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Dokumento versijos  
 

Data Versija Pakeitimų santrumpa Autorius 

2020-12-16 1.0 Pradinė dokumento versija, parengta 
remiantis technine specifikacija ir sudaryta 

sutartimi. 

 

 
UAB “S2P” 

 

 
 

Sutrumpinimų sąrašas 
 

 

Sutrumpinimas Paaiškinimas 

LR Lietuvos Respublika 

VDI Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

LR VK Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 

FNTT Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 

TS Techninė specifikacija, kuri yra viešojo pirkimo konkurso sąlygų 2 
priedas 

TDS Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla 

Modernizavimo projektas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo 

paslaugos 

Užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) 
 

Sąvokos 
 

Business Intelligence informacinės technologijos (aktualios informacijos rengimo ir teikimo 

informacinės technologijos, toliau – BI technologijos) – informacinės technologijos, kurių 

paskirtis yra reikalingų duomenų surinkimas iš daugelio šaltinių, aktualios ir kokybiškos 

informacijos parengimas pagal surinktus duomenis ir operatyvus jos teikimas paprastai dideliam 

naudotojų skaičiui. 
 

Duomenų modelis (vitrina) – standartinis informacijos teikimo būdas jos naudotojams BI 

technologijose. Šio būdo esmė yra tai, kad dirbantis su TDS darbuotojas savo kompiuterio 

ekrane mato suskirstytus į klases objektus – jam leidžiamų naudotis duomenų pavadinimus ir 

keliamas duomenims sąlygas, pasirinkdamas tuos objektus suformuoja informacijos užklausą, 

paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba 

apskaičiavus reikalingą informaciją, ją gauna. Po to, naudodamasis TDS programinės įrangos 

galimybėmis, jis gali gautą informaciją analizuoti, rengti ataskaitas, jas formatuoti, išsaugoti ir 

platinti. 
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1. Dokumento paskirtis 

Šis dokumentas paruoštas įgyvendinant sutartį Nr. 6F-39, pasirašytą 2019 rugsėjo 10 d.(įsigaliojo 

rugsėjo 17 d.) tarp IVPK ir UAB “S2P”. Šiuo dokumentu pateikiama modernizavimo projekto 

analitinių gebėjimų mokymų ataskaitų naudotojo instrukcija (REZ-12). Šis dokumentas yra 

skirtas apmokyti TDS naudotojus. 

2. Naudotojo vadovas 
Po analitinių gebėjimų mokymų, dalyvių pageidavimu buvo suformuotos įmonių efektyvumo 

analizės ataskaitos. 

2.1. Įmonės efektyumo analizės ataskaitų vieta įrankyje 

 

Prisijungus prie Cognos sistemos paspausti mygtuką „Team content“ kairėje puslapio pusėje 

 

 
 

pasirinkti aplanką „Ataskaitos“ 
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pasirinkti aplanką „Tipinės ataskaitos“ 

 

 
 

pasirinkti aplanką „Analitinių gebėjimų mokymų ataskaitos (įmonių efektyvumo analizė)“ 

 

 
 

Atlikus aukščiau išvardintus žingnsius pasieksite aplanką, kuriame yra visos įmonių efektyvumo 

analizės ataskaitos. 
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2.2. Ataskaitos „EV Pinigų konvertavimo ciklo analizė“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „EV Pinigų konvertavimo ciklo analizė“ ataskaitą visų pirma matysite langą, kuriame 

turėsite pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje „EV Pinigų 

konvertavimo ciklo analizė“ pradiniame lange yra ataskaitinių metų filtras, kuriuo reguliuojama 

už kuriuos metus bus formuojama ataskaita ir ekonominės veiklos filtras, kuriame galima 

pasirinkti reikiamas ekonomines veiklas. 
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Iš filtro „Ataskaitiniai metai“ sąrašo galite pasirinkti tik vienus metus. Norint tai padaryti reikia 

kairiuoju pelės klavišu paspausti ant sąrašo, bei jam išsiskleidus, paspausti ant norimos vertės. 

Filtre „Ekonominė veikla“ galitė pasirinkti vieną arba daugiau ekonominių veiklų. Norint tai 

padaryti reikia ekonominių veiklų sąrašė sužymėti visas reikiamas ekonomines veiklas. 

 

Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 

 

2.3. Ataskaitos „EV Pinigų konvertavimo ciklo analizė“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 

 

 

 

Ataskaitoje „EV Pinigų konvertavimo ciklo analizė“ yra dar du skirtukai – „Apskaičiuoti 

rodikliai“ ir „Pirminiai rodikliai“ 
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Tarp jų naviguoti galima paspaudus ant skirtuko pavadinimo kairiuoju pelės klavišu. 

 

 

2.4. Veiksmai su ataskaita „EV Pinigų konvertavimo ciklo analizė“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti rikiavimą, filtravimą bei kitus nesudėtingus veiksmus. 

