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Atsargų ataskaitos
1 ) STANDARTINĖS BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOS SAF-T TESTAVIMAS.
Papildytas SAF-T rinkmenos formavimas. Pirminių dokumentų duomenyse suformuojami gauti mokėjimai iš
debitorių, ilgalaikio turto dokumentai ir atsargų judėjimo dokumentai.

Atlyginimai
1 ) Mažųjų bendrijų nariai ir Individualių įmonių savininkai. Suprogramuota galimybė mokesčius skaičiuoti ne tik
nuo pusės priskaitytos sumos, bet ir nuo visos sumos. Tam reikia darbuotojo kortelėje nustatyti požymį:
Atlyginimų žinynai -> Darbuotojai -> Papildoma 2 -> Sodrą skaičiuoti nuo visos sumos. Pakoreguotas
Priskaitymų - išskaitymų žiniaraštis ir Pranešimas apie savarankiškai dirbančius (SAV).
2 ) Dokumentai -> Etatiniai atlyginimai. Pakoreguotas darbo laiko ir atlyginimo skaičiavimas darbuotojams,
dirbantiems pagal sutrumpintą darbo laiko normą, kuriems atlyginimas skaičiuojamas pagal valandas. Pagal
DARBO KODEKSO 112-TO STRAIPSNIO 5-TĄ DALĮ.
3 ) Pakoreguotas darbo užmokesčio lapelių spausdinimas: nurodomas lapelio mėnuo ir atskirtos pajamų mokesčio
sumos pagal tarifus.
4 ) Pakoreguotas sodros skaičiavimas, kai metų eigoje darbuotojo pajamos iš darbo santykių viršija 120 vidutinių
darbo užmokesčiu. Pereinamaji menesi skaičiuojamas įprastas sodros tarifas, o nuo sekančio menesio
skaičiuojamas tik sveikatos draudimas (6.98%). Atitinkamai pakoreguota ir SAM forma.

Balansas
1 ) Suprogramuotos naujos pelno nesiekiančių juridinių asmenų FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ir
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA pagal LR FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMĄ "DĖL FINANSŲ
MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-372 „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ
ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO IR POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIŲ
NEATLYGINTINAI GAUTO TURTO IR PASLAUGŲ ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO" (2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 1K-443).
2 ) Detalus atsiskaitymų žiniaraštis. Žiniaraščio filtre įdėtas grupinis debitorių-kreditorių pasirinkimas [...] .

Gamybos atsargos
1 ) Suprogramuota galimybė pirkimo dokumente muitą įvesti ir ant paslaugos eilutės. Naudojama, kai pajamuojamos
vertybės tiesiai nurašomos į išlaidų sąskaitas. Debeto sąskaita ir išlaidų straipsnis imamas iš tos eilutės, kuriai
priskirtas muitas.
2 ) Ataskaitos -> Vidinis judėjimas. Ataskaitos filtras papildytas galimybe pasirinkti materialiai atsakingų (gavėjų ir
siuntėjų) grupę ir grupavimą pagal pasirinktą kriterijų.
3 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ, SUVEDUS PARDAVIMO DOKUMENTĄ, PERSKAIČIUOTI PVM
SUMĄ TAIP, KAD PVM SUMA BŪTŲ PASKAIČIUOTA NUO BENDROS DOKUMENTO PREKIŲ
(PASLAUGŲ) SUMOS, O NE NUO ATSKIRŲ EILUČIŲ SUMOS. Jeigu bendra dokumento PVM suma,
padauginta iš PVM tarifo, nesutampa su dokumente paskaičiuota PVM suma, apie tai informuojama bendrą
PVM sumą parodant oranžine spalva. Tokiu atveju atsiranda oranžinis klavišas "K", skirtas PVM sumos
perskaičiavimui. PVM suma kalibruojama dokumento eilutėje su didžiausia PVM suma. Dar kartą paspaudus
klavišą "K", galima atstatyti kalibravimo rezultatą. PVM suma neperskaičiuojama, jeigu dokumento vedimo metu
bent vienoje eilutėje buvo nurodytas PVM tame skaičiuje.
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4 ) Į ataskaitas "Padalinių veiklos žiniaraštis pasirinktam laikotarpiui", "Objektų veiklos žiniaraštis pasirinktam
laikotarpiui" filtre įdėtas papildomas laukas "Buhalterinė sąskaita". Šiame lauke įvedus ir ne išlaidų, o,
pavyzdžiui, nebaigtos statybos sąskaitą, surenkama informacija pagal padalinius arba pagal objektus. Patogu
dirbant su nebaigta statyba. Keleto statomų objektų išlaidos gali būti kaupiamos vienoje buhalterinėje sąskaitoje.
Pakeista ir lauko "Nuo iki" nurodymo galimybė. Dabar galima nurodyti ilgesnį nei vieni metai laikotarpį. Tokiu
atveju siūlomas vienas ataskaitinis laikotarpis, kurį vartotojas gali padalinti į maksimaliai 12 laikotarpių.

Ilgalaikis turtas
1 ) Pakoreguota forma FR0457 (Fizinio asmens pranešimas apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai
individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai) pagal VMI PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKO ĮSAKYMĄ "DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 372
„DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ
VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS
PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ
ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2019 m. gegužės 22 d. Nr. VA-43).

Kasa
1 ) Suprogramuota galimybė kasos išlaidų orderiuose ir suvestiniuose kasos išlaidų orderiuose naudoti serijas.
Anksčiau buvo galimybė įvesti tik numerį.

Kita
1 ) Suprogramuota galimybė materialinių vertybių, ilgalaikio turto ir gyvulių pirkimo dokumentuose įvesti tikrąją
dokumento datą, naudojamą i.SAF deklaravimui. Naudotina tada, kai dokumentas į apskaitą įvedamas vėlesnį
mėnesį, negu buvo išrašytas. Tikroji dokumento data įvedama pažymėjus dokumentą, paspaudus "Operacijos" ir
"Tikrosios dokumento datos koregavimas".

Personalas
1 ) Į Atostogų suteikimo lapelį (nauja forma) įdėta įsakymo serija.
2 ) Spausdinant sutarties pasikeitimą, leidžiama pasirinkti pasirašantį įmonės vadovą. Anksčiau buvo spausdinamas
įmonės vadovas iš darbo sutarties.
3 ) ATOSTOGOS PRIKLAUSO. Suprogramuota galimybė darbuotojui nurodyti papildomas atostogų dienas, kurios
pagal susitarimą su darbuotoju gali buti suteiktos už darbą poilsio dienomis. Jos prisumuojamos prie tiems
metams priklausančių atostogų dienų, kuriuose jos įvestos, ir apskaitoje traktuojamos kaip kasmetinės atostogos.
Turi būti įvestos į lentelę darbuotojo kortelėje meniu punkte "Atost. pr."
4 ) Į žinyną "Šventinės dienos" nuo 2020 metų įtrauktos Vėlinės pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO
KODEKSO 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMĄ (2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. XIII-2415).
5 ) Darbo laiko apskaita -> Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Praplėstas klavišo "Koreguoti grupę" funkcionalumas.
Įdėti du nauji požymiai "Pridėti naują rodiklį" ir "Tik darbo dienomis", kurie leidžia sukurti naujus žymėjimus,
neišmetant senų.
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