
 
Informacinis  programos EuroSkaita  biuletenis  

 
 

 

 
 

Programos 
versijos nr. 

 
 
3 

 
Šiame biuletenyje išvardinti  

programos versijoje EuroSkaita3  
išleisti papildymai ir naujienos 

 
 
VALIUTOS  

 Sukurta galimybė nurodyti, ar Valiutos kursas turi būti įvedamas kiekvienai operacijos datai 
Valiutų sąraše įvedamas Valiutos aprašymas papildytas požymiu 'Privalomas valiutos kursas'. Jeigu 
įvedamoje operacijoje nurodoma valiuta, kuriai šis požymis yra nustatytas, programa reikalauja, kad būtų 
įvestas valiutos kursas operacijos datai. Valiutoms, neturinčios požymio 'Privalomas valiutos kursas', dabar 
nebereikia nuolat registruoti kurso – tai patogu, kai valiutos kursas ilgą laiką nekinta. 
 

SĄRAŠAI  
 Sukurta greitojo langų atidarymo galimybė programos Sąrašams. Ji skirta didelių programos sąrašų 

valdymui.   
Greitajam sąrašų atidarymui skirtas naujas Konfigūracijos kintamasis “Greitai atidaryti langą {5450}”. 
Jeigu jo reikšmė Taip, programos sąrašų langai yra atidaromi ypač greitai, tačiau pradžioje sąrašų įrašai 
juose nepateikiami – sąrašo atnaujinimas atliekamas rankiniu būdu (jeigu sąrašas išties didelis, prieš jo 
atnaujinimą prasminga nurodyti reikiamą sąrašo filtrą). Jeigu Konfigūracijos kintamojo nr.5450 reikšmė yra 
Ne, visi sąrašo įrašai pateikiami iškart po sąrašo lango atidarymo. Jeigu šio kintamojo reikšmė nenustatyta, 
programos darbas nesikeičia (Prekių ir Partnerių sąrašų langai atidaromi greitai, o kitų sąrašų įrašai 
pateikiami iškart po lango atidarymo). Pastaba: Konfigūracijos kintamojo nr.5450 reikšmė kiekvienai darbo 
vietai nustatoma atskirai. 

 Praplėsti Įmonės atributų modulio laukai "Vadovaujantis asmuo" ir „Vyriausias finansininkas“ – 
dabar juose gali būti įvedamos iki 100 simbolių ilgio reikšmės. 

 Patikslintas programos sąrašų, išsaugojamų XLS formatu, atvaizdavimo būdas 
Verslo pjūvių naršyklės režime peržiūrimų programos sąrašų informacija gali būti išsaugojama XLS 
formatu (naudojantis programos įrankiu 'Išsaugoti XLS formatu'). Dabar programoje Excel pateikiamų 
duomenų atvaizdavimas suvienodintas su duomenų atvaizdavimu programoje EuroSkaita.  

 

OPERACIJOS  
 Sukurta galimybė, leidžianti Pirkimų valdymo, Pardavimų valdymo, Išlaidų operacijų, Prekių 

perkėlimo ir Prekių nurašymo moduliuose registruojamų  operacijų įvedimo ar redagavimo metu 
grįžti iš kūnelių sąrašo į operacijos galvos redagavimo langą 

Minėtų operacijų įvedimo ir redagavimo forma papildyta  Grįžimo mygtuku (geltona rodyklė). Šis 
mygtukas trumpina operacijų registravimo laiką – dabar tiesiai iš kūnelių sąrašo galima pereiti į operacijos 
galvos redagavimo langą (tam nebereikia patvirtinti operacijos ir redaguoti ją iš naujo). Grįžimo mygtukų 
vietą operacijos lange nurodo Konfigūracijos kintamasis nr.5466 ‚Grįžimo mygtukų išdėstymas‘. 



 Sukurta galimybė nurodyti įvedamoje operacijoje pasirenkamos prekės kiekį Partijų sąraše. 
Jeigu registruojant Pardavimų valdymo, Prekių nurašymo ir Prekių perkėlimo modulių operacijas 
prekės pasirenkamos Partijų sąraše, jų kiekis dabar gali būti nurodomas įrašant atitinkamą reikšmę į Partijų 
sąrašo lauką ‚Įv.Kiekis‘. 

 Programa kontroliuoja operacijų modulių Datos filtre įvestas reikšmes. 
Jeigu operacijų modulių Datos filtre įvedama neteisinga reikšmė - neegzistuojanti data, programa pateikia 
apie tai informuojantį pranešimą.  

 Sukurta galimybė keisti kai kuriuos Operacijų Konfigūracijos nustatymus Uždarytuose perioduose. 
Dabar programa leidžia redaguoti šiuos uždarytuose perioduose esančių operacijų Konfigūracijos 
kintamuosius: ‚Dokumentų registras‘, ‚Sąnaudų pripažinimas stabdomas nuo‘, ‚VC (...) užpildymas pagal‘, 
‚VC paskirstymas‘ ir ‚VC skirstymas IT veiksmams‘.  