Tai galima atlikti kairiuoju pelės klavišu paspaudus ant norimo lauko. Viršuje kairėje atsiranda 

meniu su įvairiomis parinktimis: 

 

 
 

Norint atfiltruoti tam tikras vertes reikia paspausti ant piltuvėlio simbolio, bei iš sąrašo pasirinkti 

aktualią filtravimo parinktį. 
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Su kitomis funkcijomis (pvz. rikiavimu) viskas vyksta analogiškai: reikia paspausti ant pasirinkto 

lauko, viršutiniame meniu pasirinkti norimą parinktį bei iš sąrašo išsirinkti, kas bus atliekama 

(pvz. galima rikiuoti mažėjančiai). 

2.5. Ataskaitos „Įmonių pinigų konvertavimo ciklo analizė“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „Įmonių pinigų konvertavimo ciklo analizė“ ataskaitą visų pirma matysite langą, 

kuriame turėsite pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje „Įmonių 

pinigų konvertavimo ciklo analizė“ pradiniame lange yra ataskaitinių metų filtras, kuriuo 

reguliuojama už kuriuos metus bus formuojama ataskaita ir įmonės kodo filtras, kuriame galima 

įvesti reikiamų įmonių įmonės kodus. 

 
Iš filtro „Ataskaitiniai metai“ sąrašo galite pasirinkti tik vienus metus. Norint tai padaryti reikia 

kairiuoju pelės klavišu paspausti ant sąrašo, bei jam išsiskleidus, paspausti ant norimos vertės. 

 



Modernizavimo projektas „ Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo paslaugos“ 
10 lapas iš 23 

REZ -12. Analitinių gebėjimų mokymų (įmonės efektyvumo analizės) ataskaitų naudotojo instrukcija 

Modernizavimo projekto Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
 

 

Norint įvesti įmonės kodą, pagal kurį ataskaita bus filtruojama, reikia jį įvesti į kairiau esantį 

lauką: 

 
Įvedus paspausti ant rodyklės esančios viduryje viršuje: 

 
Tuomet įvesta reikšmė patenka į sąrašą: 

 
Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 
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2.6. Ataskaitos „Įmonių pinigų konvertavimo ciklo analizė“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 

 

 
Ataskaitoje „Įmonių pinigų konvertavimo ciklo analizė“ yra dar du skirtukai – „Apskaičiuoti 

rodikliai“ ir „Pirminiai rodikliai“. 

 

 



Modernizavimo projektas „ Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo paslaugos“ 
12 lapas iš 23 

REZ -12. Analitinių gebėjimų mokymų (įmonės efektyvumo analizės) ataskaitų naudotojo instrukcija 

Modernizavimo projekto Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
 

 

 

Tarp jų naviguoti galima paspaudus ant skirtuko pavadinimo kairiuoju pelės klavišu. 

 

 

2.7. Veiksmai su ataskaita „Įmonių pinigų konvertavimo ciklo analizė“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti rikiavimą, filtravimą bei kitus nesudėtingus veiksmus 

(taip, kaip nurodyta skyriuje 2.4.). 

 

2.8. Ataskaitos „Pinigų konvertavimo ciklas - grafikai“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „Pinigų konvertavimo ciklas - grafikai“ ataskaitą visų pirma matysite langą, kuriame 

turėsite pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje „Pinigų 

konvertavimo ciklas - grafikai“ pradiniame lange yra įmonės kodo filtras, kuriame galima įvesti 

reikiamų įmonių įmonės kodus. 
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Norint įvesti įmonės kodą, pagal kurį ataskaita bus filtruojama, reikia jį įvesti į kairiau esantį 

lauką: 

 
Įvedus paspausti ant rodyklės esančios viduryje viršuje: 

 
Tuomet įvesta reikšmė patenka į sąrašą: 
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Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 

 

2.9. Ataskaitos „Pinigų konvertavimo ciklas - grafikai“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 
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Paspaudus ant skirtuko „Grafikai“, atsidaro ataskaitos langas su pasirinktų įmonių grafikais. 

 

 
 

2.10. Veiksmai su ataskaita „Pinigų konvertavimo ciklas - grafikai“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti grafikų filtravimą. Tai galima atlikti kairiuoju pelės 

klavišu paspaudus ant norimo grafiko. Viršuje kairėje atsiranda meniu su įvairiomis parinktimis: 

 
Paspaudus ant piltuvėlio simbolio atsidaro langas su filtrais. Praskleidus filtrą „JA pavadinimas“ 

galima sužymėti reikiamas įmonės. Praskleidus filtrą „Ataskaitiniai metai“ galima sužymėti 
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reikalingus metus. Paspaudus ant filtro „Vidutinės atsargos“ galima įrašyti vidutinių atsargų 

rėžius, pagal kuriuos duomenys bus išfiltruoti. 

 

2.11. Ataskaitos „Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ ataskaitą visų pirma matysite langą, 

kuriame turėsite pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje 

„Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ pradiniame lange yra ataskaitinių metų filtras, kuriuo 

reguliuojama už kuriuos metus bus formuojama ataskaita. Iš sąrašo galite pasirinkti tik vienus 

metus. Norint tai padaryti reikia kairiuoju pelės klavišu paspausti ant sąrašo, bei jam išsiskleidus, 

paspausti ant norimos vertės. 

