
PROGRAMOS „DB APSKAITA“ NAUJIENŲ ARCHYVAS

2021-12-17 Dėmesio! Nuo 2022-01-01 įsigalios Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-
1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas (dėl Neapmokestinamųjų pajamų dydžių)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/92b72370540811ec862fdcbc8b3e3e05

2021-12-16, programos "DB Apskaita" 4.21 versijos naujienos:
* Programos "DB Apskaita" GPAIS duomenų pateikimo sistema papildyta papildoma galimybe pateikti tą pačią 
prekę atskirais srautais (pvz. Pakuočių, EEI, baterijų), ir, kad būtų galima įvertinti pakuotę, sunaudotą savoms 
reikmės.

2021-12-03 Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.21 versija.
Tai - antroji 2021-siais metais išlesta programos versija, nuo šio momento ir prasideda permainos.
Dėl 2022 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c

2021-10-31, programos "DB Apskaita" 4.20 versijos naujienos:
 * Atlyginimų šifruotėje - galimybė stulpelių pavadinimuose rodyti ne santrumpas, o P/A tipus.
Nustatoma dbapskaita4.cfg faile, aprašymas cfg_apskaita.doc papildytas.
 * Atsiskaitymo lapeliuose galimybė priskaitymus išskaidyti eilutėmis pagal sąnaudų objektus.
Įjungiama varnele ataskaitos nustatymų dialoge.
 * Atlyginimų detalizuotoje ataskaitoje papildomai įdėtas santrumpos stulpelis,
numatyta galimybė dėl tolio P/A tipo stulpelio rodymo.

2021-10-12
* Galimybė atlyginimų pirminiuose dokumentuose prisegti nuorodą į skaitmeninio dokumento originalų failą.
* Galimybė kiekvienai personalo įsakymų savybei prisegti nuorodą į skaitmeniniodokumento originalųfailą.
  Tokios nuorodos galimos ir darbuotojų kortelėms.
* Galimybė registruoti ir apskaityti pajamas natūra už naudojamą įmonės automobilį asmeniniais reikalais.
  Apskaitai įvesti nauji P/A 1182,1184 ir su jais susiję GPM bazės bei GPM tipai.
* Galimybė pajamas natūra nurodyti darbuotojų personalo įsakymuose ir pagal tai padaryti priskaitymus.
* Dėl pajamų natūra apskaitos papildyta duomenų surinkimo sistema GPM312 formai .

2021-09-22
* Naujas vykdomųjų raštų perskaičiavimo principas pagal pradines vykdomųjų raštų sumas, kai nepakanka 
darbuotojo atlyginimo atskaitymams padengti.
* Alimentų ir Vykdomųjų raštų išskaitoms nebebus taikomas 30% nuo darbuotojo atlyginimo maksimalios sumos 
apribojimas.
* GPM ataskaita papildyta tokiems atvejams, kai skaičiuojamas GPM pasiekus SoDros lubas.

2021-08-10
* Svarbūs programos pakeitimai dėl terminuoto darbo. Suprogramuota nauja atskira lentelė "Terminuotas 
darbas". Kiekvienas terminuoto darbo intervalas galės būti nurodomas su termino pabaiga arba be termino 
pabaigos. Pieš tai buvusios programos "DB Apskaita" terminuoto darbo savybės į šią lentelę automatiškai bus 
įkeltos pirmą kartą atidarius personalo įsakymų lentelę, pakeistas programos duomenų kopijavimas iš darbo 
sutarčių registro į įsakymų registrą, būtinomis reikšmėmis papildyta terminuoto darbo ataskaita.
Terminuoto darbo maksimalaus 2 metų laikotarpio kontrolė.
* Pildant tabelius iš atostogų įsakymų, jei surenkami duomenys pagal darbuotojo darbo grafiką, tikrinama ar yra 
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užpildyti grafikai pagal kiekvienas pareigas, atskirai kiekvieno mėnesio laikotarpiui.
* Labai svarbi informacija esant dideliems atlyginimams - SoDros lubos.
Naujas požymis - ar jau pasiektos SoDros įmokų lubos.
Galioja nuo artimiausio mėnesio 1-os dienos, po įsakymo datos, iki metų pabaigos.
Jei nenurodomas galiojimo terminas, pati savybė galioja neribotai, tačiau skaičiavime įtakoja tik iki metų pabaigos, 
todėl duomenų apie mokesčius savybės nebūtina riboti galiojimo pabaigos.
* Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos > nauja eilutė - GPM tarifas pasiekus SoDros lubas.
Įdiegus programos "DB Apskaita" 4.20 versiją, bus siūloma atsinaujinti darbo laiko ir DU konstantas.
SoDros lubų požymis galės būti panaudojamas skaičiuojant GPM. Kadangi įmonėms nėra prievolės skaičiuoti 32% 
GPM, o tik rekomenduojama, tai 32% GPM galios tik jei darbo laiko ir DU konstantose bus įvesta eilutės "GPM 
tarifas pasiekus 'lubas'" reikšmė, ir pagal poreikį bus įvesti nauji P/A tipai:
2200 "GPM pasiekus SoDros lubas" ir 5210 "GPM bazė pasiekus SoDros lubas".
* Surenkant duomenis formai GPM312 32% tarifu paskaičiuotos sumos teikiamos atskira eilute.
Jei iki šių metų pabaigos VMI pakeis duomenų teikimo teikimo formai GPM312 nuostatas, teks prie tų pokyčių 
prisitaikyti.

2021-01-15
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.20 versija.
Tai - pirmoji 2021-siais metais išlesta programos versija, nuo šio momento ir prasideda permainos.
Bus daug naujų pasikeitimų, kuriuos daryti skatina nauji LR įstatymų ir norminių aktų pokyčiai.
Ir nesakykite "aš to nežinojau" arba "man tai dabar - nesvarbu". Žinokite, Jums tai - svarbu.
Tie pokyčiai palies mus visus: kaip atstatysime covid-19 nuostolius, kaip pasitiksime naujus mokesčius???
Mana iš dangaus? Ką Jūs, ponai, juokaujate? Mums visiems viską naujai teks uždirbti, mums už tai teks susimokėti.

2021-01-15
* Pakeistas "Kada mokės" požymio įrašymas kopijuojant atlyginimų dokumentus Shift-Insert.
* Pakeistas vidurkių skaičiavimas dėl prastovų klasifikavimo pakeitimų. Galimas priskaitymas ne tik valandomis, bet 
ir dienomis.
* Pakeistas priskaitymo pagal vidurkį įkainio metodas "nerinkti, naudoti minimalią algą" visiems ir valandininkams 
(nebetaikomas MinVal).
* Naujas priskaitymo pagal vidurkį įkainio metodas "nerinkti, naudoti min.Val, bet ne mažiau MMA".
* Patobulintas atostogų fondo dienų likučio surinkimas, kai metų eigoje tabeliuose keičiamas duomenų vedimas 
kartu/atskirai pareigoms.
* Papildyta tabelių žymėjimų klasifikacija, išskiriant prastovas ir budėjimus įmonėje ar dėl ypatingų neatvykimų.
* Paruošta terminuotai dirbančių darbuotojų Personalo ataskaita.

2020-12-31
* Pakeista klaidų apdorojimo sistema atlyginimų, personalo ir atostogų moduliuose.
* Naujas apmokėjimo sistemos būdas "Mėn. MMA su koeficientu val." Koeficientas gali būti nuo 0.1 iki 9.99. 
Nurodžius pvz. 1.1, alga bus 10% didesnė nei MMA. Skaičiuojama valandų pagrindu. Naudingas kai pastoviai 
mokama MMA, arba nuo jos priklausanti suma, nereikės sausio 1 dieną perrašyti įsakymų.
* Naujas apmokėjimo sistemos būdas "Valandinė MinVal, ne mažiau MMA". Trumpesnį mėnesį, kai gaunasi 
mažiau MMA, valandos įkainis pakeliamas iki MMA/DidzVal reikšmės.
* Personalo įsakymuose galimybė esančio įsakymo pareigų, pareigų apmokėjimo ir priedo įrašų pagrindinius 
duomenis padaryti laikinu šablonu naujai įvedamiems įsakymų įrašams.
* Skaičiuojant atostogų fondą, galimybė įskaitomas likučio dienas riboti trigubu metams priklausančių atostogų 
kiekiu.

2020-12-07
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Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.19 versija su i.MAS SAF-T sistemos įdiegimo galimybė.
Įsigyti programos "DB Apskaita" i.MAS SAF-T sistemą bus galima nuo 2021-01-04.

2020-10-29 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija organizuoja naują apklausą apie i.MAS funkcionalumą.
Labai prašome, aktyviai sudalyvaukite šioje apklausoje ir pareikškite savo nuomonę (poziciją),
kad vėliau nebambėtumėte apie sau nepalankius sprendimus.
Jei, pvz. Baltarusijoje, žmonės nepareikštų savo nuomonės, tai nieko ir nebūtų.
Ko Jūs tikitės? Kad kiti už Jus padarys? Kas tas "kiti"? Kiti - tai Jūs, o Jūs ir mes visi - Lietuva.
Darykime savo ateitį patogią, aktyviai ginkime savo ir visų mūsų interesus.
#imas #VMI #LBAA #apklausa
Dalyvausiu apklausoje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSell5rhKb1t_YAi1X5ba1d6YyIFAs5fXVlt494KfyI-G7Q35Q/viewform?
fbclid=IwAR1g7yVzkaZgAwZnZBhXeAB-LkK3vtXODEAzrkl8740cxW4e8KqffikmSqs

2020-10-13 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija atliko apklausą:
AR VERSLAS JAU PASIRENGĘS PATEIKTI I.SAF-T FAILĄ?
Su šios apklausos išvadomis galima susipažinti, paspaudus žemiau esančią nuorodą:
https://www.lbaa.lt/ar-verslas-jau-pasirenges-pateikti-i-saf-t-faila/?
fbclid=IwAR10PKU3n05PCak24AGnapInAYaji26RPVzCoQUcBZfXFnKndrlp2SsD54E

2020-07-31, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:
* Jau yra paruošta ir ištestuota programos "DB Apskaita" vartotojų sintetinių apskaitos duomenų teikimo sistema į 
SAF-T . Aktuali informacija apie SAF-T : https://www.vmi.lt/cms/saf-t

2020-07-28, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos: Dėmesio ! Dėmesio ! Dėmesio !
Kam yra aktualus vykdomųjų raštų ir alimentų išskaitymas, tai dėl gaivališkų GPMĮ pokyčių verta papildomai 
atsinaujinti (atsisiųsti) atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas.
Konstantų eilutė "Išmokėjimui nuo MMA" turi įtaką išskaitoms pagal schemą 20% iki MMA ir ...., kuri nuo liepos 1 
dienos padidėjo 10 €. Taigi vykdomųjų raštų ir/arba alimentų išskaitymas turėtų būti padidintas keliais eurais.
Programos "DB Apskaita" vartotojams, kurie turi daug su alimentais ar vykdomaisiais raštais susijusių darbuotojų, 
pravartu papildomai atsinaujinti atlyginimų darbo laiko ir darbo užmokesčio konstantas:
Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos > F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš 
www.dbtopas.lt

2020-07-24, programos "DB Apskaita" 4.18 versijos naujienos:
* Tabelių duomenų, atostogų likučių ir atostogų suteikimo grafikų lentelėse pakeistas filtro "Pažymėti paraštėje" 
veikimas. Paspaudus F9 (neskleidžiant meniu), jei yra pažymėtų paraštėje, jie ir išfiltruojami iš karto.
Kai nėra pažymėtų paraštėje, taip kaip ir anksčiau, išfiltruojami dirbantys darbuotojai.
* Personalo atostogų ir komandiruočių lentelėje visoms įsakymo rūšims įdėtas stulpelis "Pastaba" (simb sk. 30).

2020-06-26 Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija.
Šioje programos versijoje yra įdiegti GPM ir NPD pokyčiai, kurie įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d.
Naują versiją galima įsigyti nuo 2020 m. birželio 30 d. Jei tai svarbu, tai skambinkite mums tel. 8-699-29188

2020-06-10 Netrukus bus išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.18 versija. Jau priimame užsakymus versijos 
įsigijimui.

2020-04-06 Užimtumo tarnyba prie LR SADM yra paruošusi Prašymo išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už 
darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju 
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paskelbta prastova, formą (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 8(2) 
priedas). Kas, iš paskelbusių prastovas programos "DB Apskaita" vartotojų, norės įsigyti tokios ataskaitos 
užpildymo galimybę? Kam tai yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-29188 .

2020-03-27
* Dėl koronaviruso Lietuvoje nevykstančio darbo prastovų, kam yra aktualu, prašome skambinti mums tel. 8-699-
29188 dėl prastovų tabelių žymėjimo ir prastovų priskaitymo tipų įvedimo bei su ta problema susijusioms 
konsultacijoms.

2020-03-26
* Iš tabelių surenkant prastovų laiką skaičiavimui pagal vidurkį, padaryta galimybė iš anksto nurodyti kokiu metodu 
bus skaičiuojama. Tai susiję su DK 47 straipsnio papildymu dėl ekstremalios situacijos ar karantino skelbimo, kai už 
tą laiką reikia mokėti ne mažiau kaip minimalią algą.

2020-03-12
* Ūkininkų ūkiams - galimybė iš programos "DB Apskaita" įkelti duomenis į SoDros formą PKV
pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo 
reikalavimus.Dėl tokių duomenų įkėlimo (automatiško formos užpildymo) poreikio prašome skambinti mums tel. 
8-699-29188 .

2020-02-26
* Papildomas stulpelis atostogų/komandiruočių įsakymo dokumente. Pasirenkamas iš personalo sąrašo.
* Klasifikatoriuje - papildomi stulpeliai "Kiekis dok." ir "Kaina dok.", kurių veikimo principas panašus į momentinių 
likučių principą.

2020-02-18, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Tabelių žymėjimas "NT" - Nuotolinis darbas yra susietas su atlyginimų P/A 1100 ir priskaitomas skaičiuojant iš 
tabelių.
* Tėvystės atostogoms, tabelių žymėjimas "TA", yra padaryta galimybė priskaityti sumas pagal vidurkį.

2020-02-13, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Papildomas poilsio laikas, apmokamas pagal vidurkį. Žymėjimas "NF", atlyginimų 1424 P/A tipas.
* Apmokamo nedarbo "F " žymėjimo tabeliuose ir grafikuose galimybė, atlyginimų 1118 P/A tipas.
Pagal individualų apskaitos vieneto poreikį gali būti papildytos grafikų ir tabelių ataskaitos, priskaitymų iš tabelių ir 
kt. susijusios funkcijos.

2020-01-23
* Atostogų fondo korekcijos funkcija perkeliama į pirminius dokumentus, nes jei atliekamas vėlesnis atlyginimų 
perskaičiavimas, jis panaikina šiuos korekcijos dokumentus.

2019-12-17, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas GPM bazės principas, skirtas pagal konkrečiam mokestiniam laikotarpiui priskirtas tvarkas suskaičiuoti 
gyventojų pajamų mokestį.
Speciali deklaracijos GPM313 pildymo ataskaita atlyginimų šifruotėse.
Galimybė apskaičiuoti GPM dalį avansams, kai darbo užmokestis išmokamas kitą mėnesį.
* Galimybė kiekvienam darbuotojui asmeniškai nustatyti maksimalų atskaitomų alimentų bei vykdomųjų raštų 
bendrą procentą.
* Nauji 2020 metų mėnesių darbo laiko parametrai, ir dalis jau žinomų naujųjų 2020 metų darbo laiko ir darbo 
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užmokesčio konstantų.
* Atostogų likučių apskaitos būdo nustatymų įrašų peržiūra ir nereikalingų įrašų pašalinimo galimybė.

2019-12-12, programos "DB Apskaita" 4.17 versijos naujienos:
* Naujas meniu punktas Sąrašai -> Bendrai naudojami -> VMI iMas -> Sąskaitų planas, skirtas SAF-T.
* Naujas stulpelis ir darbinė užduotis Sąskaitų plane, kurie yra skirti esantį sąskaitų planą sugretinti su VMI 
reikalaujamu.

2019-12-11
Išleista nauja programos "DB Apskaita" 4.17 versija.
Ja galės naudotis tie programos programos "DB Apskaita" vartotojai, kurie yra įsigiję programos "DB Apskaita" 4.16 
versiją.Kadangi nuo 2020-01-01 keisis programos "DB Apskaita" atnaujinimų kainos, tai rekomenduojame laiku 
atsinaujinti programą.

2019-11-13, programos "DB Apskaita" vartotojų dėmesiui !!! 
Visoms įsigytoms programos "DB Apskaita" licencijoms teikiamos licencijų atnaujinimo paslaugos. 
Licencijų atnaujinimo sutartys sudaromos pasirinktinai: metams arba keturiems mėnesiams (įsigyti vieną 
versiją). 
Vienos versijos atnaujinimo kainą sudaro 20 % visos programos vertės kaina. 
2019-10-23, programos "DB Apskaita" 4.16 versijos naujienos: 
* Atostogų įsakymuose, rodant momentinius atostogų likučius kai yra kelios pareigos, o atostogos 
apskaitomos bendrai, informacija parodoma tik viena likučio eilute. 
Pakeista logika, atostogų panaudojimas imamas iš darbuotojo pareigų, kurios nurodytos kaip pagrindinės. 

2019-10-22 
Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!! Ūkininkų dėmesiui !!! 
Primename, kad programos "DB Apskaita" 4.16 versija suteikia galimybę ūkininkams užpildyti 
deklaracijos FR0457 3 versijos formą. 
Kadangi deklaracijos FR0457 3 versijos formos užpildymo ypatybės kiekviename ūkininko ūkyje yra 
individualios ir gali būti individualiai pritaikomos, 
tai nuo šiol UAB "Eurolitas" kiekvienam ūkininko ūkiui teiks deklaracijos FR0457 3 versijos formos 
užpildymo individualias apmokestinamas konsultacijas. 

2019-10-09, programos "DB Apskaita" 4.16 versijos naujienos: 
* Atlyginimų pajamų natūra apskaitymo sistema, kai darbuotojo mokesčių dalį sumoka darbdavys. 
* Tabelių ir grafikų pildymo įvykių žurnalo peržiūros priemonė. 

2019-10-03 
* Programos "DB Apskaita" 4.16 versijoje užpildant švenčių sąrašą, nuo 2020 metų Vėlinės bus mirusiųjų 
atminimo šventinė diena. 
Kad būtų teisingai užpildytas 2020-jų metų darbo laiko kalendorius, svarbu įsigyti programos "DB 
Apskaita" 4.16 versiją. 

2019-09-03 
* Programos "DB Apskaita" 4.16 versija suteikia galimybę ūkininkams užpildyti deklaracijos FR0457 3 
versijos formą. Įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas 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.
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2019-09-02 
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.16 versiją. 
2019-06-26, programos "DB Apskaita" 4.15 versijos naujiena: 
* Kaupiant konkrečių ataskaitą iš dokumentų lango, programa atsižvelgia į atskaitingo lygį. 
Jei atskaitingas yra 2 lygio, tai skolos yra 1 lygio. 
Pavyzdžiui, jeigu sąskaitoje nurodomas atskiras Pirkėjo padalinys, tai sąskaitos skola registruojama 
Pirkėjo buhalterijai. 
2019-06-18 
* Sąrašai > Personalo > Papildomi sąrašai - naujas parametras pareigoms "Pareigų lygis". 
* Priskaitymai iš tabelių pagal pareigų lygius: 
1 lygio DP neapmokama, DS, DN ir kiti padidinto tarifo žymėjimai apmokami viengubai (kaip DD); 
2 lygio visi padidinto tarfo žymėjimai apmokami viengubai. 
* Nauja personalo ataskaita apie darbuotojų pareigas nurodytai dienai. 
Vienoje ataskaitoje matomi suminės apskaitos, pagal/ne darbo kodekso, pareigų priedų, priemokų 
apmokėjimo būdai. 
* Nauja galimybė sužinoti atostogų likutį esamam momentui. Galimybė sužinoti darbuotojo užtarnautą 
atostogų kiekį nurodytai dienai. 
* Įsakymuose, darbo vietos duomenyse - galimybė įvesti daugiau telefono numerių. 

2019-05-10 
Lietuvos Respublikos ūkininkams, gaunantiems ūkiams skirtą finansinę paramą ir tiesiogines išmokas, 
pasibaigus ataskaitiniams finansiniams laikotarpiams, NMA privaloma pateikti Pažymą apie žemės ūkio 
veiklos subjekto, 
siekiančio pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros priemones, praėjusių kalendorinių metų 
pajamas. 
Tokia Pažymos forma yra suprogramuota programos "DB Apskaita" 4.15 versijoje. 
Ūkininkams ir ūkių apskaitą vedančioms įmonėms, įsigijusiems (-oms) programos "DB Apskaita" 4.15 
versiją, 
programoje įdiegiama Pažymos forma ir neatlygintinai suteikama jos užpildymo metodika. 
2019-05-02 
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.15 versiją. 
2019-03-14, programos "DB Apskaita" 4.14 versijos naujienos: 
* Ataskaitose, norimo išrikiuoti stulpelio pasirinkimas perkeltas prie ataskaitos nustatymų. 
Greiti išrikiuoti stulpelį galima pasirinkti paspaudus filtro mygtuką. 
2019-02-05 
* Atostogų apskaitoje, priklausantys atostogų kiekiai metams nepriskaičiuojami sausio 1 d. esantiems 
tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose. 
Kai šie darbuotojai faktiškai grįš iš tokių atostogų, tai tuomet reikės įvykdyti duomenų korekciją 
(daroma korekcija "Priėmimas", o kai metų eigoje išleidžiami tokioms atostogoms, daroma korekcija 
"Išleidimas"). 
2019-01-29 
* Skaičiuojant atostogų fondo korekciją metų pabaigai, dienų likučius galima įtraukti ir iš sausio 1 d. 
likučio. 
* Programa gali surinkti duomenis apie autorines, sporto ir atlikėjų veiklai išmokėtas sumas formai 
GPM312 užpildyti. 
* Pagal parsisiųstą SoDros ataskaitą, programoje yra galimybė patikrinti darbuotojų pensijos kaupimo 
būseną. 
Programoje atsirado galimybė sukurti įsakymą, koreguojantį SoDros pensijos kaupimo būsenos 
neatitikimus. 
2019-01-18 
* Personalo savybių pokyčių alimentų ar vykdomųjų raštų ataskaitoje - naujas antstolio adreso stulpelis. 
* Renkant duomenis GPM312 formai 07 kodu, įkeliamas ir P/A tipas 1460 - Dovanos. 
2019-01-16 
* Formos GPM312 duomenų įvedime priskirtas identifikatorius, kad būtų galima duomenis įkelti iš 
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Excel'io. 
* Skaičiuojant pagal vidurkį išeitines išmokas, atostogų kompensacijas bei prastovas, 
galimybė įvesti apmokamų valandų skaičių 1 dienai, kai dirbama ne pagal 40 valandų darbo savaitę. 
2019-01-14 
* Atlyginimuose skaičiuojant mokesčius, įrašomas apskaičiuoto mokesčio tarifas. Skaičiavimų 
rezultatuose ir detalizuotoje ataskaitoje - mokesčio tarifo stulpeliai. 
* Skaičiavimuose pagal vidurkį, kiekvienam atvejui (tabelio žymėjimui) išsaugoma paskutinio įvesto 
procento reikšmė. 
* Personalo įsakymų dokumentavime - galimybė spausdinti visų pareigų pasikeitimus. 
2018-12-21 
* Atliekant vidurkių skaičiavimus (pvz. atostogų fondams), 2018 metų sumos indeksuojamos. 
* Duomenų surinkimo ir pateikimo GPM312 ir GPM313 formoms galimybė. 
* Personalo papildomuose sąrašuose (pvz. pareigos) yra galimybė nurodyti ar įrašas apskaitomas. 
* Personalo duomenys > Įsakymų registras > Atskaitymai > Mokesčių duomenyse - stulpelis 
"Darbingumo %". 
* Personalo duomenys > Įsakymų registre įvedus naują darbuotoją, jam, kaip nustatyta, nekaupiama 
pensija 
ir netaikomas NPD, nes tam reikia darbuotojo pareiškimo. 
2018-12-18, informacija, paskelbta VSDFV "SoDra" tinklapyje. 

Darbuotojo įmokų tarifai nuo 2019-01-01 : 
Pensijų socialinis draudimas 8,72 proc. 
Ligos socialinis draudimas 2,09 proc. 
Motinystės socialinis draudimas 1,71 proc. 
Sveikatos draudimas 6,98 proc. 
Bendras tarifas: 19,5 proc. 

Darbdavio įmokų tarifai nuo 2019-01-01 : 
Nedarbo socialinis draudimas 1,31 proc. 
Nedarbo socialinis draudimas terminuotoms sutartims 2,03 proc. 
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas pagal tarifų grupes 0,14-1,4 proc. 
Įmokos Garantiniam fondui 0,16 proc. 
Įmokos Ilgalaikio darbo išmokų fondui 0,16 proc. 

Ūkininkų įmokų tarifai: 
19,5 proc nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų. 
Įmokų lubos - 43 VDU. 
2018-12-17 
* Atnaujintos SAM, 1-SD, 2-SD, 12-SD formos, pagal 2019 metams VSDFV patvirtintas formas. 
* Eksporte į GPAIS žurnalą - kiekiai apvalinimi iki sveikų skaičių (pakeitimas pagal naujus GPAIS 
reikalavimus). 
2018-12-06 
* Skaičiuojant 2019 metų sausio GPM, nelaiku išmokėto DU atkėlimo P/A tipo 5216 sumai taikomas 
15% GPM tarifas. 
2018-12-04 
* Atlyginimų skaičiavimo užduotyje nuo 2019-01-01 - patikra prieš mokesčių skaičiavimą: ar yra įvesti 
GPM skaičiavimui būtini nauji P/A tipai 2201 ir 2202. 
* Pakeista numatytoji bendra maksimalių alimentų bei išskaitų reikšmė nuo 50% iki 30 % 
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, dirbantiems pilnu etatu ir gaunantiems 
minimumą (nuo 400 € iki 430 €), priskiriama 555 € reikšmė. 
Taip pat ir valandinis atlyginimas padidinamas iki 3.39 Eur. 
* Personalo įsakyme indeksuojant 2019 metų DU reikšmes, galima apvalinti iki cento, 10-čių centų ar 1 
euro darbuotojo naudai. 
* Atlyginimų skaičiavimo užduotys suderintos 2018-iems ir 2019-iems metams. 
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* "Apie įmonę" atlyginimų parametrai perkelti į Konstantas: tarifas draudėjui, tarifas apdraustajam, DU 
GPM tarifas. 
* 2019 metų skaičiavimo užduotyje taikyto NPD paskirstymas DU ir ligos priskaitymų sumoms. 
* Terminuotų darbo sutarčių 2019 metais reikšmės darbdavio SD tarife. 
* 2018 metų sumų indeksavimas skaičiuojant 2019 metų priskaitymus pagal vidurkį. 
* Bendrojo autorizavimo pakeitimai. 
* Atlyginimų dokumentuose, įkeliant iš excel'io, įkelia ir laiko tipo stulpelių duomenis. 
* Įsakymuose - DU indeksavimas koeficientu 1,289 įvedant naujas reikšmes 2019-iems metams. 
* Darbo stažo gradacija nuo 2019 metų. 
* Pasikeitė pensijos požymiai: duomenyse, ataskaitose, 1-SD, 2-SD, SAM formose. 
* Pakeistos mokesčių dydžių reikšmės, taisyklės ir kt. pakeitimai. 
* Padidinto tarifo apmokėjimų rezultatų surašymo būdų identifikavimo 6 metodai. 
* Padidinto tarifo apmokėjimo įkainio 3 apskaičiavimo metodai. 
* Priskaitant iš tabelių, pakeistas apmokamo laiko apskaitymas. 