 

PARDAVIMAI  
 Sukurta galimybė keisti Prekių partijų informaciją Pardavimų valdymo modulio operacijų kūnelių 

sąraše 
Pardavimų valdymo modulio kūnelių sąraše pasirinktam įrašui gali būti atidaromas specialus Prekių 
partijų redagavimo langas. Šis langas iškviečiamas paspaudus mygtuką ‚Pozicijos partijos redagavimas‘.  

 Pardavimo operacijų Prekių pasirinkimo lange pateikiama nauja informacija apie prekes 
Šis programos papildymas skirtas vartotojams, taikantiems lanksčias pardavimo kainas (kainos keičiamos 
pardavimo registravimo metu derantis su klientu). Pardavimo operacijų registravimo metu Prekių 
pasirinkimo lange paspaudus mygtuką ‚Papildoma informacija‘ atidaromas langas, kuriame matomi 
duomenys apie pasirinktą prekę - pelno maržos procentas bei paskutinių penkių Pardavimų sąrašas su 
kainomis. (Papildomos informacijos lange gali būti matoma ir bet kuri kita prekės informacija – jeigu turite 
individualių pageidavimų, dėl jų įgyvendinimo kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių). 

 Pardavimų valdymo modulio operacijų  kūnelių sąrašas papildytas lauku "Vertybės barkodas". 
 

PIRKIMAI ir IŠLAIDŲ OPERACIJOS 
 Praplėstas Pirkimų valdymo ir Išlaidų modulių operacijose esantis laukas ‚Dokumento numeris‘ – 

dabar jame gali būti įvedamos iki 255 simbolių ilgio reikšmės. 
 Vartotojai, naudojantys Pirkimų kūnelių formavimo įrankį, dabar gali pasirinkti, kurių tipų 

operacijos turi būti naudojamos formuojant Pirkimo prekių sąrašą.  
Sukurtas naujas Konfigūracijos kintamasis „Užsakymai pirkimams“, kurio reikšmė - vienas ar keli 
operacijų tipai, naudojami formuojant Pirkimo prekių sąrašą. 

 Praplėstos Pirkimo sutarties tipo operacijų naudojimo galimybės   
Sukurta galimybė įvesti Pirkimą, paveldėtą iš Pirkimo sutarties tipo operacijos.  
Pirkimuose, registruojamuose pagal Pirkimų sutartis, prekių pasirinkimui skirtame sąraše pateikiami įrašai 
dabar priklauso nuo Konfigūracijos nustatymo - "Vertybių sąrašą formuoti pagal VC:".  
Pirkimo sutartims dabar galima priskirti Mokėjimo grafikus.  
Sukurti nauji Konfigūracijos nustatymai, skirti Pirkimo sutarties tipo operacijų kontrolei - "Tikrinti prekių 
kiekius", „Tikrinti sumas“.  
Verslo centrai Pirkimo sutarties operacijos kūneliams dabar priskiriami automatiškai pagal Prekių grupę.  
Sutarties sumos likutis matomas naujai sukurtame Informaciniame lange 
(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 

PINIGAI  ir PINIGŲ VALDYMAS 
 Tarptautinio mokėjimo pavedimo spausdintine forma papildyta naujais laukais  

Tarptautinio mokėjimo pavedimo spausdintine forma papildyta naujais laukais: ‚Mokesčių sąskaita‘, 
‚Mokesčių valiuta‘, ‚Gavėjo pašto indeksas‘, ‚Gavėjo pilnas adresas‘, ‚Gavėjo banko pašto indeksas‘, 
‚Gavėjo banko pilnas adresas‘. 

 Dengiamų operacijų sąrašas Verslo pjūvių naršyklės režime   
Dengiamų operacijų sąrašas, iškviečiamas registruojant Pinigų modulio operaciją, dabar gali būti matomas 
Verslo pjūvių naršyklės režime. Tai leidžia vartotojui greičiau ir patogiau analizuoti pateiktą informaciją. 

 Pinigų valdymo modulyje matomas A/S įplaukų dokumentų sąrašas papildytas apmokėjimo-dengimo 
informacija.   

Pinigų valdymo modulyje matomas dokumentų sąrašas, skirtas A/S įplaukoms, papildytas lauku 
„Padengta“ - tai suteikia galimybę vienoje vietoje peržiūrėti visų A/S įplaukų apmokėjimo informaciją. 

 Patikslintos  Atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše matomų Likučių reikšmės.  
Apskaičiuojant A/S sąrašo lauko „Likutis“ reikšmę dabar atsižvelgiama ir į operacijas Mokėjimo 
pavedimai Asmeniui - tai leidžia vartotojui matyti tikslius Atsiskaitomųjų sąskaitų likučius. 



SUDENGIMŲ GENERAVIMAS 
 Sukurtas naujas Sudengimų generavimo modulis  

Naujo modulio pagalba galima automatiškai generuoti operacijų dengimus. Operacijos -> Įrankiai -> 
Sudengimų generavimas. (Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 

PREKIŲ PERKĖLIMAS  
 Praplėstos Prekių perkėlimo modulio operacijų redagavimo galimybės.  

