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Atsargų ataskaitos
1 ) ANTRINĖS PAKUOTĖS APSKAITA.

Pirkimų analizė -> Pirkimo dokumentų žiniaraštis -> Pirkimo dokumentų žiniaraštis I. Lauke „Tik pakuotė“
padėjus varnelę, galima gauti detalią informaciją, kuriuose pirkimo dokumentuose kokia antrinė pakuotė
buvo įvesta.
Pardavimų analizė -> Pardavimo dokumentų žiniaraštis -> Pardavimo dokumentų žiniaraštis I. Lauke „Tik
pakuotė“ padėjus varnelę, galima gauti detalią informaciją, kuriuose pardavimo dokumentuose kokia antrinė
pakuotė buvo įvesta.
2 ) SAF-T. Įdėta materialinių vertybių likučių kontrolė, įspėjanti apie neigiamus atsargų likučius ataskaitinio
laikotarpio pradžiai ir pabaigai.
3 ) Ataskaitos (O) -> Realizacinėmis ir savikaininėmis kainomis ir Ataskaitos (O) -> Realizacinėmis kainomis.
ABI ŠIOS ATASKAITOS PRITAIKYTOS KONSIGNACIJAI. Į ataskaitų filtrą įdėtas "Pirkėjas". Nurodžius
Pirkėją, realizacinės kainos imamos iš Pirkėjo kainininko, jeigu jis užpildytas, arba iš Materialinių vertybių žinyno
kitu atveju.

Atlyginimai
1 ) Pakoreguota statistikos forma DA-01K pagal LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMĄ Nr.DĮ-251 (2019 m. lapkričio 22d.)
2 ) Suprogramuota nauja ataskaita. Atlyginimų žinynai -> Papildomos priemokos -> Spausdinti. Ataskaitoje
pateikiamas nurodytame laikotarpyje galiojančių priemokų sąrašas.

Balansas
1 ) Nedetaliame suderinimo akte suprogramuota galimybė spausdinti parašo logotipą. Pats parašo logotipas turi būti
įkeltas:
Žinynai -> Įmonės duomenys -> Rekvizitai -> Logotipas -> 6 - tas logotipas.

Bankas
1 ) Išplėstas banko išrašo importo funkcionalumas. Banko išrašo importo nustatymuose dabar galima įvesti atskirus
parametrus banko palūkanoms. Tai leidžia banko palūkanas atskirti nuo banko komisinių ir nukreipti į kitą išlaidų
sąskaitą bei išlaidų straipsnį.
2 ) BANKO IŠRAŠO IMPORTE IŠPLĖSTA MOKĖTOJO PAIEŠKA. Jeigu pinigų mokėtojas nerandamas pagal
įmonės kodą, jis ieškomas pagal banko sąskaitą.
3 ) Importuojant SEB banko gaunamus pavedimus, jeigu pavedime išskirti banko komisiniai, sukuriamas gaunamas
pavedimas su dviem ūkinėmis operacijomis: pirmoje ūkinėje operacijoje nurodoma į gavėjo sąskaitą įskaitoma
suma, o antroje ūkinėje operacijoje - banko komisinis mokestis.
4 ) Suprogramuota nauja ataskaita:
Peržiūra -> Sąskaitų likučiai -> Peržiūrėti -> Spausdinti dienų likučius.
Joje pateikiama banko sąskaitos apyvarta ir likučiai padieniui.

