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Atsargų ataskaitos

1 Nauja ataskaita:  Dokumentai -> Nurašymo dokumentai -> Eilutės su koreguota savikaina. 
Ataskaita skirta eilučių suradimui nurašymo ir perdavimo į gamybą dokumentuose, kuriose vartotojas pats 
pakeitė išlaiduojamą savikainą. Tokiu atveju savikaina nurašoma ne FIFO metodu, o pagal vartotojo nurodytą 
sumą.

)

2 Naujos ataskaitos: Registrai -> Dokumentų perdavimo-priėmimo akto priedai. Skirtos gautų ir išrašytų 
dokumentų perdavimui kitoms įstaigoms.

)

3 Ataskaitos (E) -> Mat.vertybių likučių atsiradimas. Ataskaitos filtre įdėtas naujas laukas datai, kuriai 
formuojama ataskaita. Suprogramuotas ataskaitos eksportas į MS Excel.

)

Atlyginimai
1 Pakoreguotas autorių, atlikėjų ir sportininkų socialinio draudimo skaičiavimas pagal LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336
4, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMĄ Nr. XIII-624 (2017 m. liepos 11 d.)

)

2 Pakoreguota Sodros forma 13-SD pagal VSDFV prie SADM direktoriaus įsakymą "DĖL VALSTYBINIO 
SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO 
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE 
APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO 
DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS 
APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO" (2017 m. liepos 24 d. Nr. V-360)

)

3 Pakoreguotas prastovų apmokėjimas pagal naująjį Darbo kodeksą. Anksčiau prastovos buvo apmokamos 
minimaliu atlyginimu, dabar skaičiuojamas vidutinis atlyginimas.

)

4 Prastovų apmokėjimas. Keliant informaciją iš tabelio, prastovos apmokamos šia tvarka: už pirmąją dieną -
vidutinis atlyginimas, už antrąją ir trečiąją dienas - 2/3 vidutinio atlyginimo, už likusias nepertraukiamas 
prastovų dienas - 40 proc.vidutinio atlyginimo.
PASTABA: prastovų apmokėjimas neužtikrina darbuotojui minimalaus atlyginimo.

)

5 Suprogramuotas Pažymos apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį variantas anglų kalba.)
6 Pakoreguota "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas" pagal 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS 
APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-35 „DĖL DOKUMENTŲ, 
NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS 
GYVENTOJAMS ĮSTATYME, FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2017 m. liepos 5 d. Nr. A1-358)

)

7 PAKOREGUOTAS ATLYGINIMŲ PERVEDIMŲ EKSPORTAS Į BANKUS pagal LIETUVOS BANKO 
ISO 20022 XML standarto pranešimų naudojimo taisykles v.2.5 . Įsigalioja nuo  2017.11.19.

)

8 Pasikeitus socialinio draudimo įmokų tarifui nuo tantjemų, pakoreguotas 13-SD formos surinkimas.)
9 Suprogramuota galimybė priskaityti darbuotojui darbo užmokestį už viršvalandinį darbą poilsio dienomis.)

Balansas
1 Naujas detalus suderinimo akto variantas. "Tik neapmokėti dokumentai FIFO metodu".)
2 Naujas Bendrojo žurnalo variantas - "Detalus". Žurnalo filtras papildytas naujais laukais ir grupavimais [..].)
3 Atsiskaitymų žiniaraščio ir Detalaus atsiskaitymų žiniaraščio filtre įdėtas naujas pasirinkimas - "Likutis 

pabaigai:  visus,  debete,  kredite". Jeigu pasirenkamas variantas "debete", tai į žiniaraštį surenkami tik tie 
įrašai, kuriuose likutis yra debete.

)

4 SUPROGRAMUOTAS NAUJAS DOKUMENTAS "Komandiruotės dienpinigių priskaitymas", skirtas 
neapmokestinamų dienpinigių priskaitymui.

)

5 Pakoreguotas sodros išlaidų uždarymas, įvertinant terminuotų darbo sutarčių sodros tarifą.)
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6 Suprogramuotas ataskaitų filtrų reikšmių išsaugojimas. Kartojant ataskaitos formavimą, išsaugotos reikšmės 

pasiūlomos automatiškai.
)

Bankas
1 Leidžiama atidaryti siunčiamą suvestinį mokėjimo pavedimą.)
2 Banko išrašo importe suprogramuota galimybė sukeisti vietomis pavardę su vardu. Pavadinimo lauko gale yra 

apkeitimo ženklelis, kurį paspaudus, paskutinis pavadinimo žodis perkeliamas į lauko priekį. Patogu dirbant su 
fiziniais asmenimis.

)

3 Suprogramuotas pavedimų išrašų importas iš įmokų per Perlo terminalą.)
4 PAKOREGUOTAS MOKĖJIMO PAVEDIMŲ EKSPORTAVIMAS pagal LIETUVOS BANKO ISO 20022 

XML standarto pranešimų naudojimo taisykles v.2.5 . Įsigalioja nuo 2017.11.19
)

5 Darant susiejimus gaunamuose debeto pavedimuose, rodomas pavedimo teksto laukas.)

Gamybos atsargos
1 Perprogramuotas dokumento atidarymas ir išmetimas. Jeigu dokumento atidarymo arba išmetimo metu įvyksta 

kompiuterio trikis, pvz., kompiuteris persikrauna, tai toks dokumentas lieka kaip neužbaigtas "užlūžęs" 
dokumentas. Vartotojas gali šakoje "Operacijos" -> "Dok.atlaužimas" tokį dokumentą sutvarkyti.

)

2 Pirkimo dokumentuose suprogramuotas paskirstomos sumos skirstymas proporcingai pajamuojamų vertybių 
kiekiams. Ši funkcija įjungiama Žinynų modulyje.

)

Gyvulių apskaita
1 Pardavimo dokumento antraštėje suprogramuota galimybė įvesti atskaitingą asmenį ir nurodyti neapmokėtą 

sumą.
)

Kasos aparatai
1 Formuojant PVM sąskaitą faktūrą ir atsiskaitant kortele, į dokumento antraštės lauką "Atskaitingas asmuo" 

įrašomas "Pirkėjas kasos aparatui (kortele), nurodytas Kasos aparato parametruose.
)

Kita
1 SUPROGRAMUOTA BANDOMOJI SAF-T VERSIJA. Aprašymas pateikiamas atskirai.)
2 Perprogramuota paieška pagal fragmentą debitorių / kreditorių žinyne (visose programose). Su pele paspaudus 

klavišą "Fragmentas", parodomas sąrašas paieškos kriterijų, pagal kuriuos galima susiformuoti debitorių / 
kreditorių sąrašą.

)

Personalas
1 Darbo sutartyje prailginti l.3 punkto (įdėtos dvi  papildomos eilutės po 120 simbolių) ir 6-to punkto laukų ilgiai 

(įdėtos keturios eilutės po 100 simbolių).
)

2 Įsakymų šablonai ir Darbo sutarties šablonas papildyti nauju žymėjimu el.paštui: [epastas] .)
3 Suprogramuotas darbuotojų prašymų spausdinimas: "Prašymas priimti į darbą", "Prašymas dėl darbo 

užmokesčio mokėjimo ir  NPD bei PNPD netaikymo", "Prašymas dėl atostoginių mokėjimo", "Prašymas 
atleisti iš darbo".

)

4 Suprogramuotas "Pranešimo apie darbo sąlygas" spausdinimas iš Darbo sutarties informacijos.)
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