Sukurta galimybė redaguojant Prekių perkėlimo modulio operacijas padidinti Prekių sąraše nurodytą 
Kiekį.  (Pastaba. Ši galimybė netaikoma Transportavimo ir Perkainavimo tipo operacijose.) 

 

MOKESČIŲ PASKELBIMAS  
 Sukurta galimybė redaguoti Mokesčių paskelbimo modulio operacijų pavadinimus bei nurodyti jų  

išdėstymo tvarką.  
Dabar vartotojai gali patogiai pervadinti Mokesčių paskelbimo modulio operacijų tipus bei išdėstyti juos 
jiems tinkama tvarka nurodydami eilės numerius. Ši informacija įvedama modulyje Operacijų tipai. 

 Sukurta galimybė vienai Mokesčių paskelbimo operacijai priskirti keletą Verslo centrų.  
Mokesčių paskelbimo operacijose sukurta galimybė atskiroms tos pačios operacijos sąskaitoms priskirti 
skirtingus Verslo centrus. 

 

GAMYBA   
 Jeigu registruojant Gamybos operaciją pagal TKV pritrūksta reikiamos vertybės kiekio, šis trūkstamas 

kiekis dabar yra nurodomas programos pranešime.  
 Papildytos Prekių pasirinkimo galimybės Gamybos operacijose  

Gamybos operacijos Žaliavų pasirinkimo lango Meniu papildytas punktais 'Prekių pasirinkimas' 
=>'Pasirinkti visas prekes' ir 'Pasirinkti visas prekes(+likutis)'. 

 Gamybos akto spausdinimo procedūra papildyta galimybe spausdinti žaliavos prekių partijos 
informaciją ir papildomų laukų informaciją.  

Jeigu norite papildyti Gamybos aktą nauja informacija, reikalingas ataskaitos formos redagavimas. 
 Sukurta galimybė užregistruoti Konsignacijos pagrindu gautų prekių iškomplektavimą  

Gamybos modulis papildytas nauju operacijų tipu - Konsignacijos iškomplektavimas. Šio tipo operacijos 
skirtos konsignacijos pagrindu gautų prekių iškomplektavimui. Jose nurodoma tik viena Žaliavų sąrašo 
pozicija (Prekė) – ji būtinai pasirenkama iš Partijų sąrašo ir turi Konsignacinės prekės požymį. Visi 
iškomplektavimo metu sukurti gaminiai automatiškai turi Konsignacinių prekių pažymį.  
Pastaba. Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių. 

 Gamybos operacijoje sukurta galimybė naudoti užbalansinę tranzitinę sąskaitą. 
Jeigu Gamybos operacijose gaminių arba žaliavų sandėlio atsargoms nurodoma užbalansinė sąskaita, šių 
operacijų sąskaitų korespondencija dabar automatiškai gali būti papildoma užbalansinės tranzitinės 
sąskaitos korespondavimu. Ši programos galimybė aktyvuojama priskiriant Konfigūracijos kintamajam 
'(1325) Gamybos tranzitinė sąskaita' reikšmę ‘Taip’. 

 

ILGALAIKIS TURTAS  
 Ilgalaikio turto Remonto kaštų operacijose  ir Remonto operacijose, kurių būdas - "Nurašant į 

sąnaudas", sukurta galimybė pakeisti Sąnaudų sąskaitą.  
Siūloma Sąnaudų sąskaita matoma operacijos kūnelių sąraše, puslapyje Perkainavimo sumos. 

 Siekiant išvengti klaidų programa nebeleidžia redaguoti Prekių nurašymo modulyje matomų 
automatiškai sugeneruotų  IT remonto operacijų kūnelių. 

 IT paskelbimo operacijos sąskaitų korespondencija patikslinta tiems atvejams, kai ilgalaikiu turtu 
skelbiamos prekės vertė nurodyta padidintu tikslumu.  

Skelbiant Ilgalaikiu turtu sandėlyje esančią prekę, kurios vertė įvesta 3 ar 4 ženklų po kablelio tikslumu, 
IT paskelbimo operacijos sąskaitų korespondencija dabar automatiškai papildoma Paklaidų eilutėmis, nes 
IT kortelės vertė yra registruojama 2 ženklų po kablelio tikslumu. Jeigu tarp anksčiau paskelbtų IT kortelių 
yra tokių, kurių paskelbimo metu Prekės kortelės vertė buvo nurodyta 3 ar 4 ženklų po kablelio tikslumu, 
joms reikėtų įvesti Remonto tipo operaciją (be kūnelių) – automatiškai sugeneruotoje sąskaitų 
korespondencijoje bus įrašomos paklaidų eilutės 

 

OPERACIJŲ ŽURNALAS ir BENDRASIS ŽURNALAS  
 Sukurta galimybė atspausdinti OŽ ir BŽ moduliuose matomų operacijų sąskaitų korespondenciją  

Dabar Operacijų žurnalo ir Bendrojo žurnalo moduliuose galima atsispausdinti pasirinktos operacijos 
sąskaitų korespondenciją (Įrankiai->Spausdinimas). 