2018-10-29 
* Jau galima įsigyti programos "DB Apskaita" 4.14 versiją. 
Ruošiamės naujiems GPM įstatymo pakeitimams, kurie įsigalios nuo 2019-01-01. 
2018-10-16 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO 
2018-09-13, programos "DB Apskaita" 4.13 versijos naujiena - 
programos "DB Apskaita" GPAIS modulio aprašymas. 
2018-08-21 
Eksporto į GPAIS modulis (Paslaugos > Eksportas į GPAIS). 
GPAIS yra vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema. 
GPAIS yra privaloma visam verslui – gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, 
atliekų tvarkytojams, darytojams ir kitiems atliekų sektoriaus dalyviams. 

UAB "Eurolitas" nuo 2018-09-01 priims pareiškas dėl GPAIS modulio įdiegimo. 
2018-08-06 
Išleista programos "DB Apskaita" 4.13 versija. 
Eksporto į GPAIS modulis 
2018-04-25 
Įsigalioja naujasis ūkininkų ūkių apskaitos sąskaitų planas. 
Rekomendacijose numatytas jo įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis, prasidedantis nuo 2018-04-25. 
Pereinamuoju laikotarpiu galios senosios ir naujosios finansinių ataskaitų formos. 
UAB "Eurolitas" nuo 2018-05-01 priims pareiškas dėl ūkininkų sąskaitų plano pakeitimo. 
2018-03-29 
Informuojame, kad nuo 2018-01-01 ūkininkai, nuomojantys žemę, privalės išskaičiuoti, deklaruoti ir 
sumokėti GPM. 

GPMĮ 22 straipsnis (Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką) išdėstytas nauja redakcija. 
Esminis šio straipsnio pakeitimas: A klasės pajamoms priskirtos iš individualią veiklą vykdančio 
nuolatinio Lietuvos gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos. 
Pavyzdžiui, tais atvejais, kai žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokės kitam gyventojui išmokas 
už nuomojamą žemės sklypą, privalės apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų 
mokestį 
išmokėdamas išmokas už nuomojamą nekilnojamąjį turtą, privalės išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį.

Informuojame, kad programos "DB Apskaita" 4.12 versija yra pritaikyta ūkininkų, nuomojančių žemę, 
GPM atskaitymui ir deklaravimui. 
Jei dar esate neatsijaujinę programos "DB Apskaita", rekomenduojame ją nedelsiant atsinaujinti. 
Šiuo metu galima nebrangiai įsigyti žemės nuomos deklaravimui būtiną duomenų eksporto komplektą: 
GPM313, GPM312, bei SoDra FormFiller. 
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Pritaikius Velykinę nuolaidą, šį labai naudingą komplektą galite įsigyti vos už 105 € + PVM. Įprastinė 
kaina 180 € + PVM . 
2018-03-15, versija 4.12.20180315,11:59 
* Gamybos modulio patobulinimas: klasfikatoriuje, įvedant gaminio sudėtį, galima parinkti žaliavą pagal 
pavadinimą. 
2018-03-14, versija 4.12.20180314,16:29 
* Ilgalaikio turto apyvartos ataskaitoje - stulpelis "-Likut.pab.-Likvidac.", kuriame galime matyti per daug 
nudevėtas ilgalaikio turto sumas. 
* Pakeista darbuotojų priėmimo į darbą / atleidimo iš darbo įvykių logika. 
Priimti ir atleisti galima tą pačią dieną, o atleidus vėl priimti galima ne anksčiau kaip sekančią dieną. 
2018-03-01, versija 4.12.20180301,10:48 
Bankų sąraše - darbinė užduotis bankų sąrašo atnaujinimui. 
2018-02-22, versija 4.12.20180222,12:23 
* Vertybių peržiūroje - nustatyto laikotarpio filtro mygtukas. Naudingas, kai reikia pamatyti vienos 
vertybės nustatyto laikotarpio visas pajamas ir išlaidas. 
2018-02-21 
* Išleista programos "DB Apskaita" 4.12 versija. 
2018-02-15, versija 4.11.20180215,11:29 
* Naujas tabelių žymėjimas - DT 'Darbas poilsio arba šventinę naktį', naujas 1131 P/A tipas. 
2018-02-07, versija 4.11.20180207,15:22 
* Personalo ataskaitoje - naujas stulpelis, rodantis darbuotojų terminuotų sutarčių galiojimo datas. 
* SoDros grindų informavimo sistema papildyta anksčiau neįvertintomis sumomis iš atostogų fondo. 
2018-01-25, versija 4.11.20180125,12:26 
Naujos VMI deklaracijų formos GPM313 užpildymo galimybė. Formą GPM313 nuo 2018 metų teiksime 
vietoj formos FR0572 (galiojo iki 2017-12-31). 
2018-01-23, versija 4.11.20180123,9:47 
* Terminuotų sutarčių pokyčių registracijos galimybė. Personalo įsakymų mokesčių lentelėje, bet kuriam 
momentui galima pakeisti darbo sutarties būvį terminuota/pastovi: 
Pakeitus darbo sutarties būvį, pasikeičia mokesčių tarifas, ir galima pateikti pakitųsį mokesčių tarifą 
atitinkančias 1-SD ir 2-SD bei SAM formas. 
* Individualiems grafikams galima įvesti ne tik darbo laiką, bet ir suderintus neatvykimus (A, MA, NA, 
TA, PV, KR...). 
Taigi, darbo užmokesčio priskaitymui įvertinamas visas bet kokių žymėjimų grafiko laikas, išskyrus 
poilsio (P) ir švenčių (S) laiką. 
2018-01-11, versija 4.11.20180111,8:28 
* Nauja terminuotų darbo sutarčių darbdavio SD mokesčių skaičiavimo sistema, kai terminuota sutartis 
mėnesio viduryje tampa pastovia. 
* Pertvarkytas atostogų dienų perkėlimas iš praeitų metų, kad įvertintų buvusių pakeitimų matavimo 
vienetus (d.d ar K.d). 
Perkeliant, taip pat įvertinami atvejai, jei senesnių metų likučiai buvo neigiami, arba tai susidarė dėl 
korekcijos. 
Šie neigiami kiekiai perkeliami į vėlesnius metus. 
* Atnaujintame programos "DB Apskaita" atostogų modulyje galima atlikti atostogų apskaitos metodo 
keitimą 
bei atostogų likučių perskaičiavimą iš K.d į d.d bet kurio ketvirčio pirmos dienos pradžiai. 
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* Dokumentų languose, paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, 
galima pasirinkti peršokimą į atitinkamų atskaitingų sąrašą 
( iš Organizacijų, Padalinių arba Objektų sąrašo). Tokiu būdu galima labai 
greitai surasti, pakeisti arba papildyti atskaitingo reikalingą informaciją. 
* Paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, galima 
pasirinkti peršokimą į Siuntėjo arba Gavėjo dokumentų langus (pajamas arba 
išlaidas).

2018-01-04, versija 4.11.20180104,11:54 
* Nuo 2018-01-01 įsigaliojo 400 eurų MMA. 
* Programoje įdiegta 2018 metų NPD skaičiavimo formulė: 380 - (suma - 400) * 0.5 . 
* Sąrašai > Atlyginimų > Parametrai > Formulės: vizuali informacija apie taikyto NPD apskaičiavimo 
formules 2008-2018 m. laikotarpiais. 
* Nuo 2018 metų nebebus taikomas PNPD. PNPD lentelės dar nepanaikintos, nes gal dar kurį laiką kam 
nors reikės skaičiuoti GPM su PNPD už 2017 ar ankstesnius metus. 
Tačiau įsakymuose priskirtos PNPD reikšmės nebebus naudojamos GPM skaičiavimuose už 2018 ir 
vėlesnius metus. 

* Darbdavio tarifo formulė papildyta SoDros 2018-01-03 išleistu pakeitimu dėl terminuotų sutarčių 
(sumažėjo 0.2%). 

2017-12-21 
* Išspręsta problema, kai įmonėje dirba keli darbuotojai su vienodomis pavardėmis ir vardais. 
Pavardės Vardo įrašo Pabaigoje galima rašyti skirtuką (tašką, kablelį arba # simbolį), o po jo - bet kokius 
tarnybinius simbolius. 
Lentelėse arba įvedant (pasirenkant) darbuotoją šie simboliai bus matomi. 
Ataskaitose galima įsiterpti stulpelį "Pavardė oficiali" ir "Vardas pavardė", kuri bus be skirtuko ir 
tarnybinių simbolių. 
Šie simoliai nebus matomi pateikiant įvairius duomenis, bei linksniuojamuose stulpeliuose. 
2017-12-19 
* Pagrindinis NPD nuo 2018 metų bus 380 eurų, tai atitinkamai pakeista ir NPD formulė. 
* Galimybė darbuotojo mokesčių duomenyse nurodyti, kad jam netaikomos "SoDros grindys". 
* Galimybė P/A tipų sąraše (priskaitymai ir sąlygos) pasižiūrėti iš www parsisiunčiamą visą sąrašą su 
visais parametrais 
* "SoDros grindų" patikra darbuotojams skaičiuojant mokesčius. 
Tokia patikra yra galima, jei yra įdiegtas P/A 5250 tipas, 2018 metų laikotarpiams skaičiuojamas už 
einamąjį mėnesį. 
Jei nėra tikslo aktyvuoti "grindų" patikros sistemos, tai nereikia įdiegti P/A 5250 tipo. 
2017-12-13 
* Teikiant dividendų bei žemės nuomos duomenis formai FR0573 užpildyti, galimybė sąskaitų 
papildomame filtre naudoti Dok.rūšį. 
* Praplėstas darbo sutarčių 1.3 darbo apmokėjimo laukelis iki 250 simbolių. 
* Patikslintas priedo už lauko sąlygas pavadinimas, kad skirtųsi nuo kompensacijos tokiu pat pavadinimu. 

2017-12-07 
Išmokų ir atskaityto GPM už žemės nuomą, dividendus ir kitų apmokestinamų sumų duomenų pateikimo 
formai FR0573 galimybė. 
2017-11-27 
* Perdarytas vidurkio skaičiavimo dialogas. 
Kadangi gali būti skaičiuojama valandomis, darbo ar kalendorinėmis dienomis bei mėnesiais, dabar 
įvedamas kiekis ir matavimo vienetas. 
* Skaičiuojant vidurkį metinių premijų laikotarpis skaičiuojamas nebe nuo dokumento datos (12 prieš 
einančių mėn), 
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o nuo pasirinkto vidurkio mėnesių intervalo paskutinio mėnesio (12 mėn. iki jo). 
* Grafikų su darbo pradžios ir pabaigos valandomis įvedimo papildymai, neigiamų ir maksimalių 
reikšmių ribojimai. 
* Galimybė tabelyje užpildyti įvairių prastovų ir neatvykimų laikotarpius (komandiruočių, atostogų 
atvejais). 
* Galimybė parsisiųsti numatomus MMA nuo 2018 metų. 
2017-09-12 
* Individualūs darbo grafikai. 
* Atostogų apskaita darbo/kalendorinėmis dienomis. 
* Nauji viršvalandžių apmokėjimo P/A 1134 (naktį) ir 1135 (švenčių dienomis). 
* Numatytas atostogų apskaitymo dd/kd požymių archyvavimas. 
2017-09-07 
* Išleista programos "DB Apskaita" 4.11 versija. 
* SEPA eksportas suderintas pagal naujus, nuo 2017-11-19 įsigaliosiančius, reikalavimus. 
2017-08-31, programos "DB Apskaita" 4.10 versijos naujienos: 
* Dokumentų ir bendrajame žurnaluose - stupeliai ir mygtukai "Nuoroda". 
* Mygtukais Ctrl-Alt-L galima atidaryti nuorodą išorinėje programoje. 

2017-07-25, kam pagal naująjį Darbo kodeksą privaloma sudaryti darbo tarybas: 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS 
DĖL PRANEŠIMŲ APIE DARBO TARYBOS SUDARYMĄ AR JOS NESUDARYMĄ 
PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 
2017-07-03, programos "DB Apskaita" 4.10 versijos naujienos: 
Naujasis Darbo kodeksas - 
* Darbuotojo darbo sutarčių skirstymas į pastovias ir terminuotas. 
* Pakeisti įvairūs Sodros tarifai bei jų funkcijos. 
* Atlyginimų konstantose - nauja eilutė - SoDros darbdavio tarifas. 
* Pakeistas duomenų surinkimas 1-SD, 2SD, SAM formoms. 
2017-06-09, programos "DB Apskaita" 4.10 versijos naujienos: 
* Nauja galimybė naudoti virtualius PDF spausdintuvus "Microsoft Print to PDF" ir "Microsoft 
Xps+GhostXps". 
* Darbo laiko žiniaraščiuose (tabeliuose) - galimybė įkelti duomenis ne tik iš komandiruočių įsakymų, bet 
ir iš atostogų ir suderintų neatvykimų dokumentų. 
Atšaukimo iš atostogų įsakymai įvertinami tik tada, jei jie yra to paties mėnesio kaip ir atostogos. 
2017-06-01, programos "DB Apskaita" 4.10 versijos naujienos: 
* Duomenų pateikimo eksportas formai 9-SD. 
* Vaikų, išlaikytinių sąraše nauja asmens kodo savybė, reikalinga 9-SD formai. 
* Atostogų panaudojimo ataskaitoje - galimybė matyti atostogų panaudojimo kiekius ne užskaitant 
atostogas jų pradžios momentui, o pagal faktiškai atostogautus laikotarpius. 
* Vykdomųjų raštų papildoma savybė "Pagrindas" sprendimo numeriui įrašyti. 
* Mokos fondo ataskaitoje galimybė pasirikiuoti pagal pareigas. 
* Personalo įsakymų vykdomųjų raštų ataskaitos su limitų ir atskaitytų sumų balansais. Išskaitų 
ataskaitos. 
* Vykdomieji raštai su limituotomis sumomis. Galimybė sukurti savybių įrašus kitiems metams su 
naujomis likutinėmis sumomis. 
* Galimybė skaičiuojamą vidurkį gauti iš 3 mėnesių pareiginės algos. 
* Pakeista vidurkio skaičiavimo rezultatų datų Nuo-Iki įrašymo logika kai rezultatas išskaidomas į kelis 
laikotarpių įrašus. 
Dabar įrašomas ne bendras laikotarpis visiems įrašams, o išskaidoma pagal įrašu laikotarpius. 
* Pasiruošimas atostogų apskaitos pakeitimams. 
* Smulkūs papildymai darbo sutarties ataskaitoje. 
* Duomenys DA-01 formai įtraukiami iš P/A 1270-1279. Priemokos, neįtakojančios padidinto tarifo 
skaičiavimui. 

11

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/200a3c53723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/200a3c53723e11e7aefae747e4b63286
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/200a3c53723e11e7aefae747e4b63286


2017-05-17, programos "DB Apskaita" 4.10 versijos naujienos. 
* Mat.vertybių ataskaitose, kaip nustatyta, bus kaupiamos tik mat.vertybės, be paslaugų. 
2017-05-16 
* Išleista programos "DB Apskaita" 4.10 versija. 
2017-01-13 
* Eksporte į i.SAF, kai kodas yra PVM49 (kompesacinis PVM), visais atvejais priskiriamas šalies kodas 
LT, o PVM kodas nenurodomas. 
* Suteikta laisvė pasirinkti deklaracijos FR0573 kaupimo laikotarpį. Pasitikrinimui galima sukaupti 
duomenis kad ir už mėnesį, arba už pusmetį. 
2017-01-12 
* Eksporte į i.SAF, kai kodas yra PVM8 (savo reikmėms), visais atvejais priskiriamas šalies kodas LT. 
2017-01-02 
Su Naujais Metais ! 
* Garantinį fondą nuo 2017-01-01 administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2017-01-01 keičiasi VSD įmokų tarifai. 

2016-12-22 
* Dėmesio !!! Netrukus įsigalios LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO 
ĮSTATYMO NR. IX-1007 
20 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-87. 
Nuo 2017-01-01 pasikeis taikytino NPD bei PNPD dydžiai, įsigalios naujos NPD bei MNPD 
apskaičiavimo formulės. 
* Formos FR0573 duomenų surinkimo iš nurodytų sąskaitų galimybė. 
* Tabeliuose uždrausta priskirti grafikus, kurie yra paskelbti nenaudojamais. 
* Materialinių vertybių klasfikatoriuje - gaminio sudėties stulpelis "Sudaro %", kuris aktyvuojmas tik kai 
nustatytas kiekių sumavimas. 
2016-12-09 
Sąrašai > Bendrai naudojami > VMI iMas mokesčių klasifikatorius: 
F6 - Eksporto parametrai - įmonių kodų pateikimo į i.MAS pasirinkimo galimybė. 
2016-12-05 
* Eksporte į iMas i.VAZ - naujas parametras - pakrovimo vieta, Naudojama, kai standartinis Siuntėjo 
adresas skiriasi nuo pakrovimo vietos. 
* Eksporte į iMas i.VAZ - naujas parametras - transporto paslaugos pavadinimas ir suma. 
2016-11-28 
* Eksporte į iMas i.VAZ - naujas parametras - siuntėjo vieta. Naudojama, kai būsinės vieta skiriasi nuo 
pakrovimo vietos. 
* Eksporte į iMas i.VAZ - naujas parametras - pristatymo laikas. Naudojamas tais atvejais, kai pristatymo 
laikas neatitinka VMI pasiūlytam laikui. 
2016-10-28 
* Eksporte į iMas iSAF, išrašomų kreditinių arba gaunamų debitinių PVM sąskaitų faktūrų informacija, 
pagal kokius dokumentus yra grąžinama, 
imama iš dokumeto sudėties turinio, arba, kai dokumento sudėties turinys nėra atitinkamai užpildytas, tai 
- iš dokumento stulpelio "Tiksl.dok.nr.ir data". 
* Rezultatai > Atlyginimų > Ataskaitos > Atsiskaitymo lapeliai - galimybė įterpti papildomą stulpelį, 
kuriame matytųsi taikyto NPD, PNPD, darbdavio soc.draudimo ir kitos sumos. 
2016-10-28 
Viešumoje yra paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų 
ministerijos komentaras dėl elektroninių sąskaitų faktūrų registravimo. 
Išaiškinta, kad jeigu elektroniniu būdu išrašytą arba gautą PVM sąskaitą faktūrą mokesčių mokėtojas 
papildomai, savo nuožiūra, saugo ir popieriniame formate, 
atspausdintą, ir tokia PVM sąskaita faktūra turi visus privalomus rekvizitus, tai ji gali būti laikoma 
tinkamu dokumentu sąnaudoms, mažinančioms apmokestinamąjį pelną, pagrįsti. 
Taigi, PVM atskaitai tinka ir atspausdintos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, bet tuo pačiu jas būtina 
saugoti elektroninėse laikmenose. 
Skelbiame, kad UAB "Eurolitas", sutarties šalių sutarimu, gali padėti registruoti 
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elektronines PVM sąskaitas faktūras ir konsultuoti šios problemos sprendimo klausimais. 
2016-10-21 
Viešumoje prasidėjo, kaip visada, sveikai logikai nesuvokiamas vajus registruoti elektronines sąskaitas 
faktūras 
tuo formatu, kokiu jos buvo išrašytos. Juridinė beprasmybė. Na, tikrai, Lietuvoje nėra daugiau ką veikti ? 
Kaip atskirti PVM sąskaitą faktūrą, ar ji elektroninė, ar ji yra ne elektroninė ? 
Jei ant PVM sąskaitos faktūros akivaizdžiai parašyta "elektroninė PVM sąskaita faktūra", 
tai ji juridiškai yra elektroninė, ir jos elektroninį variantą būtina saugoti kompiuterinėse laikmenose 
patikrinimui. 
Bet, jei ant jos NĖRA parašyta "elektroninė", tai kaip tada, ar juridiškai galioja atspausdintas jos 
popierinis variantas ? 
Taip, galioja, jei Jūsų faktiškai pagrįsta tiesa yra tokia, kokia yra aprašyta žemiau nurodytame sakinyje: 
"Mūsų organizacijos atstovas nuvyko į ryšio tiekėjo organizaciją, ir tos organizacijos sekretorės paprašė 
atspausdinti 
atitinkamo (atitinkamų) mėnesio (mėnesių) PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as). Sekretorė sutiko, ir 
atspausdino originalą (-us). 
Ir ką, teisėta tokia atspausdinta elekroninė sąskaitą faktūra, ant kurios nėra parašyta "elektroninė PVM 
sąskata faktūra" ? 
Taip, juridiškai tokia PVM sąskaita faktūra yra pilnai teisėta, ir jos juridinės galios niekas užginčyti 
negalės. 
Tai va, matote, kol tokios nesąmonės vyksta, nesistebėkite, kodėl jaunimas migruoja iš Lietuvos, jiems 
tokios nesąmonės - neįdomios. 
Galutinai, Lietuvoje beliks tik saujelė tebedirbančių biurokratų, kurie iki pasaulio pabaigos galvos, kad 
nesąmonės yra gerai ! 
2016-09-28 
* i.VAZ domenų teikimui galima panaudoti daugiau nei vieną transporto priemonę (skirtukas ";"). 
* Išrašomų dokumentų registre pateikimui į i.SAF neatsižvelgiama į dokumento datą "Išrašyta". 
* Gamybos normavimo parametras: rinkti žaliavas pagal numerio pradžią, ar griežtai pagal numerį. 
2016-09-19 Pasiruošimas duomenų teikimui į VMI prie LR FM sistemą i.MAS : 
* Naujas Mat.vertybių išlaidų stulpelis "Vežėjas", skirtas duomenų teikimui į VMI prie LR FM sistemą 
i.VAZ. 
Šis stulpelis yra būtinas i.VAZ sistemoje, kai reikia nurodyti krovinių pervežimo organizaciją. 
E-važtaraščiuose bus atitinkamai atvaizduojama stulpelio "Pristatymo adresas" informacija. 
2016-09-05 Pasiruošimas duomenų teikimui į VMI prie LR FM sistemą i.SAF 
2016-08-31 
* Startuoja programos "DB Apskaita" 4.09 versija. 
Šioje versijoje integruota PVM duomenų pateikimo į i.SAF sistema. 
2016-08-01 
Šių laikų buhalterijoje yra labai svarbus atidumas, ir būtina vadovautis buhalterijos įstatymo esminiu - 
apdairumo principu. 
Taip būna, kad buhalteriams atrodo vienaip, o įstatymuose parašyta visai kitaip. 
Taip ir atsitiko su taikomu NPD nuo 2016-07-01. Atrodo - vienaip, o yra - kitaip. 
Jeigu pagalvojote, kad NPD taikymo formulėje turėtų būti įvertinama nuo 2016-07-01 minimali alga 380 
€ , 
tai įstatyme yra parašyta visiškai kitaip, nei Jūs galvojote: 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 17, 20 IR 
21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 
2015 m. gruodžio 10 d. Nr. XII-2162, Vilnius, 
2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas, 
... NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę 
atitinkančiais santykiais susijusios pajamos 
– minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis). 
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Atsižvelgiant į įstatymą, minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 
dieną dydis yra 350 € , 
bet ne 380 € , nors norėtųsi matyti kitaip... 

Įstatymai, kad ir kokie jie kreivi bebūtų, jų reikia laikytis... ir vadovautis buhalterijos įstatymo esminiu - 
apdairumo principu. 
Nuo 2016-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 644 
DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO 
Primename, kad programos "DB Apskaita" naudotojai privalo savarankiškai įsivesti pokyčius: 
Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos 
F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt 
2016-07-19 
* Darbo užmokesčio mokesčių skaičiavime sukeista NPD ir PNPD pritaikymo tvarka. Pirmiausiai 
taikomas PNPD, o po to NPD. 
* Nenuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams neskaičiuojamas PSD, patobulintas SAM, 2-SD, 
13-SD formų užpildymo būdas. 
2016-06-21 Pasiruošimas duomenų teikimui į VMI prie LR FM sistemą i.SAF : 
naujas PVM atskaitos aprašymas: PVM atskaita programa "DB Apskaita"  
2016-05-02 
* Startuoja 4.08 versija 
2016-04-01 
Informuojame, kad yra atveju, kai programos "DB Apskaita" naudotojai, skaičiuojantys atlyginimus, 
pamiršta programoje įvesti naujas PNPD reikšmes ! 
Sąrašai > Atlyginimų > Neapmokestinami PNPD . 
Pasekmės būna tikrai nekokios !!! Blogai paskaičiavus GPM, dėl duomenų įvedimo klaidų darbuotojams 
GPM nepriemokas tenka grąžinti Valstybei. 
Darbuotojai reiškia pelnytas pretenzijas buhalterėms, o šios tiesiog neturi kur dingti, kyla konfliktai, 
gadinami nervai... O mums tai skaudu girdėti. 
>> Primename, kad programos "DB Apskaita" naudotojai privalo savarankiškai įsivesti PNPD pokyčius. 
Kaip tai padaryti, spaskite šią nurorodą << 
Skelbiame, kad UAB "Eurolitas", sutarties šalių sutarimu, gali atlikti Darbo laiko konstantų, PNPD ir kitų 
norminių dydžių užpildymo paslaugą. 
Paslaugos kaina - 10 Eur mėnesiui plius PVM . Tokios sutartys sudaromos vieneriems metams. 
A P D A I R U M A S 
Apdairumo principas reikalauja, kad buhalteriai labai atsargiai vertintų visus įmonės veiklos rezultatus. 
Apskaitydami turtą ir ruošdami atskaitomybes, buhalteriai turi stengtis numatyti 
visus galimus apskaitinius neatitikimus, ir juos registruoti atitinkamuose registruose. 
2016-03-31 
* Naujas programos "DB Apskaita" nustatymas, kad išeinant iš programos, jei atsisakoma daryti kopiją, 
padarytų registro kopiją. 
* Darant kopiją į išorinę laikmeną, jei ji neegzituoja, galimybė specialiu mygtuku pasirinkti kitą katalogą 
(kitą laikmeną). 
2016-02-29, dienos citata: 
" Gerbiami programos "DB Apskaita" naudotojai ir mokesčių mokėtojai. 
Ne valstybinės institucijos bus pasiruošusios įrodyti, kad pas Jus buhalterinė apskaita yra tvarkinga. 
Tik Jūs, ir tiktai Jūs turėsite įrodyti valstybinėms institucijoms, kad pas Jus buhalterinė apskaita yra 
tvarkinga. 
Šios realybės niekada nepamirškite, taip pat nepamirškite, kad programa "DB Apskaita" - nuostabi Jūsų 
pagalbininkė ! " 
2016-01-13 
* Didžiojoje Knygoje - galimybė užpildyti iš www laiko reikšmes ne tik naujai kuriamiems įrašams, bet ir 
esamiems. 
* Pensijos kaupimo procentas priklauso skaičiuojamųjų nuo metų: iki 2015 - 1%, nuo 2016 - 2%. 
* Suprogramuotas deklaracijos formos FR0572 užpildymo būdas iš šifruotės, kai mokėtinos atlyginimų 
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sumos išmokamos tą patį priskaitymo mėnesį. 
2016-01-05 
* Patobulintas programos eksportas į SEPA, kai mokėtojas - fizinis asmuo (pvz., ūkininkas). 
SEB bankas nesuteikia galimybės importuoti asmens kodų, ir reikalaujama importuoti ūkio kodą. 
Ūkio kodą reikia įvesti Sąrašai > Piniginių lėšų > Bankų A/S, stulpelyje "Įmonės kodas". 
2016-01-04 
Su Naujais Metais ! 
* Programos eksportas į SEPA dėl Swedbank AB reikalavimų papildytas specialiuoju lauku. 
* Skaičiuojant vidurkius, alternatyvi galimybė priskaityti ne tik pagal minimalią algą, bet ir pagal 
pareiginį atlyginimą. 
* Pasikeista pensijų kaupimo numatytoji reikšmė į 2 % . 

