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Atsargų ataskaitos
1 ) STANDARTINĖS BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS SAF-T TESTAVIMAS.
i.SAF-T vertinimo aplinkoje patikrintas SAF-T rinkmenos teikimas. Pratestuotas SAF-T rinkmenos antraštės,
pagrindinės duomenų bylos (klasifikatorių), didžiosios knygos įrašų ir pirminių dokumentų duomenų
formavimas. Pagrindinėje duomenų byloje suformuojami pirkėjų/debitorių, tiekėjų/kreditorių, mokesčių,
judėjimo tipų, prekių/paslaugų klasifikatoriai, atsargų ir ilgalaikio turto likučiai, didžioji knyga (pagal
mokesčių mokėtojo sąskaitų planą) ir didžioji knyga pagal VMI patvrtintą sąskaitų klasifikatorių. Didžiosios
knygos įrašuose suformuojama apskaitos registrai, ūkinės operacijos ir ūkinių operacijų eilutės. Pirminių
dokumentų duomenyse suformuojama pardavimų sąskaitos, pirkimų sąskaitos ir įmonės mokėjimai
kreditoriams.

Atlyginimai
1 ) Skaičiuojant Sodrą netikrinama, ar užtikrinamas minimalus valandinis įkainis dirbantiems pagal paslaugų
kvitus.
2 ) Pakoreguota minimalaus valandinio įkainio kontrolė skaičiuojant soc.draudimo mokestį, kai darbuotojas dirba
jo kortelėje nurodytą darbo dienų ir valandų skaičių (ne pagal kalendoriaus įrašą). Anksčiau buvo
kontroliuojama pagal darbuotojo kortelėje esančių laukų "atidirbtų dienų skaičius" ir "valandų skaičius"
reikšmes. Dabar kontroliuojama pagal einamojo mėnesio kalendoriaus informaciją.
3 ) PAPILDYTAS VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ SKAIČIAVIMAS. Pastovių išskaitymų žinynas vykdomųjų raštų kodų
(805, 806, 807, 812) atveju papildytas lauku "Išskaityti ne mažiau". Šiame lauke gali būti įrašyta suma,
nurodyta vykdomajame rašte. Jeigu šis laukas užpildytas, vykdomojo rašto skaičiavimui negalioja ribos "30%
iki MMA ir 50% virš MMA". Skaičiavimas šiuo atveju vykdomas taip: pirmiausia yra skaičiuojamas vieno
tipo išskaitymas pagal išskaitymo įraše nurodytus išskaitymo procentus. Jeigu to tipo įrašuose yra įvesta
"Išskaityti ne mažiau" , tai randama pagal vieną iškaitymo tipą (pvz., 805) bendra suma, kiek visiems raštams
neįvykdyta ši sąlyga. Jeigu sumos likučio dar užtenka sąlygos įvykdymui, tai papildomai išskaičiuojama
kiekvienam raštui reikalinga suma, jeigu sumos likučio trūksta, tai sumos likutis sunormuojamas ir visų raštų
trūkstamos sumos proporcingai sumažinamos. Pirmiausiai skaičiuojami vykdomieji raštai su 805 kodu, po to
su 806, 807 ir 812.
4 ) PRISKAITYMAI PAGAL TABELĮ. Iš tabelio įkeliamas "Budėjimas namuose". Priskaitymo kodą ir
atlyginimo koeficientą reikia įvesti Priskaitymų pagal tabelį žinyne.
5 ) Pakoreguotas Sodros skaičiavimas. Jei keičiama darbuotojo darbo sutartis iš terminuotos į neterminuotą (arba
atvirkščiai) ir darbuotojas dirbo naktines, šventines valandas ar viršvalandžius, tai naktinių, šventinių ir
viršvalandžių apmokėjimas skaičiuojamas pagal priskaitymus, įvertinant skirtingus sodros procentus.
6 ) Suprogramuota Sodros forma "PRANEŠIMAS APIE SAVARANKIŠKAI DIRBANTĮ ASMENĮ" (SAV).
7 ) Pakoreguotas mažųjų bendrijų narių bei individualiųjų įmonių savininkų sodros skaičiavimas: PSD ir VSD
įmokos skaičiuojamos iš įmonės lėšų.
8 ) Suprogramuota nauja ataskaita: Priskaitymų išskaitymų žiniaraštis (mėnesiui).

Balansas
1 ) Prie Buhalterinių pažymų suprogramuota galimybė prikabinti informacines bylas - klavišas "Nuorodos".
2 ) VSAFAS. Pakoreguota Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr.2) pagal LR finansų ministro
įsakymą "DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO" (2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-464)
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3 ) VSAFAS. Pakoreguota Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Forma Nr.4) pagal LR finansų ministro įsakymą
"DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO
VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2018
m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-464)
4 ) Peržiūra -> Balansas su tiekėjais/pirkėjais -> Avanso apyskaita. Apatinėje dalyje išvardinti gauto avanso
panaudojimą pateisinantys dokumentai. Jei tarp jų yra buhalterinės pažymos, tai rodomos visos pažymose
įvestos informacinės eilutės.
5 ) Peržiūra -> Balansas su tiekėjais/pirkėjais -> Avanso apyskaita. Spausdinant apyskaitą galima nurodyti

apyskaitos patikrinimo (buhalteris) ir apyskaitos tvirtinimo (vadovas) datas. Siūlomos apyskaitos
laikotarpio pabaigos datos.

Bankas
1 ) Servisas -> Banko išrašo importas. Importuojamo išrašo formoje prie mokėtojo pavadinimo lauko įdėtas naujas
klavišas "Kliento paieška pagal pavadinimą".

Filialinis ryšys
1 ) EDISOFT. Suprogramuotas palečių apskaitos mechanizmas.

Gamybos atsargos
1 ) Jeigu prie paslaugos nurodyta 99-ta nuolaidos grupė ir pirkimo (pardavimo) dokumente nurodyta "Ne PVM
objektas" ir 100-is PVM kodas, tai ši eilutė netraukiama į i.SAF.
2 ) Pirkimo dokumentuose papildytas įsigytų prekių, paslaugų PVM tipų sąrašas pagal LR vyriausybės nutarimą
"DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 13 D. NUTARIMO NR. 900 „DĖL
PRIEMONIŲ MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMUI UŽTIKRINTI“ PAKEITIMO" (2019 m. balandžio
24 d. Nr. 395).

Personalas
1 ) Asmens kortelės -> Papildoma informacija -> Komandiruočių įsakymai. Galima kopijuoti ne tik
komandiruočių įsakymus, bet ir komandiruočių įsakymų eilutes.
2 ) Darbo laiko apskaita. Suprogramuota galimybė, pagal įmonės grafiką formuojant darbo laiko apskaitos
žiniaraštį, įvertinti darbuotojo etato dydį. Formuojant konkretaus darbuotojo žiniaraštį, grafike nurodytas
įmonės darbo laikas dauginamas iš darbuotojo etato dydžio.

Savikaina
1 ) Suprogramuotas dviejų lygių pridėtinių išlaidų paskirstymas. Jis leidžia pagamintai produkcijai paskirstyti
tiesiogines ir netiesiogines pridėtines išlaidas. Tiesioginės išlaidos imamos iš tos buhalterinės sąskaitos, iš
kurios buvo užpajamuota produkcija. Netiesioginės išlaidos imamos iš bendrų visai produkcijai išlaidų
sąskaitų, kurios nurodytos savikainos skaičiavimo žinyne.
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