INVENTORIZACIJA  
 Dabar atlikus prekių savikainos keitimus galima perskaičiuoti prekių savikainas, esančias 

Inventorizacijos lapuose. 
Inventorizacijos modulyje atsirado galimybė perskaičiuoti prekių savikainas Lapuose. Tai leidžia 
vartotojui po savikainos keitimo matyti naujas savikainas inventorizacijos Lapuose ir Inventorizacijos 
apraše. 

 

SKOLŲ PREVENCIJA 
 Nauja programos funkcija - Skolų prevencija (Online)  

Operacijose Pardavimų valdymas ir Pirkimų valdymas bei sąrašuose Partneriai ir CRM Partneriai 
sukurta nauja funkcija "Skolų prevencija (Online)"- jos pagalba galima greitai ir patogiai sužinoti įmonių 
kreditingumo informaciją ir specialistų įvertinimą, pateikiamus UAB „Gelvora“ sistemoje www.infodebt.lt. 
Neregistruoti sistemos www.infodebt.lt vartotojai gali nemokamai matyti tam tikrą ribotą informaciją apie 
juos dominančias įmones. Vartotojai, įsigiję iš UAB "Gelvora papildomus informacijos rinkinius ir gavę 
prisijungimo duomenis, turi nurodyti savo vartotojo vardą bei slaptažodį programos EuroSkaita 
Konfigūracijoje: Sistema -> Konfigūracija -> Ataskaitos -> Skolų prevencija (Online). Kiekvienam 
programos EuroSkaita vartotojui šie nustatymai nurodomi atskirai. 
 

PARTNERIŲ KREDITO LINIJOS  
 Sukurta galimybė valdyti pagrindinę kredito liniją (Sąrašai -> Partneriai -> Partnerių kredito 

linijos) 
 

PREKIŲ APSKAITA PAGAL OBJEKTUS  
 Patikslinti Prekių perkėlimų ir Prekių nurašymų modulių operacijose pateikiami prekių pasirinkimo 

sąrašai. 
Prekių perkėlimų ir Prekių nurašymų modulių operacijose, Prekių pasirinkimo lango Partijų sąraše 
dabar pateikiami tik operacijoje nurodytą Objektą atitinkančios Prekių partijos 

 Medžiagų perkėlimo važtaraščio bei Medžiagų nurašymo važtaraščio spausdintinės formos 
papildytos naujais laukais ‚Į objektą‘ ir ‚Iš objekto‘.  

 

PREKIŲ ETIKETĖS  
 Prekių etikečių spausdinimo modulis papildytas galimybe spausdinti etiketes su pasirinkto 

Kainoraščio kainomis. 
 Padidintas Prekių etiketėse nurodomo Kiekio tikslumas  

Prekės etiketėse nurodomas Kiekis (jis nustatomas iš Pirkimo valdymo ar Prekių perkėlimo modulio) dabar 
gali būti nurodomas 3 skaičių po kablelio tikslumu. 

 Prekių etiketes dabar galima spausdinti ir iš Prekių perkėlimo modulio 
 

KASININKO DARBO VIETA  
 Sukurta galimybė nurodyti Partnerio Identifikavimo kortelės tipą: Nuolaidų, Identifikavimo ar 

Kredito.  
 (galioja nuo 4.1.74 KDV versijos) 

 

ŠALYS  
 Šalių kortelės papildytos nauju puslapiu Kiti pavadinimai - jame gali būti įrašomi Šalies pavadinimai 

kitomis kalbomis.  
 

VARTOTOJAI 
 Kontroliuojamas įvedamo Vartotojo vardo korektiškumas  

Nauja įvedamų duomenų kontrolė: nuo šiol įvedus vartotojo vardą, kuriame yra tarpo simbolis, programa 
pateiks pranešimą : ‚Prisijungimo vardas turi būti be tarpų‘. 

 

DUOMENŲ TIKRINIMAS  
 Duomenų tikrinimo modulis papildytas galimybe atlikti operacijų tvarkymo funkcijas arba išsikviesti 

papildomą operacijos informaciją 
Duomenų tikrinimo modulis (Operacijos -> Įrankiai -> Duomenų tikrinimas) papildytas naujomis 
galimybėmis, skirtomis greitesniam ir patogesniam darbui su atrinktomis tvarkymui operacijomis. Dabar 
Duomenų tikrinimo lange galima atlikti operacijų tvarkymo funkcijas arba išsikviesti papildomą operacijos 
informaciją. Operacijų tvarkymo funkcijas galima leisti tiek vienai, tiek kelioms pažymėtoms operacijoms 



 

NAUJOS ATASKAITOS 
 Sukurtos naujos ataskaitos Prekių judėjimas (Pagal objektus) ir Prekių apyvartos žiniaraštis 

(Pagal objektus)  
Naujos ataskaitos skirtos vartotojams, vedantiems Prekių apskaitą pagal Objektus. Šios ataskaitos pateikia 
informaciją apie objektuose esančius prekių likučius ar judėjimą tarp objektų. 
(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių) 