 
Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 
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2.12. Ataskaitos „Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 

 

 
Paspaudus ant skirtuko „Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ , atsidaro ataskaitos langas su 

duomenų lentelė. 

 

 
 

Naudojant mygtukus naršyklės lango apačioje galitė naviguoti per ataskaitos lapus. 
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Paspaudė mygtuką „Top“ būsite nukreipti į ataskaitos pradžią. Paspaudė myktuką „Page up“ 

busite nukreipti į ankstesnį ataskaitos lapą. Paspaudė mygtuką „Page down“ busite nukreipti į 

sekanti ataskaitos lapą. Paspaudė mygtuką „Bottom“ būsite nukreipti į paskutinį ataskaitos lapą. 

2.13. Veiksmai su ataskaita „Gamybinių įmonių atsargų apyvartumas“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti rikiavimą, filtravimą bei kitus nesudėtingus veiksmus 

(taip, kaip nurodyta skyriuje 2.4.). 

 

2.14. Ataskaitos „Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ ataskaitą visų pirma matysite langą, 

kuriame turėsite pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje 

„Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ pradiniame lange yra ataskaitinių metų filtras, kuriuo 

reguliuojama už kuriuos metus bus formuojama ataskaita. Iš sąrašo galite pasirinkti tik vienus 

metus. Norint tai padaryti reikia kairiuoju pelės klavišu paspausti ant sąrašo, bei jam išsiskleidus, 

paspausti ant norimos vertės. 

 
Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 

 
 

2.15. Ataskaitos „Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 
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Paspaudus ant skirtuko „Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ , atsidaro ataskaitos langas su 

duomenų lentelė. 

 

 
 

Naudojant mygtukus naršyklės lango apačioje galitė naviguoti per ataskaitos lapus. 

 

 
 

Paspaudė mygtuką „Top“ būsite nukreipti į ataskaitos pradžią. Paspaudė myktuką „Page up“ 

busite nukreipti į ankstesnį ataskaitos lapą. Paspaudė mygtuką „Page down“ busite nukreipti į 

sekanti ataskaitos lapą. Paspaudė mygtuką „Bottom“ būsite nukreipti į paskutinį ataskaitos lapą. 
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2.16. Veiksmai su ataskaita „Prekybinių įmonių atsargų apyvartumas“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti rikiavimą, filtravimą bei kitus nesudėtingus veiksmus 

(taip, kaip nurodyta skyriuje 2.4.). 

 

2.17. Ataskaitos „Pelnas prieš ir po apmok.“ pradinis langas 

 

Ataskaitą atidaryti galima paspaudus kairįjį pelės klavišą ant jos pavadinimo. 

 

 
 

Atsidarius „Pelnas prieš ir po apmok.“ ataskaitą visų pirma matysite langą, kuriame turėsite 

pasirinkti vertes, pagal kurias ataskaita bus formuojama. Ataskaitoje „Pelnas prieš ir po apmok“ 

yra ataskaitinio laikotarpio filtras, kuriame vienu metu galima pasirinkti daugiau nei vienus 

metus ir įmonės kodo filtras, kuriame galima įvesti reikiamų įmonių įmonės kodus.  

 
Norit pasirinkti ataskaitinius metus reikia kairiuoju pelės klavišu paspsausti ant šalia norimos 

vertės esančio kvadrato. 
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Norint įvesti įmonės kodą, pagal kurį ataskaita bus filtruojama, reikia jį įvesti į kairiau esantį 

lauką: 

 
Įvedus paspausti ant rodyklės esančios viduryje viršuje: 

 
Tuomet įvesta reikšmė patenka į sąrašą: 

 
 

 

Pasirinkus norimas filtrų reikšmes, puslapio apačioje reikia spausti mygtuką „Į ataskaitą“: 
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2.18. Ataskaitos „Pelnas prieš ir po apmok.“ turinys 

 

Kai ataskaita užsikrauna atsidaro langas „Apie dokumentą“, kuriame pateikiama pagrindinė 

informacija apie ataskaitą. 

 

 
Paspaudus ant skirtuko „Pelnas prieš ir po apmok.“, atsidaro ataskaitos langas su duomenų 

lentelė. 

 

 

2.19. Veiksmai su ataskaita „Pelnas prieš ir po apmok.“ 

 

Suformuotoje ataskaitoje galima atlikti rikiavimą, filtravimą bei kitus nesudėtingus veiksmus 

(taip, kaip nurodyta skyriuje 2.4.). 

2.20. Ataskaitų išeksportavimas pasirinktu formatu 

 

Norint bet kuria iš ankščiau paminėtų ataskaitų išeksportuoti CSV, PDF ar kitu formatu bei ją 

išsaugoti kompiuteryje reikia paspausti ant puslapio viršuje kairėje, šalia run mygtuko esančios 

varnelės: 
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Tada iš sąrašo pasirinkti norimą formatą: 

 
 

Pasirinkus bet kurį kitą nei HTML formatą, ataskaita pasirinktu formatu bus parsiųsta į jūsų 

kompiuterį arba atidaryta naršykės lange. 

 

 
 