2015-12-28 
Nuo 2016-01-01 įsigalios nauji Verslo apskaitos standartai (VAS) >> 2015-12-22 
LABAI SVARBU !!! Dėmesio ! Nuo 2016-01-01 keičiasi NPD ir PNPD dydžiai. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO 
ĮSTATYMAS >> 2015-12-07 
* Patobulintas atskaitingo paieškos metodas pagal visus atskaitingų tipus. 
* Pakeista mat.vertybių klasifikatorius filtro eilučių tvarka. 2015-11-25 
Nauja galimybė sukurti diferencinių požymių papildomus stulpelius, naudojant naują stulpelių 
generavimo tipą "Sąrašas multi". 
Sukūrus tokius stulpelius, galima analizuoti pasirinkto subjekto apskaitos savybes diferencijuotais bei 
integruotais požymiais. 2015-11-05 
Pakito automobilių kuro normų nustatymo tvarka: 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMAS 2015 m. lapkričio 5 d. Nr. 3-
454(1.5 E), Vilnius 
Degalų apskaitos tvarką numato LR Vyriausybės patvirtintos taisyklės. 

DĖL PAVYZDINIŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO BIUDŽETINĖSE 
ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 
2009 m. gegužės 27 d. Nr. 543 , Vilnius 2015-10-13 
* Sąrašai > Mat.vertybių > Parametrai > Numerio parinkimo formatas - nauji pasirinkimo variantai su 
Gav.Marke. 
* Materialinių vertybių momentiniuose likučiuose, pasirinkus nomenklatūrinį numerį, paspaudus 
mygtuką F6 Info > Klasifikatorius, iškviečiamas klasifikatoriaus langas su pasirinktuoju nomenklatūriniu 
numeriu. 
* Sąrašai > Mat.vertybių > Klasifikatoriuje, F2 Filtras - filtravimas Pagal pavadinimo dalį. 2015-10-08 
Sąskaitų sąraše - naujas stulpelis "Apskaitoma", skirtas pažymėti aktyvias buhalterines sąskaitas, ir 
žymėjimu atskirti kitas buhalterines sąskaitas, kurių naudojimas nenumatytas. 
Pavyzdžiui, jei standartiniame sąskaitų plane yra biologinio turto sąskaitos, o įmonės apskaitos politikoje 
jų naudojimas yra nenumatytas, tai galima pažymėti, kad tos sąskatitos yra neapskaitomos. 
Taip tinkamai pažymėjus, nebus galimybės klaidingai pasirinkti neapskaitomų sąskaitų. 
Tokia nauja puiki galimybė įdiegta programos "DB Apskaita" 4.06 versijoje. 2015-08-11 Paslaugos > 
Duomenų patikra 
* Nauji duomenų patikros punktai: "Ilgalaikio turto analitika su sintetika" ir "Mat.vertybių analitika su 
sintetika". 
Tai - naujos programos "DB Apskaita" 4.06 vesijos galimybės, kurios padės išaiškinti analitinės arba 
sintetinės apskaitos netikslumus 2015-08-06 
* Programos "DB Apskaita" 4.06 versijos piniginių lėšų dokumentuose - galimybė eksportoti duomenis į 
SEPA failų formatus. 2015-07-24 Programos "DB Apskaita" 4.06 versijos naujienos: 
* Perdirbta suminės darbo laiko apskaitos sistema. Galima apskaičiuoti balansą ne tik laikotarpio gale, 
tačiau ir bet kurią laikotarpio dieną atleidžiamiems darbuotojams. 
* Galimybė valdyti laiko sumavimo požymį įrašams, sukuriamiems dialoge "Kiti priskaitymai, 
kompensacijos, avansai". 
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* Laiko sumavimo požymio valdymas, įvedant duomenis iš SoDros pažymų. 
* Patobulintas pažymos A1-35 kaupimo metodas, renkant pagal datą "už kurį". 
* 12-SD formos duomenų surinkimo galimybė, renkant iš tabelių, iš atostogų įsakymų, parinktus filtre. 
* Pranešimai apie neužpildytus atskirų mėnesių grafikus, skaičiuojant vidurkį bei visais kitais atvejais, kai 
užklausiama grafiko informacijos už kelis mėnesius. 
* Galimybė darbo laiko apskaitos grafikus paskelbti nenaudojamais. Jų nebereiks pildyti, nebus klaidų 
pranešimų. 2015-07-23 Startuoja programos "DB Apskaita" 4.06 versija 
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Nuo 2015-07-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 
615 
DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO 
Programos "DB Apskaita" naudotojai jau gali savarankiškai įsivesti pokyčius: 
Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos 
F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt Nuo 2015-07-01 
statybų verslo sektoriuje bus taikomas atvirkštinis apmokestinimas. 
Išaiškinti atvirkštinio apmokestinimo pagal PVMĮ 80 str. 1 d. 17 p. atvejai: 

Atvirkštinio apmokestinimo pagal PVMĮ 80 str. 1 d. 17 p. atvejai 

VMI E. seminaro „Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos 
darbams 
nuo 2015-07-01" garso įrašas ir seminaro medžiaga. 
Seminaro trukmė ~ 1 valanda >>> 

Dėmesio !!!

2015 m. birželio mėn. paskelbti nauji verslo apskaitos standartai - VAS. 
Jais galima vadovautis jau dabar, ir ruošiant 2016 m. finansinę atskaitomybę. 2015-06-08 
Įvedus eurą, visi rūpinomės 2014-ųjų metų finansinių atskaitomybių pateikimu, ypatingų 
permainų nebuvo. 
Informuojame, kad nuo 2016-01-01 visų mūsų laukia nemažai reikšmingų apskaitos 
permainų: 
a) bus patvirtinti nauji verslo apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2013/34/ES nuostatas, 
standartų taikymas bus suderintas su Valstybinės mokesčių inspekcijos standartine 
apskaitos duomenų rinkmeną (SAF-T); 
b) bankų sistemos bus suderintos su SEPA sistema(angl. Single Euro Payments Area); 
c) Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose bus diegiama i.MAS 
(išmanioji mokesčių administravimo sistema); 

Išsamiau: 

Audito ir apskaitos tarnybos patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas 

paskelbti nauji verslo apskaitos standartai - VAS 

SEPA sistema 
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Išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS 2015-02-10 
* Papildomi stulpeliai ilgalaikio turto pirminių dokumentų ataskaitoje: "Gr.turto 
sąskaita" ir "Gr.nusidevėjimo sąskaita". 
* Patobulinta materialinių vertybių darbinė užduotis - "Surašyti savikainą pagal 
mom.likučius" : dabar veiks pažymėtoms eilutėms. 2015-02-09 
* Apibendrinti ir pakeisti renkamų priedų ir priemokų P/A intervalai, skaičiuojant 
padidinto apmokėjimo tarifo priskaitymus. 
* Darbuotojų parinkties filtre - galimybė atrinkti darbuotojus pagal esamų pareigų etatų 
skaičių. 2015-02-02 
* Galimybė į personalo filtrą įvesti atlyginimų pirminiame arba rezultatiniame dokumente 
įvestų darbuotojų sąrašą. 
* Avansų išmokėjimo nustatymuose - papildomi filtrai įvairių neatvykimų, ligonių 
slaugymo, mokymosi ir kitų rūšių atostogų atvejų žymėjimui. 
* Galimybė, priskaitant pagal vidurkį, skaičiuoti pagal minimalią algą tais atvejais, kai 
nėra duomenų vidurkio skaičiavimui. 2015-01-22 
* Nauji sintetinės analizės ir konkrečiųjų atskaitymų ataskaitų filtrai - "be eurų paklaidų 
įrašų". 
* Programa "DB Apskaita" patobulinta, kad, skaičiuojant ilgalaikio turto amortizaciją, 
dėl euro paklaidų neatsirastų nulinių sumų. 2015-01-21 
Atlyginimų modulis 
* Atlyginimų pirminių dokumentų F4 Darbinė užduotis "Kiti priskaitymai, kompensacijos, 
avansai": 
naujas atostogų filtras, galiojantis ne tik kasmetinėms, bet ir visų kitų rūšių atostogoms. 
* Atlyginimų šifruočių ataskaitų sukaupimo nepilnam mėnesiui galimybė. 2015-01-06 
Nauja programos "DB Apskaita" galimybė kaupti Didžiosos knygos ataskaitą 
trumpesniais nei mėnuo periodais. 2015-01-05 
Programa "DB Apskaita" suderinta su atnaujinta SoDros SAM forma, 2014-2015 metų 
ataskaitinių duomenų pateikimui. 2015-01-02 
* Dėmesio !!! Papildyta metodinio aprašymo 'Euro įvedimas programa "DB Apskaita" ' V 
dalis. >>> 

2014-12-30 
* Programos "DB Apskaita" duomenų eksporto sistema į "Sodros" formų formatus pritaikyta 
pakeitimams, kurie įsigalios 2015 metais. 
* Naujas parametras: ar prisiminti spausdintuvą, uždarius programos "DB Apskaita" ataskaitų 
generatorių. 

2014-12-28 
* Nauja kainynų modulio panaudojimo galimybė: kainyno galiojimas pagal datą ( pvz. galima įsivesti 
tinkamas Eur kainas). 

2014-12-22 programos "DB Apskaita" atnaujinimo privalumai: 
* Asmens sąskaitų ataskaitose - dirbtų/nedirbtų dienų ir valandų stulpelių įterpimo galimybė. 
* Švenčių ataskaitoje - pasirinkimas metais, nebereikia nustatinėti laikotarpio. 

2014-12-18 
Interneto tinklapyje www.dbtopas.lt paskelbta informacija dėl euro įvedimo ir kasos aparatų paruošimo 
euro įvedimui: 
>>> Euro įvedimas 
>>> Kasos aparatų paruošimas euro įvedimui 

2014-12-16 
Programos "DB Apskaita" klientai, pageidaujantys įsivesti eurą, pradedami registruoti į eilę. 
Labai prašome nesnausi ! 

2014-12-15 
Dėmesio !!! Prasideda euro įvedimo pradinis etapas. Programos "DB Apskaita" 4.05 versijoje: 
* Paruošta nauja eurų paklaidų elimininavimo darbinė užduotis. 
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* Dėmesio !!! Papildytas metodinis aprašymas - Euro įvedimas programa "DB Apskaita" >>> 
* Patobulinta bazinių kainynų kainų įkėlimo per klasifikatorių iš Windows atimintinės darbinė užduotis. 
* Programoje "DB Apskaita" uždrausta po 2015-01-01 dokumentuose įvesti EUR kaip valiutą. 

2014-12-12 
Atlyginimų modulis: 
* Skaičiuojant mokesčius, galimybė nurodyti rezultato P/A tipą, sukuriant ne tik standartinį 3200, bet ir 
kitus esančius 3200 - 3209 intervale. 
* Darbo laiko ir DU konstantų lentelėje - galimybė papildyti duomenis LR įstatymais naujai patvirtintais 
2015 metų metų darbo laiko duomenimis. 
Atostogų modulis: 
* Galimybė vienu veiksmu atlikti nepanaudotų atostogų likučių perkėlimą, einamųjų metų priklausančių 
kiekių bei papildomų dienų už stažą surašymą. 

2014-12-03 
Dokumentų žurnale - sumuojamų stulpelių skaičius padidintas nuo 4 iki 8 . 
Tai programai suteikia dar daugiau dokumentų registrų paruošimo galimybių. 

2014-11-28 Informacija ūkininkams, ŽŪB, ŽŪK : 
BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINĖS KAINOS 2015 METAIS 

2014-11-11 
Dėmesio !!! Informuojame, kad kai kurie programos "DB Apskaita" vartotojai yra klaidingai įsitikinę, 
kad įsigijus programos 4.05 versiją, 
automatiškai išsispręs visos euro įvedimo problemos. Tai - labai ydinga, klaidinga, neteisinga nuomonė. 
Pagrindiniai euro įvedimo buhalterinių sąskaitų koregavimo darbai yra vykdomi ne pradiniame euro 
įvedimo etape įsigijus programos 4.05 versiją, 
bet po 2015-01-01 faktiško euro įvedimo, kuomet teks suderinti buhalterinių balansinių sąskaitų likučius 
pagal faktinius inventorizacijų rezultatus. 

2014-11-10 
* Programoje integruota nauja NPD skaičiavimo formulė 2015 metams eurais. 
* Kad būtų galima įšvengti problemų, kai su atleistais darbuotojais laiku neatsiskaitoma, atleistiesiems 
dar 3 mėn. galima apskaičiuoti atlyginimų mokesčius. 
* Pakeisti 0572 formos surinkimo principai. Surenkami atleistiems pavėluotai išmokamos sumos, 
suprogramuoti papildomi stulpeliai ataskaitinio ir ankstesnio mėn. duomenims. 
Filtras pagal išmokėjimų sąskaitas. Pateikiant duomenis ne iš atlyginimų, kai asmenys yra organizacijų 
sąraše, imamas pilnas pavadinimas. 
* Šifruotėje - faktinių išmokėjimų skaidymo stulpeliais galimybė pagal nurodytus pinigų įrašų P/A tipus. 
* Darbo laiko ir DU konstantų lentelėje - galimybė papildyti duomenis LR įstatymais patvirtintomis 2015 
metų NPD ir BSI eur reikšmėmis. 

2014-09-23 
SVARBU !!! Dėmesio ! Nuo 2015-01-01 keičiasi NPD ir PNPD dydžiai. 
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO 
ĮSTATYMAS 
(DĖL NPD, PNPD, MNPD DYDŽIŲ EURAIS) 

2014-09-24 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS 
DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO 

2014-08-27 
Svarbi informacija apie apskaitos dokumentų ruošimą: 
VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ 
MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ 
MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 
VA-2 „DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ NAUDOJIMO IR UŽPILDYMO TAISYKLIŲ BEI FORMŲ 
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PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2014-07-30 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS 
DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO LITAIS IR EURAIS, 
TAIP PAT ŠIAM NURODYMUI IR PERSKAIČIAVIMUI 
KELIAMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKOS 
APRAŠO PATVIRTINIMO 

2014-07-23 
ES Bendrųjų reikalų taryba patvirtino neatšaukiamą lito į eurą keitimo kursą. 
Kaip ir tikėjomės, vienas euras yra įvertintas 3,4528 lito. 
Informuojame, kad programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija yra skirta 
apskaityti eurus ir litus vienu metu. 
Programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versiją platina ir diegia UAB 
"Eurolitas".

2014-07-11 
Pradedama diegti programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija. 
Diegimo darbai vykdomi pagal nustatytą grafiką, iš anksto užsiregistravus. 
Informuojame: neplaniniai programos diegimo darbai - nevykdomi.

2014-07-04 
Dėmesio !!! Netrukus bus diegiama programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija. 
Skambinkite mums tel. 8-699-29188, ir registruokitės į eilę. Laukiame Jūsų aktyvių apsisprendimų. 
Kuo anksčiau bus įdiegta programa, tuo mažiau ateityje atsiras problemų, susijusių su euro įvedimu. 
Kodėl? 
Kuo anksčiau įdiegus naująją versiją, bus pakankamai laiko priprasti prie euro, išanalizuoti duomenų 
pokyčius, 
susiformuoti reikalingas ataskaitas, susitvarkyti buhalterinių sąskaitų likučius, prisitaikyti prie naujųjų 
reiklalavimų. 

2014-06-13 
Dėmesio !!! Paruoštas metodinis aprašymas - Euro įvedimas programa "DB 
Apskaita" >>>

2014-06-05 Startuoja programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija. 

2014-06-04 
Europos Komisija leido Lietuvos Respublikai 2015 metais įsivesti eurą. 
Galutinio ES Tarybos sprendimo tikimasi 2014-07-23, kai bus paskelbtas neatšaukiamas litų keitimo į 
eurus kursas. 
Tikėtina, kad jis liks toks pat, koks yra dabar, t.y. 3,4528 Lt už eurą. 
Praėjus 30 dienų nuo šio sprendimo, visas kainas bus privaloma pateikti litais ir eurais. 

2014-06-03 
Netrukus startuos programos "DB Apskaita" 4.05 versija, kurioje bus numatyta galimybė vesti apskaitą 
eurais. 
Naujoje versijoje iki 2015-01-01 bus galima vesti apskaitą litais, tuo pačiu registruojant išraiškas eurais. 
Taigi, už 2014-us finansinius metus ataskaitas bus galima sukaupti litais, o nuo 2015-ųjų metų - eurais. 

2014-05-16 
Euras programoje "DB Apskaita" >>> 
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2014-05-15 
Programa "DB Apskaita" ruošiama euro įvedimui Lietuvoje. 
Netrukus startuos programos "DB Apskaita" 4.05 versija, kurioje bus įdiegta euro įvedimo galimybė. 
Daugiau informacijos - UAB "DB Topas" internetiniame tinklapyje >>> 

2014-05-05 LR VMI informuoja: 
DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA 
KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA / 
IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS 
VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA 

2014-04-08 
VMI INFORMACIJA "DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRŲ 
TVARKYMO" 
Dėmesio! Primename, kad UAB "Eurolitas" teikia PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo metodinę 
pagalbą. 

2014-04-07 
Lietuvoje nuo 2015-01-01 bus įvestas euras. 
Tokį sprendimą priėmė Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. 

2014-03-03 
LR Audito ir apskaitos tarnyba yra parengusi 40-ąjį verslo apskaitos standartą „Euro įvedimas“ >>> čia 
galite susipažinti su 40-ju VAS "Euro įvedimas" <<< 

2014-02-28 Informacija ūkininkams, ŽŪB, ŽŪK : 
BIOLOGINIO TURTO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS NORMATYVINĖS KAINOS 2014 METAIS 

2014-02-21 
Startuoja programos "DB Apskaita" 4.04 versija. Prasideda euro įvedimo pirminis etapas. 

2014-02-12 
Programos "DBApskaita" 4.03 versijos naujienos : 
* Darbuotojų parinktyje - filtras pagal pensijų kaupimo požymį. 

2014-02-10 
* Naujos versijos formos FR0617K užpildymo galimybė. 

2014-02-07 
* Pildant Didžiosios knygos laikotarpius, dienų ir valandų numatytieji rodikliai nuskaitomi iš tinklapio 
www.dbtopas.lt 
* Atlyginimų pirminių dokumentų darbinėje užduotyje "Kiti priskaitymai, avansai" - laiko sumavimo 
galimybė. 
* Darbinėje užduotyje "Iš algalapių" apmokant pagal avansinius dokumentus, mokėjimų įrašuose 
automatiškai įregistuojami avansų mokėjimo požymiai. 
* Darbo laiko ir DU konstantų patikra. 
* Švenčių sąrašo ataskaitoje - grupavimas ketvirčiais. 

2014-01-28 
* Atlyginimų darbuotojų kortelių ataskaitoje - naujos priskaitymų ir atskaitymų sumų eilutės, pareigų 
apmokėjimo parametrų tekstinė informacija. 
* A1-35 pažymoje į kitų išmokų grafą priskirimamos ir P/A 1470-1479 sumos (kompensacijos už ryšius, 
patalpų nuomą ir kt.). 
* Padidintas stažo mėnesių didžiausias limitas nuo 500 iki 600. 
* Mokymosi atostogų priskaitymus galima skaičiuoti pagal vidurkį. 

2014-01-24 
* Skaičiuojant GPM (taip pat NPD bei PNPD), nebevertinami atskaityti už einamus metus buvę praeitų 
metų duomenys (pvz. gruodžio mėn. priskaityti atostoginiai už sausį). 
Nuo šiol atlyginimų patikroje bus pateikiama informacija (įspėjimai) apie tokius praėjusių metų 
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priskaitymus bei atskaitymus, kurie neatitinka Gyventojų pajamų mokesčio 
įstatymo (GPMĮ) reikalavimų. 
* Numatyti nauji P/A tipai 2134, 2135, 2136, 2137 pensijų kaupimui nuo autorinių sutarčių sumų. 
* Nauja galimybė dokumentų žurnale skaidyti dokumentus keliomis eilutėmis pagal suformuotų 
dvejybinių įrašų eilutes. 

2014-01-17 
Programos "DBApskaita" 4.03 versijos naujienos : 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų sudėties redagavimo lange - naujas mygtukas <=> , kuriuo 
labai paprasta sukeisti vietomis Siuntėją ir Gavėją. 
Ši nauja programos funkcija yra labai naudinga, suteiks galimybę greitai ir tiksliai atlikti perrūšiavimo, 
fasavimo bei ardymo ūkines operacijas. 
* Programa "DBApskaita" pritaikyta naujai GPM308 versijai ( įsigaliojo GPM308 versija 02). Ši naujiena 
- aktuali visiems ūkininkams. 

2014-01-09 
Patobulinta materialinių vertybių vertės didinimo kito dokumento verte darbinė užduotis: galima didinti 
pasirinktų pozicijų vertes. 

2014-01-08 
* Atskirtos 2-SD formos: dalyvaujantiems pensijų kupime ir nedalyvaujantiems. 
* Pakeistas P/A "Žalos atlyginimas" nustatymas, kad nebūtų skaičiuojamas GPM. 

2014-01-06 
* Pasikeitė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 pildymo tvarka. 
* Panaikintas naujų rinkos dalyvių (lengvatinių SoDros įmokų) apskaitos mechanizmas atitinkamiems 
P/A 4101 ir 4103. 
* Nauja pensijų kaupimo įmokų registravimo tvarka. Nauji P/A tipai: 2130 "Pensijos kaupimas" ir 2132 
"Kariškių pensijos kaupimas". 
* Pakeistas pateikimo SAM formai mechanizmas (dėl lengvatinio SD tarifo panaikinimo, pensijų 
kaupimo įmokų registravimo). 

2014-01-01 
Su Naujaisiais 2014 finansiniais metais ! 

Įsigaliojo LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimai: keičiasi 
GPM ir NPD .

Dėmesio ! Nuo 2014-01-01 keičiasi ir PNPD dydžiai.

Naujausių GPMĮ pasikeitimų programinis paketas yra įdiegtas programos "DB Apskaita" 4.03 versijoje. 
Programos "DB Apskaita" senesnėse versijose GPMĮ pasikeitimų programinis paketas- nebediegiamas ! 
Vartotojams, kuriems yra įdiegta senesnės versijos programa, rekomenduojame atnaujinti programos 
versiją. 
Pavėlavusiems atnaujinti programą, darbuotojams apskaičiuotus GPM, NPD ir PNPD teks įvesti tik 
rankiniu būdu ! 

2013-12-20 
Personalo įsakymų darbuotojo mokesčių nustatymuose - požymis apie darbuotojo pensijos kaupimą. 

2013-12-19 
Nauja 4.03 versijos programos galimybė atlyginimų metų darbo laiko ir kitas konstantas atsisiųsti 
internetu 
ir papildyti programos duomenis iš DB Topas internetinio tinklapio. 

2013-12-05 
Galimybė paruošti specialųjį mataterialinių vertybių apyvartos ataskaitos duomenų kaupimo filtrą tam 
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tikrų dokumentų įrašų eliminavimui. 

2013-11-18 
Valstybinė darbo inspekcija visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, individualia veikla 
užsiimantiems asmenims bei ūkininkams, 
turintiems samdomų darbuotojų paskelbė svarbią informaciją dėl privalomo duomenų pateikimo 
internetiniu būdu: 
DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ 
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI 

2013-10-30 
* Duomenų pateikimo 14-SD formai, įsigaliojančiai nuo 2013-11-01 d., galimybė. Eksportuojant 
duomenis, profesijos kodas formuojamas 4 simb. ilgio, iš pareigų sąrašo. 
* Duomenų pateikimo 1-SD formai eksporto mechanizmas suderintas pagal 05 versijos, įsigaliojančios 
nuo lapkričio 1d, reikalavimus. 
* Atlyginimų dokumentuose, personalo duomenų lange - galimybė šokti (F4) į darbuotojo atlyginimų 
apskaitos dokumento įrašą bei tabelį. 
* Atlyginimuose pradinį konstantų reikšmių užpildymą jau galima atlikti neatrakinus didžiosios knygos 
laikotarpių. 

2013-10-28 
* Sukurtas specialus programos "DB Apskaita4" parametras, suteikiantis galimybę automatiškai perkaupti 
materialinių vertybių momentinius likučius. 
Vartotojo pageidavimu galima nustatyti, kad, jungiantis į darbines duomenų bazes, pasirinktu 
perodiškumu automatiškai būtų perkaupiami momentiniai likučiai. 
* Nauja galimybė materialinių vertybių (prekių) grąžinimų lange Delete mygtuku grąžinti visą pasirinktos 
pozicijos kiekį (susigrąžinti pirkėjo prekes). 

2013-09-17 
Asmens sąskaitų ataskaitoje ir formoje A1-35 priskaitymai papildyti tėvystės ir kitų atostogų sumomis, 
formoje A1-35 įvertinti ir neapmokestinami dienpinigiai. 
Ataskaitose A1-35 ir DA-01 nebeįvertinamos informacinio laiko žymėjimų sumos. 