 Skolų valdymo ataskaita  
Skolų valdymo ataskaitoje matoma visa pasirinkto partnerio atsiskaitymų ir skolų kitimo dinamika, 
pateikiama atsiskaitymų su pasirinktu partneriu analizė per nurodytą laikotarpį: visi apmokėti ir neapmokėti 
pirkimo, išlaidų, mokesčių paskelbimo bei pardavimo dokumentai, užregistruotos ir padengtos įplaukos ir 
mokėjimai, gauti ir sumokėti avansai, skolos likutis analizuojamo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Ši 
ataskaita leidžia greitai ir patogiai atlikti partnerio mokumo monitoringą.  
Visos sumos ataskaitoje pateikiamos ir operacijos valiuta, ir ekvivalentu. Ekvivalentu išreikštų sumų 
apskaičiavimas gali būti atliekamas trejopai - pagal 'Analizės datos kursą' (visų valiutinių operacijų suma 
ekvivalentu perskaičiuojama kursu, kurio data nurodoma pagrindinio ataskaitos filtro lauke 'Analizės data'), 
pagal 'Operacijos kursą' (visų valiutinių operacijų suma ekvivalentu paskaičiuojama operacijų kursu) ir 
pagal 'Valiutinių likučių perskaičiavimo kursą' (visų valiutinių operacijų suma ekvivalentu 
paskaičiuojama įvertinant valiutinių likučių perskaičiavimą). 
(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaita (FR0564)  
Naujai sukurta ataskaita turi dvi formas - suminę ir detalią. Detalioje formoje pateikiami duomenys kūnelių 
lygmenyje, Suminėje formoje ataskaitos duomenys grupuojami pagal Partnerio PVM mokėtojo kodą. Iš 
suminės ataskaitos formos galimas eksportas į Abby FormFiller formą FR0564. Spausdintinės formos 
ataskaitoje nenumatytos. 
Į ataskaitą yra įtraukiamos operacijos tik tų Partnerių, kurių kortelėse nurodytas PVM mokėtojo kodas.  
Pardavimų valdymo modulio operacijų 8 puslapis papildytas nauju požymio lauku “Trikampė prekyba“. 
Generuojant ataskaitą operacijų, kurioms šis požymis nustatytas, prekių vertė pateikiama ataskaitos lauke 
“Trikampės prekybos vertė“.  
Nustatymai, būtini šios ataskaitos generavimui:  
- Konfigūracijos kintamajame nr.3658 “Europos sąjungą (ES) atitinkanti šalių grupė“ nurodoma šalių 
grupė, atitinkanti Europos Sąjungą. Ši šalių grupė turi būti priskirta visoms Šalių sąraše esančioms ES 
šalims. Be to, Partnerių kortelių Adreso puslapyje turi būti nurodytos Šalys.  
- Konfigūracijos kintamajame nr. 3680 “Įmonės šalis“ nurodoma Jūsų įmonės šalis 
- Konfigūracijos kintamajame Ataskaitos=>Vertybių tiekimas į ES (FR0564)=>Operacijų tipai nurodomi 
Pardavimų valdymo modulio operacijų tipai, kurie turi būti įtraukiami į ataskaitą 
- Konfigūracijos kintamajame Ataskaitos=>Vertybių tiekimas į ES (FR0564)=>Mokesčiai nurodomi 
Mokesčiai, kurie turi būti naudojami Pardavimų valdymo modulio operacijų kūnelių atrankai (į ataskaitą 
įtraukiami tik nurodytus mokesčius turintys operacijų kūneliai) 
(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių.) 

 

ATASKAITOS  
 Sukurta galimybė nurodyti, kurios nulinės skolos operacijos turi būti įtraukiamos į ataskaitą Skolos 

suderinimo aktas.  
Ataskaitos Skolos suderinimo aktas konfigūracija papildyta nauju kintamuoju ‚Palikti operacijas su 
nuline skola‘. Šio kintamojo reikšmė gali būti ‚Tik skolą didinančias‘ arba ‚Visas‘. Jeigu šio kintamojo 
reikšmė ‚Tik skolą didinančias‘, tai nustačius ataskaitoje požymį ‚Įtraukti nulinius likučius‘, į ataskaitą 
(kaip ir anksčiau) įtraukiamos tik skolą didinančios operacijos su nuliniais skolos likučiais. Jeigu šio 
kintamojo reikšmė ‚Visas‘, tai nustačius ataskaitoje požymį ‚Įtraukti nulinius likučius‘, į ataskaitą 
įtraukiamos visos operacijos su nuliniais skolos likučiais. 

 Ataskaitoje Pardavimų išklotinės sukurta galimybė analizuoti informaciją pagal Asmenį - operacijos 
Registratorių.  

 Pelno ataskaitos parametruose Apskaitos periodo pasirinkimo laukas pakeistas įprastu Datos 
pasirinkimo lauku – taigi, dabar ataskaitos laikotarpis gali būti nurodomas greičiau. 

 Atnaujintos Finansinių ataskaitų formos.  
Atnaujintos sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio FS0101 ataskaitos BALANSAS (Sutrumpintas); 
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Sutrumpinta) ir NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA ir 
nesutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio FS0202 ataskaita – BALANSAS. 

 Patikslintas operacijų pateikimas ataskaitoje Skolos ir terminai (2).  