Gamybos atsargos
1 ) Suprogramuota galimybė neužbaigtame pirkimo dokumente keisti pirkėją ne tik vienos sąskaitos ribose, bet ir iš
skirtingų sąskaitų.
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2 ) SUPROGRAMUOTA ANTRINIŲ PAKUOČIŲ APSKAITA.
Antrinės pakuotės kaip materialinės vertybės įvedamos į Materialinių vertybių žinyną priskiriant jas vienai
specialiai vertybių grupei, kuri turi būti nurodyta Gamybos atsargų modulio Serviso šakoje "Vertybių grupės
pakuotei nustatymas". Vedant antrinės pakuotės apskaitą bus rodomos tik šios grupės vertybių pavadinimai.
Pirkimo ir pardavimo dokumentų antraštėje šalia pasirinkimų "Dokumento eilutės" , "Papildoma inf.",
"Papildoma inf. (2)" suprogramuotas naujas pasirinkimas "II lygio pakuotė". Šioje programos dalyje galima
dokumentui priskirti antrinės pakuotės kiekius.
3 ) Pakoreguota ataskaita "Pakuotė". Dabar joje galima gauti informaciją tik apie pirminę pakuotę, tik apie antrinę
pakuotę ir apie abi pakuotės rūšis.
4 ) Suprogramuota nauja ataskaita pakuočių apskaitai:
Ataskaitos -> Pakuotė -> Pakuotės likučiai. Pasirinktam pakuočių sąrašui nurodytai datai suformuojami pakuočių
likučiai.
5 ) SUPROGRAMUOTA GALIMYBĖ PAGAMINTOS PRODUKCIJOS PAJAMAVIMO METU ĮVESTI
PAJAMUOJAMAM GAMINIUI SUNAUDOTŲ ŽALIAVŲ SĄRAŠĄ.
Vedant pagamintos produkcijos dokumento eilutes reikia nurodyti tik pagamintą kiekį ir kiekvienai dokumento
eilutei, paspaudus klavišą "GS", nurodyti sunaudotą žaliavų kiekį. Gaminio savikaina bus suskaičiuojama pagal
sunaudotų žaliavų savikainą. Ši funkcija įjungiama Žinynų modulyje:
Žinynai -> Programos kodas -> Pagrindinis -> 201946 -> Darbas su dokumentais IV -> Technologinės normos
saugomos dokumento eilutėje.
6 ) Jeigu žinynuose nustatyta, kad reikia rodyti dokumento sukūrimo datą, dabar dokumentų sąraše rodomas ir

dokumento sukūrimo laikas ir dokumento suma.
7 ) Pakoreguotas Išrašytos Kreditinės pardavimo sąskaitos formavimas. Jeigu pasirenkama dokumento, kuriam
rašoma kreditinė sąskaita, eilutė, tai pasiūloma visa tos eilutės informacija. Jeigu keičiamas kiekis, tai pardavimo
suma, savikaina ir PVM suma perskaičiuojamos proporcingai.
8 ) Išplėstas ataskaitų "Padalinių veiklos žiniaraštis" ir "Įmonės veiklos žiniaraštis" funkcionalumas: dabar galima
nurodyti, kad ataskaitose vertinti "Viską", "Tik išlaidas" ar "Tik pajamas".

Ilgalaikis turtas
1 ) PAKOREGUOTAS AMORTIZACIJOS SKAIČIAVIMAS. Dabar amortizaciją galima skaičiuoti ir dirbant
kitiems vartotojams, t.y. nebereikalingas monopolinis režimas.

Kasa
1 ) Pakoreguotas buhalterinės dalies formavimas visuose kasos dokumentuose. Pagal dokumente vedamo pinigų
gavėjo/mokėtojo informaciją, dokumento valiutą ir sąskaitų plano informaciją programa automatiškai pasiūlo
dokumento ūkinę operaciją arba debeto ir kredito sąskaitas.

Personalas
1 ) Darbuotojo kortelėje suprogramuotas naujas požymis "Kilnojamojo pobūdžio darbas". Nustačius šį požymį,
programa darbuotojui skaičiuoja 22 kasmetinių atostogų dienas pagal PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS,
SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.
2 ) Suprogramuotas darbuotojo neišnaudotų už ilgesnį negu trys metai laikotarpį atostogų nupjovimo mechanizmas
pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 126-tą straipsnį. Anuliuojamos atostogų dienos turi
būti įvestos Darbuotojo kortelė šakos "Atost.pr." lentelėje "Papildomos dienos (valandos) su "-" ženklu, nurodant
metus, už kuriuos atostogos prarandamos.
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