2013-09-16 
LR Vyriausybės nutarimu 2012 m. spalio 10 d. Nr.1232 darbuotojų draudėjams nustatyta prievolė teikti 
informaciją apie dirbančiųjų profesijas. 
Darbdaviai privalės teikti pranešimus apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų 
klasifikatorių. 
2013 m. birželio 4 d. VSDFV direktoriaus įsakymu Nr.V-286 patvirtintos naujos pranešimų formos 1-SD, 
14-SD bei forma PT. 
Šias formas draudėjai privalės teikti "SoDrai" nuo 2013 m. lapkričio 1 d. 
Naujų pranešimų formų pildymo galimybė bus įdiegta programos "DB Apskaita" 4.03 versijoje. 

2013-09-11 Darbo užmokesčio ir kadrų apskaitos moduliuose: 
* Naujos atlyginimų konstantų lentelės programoje, naikiname konstantos.hrb 
* Vadovaujantis GPMĮ pakeitimo įstatymu, suprogramuota nauja GPM skaičiavimo formulė 2014 metų 
darbo užmokesčio apskaitai. 
* Suminės laiko apskaitos viršvalandžių priskaitymas pagal vidurkį. 

2013-08-09 
Startuoja programos "DB Apskaita" 4.03 versija. 

2013-07-26 
* Importo iš Litas-Esis positemėje - naujas stulpelis Apjungimas ir jo reikšmės anuliavimo galimybė, jei 
įrašas redaguojamas. 
* Asmens atlyginimų duomenų lentelėje - galimybė matyti grafikų, tabelių ir kitą apskaitomo asmens 
informaciją. 
* Laiku neišmokėto darbo užmokesčio sistema papildyta galimybe perkelti į kitą laikotarpį permokėtas 
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darbo užmokesčio sumas. 
* Atostogų modulio atostogų panaudojimo ataskaitoje - atostogų suteikimo datų duomenys. 
* Galimybė vartotojui kurti papildomus stulpelius Didžiosios knygos perioduose, jų reikšmes naudoti 
darbinėse užduotyse. 

2013-06-12 programos "DB Apskaita" 4.02 versijos naujienos: 
* Išrašomų dokumentų sumos žodžiu lenkų kalba galimybė. 
* Inventorinių numerių keitimo užduotis ir leidimas ilgalaikio turto modulyje. 

2013-06-04 Atlyginimų ir kadrų apskaitos moduliai: 
* Sukurtos papildomos programinės funkcijos XML formato apdorojimui. 
* Galimybė atspausdinti personalo asmens korteles per laikotarpį atleistiems darbuotojams. 
* Darbuotojų parinktyje galimybė matyti ne tik apskaitomus, bet ir visus darbuotojus (F9 
visi/apskaitomi). 
* Papildomas slenkančių grafikų parametras, įgalinantis valdyti darbo šventinės dienos naktį apmokėjimą 
padidintu tarifu. 
Galimybė priskaityti sumas ne tik kaip pagal Darbo kodeksą (K=2), bet ir atskirai kaip už paprastą naktinį 
darbą (K=1.5). 
* Pateikiant 2SD duomenis ffdata formatu, kai nemokama kompensacija, programa įrašys nulį 
kompensuotų mėnesių. 
* Papildyta laiku neišmokėto DU perkėlimo funkcija, įvertinant priskaitytas ir išmokėtas 
neapmokestinamas sumas. 

2013-05-20 Kainynų modulis: 
* Galimybė kainodarai naudoti materialinių vertybių kategorijas. 
* Galimybė kainodarai naudoti materialinių vertybių dokumente nurodytą kainyno tipą. 

2013-05-09 
Maloni naujiena Linux OS gerbėjams: 
programa "DB Apskaita" pritaikyta dirbti Debian GNU / Linux Ubuntu operacinėje sistemoje. 
Pasirinkus Linux Ubuntu operacinę sistemą, galima oficialiai sutaupyti įmonės lėšų, nes ši operacinės 
sistema - nekainuoja. 

2013-04-29 
Startuoja programos "DB Apskaita" 4.02 versija. 

2013-04-18 
* Išplėstinė apskaitos duomenų patikra. Rezultatų spausdinimas. 
* Atlyginimų išmokėjimų pagal algalapius patikra. Laiku neišmokėtų sumų perkėlimo tarp mėnesių 
atitikmenys. 
* Budėjimas darbe ir budėjimas namuose: pakeista priskaitymo užduotis, dabar skaičiuos koeficientu 1,5 , 
taip, kaip už viršvalandžius. 
* Atostogų likučių apskaitos nustatymų patikra. 
* LR Statistikos departamentui atnaujinus formą DA-01, pakeistas jos ID pildymas. 

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ KVITŲ KNYGELIŲ 
PARDAVIMO TVARKOS 

2013-03-21 
Informuojame, kad, vadovaujantis LR Konkurencijos įstatymu, UAB "Eurolitas" iniciatyva yra 
suprogramuota programos "DB Apskaita" 
ūkininko ūkio apskaitos augalininkystės bei gyvulininkystės bendrųjų sąnaudų padalijimo darbinės 
užduoties sistema. 
Kiti ūkininko ūkio apskaitą tvarkantys asmenys vis dar iki šiol tokiems tikslams naudoja MS Excel 
skaičiuokles. 
Nauja programos "DB Apskaita" darbinė užduotis yra prestižinė, ir suteikia programos "DB Apskaita" 
ūkininko ūkio apskaitos vartotojams 
daug naudos, ir visiškai naujas apskaitos galimybes ! Pageidaujantiems, kad būtų įdiegta ši sistema, 
skambinti tel. 8-699-29188 . 
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*** REKLAMA *** 
Programos "DB Apskaita" vartotojai gali neatlygintinai naudotis papildytu aprašymu: 
ŪKIŲ AUGALININKYSTĖS, GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJOS 
BEI GYVULIŲ SAVIKAINŲ PERSKAIČIAVIMO TVARKA PROGRAMA "DB APSKAITA" 

2013-03-20 Darbo užmokesčio modulis 
* Galimybė priskaityti ir apskaičiuoti kompensacijas už darbą lauko sąlygomis. Yra aprašymas. 

2013-03-12 UAB "Eurolitas" ir firma "Alfitas" programos "DB Apskaita" vartotojams paruošė aprašymą 
PROGRAMOS "DB APSKAITA" ATASKAITOS. 

2013-02-15 
* Atostogų papildomų dienų nustatymai papildyti elementu (5m. +1d, 10m. dar +2d., vėliau -kas 5m. po 
1d.), bei su tuo susiję pakeitimai. 
* Atlyginimų šifruotėje - visų dvejybiniuose įrašuose esančio laiko (valandų) stulpelių pagal P/A tipus 
įterpimo galimybė. 
* Tabelių žymėjimų sąraše rodoma informacija (F8) apie jų nustatymus. Kokie P/A generuojami, 
koeficientai bei kt. požymiai. 
* Atlyginimuose pakeisti padinto tarifo nustatymo principai, įtraukiant papildomus nestandartinius 
žymėjimus. 

2013-02-08 
Pirminiuose dokumentuose, priskaitant iš tabelių, galimybė protokoluoti visų skaičiavimų tarpinius 
rezultatus. 

2012-12-31 
* UAB "Eurolitas" pradeda diegti programos "DB Apskaita" 4 versiją (programos "DB Apskaita" 3 
versija nuo šiol - nebediegiama). 2012-12-19 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ, 
NUTARIMAS DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO 

2012-12-21 
* Programos "DB Apskaita" 3.09 ir vėlesnėse versijose suprogramuota galimybė, kaupiant Periodines 
ataskaitas, 
užpildyti įvairias programos eFormFiller FFData formas (pvz. Statistikos departamentui, VMI - PLN, 
taršos mokesčio ir kitas). 

2012-11-21 
* Papildomos importo iš LITAS-ESIS sistemos galimybės. 
* Ilgalaikio turto rezultatinėse ataskaitose - 4 papildomų ilgalaikio turto , susijusio su gauta parama, 
nusidevėjimo stulpelių įterpimo galimybė. 

2012-11-16 
Dar kartą primename: 2010-12-22 yra sukurta nauja duomenų bazė "Namai", kurioje programos "DB 
Apskaita" vartotojai gali 
apskaityti asmeninio ūkio ( buto, namo ) išlaidas, palyginti atskirų laikotarpių išlaidų pokyčius. 
Labai paprasta namų ūkio apskaitos vedimo tvarka, nesudėtingai sukaupiami namų ūkio išlaidų analitinai 
rezultatai ! 
Programos "DB Apskaita" vartotojams pageidaujant, ši duomenų bazė įdiegiama neatlygintinai, nes tai 
yra programos "DB Apskaita" reklama ! 

2012-11-07 
* Ilgalaikio turto rezultatų apyvartos atskaitoje - stulpeliai "Nusid.prisk.paramos" ir "Nusid.prisk.be 
paramos". 
Šie stulpeliai suprogramuoti UAB "Eurolitas" iniciatyva, ir yra skirti ūkininkų gaunamos paramos sumų 
analitinei apskaitai. 
Tokia nauja programos "DB Apskaita" galimybe gali pasinaudoti ir viešojo sektoriaus bei nepelno 
siekiantys ūkio subjektai, 
kuriems yra aktualu apskaityti gautos paramos atskaitymų sumas. 

2012-11-06 
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* Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitoje - filtro parametras, nuo kurios laikotario datos skaičiuoti 
pradelstas skolas ir delspinigius. 

2012-10-18 
* Materialinių vertybių darbinė užduotis duomenų įkėlimui iš duomenų kaupiklio. 

2012-10-12 
* Pakeista formos DA-01 pildymo tvarka pagal 2012-09-26 LR Statistikos departamento nustatytą tvarką. 

2012-10-08 
* Darbuotojų parinkčių lentelėje matomi tik darbuotojai, turintys požymį "apskaitomas". 
* Metų darbo laiko, bei atlyginimų, kompensacijų apribojimų koeficientai iškelti į programos struktūrinį 
failą Konstantos.hrb. 
* Ilgalaikio turto apyvartoje - sumuojamas Likvidacinės vertės stulpelis. 

2012-10-01 
* Pasikeitus FormFiller versijai, formoms FR0671 ir FR0672 pakeistas sumų formatas. 
* Surašant išmokėjimus iš algalapių, sukuriamas nebe vienas įrašas, o tiek, kiek yra skirtingų datų 
algalapių. 
* Pakeistas laiku neišmokėto darbo užmokesčio sumų surinkimo vidinis mechanizmas. 
* Pakeistas deklaracijos FR0572 duomenų surinkimo mechanizmas. Sukurta speciali kontrolinė ataskaita, 
kurią galima atsispausdinti. 
* Pakeisti numatytieji maksimalių draudžiamųjų pajamų koeficientai. 

2012-07-12 
* Minimalios mėnesinės algos MMA taikymo pakeitimas. NPD skaičiavimui taikoma fiksuota 800 Lt 
reikšmė, 
kuri atskirta nuo alimentų, vykdomųjų, komandiruočių dienpinigių, vidurkių skaičiavimui naudoto 
Didžiosios knygos MMA. 
* Apmokėjimo sistemoje - dar vienas apmokėjimo būdas: "Pareiginė mėn. alga DK val". 
Darbo užmokesčio suma gaunama įsakymu nustatytą mėnesinę algą dauginant iš dirbto laiko ir 
Didžiosios knygos 5 dienų savaitės valandų santykio. 
Pagrindas - valandinis atlygis. 

2012-06-11 Metodinė medžiaga: Kelionių lapai, transporto kuro apskaita programa "DB Apskaita". 

2012-06-01 Sukurta nauja programos "DB Apskaita" 4-ji versija. Nauja, inovatyvi, naši duomenų bazių 
platforma. 
Naujiena: kelionių lapų apskaitos modulis !!! :) Vertas dėmesio. Profesionali apmokestinamai pagrįstų 
transporto kuro sąnaudų apskaita. 

2012-05-17 
* Parametras duomenų patikroje "Tikrinti tik išrinktam periode" 
* Periodinese ataskaitose - papildomas stulpelis ir prikabinimas - "Nuo metų pr." 
* Periodinese ataskaitose - stulpeliai "Mėnesių duomenys" ir "Ketvirčių duomenys". 

2012-05-10 
* Surenkant komandiruočių dienpinigių duomenis, galima pasirinkti darbuotojus pagal parinkties 
nustatymus. 
* Atlyginimų pirminių dokumentų dvejybinių įrašų turinyje - komandiruočių dienpinigių normų 
informacijos atvaizdavimas. 
* Komandiruočių įsakyme galimybė išsirinkti krovinio gavėją ar siuntėją iš organizacijų sąrašo. 
* Komandiruočių įsakymo ataskaitoje rodomos dienpinigių normos pagal šalis ir dienpinigių suma. 
* Importuojant duomenis iš Tachomat'ų, galimybė valdyti tabelio žymėjimus, buvo komandiruotė arba 
paprasta darbo diena. 

2012-05-08 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų sudėtyje - įrašo klonavimo galimybė (ant esamo įrašo 
paspaudus Shift+Insert). 
* Parametras //PdfCreatorEMail, kai generuoti ataskaitas *.Pdf formatu su PdfCreator programa. 
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2012-05-07 Naujas 3.08 versijos parametras //NaujaVieta:3 apskaitos vietos pakietimui arba 
perregistramimui. 

2012-04-16 
* Bendrojo žurnalo F4 Darbinių užduočių sąlygose galima naudoti sąskaitų sąrašą, atskiriant kableliais. 
Pvz., Debetas prasideda 241, 455, 454 

2012-04-12 
* Keitimų žurnalo iškvietimo galimybė piniginių lėšų, ilgalaikio turto, atlyginimų, kitų dokumentų 
languose. 
* Dokumento datos keitimo apsauga esant valiutai ir suformuotiems dvejybinams įrašams ( kad nebūtų 
galima keisti valiutos kurso). 
* Dokumento numerio ir datos keitimo galimybė materialinių vertybių išlaidų patvirtintame dokumente 
(negalioja pajamų dokumentams). 

2012-04-10 Nauja galimybė organizacijų sąraše gauti informaciją iš VMI internetinės svetainės apie 
įvestą / naujai įvedamą įmonę. 

2012-04-06 
* Nauja galimybė atlyginimuose pagal veiklą atlikti priskaitymus iš karto pagal visas formulių užduotis. 
* Kopijuojant duomenis iš darbo sutarties į įsakymą, sukuriamas darbuotojo priėmimo įrašas jeigu toks 
nebuvo įvestas. 
* Galimybė kopijuoti duomenis iš darbo sutarties, suteikiant papildomas pareigas. 

2012-04-03 Startuoja nauja programos "DB Apskaita" 3.08 versija. Ja galės naudosis klientai, įsigiję 
(atsinaujinę) programą nuo 3.05 versijos. 

2012-02-29 Periodinėse atskaitose - ataskaitų eksporto į PDF, DBF ir kitus formatus galimybė. 

2012-02-22 
* FR0573 pakeistas duomenų surinkimas, neskaidant mėnesias, nes deklaruojama pagal gruodžio 31d. 
gyvenamą vietą. 
* Galimybė individualų atostogų įsakymą paversti į grupinį. 
* Prastovų dėl darbdavio kaltės apmokėjimo skaičiavimas priskaitant iš tabelio, mokant 2/3 DU. 
* Pakeitus laikotarpį, darbuotojo kortelių lapelyje "Bendri duomenys" rodoma atitinkamo laikotarpio 
aktuali informacija. 
* Pažyma A1-35 : apskaitomas SoDros apmokėtų ligos pašalpų trukmės laikas. 
Tam tikslui naudosime priskaitymų tipą Nr. 5400 - VSDF priskaičiuotanedarbingumo pašalpa. 

2012-02-17 
* Atostogų grafikų ataskaitos grupavimas pagal padalinius 
* Nepilnai paruošta pažyma A1-35. Neišspręstas išmokėjimų atvaizdavimas formoje dėl pačios formos 
užpildymo reikalavimų problemų. 
Apie šias problemas informavome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Bus pakeitimai. 
* Bendrajame žurnale - galimybė paprasčiau nuimti filtrą ir išsivalyti filtrų istoriją. 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų sudėtyje - išvalom debetą, jei jis nebuvo įvestas ranka, 
keičiant numerį ar gavėją. 

2012-01-27 
* Periodinėse ataskaitose - naujas stulpelis "Metų duomenys", skirtas keleto metų rezultatams atvaizduoti. 

* Kainynų modulyje - nauja galimybė įvesti padalinių (pvz. prekybos centrų) kainynus. 
* Pažymėtų dokumentų arba pasirinkto laikotarpio dokumentų urminio spausdinimo galimybė. 
* Priskaitymų Garantiniui fondui tarifas pakeistas iš 0,1 į 0,2 % . 

2011-12-27 * Programos "DB Apskaita 3" kopijų darymo nustatymuose galimybė įvykdyti papildomas 
komandas, 
pvz. duomenų bazių kopijų nusiuntimą į FTP ar el.paštą. 

2011-12-23 
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* Konkrečiųjų atsiskaitymų modulis: delspinigių priskaitymas pagal pradelstų darbo dienų skaičių 
(naudojant kadrų apskaitos modulį). 
* Materialinių vertybių parametras ir logika: "S.Numerio unikalumas". 
* Materialinių vertybių inventorizacijų modulio lange - duomenų įkėlimo iš Windows atmintinės 
galimybė. 

2011-12-21 Informuojame, kad, vadovaudamasis LR Konkurencijos įstatymu, UAB "Eurolitas" 
programos "DB Apskaita" vartotojams paruošė 
ūkininko ūkio apskaitos aprašus: 
* ŪKININKO ŪKIO APSKAITA PROGRAMA „DB APSKAITA“ 
* LR VMI PRIE LR FM IŠAIŠKINIMAI DĖL GPM LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ STICHINIŲ 
NELAIMIŲ ATVEJAIS ŪKININKŲ ŪKIUOSE 
* ŪKIŲ AUGALININKYSTĖS, GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJOS BEI GYVULIŲ SAVIKAINŲ 
PERSKAIČIAVIMO TVARKA PROGRAMA „DB APSKAITA“ 
* ŪKIŲ PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA TIESIOGINIU BŪDU PROGRAMOJE “DB APSKAITA” 

2011-12-08 
Personalo apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos moduliai : 
* Žymėjimo PR (pertraukos darbe pagal norminius teisės aktus įskaitomas į darbo laiką) duomenys 
neberodomi neatvykimų grafoje. 
* Taikyto NPD ir PNPD patikros ir korekcijos galimybė. 
Ilgalaikio turto modulis 
* Ilgalaikio turto rezultatų, pajamų/išlaidų ataskaitose - stulpelis "Dok.rūšis". 

2011-12-01 
* Nauja galimybė dvejybnių įrašų formavimo užduotyje nurodyti Finansavimą, Straipsnį ar kitą reikšmę 
iš vartotojo sąrašinių stulpelių. 
* Galimybė naudoti grupavimo ir apjungimo sąlygas gamybos ataskaitai "Normuotos ir parinktos 
gaminių žaliavos". 
* Galimybė padaryti sumuojamus gamybos normų stulpelius "Kiekis" ir "Faktinis". 

2011-11-29 Personalo apskaitos modulis, 
Rezultatai > Personalo > Ataskaitos, Pokyčiai ir savybių galiojimas : 
* Nauja etatų ir pareigybių ataskaita. 
* Nauja savybių ir asmens dokumentų galiojimo ataskaita. 
* Sąrašinės personalo apskaitos ataskaitos, perkeltos iš personalo sąrašų, darbuotojų kortelių, ten 
paliekant galimybę gauti ataskaitas tik vienam asmeniui. 

2011-11-28 Startuoja nauja programos "DB Apskaita" 3.07 versija. 

2011-11-23 
Materialinių vertybių modulis: 
* Materialinių vertybių parametrai ir logika stulpeliams "Kaina su PVM" ar "Kaina be PVM" galios tik 
tokiu atveju, 
jeigu klasifikatoriuje visi stulpelio "Mokestis" mokesčiai bus vienodi. 
* Jei yra nustatyta kainyno logika, klasifikatoriuje kaina išlaidomis bus kainyno bazinė kaina. 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų ataskaitoje - nauji grupiniai valiutų stupleliai (grupės 
pavadinimas yra valiutos pavadinimas). 
Skirti PVM sąskaitai - faktūrai - invoice išrašyti bet kokia pasaulio valiuta. 

Pagrindinis modulis: 
* Rezultatų > Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitų saldo stulpelių informacija bus atvaizduojama pagal 
sąskaitų sąraše nustatytą turto arba nuosavybės žymą. 
(debetas-kreditas, ar kreditas-debetas). 
* Sintetinės analizės ataskaitoje, jei kaupiama sąskaita sąskaitų sąraše pažymėta Nuosavybė-Nuosavybė, 
pirma bus kaupiamas kreditas, o paskui - debetas. 

2011-11-21 Personalo apskaitos modulis: 
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* Kai darbuotojas turi kelias pareigas, bet jam vedamas bendras darbo laiko apskaitos žiniaraštis, 
galimybė valdyti iš tabelių sukuriamuose priskaitymuose kiekvienoms pareigoms įrašomą laiką. 
Nauja savybė - "Laiko % pareigoms" ir jos reikšmė formulėse kintamąjame Asmuo_Laiko_Koef. 

2011-11-16 
* Materialinių vertybių Likučių peržiūros lange paspaudus Enter, atsiveria atitinkamo padalinio 
momentinių likučių langas. 
* Pakeista Sąrašai > NV\Kasų nustatymai ID struktūra, kad būtų galima valdyti kasos aparatus be 
Duomenų pašto modulio. 
* Materialinių vertybių suminių momentinių likučių filtro nustatymo galimybė: apjungti pagal numerį, ar 
ne. 

2011-11-10 
* Vertybių peržiūros ataskaitoje - vartotojui skirtų grupavimų galimybė. 
* Paslaugos > Leidimai, apribojimai > Administravimas: materialinių vertybių modulio vartotojui 
galimybė nustatyti teisę "Nerodyti savikainos stulpelių". 
* Materialinių vertybių peržiūros lange paspaudus Enter, atsiveria atitinkamo padalinio momentinių 
likučių langas. 
* Kaupiant rezultatines ataskaitas - ataskaitų kaupimo nutraukimo galimybė. 

2011-11-09 
* Ataskaitų eksporto galimybė į PDF formatą, panaudojus PDFCreator programą. 
* Ataskaitų grupavimo variantų įkėlimo galimybė iš Windows atmintinės. 
* Lentelių duomenų eksportavimo galimybė į LibreOffice ar OpenOffice. 
* Pakeisti alimentų ir vykdomųjų raštų atskaitomų sumų skaičiavimo principai kai darbuotojui skirta daug 
vykdomųjų raštų, ir kai kurie iš jų jau baigiami vykdyti. 
* Išmokant pagal algalapį, galimybė įrašyti ir neigiamas sumas, kai reikia subalansuoti tarp skirtingų 
finansavimo šaltinių. 
* Naudojant laiku neišmokėto DU sistemą, pritaikytas ir FR0573 duomenų surinkimas. 
* Visose personalo ir atlyginimų ataskaitose stulpelis "Etatų skaičius" - sumuojamas. 

2011-11-04 
* Nauja ataskaitų eksporto į DBF formatus galimybė. 
* Piniginių lėšų dokumentuose - nauja galimybė pakeisti visų algalapio įrašų paskirtį (požymį avansas ar 
DU). 

2011-10-28 
* Sintetinė analizės ataskaitose - filtro parametrų rinkmena pagal kokią valiutą perskaičiuoti rezultatus. 

2011-10-18 
Piniginių lėšų modulis: 
* Jei suformuosime dvejybinius įrašus, tai, paspaudus mygtuką F4 Darbinės užduotys, automatiškai įrašys 
Dokum.sumą. 
* Įvedant atskaitomąją sąskaitą IBAN formatu, automatiškai pagal banko kodą parenkamas bankas. 
Materialinių vertybių modulis: 
* Pirminių dokumentų ataskaitoje - nauja priesaga ("prikabinimas") - "Kvitų nr.". 

2011-10-14 
* "Tachomat" importo užduotyje nustatyta, kad darbą dieną įkeltų kaip komandiruotę, nes vairuotojai 
dažniau dirba komandiruotėse. 
* Slenkančių grafikų periodo pradžia fiksuojama sukuriant grafiką, kad kitą mėnesį būtų lengviau rasti 
tęsinį. 

2011-10-13 
* Nauja galimybė, keičiant versiją, autorizuoti visas darbo vietas vienoje darbo vietoje nelakstant po 
kabinetus. 
* Nauja galimybė importuoti tabelių duomenis iš transporto darbo laiko apskaitos sistemos "Tachomat" 
(išorinis hrb). 
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2011-10-07 
* Atostogų vidurkis skaičiuojamas pagal darbuotojo grafiką (vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo 
tvarka, 7 punktas). 
* Panaikintas P/A 2202 - GPM nuo ligos pašalpų. 

2011-09-28 
* Galimybė valdyti dirbto laiko per šventes apmokėjimą. Tam grafikuose įvestas požymis "Mokėti 
nepadidintu tarifu", 
nuo kurio priklauso ar, užpildant tabelius iš grafikų, žymėjimas DD keičiamas ar nekeičiamas į DS. 
* Bendras neatvykimų rūšių sąrašas: atostogos, neatvykimai, komandiruotės, liga, pravaikštos ir kt. 

2011-09-21 
Materialinių vertybių pirminių dokumentų lange - mygtuko F2 Vertybės parinktis - "Gavėjo prekės 
peržiūra" 
(panašiai kaip 2.xx versijoje, prekės istorija : ten buvo toks mygtukas - "drakoniukas"). 

2011-09-20 
Personalo ir atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Panaudojus personalo įsakymų mokesčių požymį "Be sutarties", SAM, DA-01, FR0572, FR0573 
formos pateikiamos 
be individualių įmonių savinikų bei atostogų įsakymuose įvestų gimdymo, vaiko priežiūros atostogose 
esančių darbuotojų duomenų. 
* Užpildant tabelius iš grafikų duomenų, tabeliai nepildomi individualių įmonių savinikams ir kitiems ne 
pagal darbo sutartis dirbantiems 
(Dokumentai > Personalo duomenys > Įsakymų registras > Atskaitymai > Mokesčių duomenys turi būti 
pažymėta - "Be sutarties"). 
* Užpildant tabelius iš grafikų duomenų, užpildoma gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose esantiems 
darbuotojams. 
Žymėjimas pagal atostogų įsakyme įvestą, laikas - pagal jam priskirto grafiko laiką. 
* Užpildant tabelius iš grafikų duomenų, kai grafike yra žymėjimai DD ir DN, bei pasitaiko kad tai - 
šventinė diena, 
žymėjimas DD automatiškai pakeičiamas į DS, prie jo laiko pridedamas DN esantis laikas, o DN 
žymėjimas nurodomas kaip neapmokamas. 
* Kai tabeliai vedami atskirai pareigoms, galimybė pašalinti atskirai vienų pareigų tabelio žymėjimų 
duomenis. 
* Galimybė įkelti tabelių žymėjimų sąrašą iš pavyzdinio tabelių žymėjimų sąrašo. 
* Naujas P/A 4103 tipas: Darbdavio Sodros įmoka lengvatiniu tarifu iš atostogų fondo. 
* Papildytas duomenų surinkimas SAM formai, kai naudojamas atostogų fondas. Įtraukimi įmokų P/A 
4102 ir 4103 tipai. 
Materialinių vertybių modulis: 
* Momentiniuose likučiuose Prad.kaina su PVM ir be PVM, PVM tarifas imami iš duomenų "Apie 
Įmonę". 
* Pajamuojant materialines vertybes, pardavimo kainos įrašomos pagal nustatytus parametrus. 
Kainynų modulis: 
* Išmetant organizaciją iš Organizacijų sąrašo, tikrinama ar jos nėra Kainynų modulio sąrašuose. 