Mokesčių paskelbimui skirtos Grąžintinas PVM tipo operacijos dabar įtraukiamos į ataskaitos Skolos ir 
terminai (2) dalį Pirkimai, o jų sumos pateikiamos su minuso ženklu. 
Modulyje Pinigai kelyje užregistruotos operacijos pateikiamos ataskaitoje Skolos ir terminai (2) 
skirtingai: operacijos, kurių tipas - Paimti iš klientų apmokėjimai (Atsk.<- Klientas), įtraukiamos į 
Pardavimų dalį, o operacijos, kurių tipas – Perduoti tiekėjams mokėjimai (Atsk.-> Tiekėjas), yra 
įtraukiamos į Pirkimų dalį. 

 Vartotojams, turintiems dideles duomenų bazes, paspartintas ataskaitų Sandėlio likučiai, Partijų 
likučiai, Likučiai pardavimo kainomis generavimas. 

Šis programos atnaujinimas aktualus klientams, kurių bazių dydis didesnis už 30 GB. Ataskaitose Sandėlio 
likučiai, Partijų likučiai, Likučiai pardavimo kainomis duomenų surinkimas tapo greitesnis – dabar 
likučių apskaičiavimas gali būti atliekamas iš faktinių likučių analizuojant vertybės judėjimo informaciją 
nuo nurodytos datos. Ši programos galimybė aktyvuojama priskiriant Konfigūracijos kintamajam 
‚Optimizuotas likučių skaičiavimas‘ reikšmę ‚Taip‘ . 

 Piniginių operacijų analizei skirtos ataskaitos papildytos modulyje Pinigai kelyje įvesta informacija.  
Į ataskaitas Įplaukų analizė, Nepaskirstytų mokėjimų žiniaraštis ir Nepaskirstytų mokėjimų suvestinė 
dabar įtraukiamos ir pinigų gavimo / išdavimo operacijos, užregistruotos modulyje Pinigai kelyje. Tai 
suteikia galimybę atlikti išsamią piniginių operacijų analizę. 

 Patikslinta ataskaita Išlaidų objektų aktyvumas.  
Į ataskaitą Išlaidų objektų aktyvumas dabar įtraukiamos ir Ateities laikotarpių sąnaudų likučių (Likučiai- 
At.sąn.) operacijos, registruojamos modulyje Išlaidų operacijos. Tai suteikia galimybę atlikti išsamią 
Išlaidų operacijose įvestų duomenų analizę. 

 Ataskaitoms, kurių papildomas filtras turi puslapį "Pardavimų modulio operacijos", sukurta 
galimybė atrinkti ataskaitoje pateikiamus duomenis pagal Kasos aparatų informaciją. .  

Į papildomą filtrą „Pardavimų modulio operacijos“ įtraukti nauji laukai: ‘Kasos aparatas. Gamyklinis 
numeris'; 'Kasos aparatas. Išorinis kodas'; 'Kasos aparatas. Kodas'; 'Kasos aparatas. Pavadinimas'; 
'Kasos ap.info (Firmos kasa).Kodas' ir 'Kasos ap.info (Firmos kasa).Pavadinimas'. 
 

SĄRAŠŲ KONSTRUKTORIUS  
 Ataskaita PVM knyga dabar gali būti papildyta laukais iš Partnerio kortelės 

Šiam tikslui Sąrašų konstruktorius papildytas nauju Partnerių kategorijos sąrašu - „PVM knyga. 
Papildomi partnerių laukai“. 

 Ataskaita Pardavimų knyga dabar gali būti papildyta laukais iš Pardavimo operacijų sąrašo. 
Šiam tikslui Sąrašų konstruktorius papildytas nauju Pardavimo modulio operacijų kategorijos sąrašu - 
„Op. laukų sąrašas ataskaitai Pardavimų knyga“. 

 Ilgalaikio turto modulio ataskaitos gali būti papildytos nauja informacija. 
Sąrašų konstruktoriuje pateikiamas Ilgalaikio turto kortelių kategorijos sąrašas papildytas laukais 
"Pastabos" ir "Investicija". Dabar šiuos laukus galima įtraukti į konstruojamas IT modulio ataskaitas, pvz.: 
"Ilgalaikio turto būklė". 

 Naudojant Sąrašų konstruktorių ataskaita Prekių judėjimas dabar gali būti papildyta nauja Vertybių 
informaciją, o ataskaita Žaliavų panaudojimas gaminiuose - nauja informacija apie Gaminius. 

 Sukurta galimybė įtraukti į Kainoraščius papildomą Prekių informaciją   
Norint papildyti Kainoraščiuose pateikiamą informaciją papildomas modulyje Sąrašų konstruktoriuje 
esantis "Kainoraščių prekių sąrašas".. 

 Sukurta galimybė papildyti Prekių partijos redagavimo langą, iškviečiamą iš operacijos kūnelių 
sąrašo. 

Prekių partijos redagavimo lango duomenys gali būti papildyti prekių partijų informacija naudojant 
Sąrašų konstruktorių. (Sąrašai->Prekių partijos->Prekių partijų laukai kūnelio informacijoje). Šis langas 
iškviečiamas Pardavimų valdymo ar Pirkimų valdymo modulio operacijos kūnelių sąraše paspaudus 
mygtuką ‚Pozicijos partijos redagavimas‘. 

