinis kasos išlaidų orderis 

Pinigų 
judėjimas 

Iš formos Įsiskolinimai mums 
Įsiskolinimai mums išsamūs 

Tarpusavio 
skolų 

sudengimas 

Iš formos Tarpusavio skolų užskaitymo aktas 
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Banko ir kasos 
ataskaitos 

Iš meniu Kasos knyga 
Kasos knygos viršelis 
Kasos knyga (išsami) 
Valiutinė kasos knyga 
Valiutinė kasos pajamų orderis (su šablonu) 
Valiutinė kasos pajamų orderis 
Valiutinis kasos išlaidų orderis 
Valiutinis kasos pajamų orderis 
Banko (kasos) apyvartos žiniaraštis 

Bendras 
žurnalas 

Iš formos Apyvartos žiniaraštis 
Apyvartos žiniaraščio suvestinė 
Įmonės skolos (pagal sąskaitas) 
Įmonių skolos (pagal sąskaitas) 

Balansas Iš formos Balansas (pilna forma) 
Balansas (trumpa forma) 
Pelno (nuostolių) ataskaita (pilna forma) 
Pelno (nuostolių) ataskaita (trumpa forma) 
Balansas (pilna forma rusų k.) 
Balansas (trumpa forma rusų k.) 
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Ilgalaikis 
turtas 

Iš formos Ilgalaikio turto apskaitos kortelė 
Ilgalaikio materialiojo turto  įvedimo į eksploataciją aktas 

Iš meniu  Asmens kortelė Darbuotojų 
duomenys Iš formos Forma 1b-SD 

Forma 1a-SD 
Forma 2b-SD 
Forma 2a-SD 

Iš meniu Atostogų priskaitymai  
Nepanaudotų atostogų priskaitymai 

Atostogos 

Iš formos Forma 12-SD 
Forma 12a-SD 

Liga Iš formos ir 
meniu 

Ligų priskaitymai 

Laiko tabelis Iš formos ir 
meniu 

Laiko tabelis 

Žiniaraštis Iš formos ir 
meniu 

Užmokesčio žiniaraštis 
Forma nr. 4 

Sodra Iš meniu Forma 3-SD 
Forma 1b-SD 
Forma 2b-SD 
Forma 12a-SD  
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Darbo 
užmokestis 

Iš meniu Atskiri lapeliai darbuotojams 
Bendras lapelis darbuotojams 

Planuojama artimiausiu metu 

Darbuotojų 
duomenys 

Iš formos Asmens kortelė 
Privalomojo sveikatos patikrinimo medicinos pažyma 

Darbo 
sutartys 

Iš formos Darbo sutartis 

Įsakymai Iš formos Įsakymas 
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Personalo 
apskaitos 
ataskaitos 

Iš meniu Darbo laiko tvarkaraštis 
 Karo prievolininkų apskaitos duomenų pasikeitimo ataskaita 
(ketvirčiui)  
Pareigų ir kenksmingų faktorių sąrašas 