2011-09-15 
* Pakeisti numatytieji mokesčių skaičiavimo nustatymai, kad neskaičiuotų alimentų nuo 
neapmokestinamų dienpinigių (Tipas 1152). 
neapmokestinamų dienpinigių tipui neturi būti požymio Sum(1) stulpelyje, nes kitaip jų suma bus 
pridedama prie išmokėjimo. 

2011-09-13 
* Renkant duomenis FR0572 įvertina gimdymo, vaiko priežiūros ir tėvystės atostogose esančius 
darbuotojus. 
* Sąrašai > Bendrai naudojami > Apie įmonę : 39 eilutėje "Sodros parametrai" - papildomas elementas 
"Pavadinimo tikslinimas". 
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Jame galima įvesti kai kuriais atvejais SoDros reikalaujamą įmonės pavadinimo patikslinimą pateikiant 1-
SD, 2-SD bei SAM formas. 
Pavyzdžiui: Ūkinikas Vardas Pavardaitis, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą 

2011-09-05 
* Atlyginimų P/A tipų sąraše - stulpelis "Dirbta". Jam panaudotas buvęs stulpelis - "Įvedamas". 
Atnaujinus programą, būtinai reikia peržiūrėti ir patikslinti šio stulpelio duomenis. 
Šio stulpelio duomenys panaudojami šifruotėje rodant dirbtą/nedirbtą laiką ir formos DA-01 duomenų 
surinkimui. 

2011-09-01 Personalo apskaitos modulis : 
* Darbo sutarčių duomenų bazė atskirta nuo įsakymų duomenų. 
* Duomenų kopijavimo darbinės užduotys: iš sutarčių į įsakymus, tarp sutarčių bei iš įsakymų į sutartis. 

2011-08-23 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų sudėtyje - nauja klavišų kombinacija Win+Delete - trinti 
visus įrašus nuo esamos pozicijos. 

2011-08-22 
* Sąskaitos 620 IT nusidevėjimo nustatymas perkeltas prie IT parametrų (pagal nutylėjimą - išjungtas). 

2011-08-18 
* Dok.rūšyse - stulpelis ir loginės išraiškos galimybė automatiniam konkrečiųjų atsiskaitymų surišimui 
kontavimo momentu. 

2011-08-11 Eksporto į LITAS-ESIS nauji parametrai : 
* kad, jei reikia, į paskirtį įrašytų susietus dok. numerius ; 
* kad atrinktų rydienos dokumentus. 

2011-08-03 
* Gamybos ataskaitoje - padidintas gaminių stulpelių skaičius iki 200. 

2011-07-27 
* Nelaiku išmokėto DU perkėlimo galimybė, mokesčių perskaičiavimas. 
* Duomenų FR0572 formavimas naudojant nelaiku išmokėto DU mechanizmą. 
* Tabelio KS "Darbas esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų" apdorojimas ir įrašymo į P/A 1009 
tipą taisyklės. 
* Darbuotojų sąrašo filtravimo pagal lytį, savivaldybės kodą, el.pašto turėjimą galimybė. 

2011-07-26 POS sistemų valdymui: 
* Organizacijų sąraše - darbinė užduotis POS'o nuolaidų skaičiavimui pagal pardavimų organizacijoms 
apyvartas. 

2011-07-14 
* Dokumentų žurnalo filtre - papidomi parametrai : "Dokumentas prasideda" ir "Papildoma sąlyga". 

2011-07-12 
* Nauja galimybė grupuoti organizacijų, padalinių, objektų ir kitų sąrašų ataskaitas. 
* Materialinių vertybių modulyje - universali vertės perskaičiavimo užduotis pagal savik.sumą, svorį, 
kiekį arba faktinį kiekį. 

2011-07-04 
* Pakeista priskaitymų iš tabelių surinkimo užduotis esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų (KS). 

2011-06-03 
Personalo ir atlyginmų moduliai: 
* Stulpelis "P/A tipas" piniginėse lėšose, kad būtų galima valdyti išmokamų iš algalapio sumų paskirtį. 
* Pakeisti apmokėjimų iš tabelių surinkimo principai priderinant prie suminės darbo laiko apskaitos 
pakeitimų. 
* Perdirbta suminio darbo laiko apskaitos ataskaita. Pakeisti principai, kad pageidaujantys galėtų suvesti 
tabelio duomenis be grafiko informacijos. 
Toks pasirinkimas - labai blogas, bet programos vartotojai, kurie to reikalaus, - turės tokią galimybę. 
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* Pakeistas tabelio bendro faktiškai dirbto laiko apskaičiavimas, kad sutaptų su sumine darbo laiko 
apskaita. 
Materialinių vertybių modulis: 
* Materialinių vertybių savikainos sumos keitimo užduotis - keisti pagal faktinį kiekį. 
Kainynų modulis: 
* Pirkėjo kainyno iškvietimas iš orginizacijų sąrašo. 

2011-05-30 
* Atskaitingųjų sąrašuose - darbinė užduotis vertybių peržiūra. 
* Prie mygtuko F8 - papildomas meniu elementas, parodytis susietų dokumentų dvejybinius įrašus. 
* Pirkėjo kainyno iškvietimas iš mat.vertybių pardavimo lango (F2 pasirinkimo sąraše). 

2011-05-26 
Personalo ir atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Skaičiuojant darbo užmokesčio mokesčius, galimybė skaidyti pagal dvejybinių įrašų sąnaudų sąskaitas. 
Panaudojama darbdavio SoDrai išskirsti, kai sąnaudų sąskaitos nepriklauso nuo objektų. 

Gamybos modulis: 
* Naudojant ardymo automatuką, užpildo mokestį pagal įmonės nustatytą tvarką. 
* Medžiagų trūkumų ataskaitoje - naujas grupavimas pagal numerius. 

2011-05-23 
Personalo ir atlyginimų apskaitos moduliai programos "DB Apskaita" 3.06 versijoje: 

* Galimybė apjungti darbuotojo kelių pareigų atlyginimų rezultatus į pirmųjų pareigų rezultatus. 
Tokiu atveju 2,3...-ose pareigose reikia nurodyti, kad jos yra "Pagrindinės". 
* Nauja pažyma apie priskaitytą ir išmokėtą darbo užmokestį forma A1-66. 
Kad būtų galima surinkti duomenis pažymai forma A1-66, suprogramuota galimybė, kad išmokėjimų 
(banko) informacijoje 
galima nurodyti, kurio mėnesio algalapis yra apmokamas. Įkeliant duomenis iš algalapio, susiejama 
automatiškai. 
Susiejimo mechanizmo valdymui atlyginimų sąrašų parametruose - nauji nustatymai. 
* Atlyginimų vidurkio skaičiavimo algoritme pakeistas nepilno etato valandų apskaičiavimo variantas. 
* Galimybė pakeisti apmokamo algalapio nuorodos datą. Tam tiklui dokumentams, kurių rūšis - "Iš 
algalapių", darbinėse užduotyse paruošta seciali funkcija. 
* Kai dirbama trumpesnio darbo laiko trukme, grafikuose - nauja galimybė nurodyti užpildymo pagal 
"sutrumpinto" ar "neviso" darbo laiko taisykles. 
* Tabeliuose, šalia dienų informacijos - papildomas stulpelis su darbuotojo grafiko duomenimis. 
* Tabelio dialogo suminėje (žym.,dienos, valandos už mėnesį) lentelėje - stulpelis su požymiu apie 
apmokėjimą. 
Tokie pat žymėjimai, bet skirtingai apmokami, išskiriami atskirai. 
* Darbuotojų parinktyje - filtrai "be atleistųjų", "atleistieji" pakeista pagal SoDros taisyklių logiką, 
kad, atleidžiant atidirbus paskutinę mėnesio dieną, būtų prskiriama nebedirbančiu. 
* Sutrumpinto ir "neviso" darbo laiko generavimo mechanizmas. 

2011-05-13 Startuoja programos "DB Apskaita" 3.06 versija. 
Ja galės naudotis programos vartotojai, kuriems įdiegta 3.03 versija arba naujesnė. 

2011-05-02 UAB "Eurolitas" paruošė programos "DB Apskaita" aprašymo priedą ūkininkams 
ŪKIŲ PINIGINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA TIESIOGINIU BŪDU PROGRAMOJE “DB APSKAITA” 
(aprašymu gali vadovautis ŽŪB ir ŽŪK tuo atveju, jei pasirenkama UAB "Eurolitas" paruošta metodika) 

2011-04-22 Darbo užmokesčio ir Personalo apskaitos moduliai: 
* Darbo sutarties dokumentavime - Sodros pažymėjimo Nr, Data nuo kada pradeda dirbti (priėmimo 
savybės data). 
* Įskaitomos į darbo laiką valandos nustatomos pagal STD tabelių žymėjimo nustatymus, taip pat, kaip 
šifruotėse atvaizduojamos dienos. 
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2011-04-21 Materialinių vertybių modulis: 
* Etikečių spausdinime - mygtukas "Pildyti kiekius": užpildo etikečių kiekius, atitinkančius dokumentų 
sudėtis. 

2011-04-18 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų ataskaitose - naujas stulpelis "Pakuočių sk.
(Kiekis/Įpakavime)" 
* Konkrečiųjų atsiskaitymų rezultatinėse ataskaitose - nauji stulpeliai "Veluoja deb viso", "Veluoja krd 
viso", "Neveluoja deb viso", "Neveluoja krd viso". 

2011-04-15 Formų FR0564, FR0471 eksportas *.ffdata formatu Dokumentų žurnale. 

2011-04-08 
UAB "Eurolitas" paruošė programos "DB Apskaita" aprašymo priedą ūkininkams: ŪKIŲ 
AUGALINKYSTĖS, GYVULINKYSTĖS PRODUKCIJOS BEI GYVULIŲ 
SAVIKAINŲ PERSKAIČIAVIMO TVARKA PROGRAMA „DB APSKAITA“ (aprašymu gali 
vadovautis ŽŪB ir ŽŪK tuo atveju, jei pasirenkama UAB "Eurolitas" paruošta metodika) 

2011-03-28 Materialinių vertybių modulis: 
* Pirkėjų grąžinimuose - stulpelis "Jau grąžinta". 

2011-03-25 Materialinių vertybių modulis: 
* Pirkėjų grąžinimuose atsižvelgia į valiutos kurso pokyčius. 
* Pardavimuose įrašant prad.kainą, įvertinama, kad dokumentas apskaitomas valiuta. 

2011-03-22 
Atlyginimų apskaitos modulis: 
* Pakeistas dirbtų dienų atvaizdavimo stulpelis. Jame atvaizduojamos standartinių tabelių žymėjimų 
darbo trukmės sumos 
pagal požymį "Dirbta", o kitų žymėjimų reikšmių laiko trukmės sumos perkeliamos į naują nedirbtų 
dienų stulpelį. 
* Atlyginimų rezultatuose, šifruotėse, - papildomas stulpelis "nedirbtos dienos". 

2011-03-16 
* Sintetinėje analizėje - nauja apjungimo funkcija. 
* Materialinių vertybių dokumentų darbinė užduotis "Vertės keitimas pagal nurodamas sąlygas 
skaičiuoklei". 

2011-03-04 
* Programoje "DB Apskaita3" įdiegta nauja klavišų kombinacija Shift-Insert, kurios reikšmė - įrašo 
"klonavimas", 
t.y. viso įrašo nuokopijavimas į naują įrašą. Pirminiuose dokumentuose ir klasifikatoriuje. 
* Bendr.žurnalo ataskaitoje vartotojo grupavimai. 
* Redaguojant bendrojo žurnalo įrašus, automatiškai išrūšiuojami papildomų stulpelių sąrašai. 
* Naujas bendras parametras, jei norime dok.numerį įvesti be mažųjų raidžių 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų ataskaitoje - nauji prikabinimai apie organizacijos skolą 
(valdoma per mat.parametrus ir sąsk.plane organizacijos korteles). 

Personalo ir atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Atlyginimų parametruose papildomas lapelis, rodantis metinius darbo laiko parametrus. 
* Pagal naujausius duomenis patikslintas metinių darbo laiko parametrų sąrašas. 

2011-03-03 Žemės ūkio apskaita 
UAB "DB Topas" programuotojų ir UAB "Eurolitas" bendromis pastangomis paruošta nauja 
ūkininkų piniginių srautų ataskaitos tiesioginiu būdu sukaupimo programoje "DB Apskaita" metodika. 
Ūkininkams ir ūkių apskaitą tvarkančioms bendrovėms, kuriems (-ioms) yra aktuali 
naujoji piniginių srautų ataskaitos tiesioginiu būdu sukaupimo tvarka, skambinti tel. 8-699-29188 . 

2011-02-14 Gamybos modulis: 
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* Galimybė įvesti skirtingus gamybos nustatymus pagal dokumento rūšį. 
* Gamybos trūkumų ataskaitoje - grupavimas pagal klasifikatoriaus siuntėją. 

2011-02-09 Personalo apskaitos modulis: 
* NPD ir PNPD sąlygose įrašyta sąlyga jų netaikyti neeinamųjų metų įrašams. 
Pvz. gruodį išmokamiems atostoginiams už kitų metų sausį bus netaikomi NPD ir PNPD kad nebūtų 
pritaikyta 13 kartų per metus. 
Tačiau galima atstatyti ir buvusią sąlygą taikyti visada. 
* Tabeliuose ir grafikuose galima matyti standartines poilsio ir įvestas švenčių dienas papildomuose 6dd 
ir 5dd stulpeliuose. 
* Tabelių duomenyse nurodoma, kokiais žymėjimais yra visada apmokama, o kokiais - visada 
neapmokama. 
* Praplėstas slenkančių grafikų maksimalus periodiškumas iki 28 dienų. 

2011-01-27 
Gamybos modulis: 
Galimybė gaminio kortelėje naudoti papildomus stulpelius: baltymai, riebalai, ... ( kaloringas.hrb ). 

Personalo apskaitos modulis: 
* Papildytas grafikų rūšių sąrašas. Dabar naudojamas vidurkio skaičiavimui, atostogų fondo 
perskaičiavimui. 
6 d.d. dirbantiems, jų apmokamos dienos skaičiuojamos pagal šį grafiką, ketvirčio planinės dienos 
imamos iš didžiosios knygos 6 d.d.dienų stulpelio. 
* Formas 1-SD ir 2-SD galima formuoti iš keleto paraštėje pažymėtų įsakymų dokumentų. 
* Pakeisti 6 d.d. standartinio grafiko formavimo principai. Sutinkamai su LR Socialinės apsaugis ir darbo 
ministerijos nuostatomis, 
nebeatsižvelgiama į jokius darbo, prieššventinių bei poilsio dienų perkėlimus, įvestus švenčių sąraše. 
Atsižvelgiama tik į šventines dienas. 
* Pakeisti grafiko / tabelio palyginimo, darbo dienų nustatymo principai dirbantiems 6 d.d. savaitės 
grafikais. 

2011-01-21 
Žemės ūkio apskaita: 
UAB "Eurolitas" programos "DB Apskaita" programuotojams 2010 m. liepos mėn. pateikė užsakymą 
suprogramuoti 
žemės ūkio produkcijos savikainos perskaičiavimo darbinę užduotį. Kitos konsultacinės organizacijos 
analogišką užduotį užsakė 2010 m. gruodyje. 
Darbinė užduotis jau yra suprogramuota, todėl ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, kuriems yra aktuali 
naujoji 
žemės ūkio produkcijos savikainos perskaičiavimo tvarka, turi pateikti savo pageidavimus telefonu ( 8-
699-29188 ). 

PASTABA: Nuo šiol žemės ūkio naudmenų savikaina perskaičiuojama vadovaujantis žemiau nurodyta 
seka: 

1. AUGALININKYSTĖS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMAS 
2. GYVULINKYSTĖS PRODUKCIJOS SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMAS (pienas, ...) 
3. GYVULININKYSTĖS SAVIKAINOS PERSKAIČIAVIMAS 

2011-01-20 
Personalo apskaitos modulis: 
* Galimybė įvesti 6 d.d. savaitės dienų ir valandų skaičių Didžiojoje Knygoje. 
* Dirbantiems 6 d.d grafiku, skaičiuojant vidurkį taikomas 6 d.d grafiko dienų ir valandų skaičius. 
* Į "Asmens sąskaitų" ataskaitoje esančią pažymą darbuotojams, įtraukiamos ir jų gautos pašalpos. 
Duomenų mainų modulis: 
* Naujas protokolas bendravimui su kasos aparatais ir kvitų spausdinimui. 

2011-01-18 

34



Personalo apskaitos modulis: 
* Galimybė laiką įvesti ir atvaizduoti minutėmis hhh:mm formatu. 
"Sarasai->Personalo parametrai" reikia pažymėti "laikas atvaizduojamas valkandomis ir minutėmis". 
* Galimybė standartinį 5 d.d. grafiką turėti ne tik 8, 8, 8,..., bet ir 8:12, 8:12, ..., 7:12. 
"Sarasai->Personalo parametrai" reikia pažymėti "5 d.d. grafiku penktadienį dirbama trumpiau". 
* Darbo grafikų ataskaitose pakeista, kad korektiškai būtų atvaizduotos dienos su keliais įrašais (pvz. DD 
+ DN), pakeistas laiko atvaizdavimas ir sumavimas. 
* Pakeistas standartinio grafiko formavimas, įvertinant prieššventines dienas, trumpesnius penktadienius 
ir laiko formatą. 
* Užpildant švenčių sąrašą, velykų data apskaičiuojama pagal formulę. 
* Švenčių sąraše naujas pasirinkimas "Prieššventinė diena". Įvedus tokią perkeltą dieną, jos laikas bus 
sutrumpinamas 1 valanda. 
* Pakeistas dienpinigių užsienyje neapmokestinamo slenksčio nustatymas, lyginant pagal MMA, išskyrus 
valandos tarifą turinčius. 
* Perdaryti įsakymų benrųjų pakeitimų principai ir logika, galima urmu pakeisti savybių reikšmes. 
* Padaryta galimybė pašalinti sukurtus bendrųjų pakeitimų įrašus. 
* Grafikų aprašuose galimybė nurodyti ir generuoti nesuapvalintas valandas. 
Materialinių vertybių modulis: 
*Darbinės užduotys: "Apjungti dokumento sudėtį", "Apjungti dokumentus ir jų sudėtis už periodą", 
"Apjungti pažymėtus dokumentus ir jų sudėtis". 

2011-01-17 Sukurta duomenų bazė turgaus prekeiviams, kurioje programos "DB Apskaita 3" vartotojai 
galės apskaityti prekybą turguje. 
Nesudėtinga turgaus prekybos apskaitos vedimo tvarka ! 

2011-01-06 Materialinių vertybių dokumentų darbinė užduotis "Apjungti pažymėtus dokumentus". 

2010-12-31 Startuoja programos "DB Apskaita" 3.05 versija. 

2010-12-22 Sukurta nauja duomenų bazė "Namai", kurioje programos "DB Apskaita 3" vartotojai galės 
apskaityti asmeninio ūkio ( buto, namo ) išlaidas, palyginti atskirų laikotarpių išlaidų pokyčius. 
Labai paprasta namų ūkio apskaitos vedimo tvarka, nesudėtingai sukaupiami namų ūkio išlaidų analitinai 
rezultatai ! 
Programos "DB Apskaita 3" vartotojams pageidaujant, ši duomenų bazė įdiegiama neatlygintinai, tai yra 
programos "DB Apskaita" reklama. 

2010-12-16 
* Pakeitimai priskaitymo schemoje kad ABD/BMA sistemoje galima būtų taikyti 6 d.d. savaitės grafiką. 
* Ilgalaikio turto rezultatinių ataskaitų vartotojų filtrų nustatymo galimybė. 

2010-12-15 Kadrų ir darbo užmokesčio apskaita: 
* Suminės darbo laiko apskaitos balanso ataskaita. Suminės darbo laiko apskaitos tabeliai. 
* Skaičiavimuose pagal vidurkį nustatyta, kad ligos pašalpa už 2 d.d., esant suminei darbo laiko apskaitai, 

būtų skaičiuojama pagal 5d.d. grafiką, nepriklausomai pagal kokį grafiką darbuotojas dirba. 
* Papildyta lentelės "Apie įmonę" SoDros parametrų eilutė "Įgaliotas asmuo" ir “Įgalioto pareigos", 
SoDros FFdata formų pateikimui. Nenurodžius, kaip ir anksčiau, duomenys imami iš įmonės vadovo 
eilutės (14). 
Konkretūs atsiskaitymai: dengiant konkrečių atsiskaitymų priešingose pusėse susijusius dokumentus, 
programa atsimena priešingų pusių ryšius. 
Dokumentų žurnalas: galimybė filtruoti Dokumentų žurnalo ataskaitos grupavimą pagal varianto 
pavadinimą. 
Materialinių vertybių modulis: 
* Patobulinta etikečių (prekybinių etikečių) formavimo sistema. Galimybė valdyti etikečių formavimą iš 
išorinio modulio (hrb). 
* Judėjimo ataskaita klasifikatoriuje, kurioje galima matyti konkrečias pardavimo kainas. 

2010-12-07 
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* Nauja programos galimybė: kuriant naują Duomenų Bazę ir kopijuojant ataskaitas, programa sugeba 
nukopijuoti ir paveiksliukus :) 
* Gamybinio normavimo pasirinkime pagrindinis nustatymas - "Normavimas iš pažymėtų dokumentų". 
* Periodinėse ataskaitose - stulpelis "Pastaba". 
* IT sąraše stulpelis "Nuvertėjimas" ir ataskaitoje "Likutinė - Nuvertėjimas". 
Materialinių vertybių modulis: 
* Pajamų/išlaidų rezutatų ataskaitoje - stulpelis "Nuolaidos suma (Lt)". 
* Suminiai momentiniai likučiai. 
* Pirminių dokumentų ataskaitoje - naujas prikabinimas "Suma be PVM žodžiais". 
* Pirminių dokumentų sudėtyje, įvedant naują numerį, automatiškai kinta stulpelio "Debetas" sąskaita. 

2010-11-25 
* Nauji dokumentų žurnalo ataskaitos vartotojo grupavimai, I ir II lygio siuntėjų ir gavėjų stulpeliai. 
* Papildomos galimybės tabelio dienų sumavimui. Formulėje galima naudoti D -dienų kiekį. 
Aktualu žymint komandiruotes, kai būnant komadiruotėje savaitgaliais nedirbama: K dienų = 2 ; K 
valandų = 0 . 

2010-11-19 Materialinių vertybių dokumentų vertės keitimo užduotis "Pagal išraš.dienos valiutos kursą". 

2010-11-18 
* Gamybos modulio nustatymuose - galimybė pasirinkti gamybinių žaliavų nurašymo metodą: ar iš 
dokumento datos dienos likučių, ar iš esamų likučių. 
* Materialinių vertybių modulis: Etikečių ataskaita materialinių vertybių klasifikatoriuje, pajamų bei 
išlaidų dokumentuose, mom.likučiuose (F5 Dokumentavimas). 
Stulpelis klasifikatoriuje "V. matas", naudojamas etiketėms, kad būtų galima palyginti prekių kainas pagal 
vienetinį kiekį. 
Ilgalaikio turto modulis: rezultatų apyvartos ataskaitoje apjungimas per papildomus grupavimus 
( spec.atvejas, kai apjungiame pagal numerius). 

2010-11-08 Atlyginimų modulis: 
Skaičiavimo pagal vidurkį ataskaitoje - informacija, kad nepakankamas vidurkis buvo padidintas iki 
nustatyto minimalaus dydžio. 
Pakeistas principas, kai didinant nepakankamą vidurkį, taikomas nebe dokumento datos, o skaičiavimo 
pradžios datos mėnesio minimumas. 

2010-11-04 Materialinių vertybių ir ilgalaikio turto moduliuose: 
* Naujos materialinių vertybių kontavime sąlygos: programai apskaičius materialinių vertybių sudėties 
sumas galimybė iškviesti sumų koregavimo langą. 
Tokiu būdu galima prieš sukontuojant reikiamais dydžiais koreguoti kontuojamas sumas tuomet, kai 
būtina dvejybinių įrašų sumas paskirstyti į skirtingas buhalterines sąskaitas. 

Taip pat jau yra nauja galimybė formuoti dvejybinių įrašų sumas pagal materialinių dokumentų lango 
specialiai tam tikslui sukurtuose stulpeliuose nurodytas sumas. 
Aktualu, kai reikia įrašyti inkasuojamas, piniginių avansų, kreditinių kortelių, dovanų čekių, užstatų ir 
kitas sumas, apskaitant pardavimus kasos aparatu. 

* Materialinių vertybių ir ilgalaikio turto pirminių dokumentų spausdinimo kontrolė (pagal stulpelį 
dok.rūšyse). 
Galimybė neleisti atspausdinti dokumento (sąskaitos - faktūros), jei nėra suformuoti dvejybiniai įrašai. 

*Ilgalaikio turto apyvartos ataskaitose - nauji grupių prikabinimai "suma žodžiais", "IT pavadinimas", "IT 
numeris", kai grupuojama pagal Inv.Nr.dalį. 

2010-11-02 Atlyginimų modulyje: 
* Biudžetinių organizacijų atlyginimų apskaitoje perkeliant išmokamas sumas "Iš algalapių" į piniginių 
lėšų dokumentą, 
neišmokėti likučiai apskaitomi ne tik pagal šaltinį, bet ir pagal straipsnį. Į piniginių lėšų dokumentą 
įrašomas atlyginimų įrašo straipsnis. 
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* Papildytas P/A sąrašas, nustatymai ir algoritmas sportininkų ir atlikėjų mokesčių skaičiavimui. 
* Skaičiavimuose pagal vidurkį, įvedant prisimena buvusį Tab. žymėjimą ir apmokamą procentą. 
Taip pat surenkant darbuotojus galima nurodyti bendrą apmokamą procentą. 
* Esant vienetinei apmokėjimo formai ir skaičiuojant "Be tabelių", 
galimybė iš įvestų priskaitymų apskaičiuoti atlygį už viršvalandžius, naktinį darbą. 

2010-10-12 
Gamybos modulis: 
* Žaliavos gaminių gamybai parenkamos ne iš momentinių likučių, o iš atitinkančių normavimo 
dokumento datą faktinių likučių. 
* Valgiaraščio ataskaitoje - naujas stulpelis "Kaina su antkainiu". Gamybos nustatymuose - naujas 
parametras "Antkainis". 