 

VERSLO CENTRAI   
 Padidintas Verslo centrų paskirstymo procentinis tikslumas. 

Šio programos papildymas buvo sukurtas tam, kad skaidant dideles sumas mažomis dalimis skirtingiems 
verslo centrams procentinis jų paskirstymas būtų kuo tikslesnis. Kokiu tikslumu rodyti VC paskirstymą 
procentais priskyrimo lange, nurodoma Konfigūracijoje – tam skirtas Konfigūracijos kintamasis nr. 2207. 

 VC paskirstymo konfigūravimas Ilgalaikio turto remonto operacijoms. 
Prekių nurašymo modulio IT remonto tipo operacijų Konfigūracija papildyta Verslo centrams skirtais 
kintamaisiais. 



 Verslo centrų priskyrimas Pirkimų valdymo modulio operacijoms dabar gali būti atliekamas 
bendrosios operacijos informacijos (galvos) redagavimo metu  

 Programos EuroSkaita naujiena – Multi Verslo centrai. Sukurta galimybė kurti naujus Verslo centrų 
tipus ir šiems tipams skirtus Verslo centrus. Taigi, verslo apskaitos pjūvių skaičius tapo neribojamas.  

Naujai sukurti Verslo centrai nuo integruotų Verslo centrų (Kaštų, Projektų, Produktų) skiriasi tuo, kad jie 
nėra skirstomi buhalterinėms sąskaitoms.  
Verslo centrų priskyrimo langas gali būti pritaikomas naujai sukurtiems verslo centrams – tam skirtas 
Konfigūracijos nustatymas (5457)"VC paskirstymo langas". Naujo VC paskirstymo lango dalių - VC tipų 
langelių – išdėstymo tvarka yra nurodoma aprašant VC tipus. 
Naujai kuriami VC tipai gali turėti požymį Nedalomas : tokio tipo VC galimas tik 100% (visos sumos) 
priskyrimas.  
Naujai sukurtiems Verslo centrams automatiškai sukuriami juos atitinkantys Konfigūracijos nustatymai ir 
jiems skirtos Vartotojų teisės. Įvedus naujus VC tipus naujai įvestoms operacijoms atitinkamai praplečiama 
Operacijos Konfigūracija. Jeigu operacijos Konfigūracijos praplėtimas reikalingas ir anksčiau įvestoms 
operacijoms, vykdoma funkcija "VC: paskirstymo konfig. peržiūrėjimas". 
Sukurta galimybė analizuoti Balanso ataskaitose pateiktą informaciją pagal naujai susikurtus Multi Verslo 
centrus.  
(Dėl licencijų prašome kreiptis į konsultavimo skyrių) 

 

KONFIGŪRACIJA 
 Konfigūracijos modulis papildytas galimybe saugoti užkoduotus tekstus 

Nauja programos galimybė leidžia įvesti ir saugiai laikyti įrašus apie prisijungimo prie išorinių sistemų 
slaptažodžius ar kitą panašią informaciją. 

 Sukurta galimybė registruoti Konfigūracijos nustatymų panaudojimo informaciją 
Sekant Konfigūracijos nustatymų panaudojimo informaciją galima lengvai nustatyti, kurie Konfigūracijos 
nustatymai įtakoja vienos ar kitos programos dalies darbą. 
Visa Konfigūracijos nustatymų panaudojimo informacija pradedama kaupti, priskyrus Konfigūracijos 
kintamajam ‘Registruoti konfigūracijos naudojimą‘ reikšmę 'Taip'.  
Peržiūrėti sukauptą informaciją galima Ataskaitų Bibliotekos ataskaitoje ‘Konfigūracijos naudojimo 
išklotinė‘. Norint naudoti šią ataskaitą, reikią ją įsikelti (užsiregistruoti) norimoje AB šakoje. 
DĖMESIO! Statistikos kaupimas yra papildomas darbas, kuris naudoja SQL serverio išteklius, todėl jeigu 
šios galimybės nenaudosite, rekomenduojame minėtam Konfigūracijos kintamajam priskirti reikšmę ‘Ne‘. 

 

BIUDŽETINIŲ ĮMONIŲ APSKAITA   
 Praplėstos biudžetinių įmonių apskaitos galimybės pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartus. 
Sukurti nauji operacijų tipai Finansavimo paraiška ir Gautas finansavimas. Šios operacijos registruojamos 
naujame operacijų registre Finansavimas.  
Sukurtas įrankis, skirtas automatiniam Finansavimo operacijų generavimui : Operacijos -> Įrankiai -> 
Finansavimo operacijų generavimas.  
Finansavimo operacijų generavimo modulyje atliekamas Verslo centrų lango iškvietimas priklauso nuo 
Konfigūracijos kintamojo nr.5457 "VC paskirstymo langas" reikšmės: ‚Išplėstinis‘ arba ‚Bazinis‘. 
Prekių ir Partnerių PSG papildytos sąskaitomis, skirtomis biudžetinių įstaigų apskaitai (Gautinos 
finansavimo sumos pagal mokėjimus; Gautinos finansavimo sumos; Gautos finansavimo sumos; 
Grąžintinos finansavimo sumos; Grąžintos finansavimo sumos; Panaudotos finansavimo sumos; Panaudotų 
finansavimo sumų pajamos; Pinigų sąskaita gautoms finansavimo sumoms) 