Sintetinės ataskaitos: 
* Didžiosios knygos ataskaitoje - stulpeliai "Debetai pagal mėn" ir "Kreditai pagal mėn". 
Naujos sintetinės ataskaitos auditavimui pagal apyvartas mėnesiais. 

Dokumentų žurnalas: 
Nauji filtrai pagal "dok.siuntėją" ir "dok.gavėją". 

2010-09-27 
Mat.vertybių apyvartos ataskaitoje stulpelis "Paskutinė materialinės vertybės gavimo data". 
Apmokamų dienų apskaita skaičiuojant Atostogų kompensacijas - K=0,7 arba 0,9 , o skaičiuojant išeitinę 
išmoką - taikomas koeficientas 21,2 arba 25,3 

2010-09-16 Atlyginimų pagal veiklą priskaitymai 
Nauja galymybė priskaityti įvairius su veikla susijusius prikskaitymus (pagal gamybos rezultatus, bilietų 
pardavimams ir panašiai...) 

2010-09-01 
* Sintetinės analizės ataskaitose - stulpelis dok.rūšis. 
* Periodinėse ataskaitose - galymybė kaupti apyvartą pagal dok.rūšį. 
* Didžiosios knygos ataskaitose - stulpeliai saldo pradžiai ir pabaigai. 
* Materialinių vertybių momentinių likučių lange - mygtukas "Nuoroda". Mygtuko logika - nuorodos 
duomenys iš Klasifikatoriaus. 
Aktualu tiems programos "DB Apskaita 3" vartotojams, kurie nori susieti prekę pagal jos kodą su prekių 
katalogais. 
* Materialinių vertybių peržiūroje - papildomi stulpeliai iš materialinių vertybių dokumentų sudėties. 
* Atlyginimų modulyje - papildymai atostogų fondo perskaičiavimui. 
* Atlyginimų modulyje - lengvatinio darbdavio Sodros tarifo pirmą kartą įdarbintiems skaičiavimo 
galimybė. 

2010-08-24 Piniginių lėšų funkcijos IsAlgalapio() papildymas su darbo santykiais nesusijusioms sumoms. 

2010-07-29 Duomenų mainų pateikime filtras pagal pajamas ar išlaidas 

2010-07-28 
* Biudžeto periodines ataskaitos pagal fin.šaltinius 
* Periodines ataskaitos tūkstančiais ir pasirinktinai ženklų po kablelio. 
* Programos galimybė didelių atskaitų kaupimo informaciją saugoti saugoti kompiuterio diske, o ne 
kompiuterio atmintyje. 
* Biudžto sąsmatos vykdymo ataskaitoje asignavimo sąskaitose vietoj debeto bus imamas kreditas. 

2010-07-19 
* Galimybė Piniginių lėšų ar kitų dokumentų kontavimo metu klausti įrašytinų sumų (sąlyga su ?). 
* Sąskaitų uždaryme galimybė uždaryti vieną sąskaita surašyti į kitą saskaitą (per sąlygą 
pvz.`UzdarytiKrd,600) 

2010-07-15 Materialinių vertybių peržiūroje papidomi stulpeliai iš dok.sudėties (turinys, kvitai ir t.t.) 
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2010-07-10 
Materialinių vertybių modulis: 
* Nauja galimybė parduodant materialines vertybes automatiškai pakeisti PVM (Mokesčio %) ženklą (- 
arba +), keičiant reikšmes stulpeliuose "Kaina be PVM" arba "Kaina su PVM". 
* Naujas filtras klasifikatoriuje rodyti priemones, kurios buvo pajamuotos arba išlaiduotos per nustatytą 
laikotarpį. 
Darbo užmokesčio modulis: 
* Statistikos ataskaitos formos DA-01 formavimo galimybė. 
* Patobulintas importo į LITAS-ESIS sistemą mechanizmas: galimybė vykdyti mokėjimo nurodymus į 
kelias bankų sąskaitas ar korteles tam pačiam asmeniui. 

2010-06-29 
* Startuoja programos "DB Apskaita" 3.04 versija. 
* Atlyginimų rezultatuose išmokėjimų ataskaita su faktinėmis mokėtinomis sumomis, grupuota pagal 
bankus ir finansavimo šaltinius. 
* Programos "DB Apskaita" 3 versijos pritaikymas naujoms VSD formoms, įsigaliojančioms "SoDroje" 
nuo 2010-07-01. 

2010-06-17 
* Atlyginimų šifruotėse galimybė išskaidyti eilutes pagal darbuotojo pareigas. Skaidymas galimas tik 
nekaupiant faktinių išmokėjimų (jie nesiskirsto pareigomis). 
* Detalizuotose atlyginimų ataskaitose pradžios ir pabaigos datų stulpeliai. 
* Mat.vertybių kontavimo užduotyje naudoti užduotį "`SkaidytiMen". Tinka pvz. prenumeratos sumoms 
išskaidyti mėnesiais (užduoties algoritmą patartina naudoti. kai dokumente yra viena materialinių 
vertybių eilutė). 

2010-06-11 
* Atliekant priskaitymus be tabelių galimybė grafiko laiką imti iš didžiosios knygos. 
* Personalo išskaitų sąraše papildyta išskaitos rūšimi "Kitos". 

2010-06-09 
* Atlyginimuose sukuriami komandiruočių dienpinigių įrašai papildyti pradžios ir pabaigos datomis. 
* Pažymoje darbuotojui (asmens sąskaitose) iš "kitų išmokų" atskirtos su darbo santykiais nesusijusios 
kompensacijos. 

2010-06-07 
* Komandiruočių dienpinigių priskaitymo galimybė. Surenka iš tabelių, įvertna jau priskaitytus tą mėnesį 
neapmokestinamas sumas, įvertina Lietuvos/užsienio apmokestinimo ypatybes. 
* Sveikatos draudimo atskaitymų skaičiavimas nuo autorinio atlyginimo. 

2010-06-03 
* Galimybė periodinių ataskaitose redaguoti praėjusių periodų rezultatus, jei neturi leidimo keisti 
formules. 
* Pradinių sąskaitos likučių įkėlimo galimybė iš atmintinės (Excel). 
* Galimybė uždaryti sąskaitas į tuos pačius atskaitingus (nurodžius * kaip korespondentą). 
* Priskaitymus galima padaryti ne tik objektui bet ir padaliniui, priklausomai nuo to kaip yra įvesta 
įsakymuose bei tabeliuose. 

2010-06-01 
* Galimybė įsakymuose priedus keisti urmu visiems pasirinktiems vienoje lentelėje. 
* Ilalaikio turto rezultatinėse ataskaitose - naujas grupavimo stulpelis "Gr.turto sąsk." (grupavimui pagal 
turto sąskaitą). 
* Galimybė viename lange matyti visus visų atskaitingų asmenų pradinius ilgalaikio turto likučius. 

2010-05-20 
* Atlyginimų pirminių ir skaičiavimo rezultatų dokumentų ataskaitose - galimybė filtruoti neigiamas 
sumas. 

2010-05-14 
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* Atlyginimuose: galimybė skaičiuoti vidurkį apmokamoms mokymosi atostogoms. 
* Materialinių vertybių pirminių dokumentų ataskaitose - papildomi stulpeliai iš Klasifikatoriaus. 

2010-05-06 
* Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitoje sumų skaidymas pagal DataM į ateitį pagal dienas. 
* Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitoje sumų skaidyme pagal DataM į ateitį slepiami tušti stulpeliai. 
* Konkrečiųjų atsiskaitymų ataskaitoje sumų skaidyme pagal DataM į ateitį imamos periodo datos. 

2010-05-05 Bendrąjame žurnale - naujas atlyginimų P/A tipo stulpelis. 
Programos DB Apskaita 3 vartotojai dabar galės rikiuoti ir filtruoti atlyginimų P/A tipo dvejybinius 
įrašus. 

2010-04-23 Nauja galimybė sukurti skirtingas duomenų sritis su tam tikrais bendrais sąrašais ( pagal 
wbendri.ini ). 
Tai aktualu tiems apskaitos vartotojams, kurie veda keleto ūkininkų ūkių apskaitą (arba dukterinių įmonių 
apskaitą). 
Naudojant tą patį sąskaitų planą, tą patį materialinių vertybių klasifikatorių, tą patį darbinių užduočių 
komplektą. 
Taip yra patogiau įvykdyti reikiamus pakeitimus, pakeitimai įvyksta visose naudojamose duomenų srityse 
vienu metu, 
taip galima sumažinti programos administravimo kaštus. 

2010-04-13 Paslaugos > Leidimai, apribojimai > Administravimas: 
* Naujas leidimas "Leisti keisti filtrus, kontavimo užduotis, periodines užduotis, grupavimus, numeraciją" 

Materialinių vertybių modulis: 
* Materialinių vertybių darbinė užduotis "Sąskaitų keitimas sudėtyje". 
Galimybė keisti materialinių vertybių dokumento sudėties Debeto sąskaitą į tokią, kokia yra materialinių 
vertybių dokumento sudėties Kredito sąskaita. 
Tokie sąskaitų keitimai vykdomi VSAFAS nebalansinių sąskaitų apskaitoje, taip pat ir išorinių 
(konsignacinių) sandėlių apskaitoje. 

2010-04-01 Materialinių vertybių modulis: 
* Mat.vertybių pirminių dokumentų ataskaitoje grupės prikabinimas "Įrašų skaičius žodžiu". 
* Pakeista mat.vertybės faktinio kiekio logika: 
sukurtas išskaičiavimų stulpelis "Faktinis/Kiekis", kuris automatiškai proporcingai perskaičiuoja stupelių 
"kiekis" ir "faktinis" reikšmes. 
Aktualu tiems programos "DB Apskaita" vartotojams, kuriems būtina apskaityti materialines vertybes 
dvejais matavimo vienetais, 
pvz., pakuočių + tablečių [faktinis arba faktinis/kiekis]. 
Kiti moduliai: 
* Sintetinės analizės ataskaitoje grupės prikabinimai "Debeto suma žodžiu" ir "Kredito suma žodžiu". 
* FR0572 praplėstas pajamų rūšių kodų galimas intervalas, prisitaikant prie VMI pakeitimų. 

2010-03-29 Materialinių vertybių modulis: 
* galimybė atsispausdinti klasifikatoriuje pažymėtas eilutes. 
Paslaugos > Leidimai, apribojimai > Administravimas: 
* leidimas piniginių lėšų modulyje "Leisti įvesti dokumentus be datos". 

2010-03-25 Darbo užmokesčio modulis: 
Darbuotojams apmokamo darbo švenčių dienomis (DS), numatytasis skaičiavimas pakeistas pagal 
valandas (taip pat kaip ir už naktines bei viršvalandžius). 

2010-02-20 Darbo užmokesčio modulis: 
* Pakeista FR0573 sąsaja su FR0572 pasikeitimais: be autorinių, kitaip bus skaičiuojamos ligos pašalpos. 
( Bus reikalinga tik kitų metų pradžioje, ir iki to laiko ko gero bus viskas nebe taip... 
Kodėl? Todėl, kad nei viena valstybinė institucija šiuo metu Lietuvoje nėra atsakinga už norminių aktų 
kokybę...) 
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2010-02-19 Ilgalaikio turto ir materialinių vertybių moduliai: 
* Formoje FR0457 atsižvelgiama į IT vertės pokyčius 
* Keliant pažymėtas pozicijas iš klasifikatoriaus, surašo pajamų kainas. 

2010-02-18 Personalo apskaitos bei atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Patobulintas duomenų surinkimo algoritmas FR0572 formai užpildyti: nebesurenkamos PSD sumos, o 
kompensacijų už ligos 2d. sumos pridedamos 
prie darbo užmokesčio, į A priedą nebesurenkamos ligos nedarbingumo apskaitomosios sumos, bet 
surenkamos autorinių atlyginimų bei nuo jų atskaityto GPM sumos. 
* Ekportas į DNB NORD sąrašiniams (grupiniams) mokėjimo nurodymams. 

2010-02-17 Personalo apskaitos bei atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Iš esmės perdirbta vidurkių skaičiavimo - asmenų informacijos surinkimo funkcija (F2 surinkti iš). 
Galimybė nurodyti rinkimo sąlygas. Galima rinkti iš tabelių, kadrų įsakymų, atostogų įsakymų. 
Surenka dienas kompensacijai už nepanaudotas atostogas skaičiuoti. Surenka išeitinės kompensacijos 
mėnesius. 

2010-02-13 Materialinių vertybių modulis: 
* Pasirinkus tuščią atskaitingojo laukelį, galimybė pradiniuose likučiuose matyti ir redaguoti visus 
materialinių vertybių likučius. 
* Pasirinkus tuščią atskaitingojo laukelį, galimybė rezultatinėse ataskaitose matyti visus materialinių 
vertybių judėjimus (pokyčius). 

2010-02-09 Kainynų modulis: 
* Galimybė naudoti S.numerį, prekių kainynai ir jų redagavimas Klasifikatoriuje, Organizaijų sąraše - 
stulpelis "Kainynas". 
* Vidurkio skaičiavime panaikintas rankinio parinkimo valandų / dienai parametras. Rezultato valandos 
priklauso nuo priežasties bei darbuotojo etatų kiekio. 
Atostogoms įrašoma pagal 5d savaitę, kitiems - pagal darbuotojo grafiką. Taip pat atsižvelgia į etato 
kiekį, įvertina prieššventines dienas. 
Kadrų apskaitos modulis: 
* Praplėstos darbo grafikų dienų ir valandų kiekio apskaitos galimybės. 
Nestandartinių bei slenkančių grafikų pildymo galimybė. 

2010-02-08 Kadrų apskaitos modulis: 
* Skaičiuojant vidurkį galima nurodyti ne tik A, L, bet daugiau tabelio žymėjimų. 
* Tabeliuose, atliekant urminį papildymą (atostogos, liga), galimybė užpildyti valandas pagal to 
darbuotojo darbo grafiką (tinka pildant L), 
pagal 5d. grafiką (tinka pildant A), atsižvelgiant į jo etato skaičių. 

2010-02-04 Atlyginimų modulis: 
* Priskaitymų ir mokesčių skaičiavimo nustatymuose galimybė valdyti įrašų datą ir už kurį. 
* Atostoginių į priekį galimybė priskaityti per būsimų laikotarpių naujus P/A 5101 ir 5103 tipus. 
Atlyginimų parametruose būsimų laikotarpių korespondencijos nustatymai. 
* Skaičiuojant priedus, kurių parametrai keičiasi mėnesio viduryje, jų dydžiai apskaičiuojami ne 
proporcingai galiojusių kalendorinių dienų skaičiui, 
bet faktiškai dirbtoms per tą intervalą dienoms. 

2010-02-02 Atlyginimų modulis: 
* Naujas P/A tipas - 1180 "Pajamos natūra" 
* Pakeisti parametrai 2010 metams "Asmens autorinių SoDra" 1% -> 2%, "Darbdavio autorinių SoDra" 
10% -> 17%. 

2010-01-21 Konkrečiųjų atsiskaitymų modulis: 
Koresponduojant konkrečius dokumentus, programa atsižvelgia į valiutos kurso pasikeitimą ir atitinkamai 
formuoja kontuotes. 
Atlyginimų modulis: 
FR0572 formos pateikime - papildomas parametras "Neimti ankstesnių mėn. duomenų", 
(naudotina kai praeitą mėn. su darbuotojais buvo pilnai atsiskaityta, arba kai po duomenų konvertavimo į 
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3.xx versiją dėl ankstesnės versijos duomenų formavimo metodikos yra neatitikimų). 

2010-01-20 Paruošta nauja ataskaita FR0600 (2 versija) duomenų eksportui į VMI ABBYY eFormFiller 
programą. 
Ilgalaikio turto modulis: 
* Duomenų eksportas į FR0457 ffdata formą, su FR0457 forma susijusi amortizacijos skaičiavimo logika. 

Atlyginimų modulis: 
* Duomenų pateikime į FR0572 ffdata - nauja galimybė surinkti duomenis iš piniginių lėšų 
ir kitų dokumentų apie turto pardavimo, nuomos bei kitas apmokestinamas pajamas. 
* FR0572 ffdata pildymo darbinė užduotis papildyta filtru su galimybe surinkti duomenis ne visiems 
darbuotojams. 
Kainynų modulis: 
* Visų prekių įkėlimas iš klasifikatoriaus 

2010-01-14 Personalo ir atlyginimų apskaitos moduliai: 
* Pakeisti sveikatos draudimo už 2 nedarbingumo dienas (dabar pervesime ne į VMI, o į SoDrą) 
mokesčių skaičiavimo nustatymai. 
* Pakeistas 2SD formos duomenų surinkimas: nebe nuo ketvirčio, o nuo mėnesio pradžios. 
* Pakeistas FR0573 duomenų kaupimas. Taikytas NPD ir PNPD renkamas pagal faktą iš duomenų bazės. 
Nauja ffdata forma 10-SD dirbantiems pensininkams. 
Nauja ffdata forma SAM (mėnesinė) pagal 2010 metų reikalavimus. Palikta ir senoji SAM (ketvirtinė) 
forma. 
(Pastaba: SAM, 10-SD formų kaupimas jau priklauso nuo parinkties nustatymų) 

2010-01-05 Paslaugos > Leidimai, apribojimai > Administravimas: 
galimybė urmu pašalinti nebenaudojamus mat.vertybių klasifikatoriaus bei IT sąrašo kodus (inventorinius 
numerius). 
Atlyginimų modulis: 
* Nauja galimybė mokesčius skaičiuoti 'iš antro galo'. 
Atlyginimų pirminiuose dokumentuose "Kiti priskaitymai, avansai, kompensacijos" įvedus asmenį ir 
nurodžius "Mokėtina" sumą, 
bus apskaičiuota priskaitytina pasirinkto P/A tipo suma, kad atskaičius mokesčius asmuo, kuriam 
skaičiuosite gautų norimą sumą. 
* Nauja galimybė darbuotojams taikyti ne tik standartinį NPD, bet ir neįgaliesiems asmenims taikomą 
nuo priskaitytos sumos nemažėjantį NPD. 
Biudžetų modulis: 
* Biudž.sąmatos vykdymo ataskaitoje galimybė kaupti įvairių finansavimo lygių ataskaitas. 
* Biudž.sąmatų rezultatų ataskaitose kasinės išlaidos ar gauti asignavimai pateikiami su subsąskaitomis. 

2009-12-28 Dokumentai > Personalo apskaitos > Įsakymuose: 
* Papildomas pareigų parametras "Stažo atostogų korekcija", naudojamas kai asmuo įdarbinamas 
pervedimu 
ir turi teisę į atostogų dienų priedus, galiojusius ankstesnėje darbovietėje. 

2009-12-23 Nauja galimybė ataskaitose pogrupių sumas sudėti į stulpelius (nurodoma per lango 
parametrus). 
Aktualu tokiems vartotojams, kuriems reikia ruošti sumines vertybų išlaidų (suvartojimo) ataskaitas, 
grupuotas pagal struktūrinius padalinius. 

2009-12-16 Materialinių vertybių dokumentų sudėtyje stulpelyje "turinys" galimybė pildyti informaciją 
keliomis eilutėmis. 
Materialinių vertybių klasifikatoriuje suprogramuotas stulpelis "aprašas" (galimybė pildyti išsamią 
informaciją apie vertybes). 
Kadrų apskaita: keliant duomenis iš grafiko į tabelius, dirbančio slenkančiu grafiku švenčių dienomis, 
žymėjimas "DD" keičiamas į "DS". 
Keliant iš grafiko į tabelį perkeliamas nebe vienas o visi grafike buvę įrašai. Aktualu kai grafike rašoma 
DD + DN. 
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2009-12-04 Materialinių vertybių klasifikatoriuje nauja darbinė užduotis "Numerio keitimas" (suteikus 
šią teisę vartotojui). 

2009-12-01 Atlyginimų reformavima: nelaiku išmokamo DU korekcijos (GPM perskaičiavimui) PA tipas 
5218 . 
Įsakymai:"Mokslo cenzo" grupėje papildomos savybės DokumentoNr ir Kvalifikacija. 

2009-11-27 Atlyginimai ir įsakymai: duomenų eksportas į naują VSD 2-SD formą. 
Teisės aktų, pagal kuriuos galima atleisti darbuotojus, sąrašas. 

2009-11-18 Suprogramuotas naujas programos "DB Apskaita" atostogų apskaitos modulis. 

2009-11-11 Materialinių vertybių modulis: darbinė užduotis "Surašyti savikainą pagal mom.likučius 
(DalinkPrekes)." 

2009-11-10 Materialinių vertybių modulis: darbinė užduotis "Vertės keitimas->Pagal esamo dokumento 
sumą ar svorį". 

2009-11-06 Materialinių vertybių modulis: pakeisti stulpelių Kaina, Mok.Kaina, sumaP pavadinimai į 
Savikaina, Kaina su PVM, Kaina be PVM . 

2009-10-19 Eksportas į DNB NORD korteles 2 formatais. 

2009-10-02 Nauja materialinių vertybių pajamų/išlaidų rezultatinių ataskaitų galimybė grupuoti pagal 
dok.vadybininką. 

2009-09-18 Startuoja programos "DB Apskaita" 3.03 versija. 

2009-09-04 Programos "DB Apskaita 3" galimybė klasifikatoriuje ir IT sąraše kopijuojant iš atmintinės 
perrašyti esančius duomenis (Shift-Ctrl-V) . 
Pvz., jei reikia pakeisti kainas stulpelyje KainaP, arba jei reikia pakeisti visų klasifikatoriaus prekių 
pavadinimus. 
Informuojame, kad tokius veiksmus gali atlikti programos diegėjai arba klientai savo atsakomybe, prieš 
atliekant tokius veiksmus būtinai reikia pasidaryti programos kopijas. 

2009-08-17 Galimybė mat.vertybių modulyje registruoti sugadintus dokumentus (pvz. sugadintas PVM 
sąskaitas - faktūras). 
Mat.vertybių patikroje kaip klaidos nerodomi tokie sugadinti dokumentai, kurie yra be sudėties ir be 
dvejybinių įrašų, ir kuriems įvestas požymis "Užbaigtas". 

2009-07-24 Rezultatai > Atlyginimų > Atsakaitos > Detalizuota : naujas detalizuotų atlyginimų ataskaitų 
P/A tipų filtras. 
Kadrai: darbuotojų parinkties iškvietimas tabeliuose ir darbuotujų kortelėse. 

2009-06-22 Stulpelių spalvinimo ir pavadinimų keitimo galimybė. 
Mat.vertybių momentinuose: filtras pagal nomenklatūrines grupes. 

2009-06-17 Naujos duomenų bazės (naujos organizacijos apskaitos) susikūrimo galimybė. Programos 
"DB Apskaita3" vartotojai nuo šiol galės patys susikurti naujas duomenų bazes. 

2009-06-10 Didž.knygos ataskaitų diagramos: sumų grafikai pagal metus. Galimybė grafiškai atvaizduoti 
sąskaitų sumas mėnesiais arba ketvirčiais, bei atsispausdinti grafikus. 
Galimybė į atlyginimo pirminius dokumentus įvesti duomenis iš pažymos apie VSDF išmokėtas 
nedarbingumo pašalpas. 

2009-06-09 Mat.vertybės: vertybių peržiūra ir momentiniai likučiai vienos pozicijos padaliniuose. Nauja 
prekių grąžinimo apskaitos sistema. 
Eksportas į Litas- ESIS sistemą: tarptautinis mokėjimo nurodymas. 

2009-05-19 Paslaugos > Informacija > Keitimų žurnalas: apskaitos duomenų keitimo registravimo 
žurnalas. 
Keitimų žurnale yra filtras, kurio pagalba galima pateiktame aprašyme ieškoti atskaitingų arba įvesto 
teksto. 
Vidurkio skaičiavime galimybė taikyti 80 % ar kitokį vidurkio procentą. Vidurkių skaičiavimo galimybė 
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ir pagal dienas, ir pagal valandas. 

2009-05-12 Kituose dokumentuosė darbinė: konkrečių atsiskaitymų pradinių duomenų generavimas iš 
sąskaitų likučių. 

2009-05-06 Įsakymų registravimo lentelėje filtras vieno asmens įsakymams filtruoti. 

2009-04-01 Rezultatai > Atlyginimų > Atsakaitos > Šifruotės: darbo užmokesčio išmokėjimų žiniaraštis 
išmokėtų sumų kontrolei. 
Mat.vertybių darbinė užduotis: Antkainio taikymas. 

2009-03-27 Atlyginimų parametruose skaičiavimui reikalingų įvairių bendrų nustatymų įvedimas: 
atostogų fondų, profsąjungos, alimentų, išskaitų ir kt. sąskaitos bei atskaitingi. 
Asmens informacijos peržiūros dialogas (toks kaip kadrų įsakymuose) atlyginimų pirminiuose ir rezultatų 
dokumentuose. 
Mokesčių skaičiavime atostogų koeficiento paskaičiavimas fondo formavimui. 

2009-03-12 Nuo 2009 m. kovo mėn. programoje "DB Apskaita 3" yra realizuota galimybė apskaityti ES 
projektų lėšų panaudojimą pagal ES finansavimo šaltinius. 
Galimybė apskaityti materialines vertybes ir ilgalaikį turtą pagal ES finansavimo šaltinius. 
Programos "DB Apskaita" esami ir būsimi vartotojai, pageidaujantys apskaityti ES projektus, gali pateikti 
savo pageidavimus tel. 8-699-29188 . 

2009-03-05 Sąrašų mainų per XML galimybė. 

2009-03-03 Naujo klasifikatoriaus numerio susikūrimo momentiniuose likučiuose galimybė. 

2009-02-27 Programos "DB Apskaita3" vartotojams neatlygintinai sukurtas naujas Inventorizacijos 
modulis. Naujos mat.vertybių automatizuoto inventorizavimo galimybės. 

2009-02-23 Mat.vertybėse: keičiant dokumento nuolaidą, programa perskaičuoja pagal valiutos kursą. 

2009-02-10 Naujas parametras Apie įmonę: ataskaitų eksporto vieta, dabar savaime - Darbalaukis 
( Desktop ). 

2009-01-09 Pasikeitus LR Gyventojų pajamų mokesčio, Sveikatos draudimo mokesčio bei PVM 
įstatymams, sukurta nauja programos "DB Apskaita" 2.12 versija. 
Naujiesiems programos "DB Apskaita" vartotojams netukus bus paruošta 3.02 versija, kuria bus galima 
apskaičiuoti mokesčius pagal naujai įsigaliojusias tvarkas. 
Analogiškos galimybės bus realizuotos ir programos "DB Apskaita" 2.12 versijoje. 
Programos "DB Apskaita" vartotojams, pageidaujantiems tiksliai apskaityti mokesčius pagal naujas 
tvarkas, rekomenduojame turimą programos "DB Apskaita" versiją atnaujinti į 3.02 programos versiją. 
Primename, kad UAB "Eurolitas" kvalifikuotai ir operatyviai atlieka programos "DB Apskaita" 
atnaujinimo paslaugas.

2008-12-30 Skaičiuojant atlyginimų vidurkį, apmokamas dienas galima įvesti šimtosiomis. 

2008-12-24 Programos "DB Apskaita" 3.01 versijoje paruošti finansavimo šaltinių priskyrimo laukai 
pagal VSAFAS (Viešojo Sektoriaus Apskaitos ir Finansinės Atskaitomybės Standartų) reikalavimus. 
Galimybė apskaityti materialines vertybes ir ilgalaikį turtą pagal finansavimo šaltinius. 
Diegimui paruošta LR Viešojo sektoriaus (biudžetinių) organizacijų apskaitos demonstracinė duomenų 
bazė "Biudžetai VSAFAS HRB demonstracinė". 

2008-12-23 Skirtingo dokumentų numeravimo atskiriems vartotojams galimybė. 

2008-12-17 Galimybė apskaityti mat.vertybes ir ilgalaikį turtą pagal finansavimo šaltininius. 

2008-11-19 Mat.pajamų ir išlaidų sudėtyje įkėlimo iš atmintinės galimybė (pvz. Excel). 
IT apyvartoje galimybė rasti dok.siuntėjo priemones (klavišo F2 meniu). 

2008-11-17 Mat.vertybų modulio užduotys: 
"Perskaičuoti pagal PVM mokestį ir nuolaidą" 
"Perskaičuoti pagal prad.sumą atmetant nuolaidą ir pridedant PVM mokestį" 
"Perskaičuoti pagal prad.suma atmetant nuolaidą" 
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2008-11-12 Paruošta ir ištestuota diegimui ūkininkams skirta buhalterinės apskaitos duomenų bazė. 
Tai alternatyvinė duomenų bazė, kuri skiriasi nuo kitų konsultacinių organizacijų naudojamų duomenų 
bazių. 
Šis produktas sukurtas vadovaujantis LR Konkurencijos įstatymu. 

2008-11-11 Asmens grafikų grupavimo pagal padalinius galimybė. 

2008-10-30 Mat.vertybių modulio stulpeliai: "Sąskaitą išrašė", "Prekes išdavė", "Vadybininkas", 
"Automobilis", "Vairuotojas" 

2008-10-28 Ištestuotas ir paruoštas diegimui demonstracinės duomenų bazės "ŪKIO ASORTI HRB 
demonstracinė" pagrindinių darbinių užduočių rinkinys. 

2008-10-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti demonstracinę duomenų bazę "ŪKIO ASORTI HRB 
demonstracinė". 
Tai - naujas, alternatyvinis ūkininkų apskaitos variantas, kuriame kiek kitaip nei įprastai bus apskaitoma 
ūkių veikla, bus panaudotos naujausios programos "DB Apskaita" 3.01 versijos idėjos 
ir UAB "Eurolitas" praktinė programų diegimo patirtis. 
Stengsimės, kad ūkininkų apskaita būtų daugiau patrauklesnė, paprastesnė ir suprantamesnė.

2008-09-08 Informuojame, kad pasiketus PVM sąskaitų faktūrų registrų formoms FR0671 ir FR0672, 
programos "DB Apskaita" vartotojams būtina atnaujinti programą. 
Primename, kad UAB "Eurolitas" kvalifikuotai ir operatyviai atlieka programos "DB Apskaita" 
atnaujinimo paslaugas.

2008-06-25 Programos "DB Apskaita" diegėjų UAB "Eurolitas" ir firmos "Alfitas" bendromis jėgomis 
sukurta nauja LR viešojo sektoriaus duomenų bazė "Biudžetai VSAFAS HRB demonstracinė", pritaikyta 
vesti apskaitą pagal LR biudžetinių organizacijų pavyzdinį sąskaitų planą ( buhalterinių sąskaitų skaičius 
- 1154 vnt.) 

2008-03-31 Duomenų bazėje "Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė" įvestas LR Finansų 
ministerijos patvirtintas naujasis VSAFAS rekomenduotas registravimo sąskaitų planas (atnaujintas 
2008m. kovo mėnesį, buhalterinių sąskaitų skaičius - 2071 vnt.). 
Tokį masyvų sąskaitų planą pajėgs valdyti programos "DB Apskaita" 3-čia versija. 
Programos "DB Apskaita" klientams, kuriems reikės vesti apskaitą pagal naująjį VSAFAS sąskaitų planą, 
teks sudaryti sutartis dėl programos "DB Apskaita" versijos keitimo iš 2.xx versijos į 3.xx versiją. 
Programos "DB Apskaita" viešojo sektoriaus apskaitos klientams rekomenduojame neatidėliotinai ruošti 
sutartis dėl buhalterinų sąskaitų likučių perkėlimo į naujojo VSAFAS sąskaitų plano sąskaitas.

2008-03-26 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti keturias demonstracines duomenų bazes: 

ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema )

ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema )

Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema )

DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų buhalterinės apskaitos sistema )

2008-03-26 Programa "DB Sąmata" pritaikyta specialiųjų gamybinių sąmatų ruošimui: langų gamybos 
sąmatų ruošimui, tvorų ir kitų panašių statinių pagaminimo ir įrengimo sąmatų ruošimui, smulkios 
vienetinės gamybos gaminių sąmatų paruošimui.

2008-03-18 Jau platinamas programos "DB Apskaita" SoDros ataskaitų koplektas su forma SAM v01 
programos ABBYY eFormFiller duomenų formatu. 
Prašome programos "DB Apskaita" klientų, kurie dar nėra įsigiję naujųjų SoDros ataskaitų eksporto 
komplekto, paskubėti sudaryti duomenų konvertavimo sutartis su UAB "Eurolitas", nes ketvirčio pabaiga 
- jau čia pat. 
Norint įsigyti programos "DB Apskaita" papildomus resursus SoDros ataskaitų eksportui, būtina 
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atnaujinti programą "DB Apskaita" - įsigyti versiją 2.11 . 
Primename, kad UAB "Eurolitas" kvalifikuotai atlieka programos "DB Apskaita" versijų keitimo 
paslaugas.

2008-02-05 Jau galite įsigyti programos "DB Apskaita" papildomus resursus SoDros ataskaitų eksportui - 
darbuotojų kadrų ir atlyginimų apskaitos duomenų pateikimui į SoDrą programos ABBYY eFormFiller 
duomenų formatu. 
Prašome kviesti programos "DB Apskaita" diegėjus.

2007-09-27 UAB "DB Topas" paruošė statybinių sąmatų programos "DB Sąmata" 3-čią xHarbour 
platformos versiją. Ši nauja sąmatinė programa bus labai patogi vartotojui, nes patys vartotojai galės 
savarankiškai pasikeisti statybines normas, vadovaudamasi LR Aplinkos ministerijos normatyvais. Labai 
patraukli šios programos kaina, ją pajėgs įsigyti smulkios bei vidutinės statybinės įmonės. "DB Sąmatos" 
- labai patrauklus produktas ir stambioms statybinėms organizacijoms.

2007-12-19 VšĮ LR Apskaitos instituto direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VAS-9 dėl 
pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo nuo 2007 m. gruodžio 19 d. pasikeitė pavyzdinis sąskaitų planas 
(nauja redakcija). Pakeitimas pagrįstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 
įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 7 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendinant Verslo apskaitos standartų tarybos 
2007 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 3-24 .

Programos "DB Apskaita" vartotojams, kuriems aktualu pakoreguoti (suderinti) sąskaitų planus pagal 
VAS sąskaitų plano naujosios redakcijos sąskaitų planą. 
Primename, kad UAB "Eurolitas" gali kvalifikuotai atlikti sąskaitų keitimo ir programos darbinių 
užduočių redagavimo paslaugas.

2007-10-09 paruoštas programos "DB Apskaita" 3.x versijos demonstracinės duomenų bazės "ASORTI 
HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė" aprašymas.

2007-09-19 paruošta programos "DB Apskaita" 3.x versijos demonstracinės srities "ASORTI HRB 
PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė" ištestuota versija. 

2007-08-31 paruošta programos "DB Apskaita" 3.x versijos demonstracinės srities "ASORTI HRB 
PLIUS VAS demonstracinė" bandomoji versija. 

Nuo 2007-08-01 vystoma tik programos "DB Apskaita" 3.x versijos demonstracinė duomenų bazė 
"ASORTI HRB PLIUS VAS".

2007-07-13 UAB "Eurolitas" pradėjo ruošti programos "DB Apskaita" 3.x versijos demonstracinės srities 
"ASORTI HRB PLIUS VAS" užduotynus ir ataskaitų formas.

2007-07-31 UAB "Eurolitas" baigė vystyti programos "DB Apskaita" 2.x versijos demonstracinės srities 
"ASORTI PLIUS VAS" užduotynus ir ataskaitų formas. 

2007-07-03 Dokumentų - Kadrų apskaitos - Įsakymų sudėties lange paruošta darbinė užduotis priėmimo į 
darbą formos 1-SD eksportui į eSoDrą XML formatu. 
Programos "DB Apskaita" programuotojai paruošė balanso kaupimo koregavimo būdu darbinę užduotį, 
kuri pvz. kreditinės sąskaitos Nr.443 debitinį likutį perkelia į balanso straipsnio " B.1.2. Išankstiniai 
apmokėjimai" eilutę. Ši darbinė užduotis aktuali toms organizacijoms, kurioms reikia pateikti tarpinius 
(ketvirtinius) balansus, bet nenori buhalteiniu sąskaitų uždarymo būdu perkelti kreditinų sąskaitų 
debitinių likučių į atitinkamas debitines sąskaitas. Ateityje programoje "DB Apskaita" dominuos balanso 
kaupimo koregavimo būdu užduotis. 

2007-06-29 Paruošta ir suderinta inventorizavimo darbinė užduotis mažmeninei prekybai. Paruošta nauja 
inventorizacinio žiniaraščio ataskaitos forma, kurią galima užpildyti kompiuteriniu būdu, t.y. 
inventorizacijos buhalteriniai ir faktiniai duomenys gali būti įrašomi programiškai.

2007-06-21 Programoje "DB Apskaita" patobulinta atlyginimų skaičiavimų užduotis "PRISKAITYMAI - 
iš tabelių": tikrinama kiek dienų ir naktų buvo dirbta. Jei dirbta tik naktį - programa įrašys naktų skaičių, 
jei dirbta dieną ir naktį - programa įrašys tik dienų skaičių (neliko prieštaravimų tarp tabelių žymėjimo ir 
darbo užmokesčio skaičiavimo principų). 
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2007-06-18 Programos "DB Apskaita" programuotojai paruošė darbinių užduočių komplektėlį IT 
inventorinių numerių urminiam keitimui. Tokio keitimo galimybė aktuali toms organizacijoms, kuriose 
reikia atlikti IT priemonių inventorinių numerių perinventorizavimą. 

2007-06-11 Patobulintos vidurkių, ligos pašalpų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimo 
užduotys - skaičiuojama pagal dienas arba pagal valandas. 

2007-06-08 Pataisyta darbinė užduotis " Iš tabelių - PRISKAITYMAI ". Viršvalandžiai klaidingai buvo 
pažymėti "DV" (turi būti "VD"). 

2007-06-04 Atlyginimų ataskaitose - asmens sąskaitose sukurtas prikabinimas "Atleidimo data" 
(atvaizduojama ir atleistam darbuotojui). 

2007-05-25 Nauji sprendimai: 

* Patobulinta darbinė užduotis "Iš tabelių - PRISKAITYMAI". Užduotis tikrina, ar užpildytas grafikas, ar 
užpildytas tabelis pagal nurodytą grafiką. * Patobulinta darbinė užduotis "Iš tabelių - ATOSTOGINIAI". 
Priskaitant atostoginius, darbinė užduotis tabelio informaciją lygina su grafiku, įregistruoja atostogų 
periodo datas "Nuo" ir "Iki"). 

* Paruošta tabelio informacijos trinimo darbinė užduotis (naudotina tuo atveju, jei tabelis buvo užpildytas 
klaidingai). 

* Paruošta ir suderinta inventorizavimo darbinė užduotis didmeninei prekybai (gamybai). Paruošta nauja 
inventorizacinio žiniaraščio ataskaitos forma, kurią galima užpildyti kompiuteriniu būdu, t.y. 
inventorizacijos buhalteriniai ir faktiniai duomenys gali būti įrašomi programiškai. 

2007-04-27 Patikslinta balanso kaupimo užduotis ir ataskaita, paruoštas balanso ir pelno (nuostolių) 
ataskaitos aprašymas, kuriame nurodyti balanso sandaros buhalterinių sąskaitų numeriai. 

2007-04-25 Standartizuoti K.P.O. ir K.I.O. prikabinimo laukai sumoms be centų ir centų sumoms. 

2007-04-20 Paruoštas (papildytas) programos DB Apskaita faktoringo apskaitos aprašymas. 

2007-04-18 Nauji IT įvedimo į eksploataciją, nurašymo perdavimo - priėmimo ir likvidavimo aktai, IT 
apyvartos dokumentų ataskaitose - LR PMĮ 1 priedelio informacinė forma (IT normatyvas). 

2007-03-28 Patobulinta darbo laiko apskaitos žiniaraščio ataskaitos forma, kad atitiktų LR Vyrausybės 
2004 m. nustatytąją formą, tai gi kiekvienam darbuotojui automatiškai suliniuojamos trys eilutės. 

2007-03-14 Pakeista balanso užduotis ir balanso bei pelno(nuostolių) ataskaitos pagal VAS pakeitimus 
2006 metų atskaitomybei. 

2007-03-05 UAB "Eurolitas" pradėjo ruošti programos DB Apskaita specialiuosius aprašymus. 

2007-02-14 UAB "Eurolitas" pradėjo administruoti tris demonstracines duomenų bazes: 

1. ASORTI PLIUS - VAS demonstracinė 

2. ASORTI PLIUS - VAS MINI 

3. ASORTI PLIUS - VAS MIKRO 

* Šiose srityse - skirtingi užduotynai ir skirtingos demonstracinės ūkinės operacijos, t.y., kiekviena sritis 
turi atskirą užduotyną ir atskirą demonstracinę legendą. 
* Bazinis užduotynas - ASORTI PLIUS - VAS. MINI ir MIKRO užduotynai vystomi, atsižvelgiant į 
ASORTI PLIUS - VAS užduotyno raidą. 
* Visų demonstracinių bazių ataskaitos - bendros. ASORTI PLIUS - VAS kitų dokumentų ataskaitose 
bendram duomenų bazių administravimui įterptos MINI ir MIKRO demonstracinių KPO ir PVM SF 
ataskaitos. Diegiant ASORTI PLIUS - VAS pilną komplektą, iš kitų dokumentų ataskaitų pašalinamos 
KPO ataskaitos ir sintetinėje analizėje pagal papildomą užduotį - Sodra Forma 4 ataskaitos. 

2007-01-19 Grafikų lentelės stulpelis "Aprašymas" (250 simbolių). 
Patikslinta balanso ataskaita- turtas - nebaigta statyba metų pradžiai. 
Patikslinta balanso užduotis - nuosavybė - pataisyti apvalinimai E.I ir E.II eilutėms. 
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Patobulinta ir atnaujinta mokesčių priskaitymo darbinė užduotis kitų dokumentų lange (pelno ir socialinio 
mokesčių sąnaudų padengimui iš paskirstytino pelno). 
Patobulinta pelno paskirstymo darbinė užduotis kitų dokumentų lange. 

2007-01-12 Patobulintos tabelių pildymo pagal grafikus už dieną bei už mėnesį darbinės užduotys.

2006-12-01 Patobulinta atlyginimų, pervedamų į korteles, apskaitymo metodika. Paruoštas specialusis 
atlyginimų, pervedamų į korteles, apskaitymo aprašymas. 

2006-11-02 Patobulintas atostoginių kaupimo mechanizmas - atostoginius galima kaupti atlyginimų 
priskaitymuose "nematomais" įrašais, galima turėti išsamias atostoginių kaupimo ataskaitas kiekvienam 
asmeniui ir palyginti su faktiškomis atostoginių sąnaudomis už einamuosius metus. Patobulintas 
dienpinigių priskaitymo mechanizmas. Patobulintos faktoringo apskaitos užduotys ir paruoštas specialusis 
šio apskaitos mechanizmo aprašymas. 

2006-10-24 Nauja funkcija TvarkDidKng(), skirta rezultatams į DK surašyti (2.08). Įdėjus į suvestinės 
užduotį niekad nepamirš perkaupti, aišku lėčiau, bet jei reikia dėl rezultatų patikimumo, tai - verta tuo 
naudotis. Minėtą funkciją bus galima panaudoti, kuomet prireiktų visiems periodams rezultatus surašyti 
urmu. 

2006-09-15 Patobulinta atlyginimų skaičiavimo užduotis U12N.pri , teikianti informaciją apie 
sulaukusius 18 metų ir besimokinančius vidurinėje mokykloje vaikus. 

2006-09-14 Pranešimas apie apdraustųjų asmenų nedraudiminius laikotarpius formos 12-SD ir 12a-SD - 
atlyginimų pirminių dokumentų ataskaitos. 

2006-09-14 Patobulinta pelno (nuostolių ataskaita) : materialaus ilgalaikio turto perleidimo sandoriai 
ataskaitoje atvaizduojami kaip perleidimo pelnas arba nuostolis. Duomenys kaupimui imami iš pajamų ir 
sąnaudų sąskaitų apyvartų. Specialus materialaus ilgalaikio turto perleidimo ūkinės operacijos dvejybinių 
įrašų kontavimo variantas. 

FR0572 ataskaitos sukaupimo galimybė programoje DB Apskaita. Ši ataskaita kaupiama sintetinėje 
sąskaitų suvestinėje. 
Ataskaita į bazinį demonstarcinį komplektą neintegruota. Šios ataskaitos kaupimo užduočių komplektą 
galima užsisakyti pas progrogramos diegėją. 

2006-09-07 Savikainos padidinimo užduotis (pridėtinių importo ir transportavimo kaštų) mat.vertybių 
paj.dok.sudėtyje (ši galimybė realizuota progamos versijoje 2.08 ). 
Savikainos perskaičiavimo užduotis (jei pradinė vertė padidėjo, bet jau buvo patirta išlaidų senesne 
savikaina) (ši galimybė realizuota programos versijoje 2.08 ). 
Ataskaitos bendrųjų duomenų kopijavimas - paslaugos, papildomos komandos 
Tarptautinio mokėjimo nurodymo blankas - pinignių lėšų dokumentų išlaidų ataskaitose 
Faktoringo apskaitos ir analizės sistema programoje DB Apskaita 
Skolų valdymo ataskaitose - delspinigių apskaita programoje DB Apskaita 

2006-08-31 "DU priedų skaičiuoklė" - darbinė užduotis atlyginimų personalo duomenyse. 

2006-08-16 Atostoginių kaupimai - atlyginimų pirminių dokumentų darbinė užduotis. Šia užduotimi 
galima apskaityti atostoginių kaupimus, nekeičiant atlyginimų skaičiavimo rezultatų, nes atostoginių 
kaupimai apskaitomi tik vienos sąskaitos - Nr.4466 subsąskaitose. 

2006-08-11 IT atskaitymų dok.lango turinio automatiško užpildymo užduotis. 

2006-08-07 Kompensacijų už nepanaudotas atostogas užduoties patobulinimas: skaičiuoja ir isakymu 
atleistam darbuotojui. 
Patobulinta atlyginimų priskaitymo užduotis LDUSP "Priskaitymai iš tabelių"- palyginant tabelio 
duomenimis su grafiko duomenimis(nebenaudojami duomenys iš didž.kn.periodų). 

2006-07-31 Nauja funkcija AtsiskMoka(Par1), parodanti apmokėtas sumas (panašiai kaip DOS'e). 

2006-06-16 Ekonomiškai ir ekologiškai klietams aktuali, padedanti taupyti popierių didžiosios knygos 
sąskaitos ataskaita. 
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2006-06-12 Atlyginimų pirminių dokumentų lange - darbinė užduotis "DU fodo prognozė", kuri pagal 
nurodyto mėnesio priskaitymus momentiškai suskaičiuoja mokesčius ir atvaizduoja įmonės darbo 
užmokesčio fondo būklę. 

2006-06-01 Paruošta atlyginimų GPM ir kitų mokesčių skaičiavimo užduotis, nuo 2006-07-01 
skaičiuojanti GPM 27% tarifu. Apskaitos vartotojui duomenyse apie įmonę ID Nr.30 eilutėje reikia įrašyti 
procentą- 27. 

2006-05-02 Demonstracinės srities "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI" naujienų komplektas: 
1. Realizuota galimybė sutarčių registravimo žurnalą (organizacijų sąrašo dokumentai); 
2. Programos DB Apskaita 2.08 versijoje realizuota galimybė apskaityti materialinių vertybių 
momentinius likučius organizacijose (išorinė gamyba), prieš patvirtinimą surašant į mat.vertybių pajamų 
sudėties debetą atitinkamą buhalterinę atsargų sąskaitą; 
3. Klientai, turintys duomenų eksporto į VMI FR0573 užduotį, gali turėti pažymas apie gyventojams 
išskaičiuotą ir sumokėtą į biudžetą GPM ; 
4. Sintetinės analizės ir sintetinės suvestinės ataskaitose - tituliniai lapai: kasos knygos, didžiosios 
knygos, balanso ; 
5. Nauja ilgalaikio turto nusidėvėjimo ataskaita - šifruotė kurią sukaupus už metus, iššifruojamas visų 
ilgalaikio turto priemonių nusidėvėjimas, tenkantis kiekvienam mėnesiui ; 
6. Atlyginimų šifruotėse - stulpelis "Neapmokestinamojo minimumo pavadinimas ; 
7. Sintetinėje analizėje - avanso apyskaitoje - koresponduojančių sąskaitų sumos ; 
8. Suminės grupuotos mat.vertybių ir ilgalaikio turto ataskaitos ; 
9. Vieno atskaitingo sintetinė sąskaitų suvestinė ; 
10. Įsakymų registravime - prašymo forma darbuotojui taikyti atitinkamą NPD ; 
11. Stulpeliai organizacijų sąraše: REGIONAS ( LT, ES, NVS ) ir Valst.kodas ( LT, LV, PL, NL, ...). 

2006-03-01 Darbinė užduotis ilgalaikio turto sąraše, pažyminti vieno atskaitingo priemones, kad būtų 
galima visas pažymėtas priemones ilgalaikio turto apyvartoje pajamuoti jas visas kitam už ilgalaikį turtą 
atskaitingam asmeniui. 

2005-12-20 Veiklos vertybių kontavimo variantai, suformuojantys atskaitą skolų terminams. 

2005-12-12 Darbo užmokesčio atskaitymų ir mokesčių paskaičiavimo užduotis - LUSDP ( Lankstūs 
Darbo Užmokesčio Skaičiavimo Principai ). 
Vienetinio darbo užmokesčio - paskyrų paskaičiavimo užduotis pagal tabeliuose suvestą informaciją. 
Primityvusis darbo užmokesčio skaičiavimo mechanizmas darbo užmokesčio dokumentų personalo 
duomenyse (smulkioms įmonėms). 
Naujos atlyginimų pirminių dokumentų dvejybinių įrašų lango funkcinių klavišų panaudojimo galimybės 
darbo užmokesčio skaičiavimams palengvinti. 
Nauja užduotis U80b, padedanti tiksliau administruoti alimentus, vykdomuosius raštus ir kitus 
išskaitymus. 

2005-12-06 Į demonstracinę versiją suintegruotas kainynų modulis, skirtas įmonės kainų politikos ir 
marketingo tikslams realizuoti. 

2005-12-02 Patobulinta piniginių lėšų darbinė užduotis "iš algalapių" - įrašo į turinį asmenį kuriam 
mokamas atlyginimas ir datą už kurį mėnesį. 

2005-11-24 Labai aktuali, nauja debitinių skolų analizės ataskaita "Skolų terminai" ( vartotojo funkcija 
241-1). 

2005-11-15 Kelionės lapų pildymo užduotis mat.vertybių išlaidų sudėties lange. Užduotis skirta 
transporto kurui apskaityti ir nurašyti į sąnaudas pagal nustatytus mašrutus ir atitinkamos transporto 
priemonės kuro sunaudojimo normas. Įprastai, atsargos apskaitomos pagal FiFo principą. Tačiau kuras, 
pirktas degalinėje, ir iš kart supiltas į transporto priemonės kuro baką, susimaišo su jame esančiu kito 
FiFo gavimo kuro likučiais. Taigi tikslus kuro likučio FiFo metodu apskaitymas yra neįmanomas, todėl 
taikomas kiekinis kuro apskaitos kuro bakuose metodas "KURAS". Tokiai apskaitai vesti programos DB 
Apskaita mat.vertybių klasifikatoriuje ties kuro nomenklatūriniais numeriais nurodomas metodas 
"KURAS". Užduotis dar testuojama, bet jau sudaromos sutartys jos pardavimui ( vartotojo funkcija 333-
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3). 

2005-11-02 Klasifikatoriaus grupavimas pagal numerio dalį, arba atžymejųjų filtravimo ir spausdinimo 
galimybė. 
Atnaujintos, redaguotos visos demonstracinės srities ataskaitos. 

2005-10-29 Darbo užmokesčio priskaitymų iš tabelių užduotys - LUSDP ( Lankstūs Darbo Užmokesčio 
Skaičiavimo Principai ). Naujos galimybės lanksčiai pritaikyti darbo užmokesčio mechanizmą įmonės 
poreikiams pagal Darbo Kodekso reikalavimus. 
Universalus sintetinės suvestinės balanso ataskaitos kaupimo mechanizmas. 

2005-10-28 Mokėjimo nurodymo blankas IBAN formatu. 

2005-10-25 Urminio materialinių vertybių dokumentų patvirtinimo galimybė (gamybininkams). 

2005-10-20 Ilgalaikio turto perleidimo už inventorizuotą likutinę vertę: PVM sąskaita faktūra ir 
kontavimo variantas. 

2005-10-18 DEMONSTRACINĖS SRITIES "ASORTI - NAUJIEJI STANDARTAI" 
KONVERTAVIMAS Į 2.08 VERSIJĄ 

2005-10-12 Persumavimo funkcija perkainuojant valiutą ( sumuojama tik valiuta, tad sumų neatitikimas 
nebeatvaizduojamas klaidų patikroje ). 

2005-09-30 Atlyginimų pirminių dokumentų lange darbinė užduotis - Paskyra ( atlyginimų tipas Nr.2 ), 
skirta vienetiniam darbo užmokesčiui apskaityti. 
Kitų dokumentų lange patobulinta darbinė užduotis - Veiklos vertybės ir paslaugos - kontavimo debetą 
parenka atitinkamai tokį, koks sąskaitos numeris būna nurodytas atitinkamo objekto sąrašuose. 

2005-09-23 Mat.vertybių pajamų ir išlaidų sudėties languose - galimybė turėti klavišą CTRL+F2 - 
Klasifikatorius ( momentiniam mat.vertybių klasifikatoriaus lango iškvietimui ). Darbo užmokesčio 
priskaitymo užduotis - iš tabelių - patobulinta pagal Darbo Kodekso nuostatas, iš tabelio išgaunamos 
dienos ir valandos vidurkių tipams, o vidurkiai paskaičiuojami darbine užduotimi atlyginimų pirminių 
dokumentų dvejybinių įrašų lange. 