 

IMPORTAS ir EKSPORTAS  
 Sukurta galimybė Prekės kortelės importo metu importuoti Pastabas, kurių ilgis didesnis nei 255 

simboliai. 
 Pardavimų valdymo modulio operacijų importas papildytas naujais laukais „Bendros nuolaidos 

suma“ ir „Bendros nuolaidos procentas“.   
 Valiutų kursų importo metu dabar atsižvelgiama į valiutoms nurodytus ISO kodus.  

Valiutų kursų importas dabar atliekamas pagal konkrečioms valiutoms nurodytus ISO kodus, o tais 
atvejais, kai jie nenurodyti – pagal valiutoms priskirtus Skaitos kodus. 

 Operacijų importas papildytas Verslo centrų informacija. 
 Pardavimų kūnelių importas papildytas nauja prekių Kainų nustatymo galimybe.  

Jei Pardavimų kūnelių importo metu importuojamų duomenų byloje nėra nurodytos vertybių kainos, jos 
dabar nustatomos iš operacijoje nurodyto Kainininko. 



 Pardavimo operacijų DXA eksportas papildytas kūnelių nuolaidų informacija.  
Dabar jeigu Pardavimo operacijų, kurių kūneliams nurodytos nuolaidos, eksportas atliekamas naudojant 
DXA eksportą, tai vėliau Standartinio importo metu suimportuotos Pirkimo operacijos turės tas pačias 
kūnelių nuolaidas.  

 Pakeistas trūkstamų datų nustatymo mechanizmas, atliekamas Operacijų eksporto-importo metu.  
Jeigu eksportuojamoje operacijoje nebuvo nurodytos kai kurios datos (pvz., ‚Pristatymo data‘, ‚Kurso 
data‘, ‚Laukiama data‘, ‚Reikiama data‘), tai suimportavus tokią operaciją vietoj trūkstamų datų anksčiau 
buvo automatiškai įrašoma sisteminė data ‚1900.01.01‘. Norint pakeisti šį datų nustatymo mechanizmą 
Konfigūracijos kintamajam ‚Importuoti ankstesnes datas nei 1901.01.01‘ reikia priskirti reikšmę ‚Ne‘ - 
tokiu atveju suimportuotoje operacijoje vietoj nenurodytų datų nebus įrašytos sisteminės datos 

 Tarpbankinės atsiskaitymų sistemos LITAS-ESIS formato galimybės praplėstos atsižvelgiant į 
pasikeitusios banko struktūros reikalavimus.  

Jeigu tarp importuojamų banko operacijų pasitaikydavo kelios, turinčios vienodą ID, bet skirtingus 
operacijų tipus, buvo importuojama tik pirmoji iš šių operacijų. Dabar programa atsižvelgia ir į banko 
operacijų ID, ir į jų tipą. Tokiu būdu operacijų importas nereikalauja papildomų vartotojo veiksmų – nei 
tikrinimo, nei trūkstamų duomenų įvedimo. 

 Vietinių pavedimų eksportas į LITAS-ESIS formatą ir šių operacijų importas iš LITAS-ESIS 
papildytas nauju lauku ‚Kodas gavėjo sistemoje‘. 

Vietiniuose mokėjimo pavedimuose dabar galima nurodyti kliento kodą Gavėjo informacinėje sistemoje. 
(Pastaba. Partnerio kodas gavėjo sistemoje nurodomas Partnerio kortelės puslapyje Pirkimui.)  

 Operacijų importas iš KasaPro papildytas galimybe importuoti operacijos kūneliui skirtą Bendrosios 
nuolaidos dalį.  

Importuojamų operacijų sąrašas papildytas nauju lauku - „Bendrosios nuolaidos suma kūneliui“. 
 Naujos duomenų importo iš programos Personalo Skaita galimybės. 

Atliekant duomenų importą iš programos Personalo Skaita dabar galima importuoti Darbdavio mokėjimus, 
kuriuose nurodytos kelios debetuojančios sąskaitos (priklausančios nuo priskaitymų). 

 Importo centralė papildyta galimybe importuoti sąrašo dalį – tik filtravimo metu  atrinktus įrašus.  
Atrinktų sąrašo įrašų importui skirtas naujas mygtukas "Importuoti atrinktus F8". Ši programos galimybė 
leidžia importuoti ne visas, o tik pagal tam tikrą požymį atrinktas operacijas: tam tikro partnerio operacijas, 
tam tikro sandėlio operacijas, tam tikros kasos operacijas ir pan. 

 Importo centralėje pateikiamas Pirkimo operacijų kūnelių sąrašas papildytas lauku "Sertifikatas".  
 Importo centralėje dabar galima redaguoti Datą. 

 