2005-09-22 Kasos knygos lapų numeravimo kaupiant ataskaitą galimybė. Šifruotėse - suminių ir 
grupuotų pagal padalinius darbo užmokesčio žiniaraščių sukaupimo galimybės. 

2005-09-19 Paruoštas DB Topas diegėjos Rasos Jaugėlienės užduočių ir ataskaitų komplektas ilgalaikio 
turto nurašymui, kuomet esant liekamųjų medžiagų reikia jas užsipajamuoti į materialines vertybes, 
įvedant į papildomą stulpelį dokumento sudėtyje liekamų medžiagų kainos sumai. Materialinėse 
vertybėse reikia užsipajamuoti liekamas medžiagas, kontavimas - (objektas->padaliniai). „Pripažinto 
nereikalingu arba ... likvidavimo aktas“; antros akto pusės ataskaita paruošta ir ilgalaikiame turte, ir mat. 
vertybėse. 

2005-09-07 Piniginių lėšų pirminių dokumentų - K.P.O., K.I.O. ataskaitose atvaizduojamas 
koresponduojamčios sąskaitos numeris. 

2005-08-04 Patikslinta Form Filler Light FR0600 užpildymo užduotis – suformuoja failo pavadinimą 
pagal datą formatu FR0600_YYYYMM.ffdata. 

Patikslinta PVM sudengimo užduotis – įrašo į turinį laikotarpio datą formatu YYYYMM 

2005-07-21 Paruošta pradinė užduoties „Įsakymui – tikslinės atostogos“ versija. Užduotis atlyginimų 
pirminiuose dokumentuose pagal įvestą įsakymą suformuoja tikslinių atostogų dvejybinius įrašus ( pvz. 
atlyginimų pirminiuose dokumentuose F5 dokumentavime galima atsispausdinti SoDros formas 12-SD ar 
12a-SD apie nemokamų atostogų suteikimą ). 

2005-07-05 Pirkimo PVM ataskaitoje stulpelis „Atskaitingas“, parodantis kokio atskaitingo asmens 
avansinėje apyskaitoje apskaityta atitinkama PVM suma. 
Atlyginimų pirminių dokumentų lange – komandiruočių dienpinigių priskaitymo užduotis. 
Materialinių vertybių išlaidų sudėties lange - darbinė užduotis „Neigiamų likučių šalinimas“, leidžianti iš 
momentinių likučių pašalinti neigiamus kiekius ir sumas be kiekių. 
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Galimybė PVM sąskaitoje faktūroje išskirti organizacijos centrinės būstinės adresą ( kuomet organizacija 
turi struktūrinių padalinių, ir reikia, kad būtų atspausdintas tiek struktūrinio padalinio, tiek ir centrinės 
būstinės adresas ). 
Galimybė kasos pajamų orderyje pateikti įnešančio pinigus atskaitingo asmens pareigas. 
Galimybė panaudoti atlyginimų filtrą piniginių lėšų išlaidų dokumentų lange. 
Atnaujintos vidurkių skaičiavimo užduotys, kuriose panaudojamos atlyginimų tipų stulpelis Sum5, 
pateikiamas pasirinkimo variantas už kokius mėnesius skaičiuoti vidurkį. 
Pritaikyta DB Topo paruošta balanso kaupimo užduotis, turinti tikslias apvalinimų funkcijas 
(aut.A.Juozapaitis, Rasa Jaugėlienė) 

2005-06-28 Paruoštos naujos universalios gautinų ir mokėtinų sumų kontavimo užduotys, leidžiančios 
sukontuoti nulinėm sumom ( kad lengviau būtų sukoresponduoti pagal skolų dokumentus ), arba kontuoti 
žinomas sumas. 

2005-04-08 Patobulinta DU skaičiavimo užduotis "Rankiniu būdu". 
Pirkimo PVM ataskaita - stulpeliai, skaidantys PVM pagal skolų PVM ir pagal avansinės apyskaitos 
PVM. Avansinės apyskaitos formoje - stulpelis, rodantis PVM dalį avanso apyskaitoje apskaitytuose 
dokumentuose. 

2005-03-31 Darbo sutarties 2-jų lapų forma. Galimybė atspausdinti darbo sutartį ant vieno lapo iš abiejų 
pusių. Darbo sutarties pratęsimo priedas. 

Atl.Tip.69 - nemokamos atostogos. Nauja pažymos apie darbo užmokestį forma asmens sąskaitose pagal 
2004-10-06 LR soc. apsaugos ir darbo ministro įsak. Nr.A1-227 . 

2005-03-14 Patobulintas atlyginimų vidurkių skaičiavimo mechanizmas. Tabeliuose prikabinti stulpeliai - 
"darbas naktį", "viršvalandžiai", "nukrypimai nuo norm. darbo sąlyg.", "budėjimas namuose","budėjimas 
darbe", "darbas švenčių dienomis". 
Patobulinta atlyginimų priskaitymų užduotis "Iš tabelio - atostoginiai". Užduotis "Iš tabelio" įgijo 
galimybę skaičiuoti priskaitymus gretutinėms pareigoms (Atl.Tip.3) - nEtatas2 , taip pat valandininkams 
(Atl.Tip.2) pagal nurodytą darbuotojo statusą - nStatus := 1 . Atlyginimų pirminiuose dokumentuose 
paruošta darbinė užduotis "Priedai pagal įsakymą" - suformuoti tokio dydžio priedus, kad asmuo, 
atskaičius mokesčius, gautų tabelio žymėjimo "SA" tipu nurodytą sutarto atlyginimo sumą į rankas. 
Darbinė užduotis "Priedai, parenkant sumas" skirta suformuoti darbo užmokesčio priedus pagal 
didžiosios knygos perioduose stulpelyje AtlDidin nurodytą sumą. Atlyginimų pirminiuose dokumentuose 
F5 dokumentavime suformuotas įsakymo darbo užmokesčio priedams šablonas. 
Tabeliuose, F4 darbinėse darbo dienų lange, paruošta užduotis tabeliams užpildyti pagal grafiką esamą 
dieną visiems dirbantiems asmenims. 

2005-02-24 Mat.vertybių dokumentų išlaidų sudėties lango F4 darbinėse paruošta transporto skaičiavimo 
užduotis "Kuro norma", skirta pagal padalinio "Transportas" II lygio stulpelyje Kita Info. nurodytą 
automobilio kuro normą ir kelionės lape nurodytą nuvažiuotą atstumą parenkanti kuro sąnaudas. 
Sąrašuose, kardų apskaitos, suformuotas filtras asmenų sąrašui - analogiškas tabelių filtrui, paruošta 
ataskaita, skirta sukaupti nustatytojo laikotarpio priimtų, dirbančių ir atleistų asmenų skaičius, suteikianti 
galimybę didelėse organizacijose operatyviai kontroliuoti kardų apskaitą. F5 dokumentavime suformuotas 
ataskaitos stulpelis "Dirbo iki". 
Nauja SoDra Forma 4 ataskaita sintetinėje suvestinėje ( Paruošta, panaudojus seną užduotį ir ataskaitos 
formą. Autorius - Antanas Juozapaitis ). 

2005-03-01 Materialinių vertybių kontavimo variantai - panaudota kontavimo funkcija, sukontuojanti 
dukterines organizacijas į pagrindinį lygį : 
AtskGrp(Gavejas, .T.) 

2004-12-03 Supaprastinta atskaitingo asmens funkcija kontavimui pajamavimo dokumentuose. 
Avansinėje apyskaitoje - atskaitingo asmens pareigos. 

2004-11-05 Darbo pažymėjimas kadrų apskaitos dokumentų įsakymų registravime, galiojantis iki, pagal 
darbų saugos reikalavimus. Sąrašuose, kadrų apskaitos personalo sąraše suformuotas darbo pažymėjimų 
registravimo žurnalas* toms organizacijoms, kuriose kadrų kaita neženkli; šią ataskaitą galima panaudoti, 
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kuomet vienu metu reikia suregistruoti dabar esamus įmonės darbuotojų pažymėjimus, ateityje numatant 
pildyti papildomus lapus. 

2004-10-29 Patobulintos įsakymų ataskaitos: atskiri įsakymai priėmimui, atleidimui, atostogoms pagal 
atostogų rūšis. 

2004-10-15 Apie įmonę papildyti ID - Nr.31 - buhalterio pareigos, dokumentų žurnale patikslintos 
registrų ataskaitos pagal reikalavimus registrams. 

2004-10-01 Savikainos nukrypimų ataskaita; įsakymuose - priėmimo lapelyje - priėmimo data ir SoDros 
pažymėjimo Nr.- nepriklausomai nuo laikotarpio; valiutų suvestinė; sintetinė suvestinės ataskaita - 
ilgalaikis turtas. 

2004-09-24 Paruošta darbo grafikų ataskaita ( grafikuose), personalui priskirtų darbo grafikų ataskaita 
(tabeliuose). 

2004-09-23 Ligos kompensacijų, priskaitomų SoDroje užduotis- automatiškai atpažįstamas užpraeitas 
ketvirtis. Patobulinta vidurkių skaičiavimo užduotis- vidurkis skaičiuojamas, nepriklausomai nuo 
laikotarpio, atsižvelgiant į dokumento datą- automatiškai atpažįstami praėjusieji mėnesiai vidurkiui 
paskaičiuoti. Paruošta SoDros formos eksporto užduotis į programą eSodrą. 

2004-09-14 Paruoštas formos FR0600 eksportas į FillerFormLight ( Kęstučio Večkio užd.). Suderintos tos 
ataskaitos, kurioms duomenų reikėjo iš didžiosios knygos F4 darbinių ; dabar pelno- nuostolių ataskaitą, 
FR0600, SoDra Forma4 galima kaupti, uždarius didžiosios knygos langus (prieš tai surašius duomenis). 

2004-09-10 Detalizuotos ataskaitų apie atostogas, komandiruotes,dienpinigius, kompensacijas už 
nepanaudotas atostogas ir išeitines pašalpas bei apie ligos nedarbingumą. Baigta tobulinti 2004-04 tabelio 
forma. 

2004-09-09 Atlyginimų iš tabelio - mokesčių paskaičiavimo užduotyje panaudota naujos savybės 
duomenų apie vaikus iki 18 metų informavimo užduotis U12.pri ( pranešimas apie vaikus ar išlaikytinių 
statusą ). 

2004-09-07 Atlyginimų filtre F2 naujas filtravimas: " Dekretinės atostogos". Atostogų tipų reglamentas. 
Dekretinių priskaitymai- Tip99 . Filtras "Kasmetinės atostogos", paspartinantis atostoginių skaičiavimą. 
Patikslinta komandiruočių laiko iš tab. priskaitymo užduotis, skaičiuojant pusei etato- panaudota funkc. 
ROUND,0 , ir kad komandiruočių darbo dienų skaičius būtų išskaičiuojamas iš valandų skaičiaus. 
Atlyginimų pirminiuose dokumentuose- klavišas F10 momentiškai iškviečiantis filtrą atlyginimų 
skaičiavimui. Paruošta užduotis "Iš tabelių - atostoginiai". 

2004-08-31 Vidurkių skaičiavimų užduotyse įvertinti visi reglamentuojami atlyginimų priskaitymo- 
atskaitymo tipai, dData - pasirinkta Data. Sąrašuose,atlyginimų Tipai - įtrauktas reglamentuotinų 
atlyginimų priskaitymo- atskaitymo tipų pavyzdys. 

2004-08-30 AtostKaup.txt: numatyta atostoginių kaupimo sistema . 

2004-08-26 Patikslinta tabelio informacija apie nustatytą darbo dienų sk.pusei etato- funkc. ROUND,0 , 
patikslinta atostoginių iš tab. priskaitymo užd.dalis, pusei etato, panaudojus funkc. ROUND,0 , patikslinta 
kompensacijų už nepanaudotas atostogas priskaitymo užduotis ir paruošta nauja išeitinių pašalpų 
priskaitymo užduotis atlyginimų pirminių dokumentų dvejybinių įrašų F4 darbinėse. Paruošta 
"priskaitymų- extra" užduotis- sukontuoti dvejybinius įrašus vienam asmeniui atlyginimų pirminių 
dokumentų lange F4- darbinėse. 

2004-08-20 Numatyta naują atostogų savybę panaudoti įsakymo suformavimui ir atostogų grafikui kadrų 
apskaitos personalo sąraše.

2004-08-18 Paruošta Mini_3.zip versija. 

2004-08-03 IT pajamavimo kombinuotas variantas su "atskaitingo" funkcija. 

2004-07-30 DBTopas nutolusių prekybos taškų (POS sistemos) aprašymas. 

2004-07-26 Mat.vertybių bendri (ne padaliniams) momentiniai likučiai- suminių momentinių likučių 
ataskaita. 
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2004-07-26 Mat.vertybių F4 darbinėse - užduotis "Apmokėta suma". 

2004-07-21 peržiūrėtas sąsk.planas patobulinta užduotis "mokestiniai pavedimai".

2004-07-21 Sukurtas kontavimo variantas kt.dok. "mišrus turtas", sukontuojantis gautiną sumą į 
buhalteriją, kuomet vienu metu pajamuojama IT ir mat.v., kad į registrus patektų vienas pirkimo 
dokumentas, o vėliau atskirais vidaus važtaraščiais skirtingų kategorijų vertybės užpajamuojamos į 
atitinkamus padalinius ar atskaitingiems, pagal turto rūšių tipus . 

2004-07 Dokumentai, kadrų apskaitos, įsakymų registravimas: direktoriaus įsakymai priėmimui, 
atleidimui, chronologinis, atlyginimų pokyčiams, atostogoms. 

2004-07 Dokumentai, kadrų apskaitos, tabeliai - pažyma apie stažą (nebaigta). 

2004-07 Dokumentai, kadrų apskaitos, tabeliai - 2004-03 3A ("3 aukštų"), tabelio dokumentų grupavimo 
variantas pagal padalinius, algalapius arba 10-tą koeficientą (negrupuotai ataskaitai gauti). 

2004-07 Rezultatai, dokumentų žurnalas : gaunamų PVM SF registras, išrašytų PVM SF registras, 
sugadintų PVM SF registras, sugadintų KPO registras, važtaraščių registras- Stulpelis(Par1, 403, "Gavėjo 
adresas",{|| GetStabSav(3, 1,,100,gavejas)}) 

2004-05 Rezultatai, didžiosios knygos periodai, F4 - darbinės : Sodra - Forma 4, pelno- nuostolių 
ataskaitai, PVM deklaracijai FR0600. 

2004-05 Rezultatai, sintetinė suvestinė : PVM deklaracija FR0600 , mokėtini mokesčiai, balansas N, 
pelno- nuostolių atask. N, "39" . 

2004-05 F4 darbinės dokumentų lange : "Pridėtiniai importo ir transporto kaštai". 

2004-04 Dokumentai, atlyginimų, pirminiai dokumentai - dienpinigiai (užduotis paruošta su Antanu 
Juozapaičiu, bet į ASORTI komplektą nedėta ). 

2004-04 Dokumentai, atlyginimų, pirminiai dokumentai F4 darbinė užduotis : iš tabelių -200404, 
suderinta su Darbo Kodekso reikalavimais. Tabelių žymėjimas pagal Darbo Kodekso reikalavimus. 
Tabelių pildymo galimybė pagal darbų saugos reikalavimus. Dokumentai, atlyginimų, pirminiai 
dokumentai- Iš tabelių 200404 - atlyginimų pirminių dokumentų užpildymo galimybė iš tipiškais 
žymėjimais užpildyto tabelio. 

2004-04 Materialinių vertybių dokumentų sudėties lange F4 darbinės : "Trinti įrašus", 
"UŽKOMENTUOTA"- " keisti atskaitingą ". 

2004-04 Rezultatai, atlyginimų, filtras, F2 - darbinės, filtrai : be atleistųjų, pagal padalinius, algalapis. 

2004-03 Dokumentai, kiti dokumentai, F4 - darbinės užduotys: be IT modulio, be DU modulio, 
modifikuota užduotis "prenumerata", lizinginio turto išpirkimas, ryšio paslaugų sąskaitos, kitos importo 
paslaugos, veiklos vertybės; (mokesčių priskaitymo užduotys). 

2004-01 Sąrašai, mat.vertybių, dvejybinių įrašų užduotys: 1. Universalus pajamavimo variantas, 
naudojant stulpelį "Atskaitingas" ( patobulintas Rimanto Bankausko "Gavėjas2" funkcijos variantas) 
2.Automatinis materialinių vertybių dokumentų sudėties rezervavimas kontuojant (realizavo Kęstutis 
Večkys). 

2004-01 Dokumentai, mat.vertybių pajamos, išlaidos, momentiniai - "UŽKOMENTUOTA" standartinė 
Fifo informacija, stulpelis "Atskaitingas". 

2004-01 Dokumentai, mat.vertybių išlaidos- prekių grąžinimo aktas, debitinis dokumentas, krovinio 
važtaraštis. 

2003-11 Dokumentai, pin.lėšų pajamos /išlaidos - "UŽKOMENTUOTAS" F7 - "Įrašyt į turinį" mygtukas 
koresponduojančių dokumentų numerių surašymui. 

2003-10 Dokumentai, kadrų apskaitos, tabeliai - F2 - info apie asmenį. 

2003-10 Dokumentai, kadrų apskaitos, tabeliai - F9 - filtras. 

2003-10 Dokumentai, kadrų apskaitos, įsakymų registravimas: pažymėjimas, nauja darbo sutartis ( 4 
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lapų ), formos 1a-SD ir 2a-SD . 

2003-10 Dokumentai, atlyginimų, pirminių dokumentų dvejybiniai įrašai - F4 darbinė užduotis 
"kompensacija už nepanaudotas atostogas". 

2003-10 Dokumentai, pin.lėšų išlaidų bei pajamų dvej.įrašai - F6 - "Liko" mygtukas. 

2003-10 Dokumentai, kiti dokumentai, stulpelis "Atskaitingas", skolų sudengimui, kai apmoka 
atskaitingas asmuo. 

2003-10 Rezultatai, sintetinė analizė, pagal subsąskaitas : suminė pagal subsąskaitas. 

2003-10 Rezultatai, sintetinė analizė, pagal dienas : banko- kasos apyskaita (koresp.sąsk.Nr.stulpelis); 
registras- sumos augančiai. 

2003-10 Rezultatai, sintetinė analizė, pagal atskaitingus, dienas : kasos knyga 

2003-10 Rezultatai, sintetinė analizė, pagal atskaitingus, korespondentus: avanso apyskaita, suminė pagal 
sąskaitas, veiklos vertybių nurašymo aktas. 

2003-10 Rezultatai, bendrasis žurnalas (portret).

2003-10 Rezultatai, mat.vertybių apyvarta : inventorizacijos aprašas. 

2003-10 Rezultatai, ilgalaikis turtas : inventorizacijos aprašas. 

2003-10 Rezultatai, valiuta : apskaitomų valiutų žiniaraštis. 

2003-10 Rezultatai, konkretūs atsiskaitymai : kreditorių šifruotė sąsk.Nr.443 

2003-10 Rezultatai, atlyginimų, atsiskaitymo lapeliai : atsiskaitymo lapelis, išmokėjimo žiniaraštis. 

2003-10 Rezultatai, atlyginimų, asmens sąskaitos : asmens sąskaita (1) , DU pažyma , pažyma apie DU 
priskaitymus ir išskaitymus. 

2003-10 Rezultatai, atlyginimų, šifruotės : 2a-SD, 2b-SD, 3-SD, 4-SD, avansų išmokėjimo žiniaraštis, 
atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis Nr.0 ... 4 , DUŽ II puse, info GPM ataskaitoms, info SoDros 
ataskaitoms, dirbantys ir atleisti, dirbusių darbuotojų sąrašas. 

2003-10 Paslaugos, dokumentų patikros ataskaitos. 

2003-10 Sąrašai, bendrai naudojami, sąskaitų sąrašas - Naujųjų standartų sąskaitų sąrašas ir jam 
suderintos kontavimo užduotys. 
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	GPMĮ 22 straipsnis (Pajamų priskyrimas klasėms pagal mokesčio mokėjimo tvarką) išdėstytas nauja redakcija. Esminis šio straipsnio pakeitimas: A klasės pajamoms priskirtos iš individualią veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą gautos pajamos. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokės kitam gyventojui išmokas už nuomojamą žemės sklypą, privalės apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį išmokėdamas išmokas už nuomojamą nekilnojamąjį turtą, privalės išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį.
	* Dokumentų languose, paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, galima pasirinkti peršokimą į atitinkamų atskaitingų sąrašą ( iš Organizacijų, Padalinių arba Objektų sąrašo). Tokiu būdu galima labai greitai surasti, pakeisti arba papildyti atskaitingo reikalingą informaciją. * Paspaudus mygtuko "Ctrl+L Nuoroda" pasirinkimą žemyn, galima pasirinkti peršokimą į Siuntėjo arba Gavėjo dokumentų langus (pajamas arba išlaidas).
	Nuo 2015-07-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 615 DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO Programos "DB Apskaita" naudotojai jau gali savarankiškai įsivesti pokyčius: Sąrašai > Atlyginimų > Darbo laiko ir DU konstantos F4 Darbinės užduotys > Papildyti naujomis reikšmėmis iš www.dbtopas.lt Nuo 2015-07-01 statybų verslo sektoriuje bus taikomas atvirkštinis apmokestinimas. Išaiškinti atvirkštinio apmokestinimo pagal PVMĮ 80 str. 1 d. 17 p. atvejai:
	Atvirkštinio apmokestinimo pagal PVMĮ 80 str. 1 d. 17 p. atvejai

	VMI E. seminaro „Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams nuo 2015-07-01" garso įrašas ir seminaro medžiaga. 
Seminaro trukmė ~ 1 valanda >>>
	Dėmesio !!!
	2015 m. birželio mėn. paskelbti nauji verslo apskaitos standartai - VAS. Jais galima vadovautis jau dabar, ir ruošiant 2016 m. finansinę atskaitomybę. 2015-06-08 Įvedus eurą, visi rūpinomės 2014-ųjų metų finansinių atskaitomybių pateikimu, ypatingų permainų nebuvo. Informuojame, kad nuo 2016-01-01 visų mūsų laukia nemažai reikšmingų apskaitos permainų: a) bus patvirtinti nauji verslo apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES nuostatas, standartų taikymas bus suderintas su Valstybinės mokesčių inspekcijos standartine apskaitos duomenų rinkmeną (SAF-T); b) bankų sistemos bus suderintos su SEPA sistema(angl. Single Euro Payments Area); c) Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose bus diegiama i.MAS (išmanioji mokesčių administravimo sistema); Išsamiau:
	Audito ir apskaitos tarnybos patvirtintas pavyzdinis sąskaitų planas
	paskelbti nauji verslo apskaitos standartai - VAS
	SEPA sistema
	Išmanioji mokesčių administravimo sistema i.MAS 2015-02-10 * Papildomi stulpeliai ilgalaikio turto pirminių dokumentų ataskaitoje: "Gr.turto sąskaita" ir "Gr.nusidevėjimo sąskaita". * Patobulinta materialinių vertybių darbinė užduotis - "Surašyti savikainą pagal mom.likučius" : dabar veiks pažymėtoms eilutėms. 2015-02-09 * Apibendrinti ir pakeisti renkamų priedų ir priemokų P/A intervalai, skaičiuojant padidinto apmokėjimo tarifo priskaitymus. * Darbuotojų parinkties filtre - galimybė atrinkti darbuotojus pagal esamų pareigų etatų skaičių. 2015-02-02 * Galimybė į personalo filtrą įvesti atlyginimų pirminiame arba rezultatiniame dokumente įvestų darbuotojų sąrašą. * Avansų išmokėjimo nustatymuose - papildomi filtrai įvairių neatvykimų, ligonių slaugymo, mokymosi ir kitų rūšių atostogų atvejų žymėjimui. * Galimybė, priskaitant pagal vidurkį, skaičiuoti pagal minimalią algą tais atvejais, kai nėra duomenų vidurkio skaičiavimui. 2015-01-22 * Nauji sintetinės analizės ir konkrečiųjų atskaitymų ataskaitų filtrai - "be eurų paklaidų įrašų". * Programa "DB Apskaita" patobulinta, kad, skaičiuojant ilgalaikio turto amortizaciją, dėl euro paklaidų neatsirastų nulinių sumų. 2015-01-21 Atlyginimų modulis * Atlyginimų pirminių dokumentų F4 Darbinė užduotis "Kiti priskaitymai, kompensacijos, avansai": naujas atostogų filtras, galiojantis ne tik kasmetinėms, bet ir visų kitų rūšių atostogoms. * Atlyginimų šifruočių ataskaitų sukaupimo nepilnam mėnesiui galimybė. 2015-01-06 Nauja programos "DB Apskaita" galimybė kaupti Didžiosos knygos ataskaitą trumpesniais nei mėnuo periodais. 2015-01-05 Programa "DB Apskaita" suderinta su atnaujinta SoDros SAM forma, 2014-2015 metų ataskaitinių duomenų pateikimui. 2015-01-02 * Dėmesio !!! Papildyta metodinio aprašymo 'Euro įvedimas programa "DB Apskaita" ' V dalis. >>>

	2014-07-30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ NURODYMO LITAIS IR EURAIS, TAIP PAT ŠIAM NURODYMUI IR PERSKAIČIAVIMUI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
	2014-07-23 ES Bendrųjų reikalų taryba patvirtino neatšaukiamą lito į eurą keitimo kursą. Kaip ir tikėjomės, vienas euras yra įvertintas 3,4528 lito. Informuojame, kad programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija yra skirta apskaityti eurus ir litus vienu metu. Programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versiją platina ir diegia UAB "Eurolitas".
	2014-07-11 Pradedama diegti programos "DB Apskaita" 4.05(Eur) versija. Diegimo darbai vykdomi pagal nustatytą grafiką, iš anksto užsiregistravus. Informuojame: neplaniniai programos diegimo darbai - nevykdomi.
	2014-06-13 Dėmesio !!! Paruoštas metodinis aprašymas - Euro įvedimas programa "DB Apskaita" >>>
	2014-01-01 Su Naujaisiais 2014 finansiniais metais !
	Įsigaliojo LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimai: keičiasi GPM ir NPD .
	Dėmesio ! Nuo 2014-01-01 keičiasi ir PNPD dydžiai.
	ASORTI HRB PLIUS VAS demonstracinė ( verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema )
	ASORTI HRB PLIUS VAS - MIKRO demonstracinė ( smulkių verslo įmonių buhalterinės apskaitos sistema )
	Viešasis sektorius VSAFAS HRB demonstracinė ( viešojo sektoriaus organizacijų finansų apskaitos sistema )
	DNSB HRB demonstracinė ( daugiabučių namų savininkų bendrijų buhalterinės apskaitos sistema )


