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Gerbiamas kliente, 

 

   Džiaugiamės, kad esate UAB „B-NOVO Technologies“ klientai ir naudojate buhalterinės apskaitos 

programos NANO, NANO+, NANO ūkininkams ir NANO+ ūkininkams versijas. Norime atkreipti 

Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus.  

Atsižvelgiant į audito ir apskaitos tarnybos 2015 m. birželio 16 d. įsakymus dėl 2-ojo verslo apskaitos 

standarto „BALANSAS“ (Nr. VAS-41) ir dėl 3-ojo verslo apskaitos standarto „PELNO (NUOSTOLIŲ) 

ATASKAITA“  (Nr. VAS-40 ), 2016 m. birželio mėn. išleistas naujinys nr. 018 NANO, NANO+, NANO 

ūkininkams ir NANO+ ūkininkams programos versijoms: Naujos Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos. 

 

Naujinys Nr. 018 

Naujo pavyzdžio Balanso formos 

 

Yra paruoštos 4 naujos Balanso formos Didelių įmonių, Mažų įmonių, Labai mažų įmonių ir Viešo 

intereso įmonių. Naujai sukurtos formos turi pavadinimus ir jos bus papildomai pridėtos prie Jūsų jau turimų 

formų. Nereikalingas formas bus galima išmesti spaudžiant mygtuką Išmesti formą. Taip pat paruoštos naujos 

formos Spausdinimui. Nuspaudus funkcinį klavišą F6 arba mygtuką programos „Nano“  įrankių juostoje 

„Spausdinti“, į ekraną išvestame spausdinimo dialogo lange dvi paskutinės formos yra naujai suprogramuotos 

ataskaitos. Kiekvieno kliento duomenų bazėje naujų formų numeriai gali skirtis, kadangi jie bus pridedami jau 

prie esančių sistemoje formų t.y. ataskaitoms suteikiami sekantys numeriai eilės tvarka. Pvz. duotu atveju tai 

4-ta ir 5–ta spausdinimo formos.  

Formos – Balansas 
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Naujo pavyzdžio Pelno (Nuostolių) ataskaitos formos 

 

Yra paruoštos 2 naujos formos Labai mažų įmonių ir Visų kitų įmonių. Naujai sukurtos formos turi 

pavadinimus ir jos bus papildomai pridėtos prie Jūsų jau turimų formų. Nereikalingas formas bus galima 

išmesti spaudžiant mygtuką Išmesti formą. Taip pat paruošta nauja forma Spausdinimui. Nuspaudus funkcinį 

klavišą F6 arba mygtuką programos „Nano“  įrankių juostoje „Spausdinti“ į ekraną išvestame spausdinimo 

dialogo lange paskutinė forma yra naujai suprogramuota ataskaita. Kiekvieno kliento duomenų bazėje naujos 

formos numeris gali skirtis, kadangi jis bus pridedamas jau prie esančių sistemoje formų t.y. ataskaitai 

suteikiamas sekantis numeris eilės tvarka. Pvz. duotu atveju tai 3-ta spausdinimo forma.  

 

Formos – Pelno ataskaita 

 

 

 

 

 

P.S.  Naujos Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos paruoštos pagal rekomenduojamą naujo 

pavyzdžio sąskaitų planą. Klientai, naudojantys seną arba individualų sąskaitų planą, Balanso ir Pelno  

(Nuostolių) formas turi modifikuotis, pritaikant jas prie savo individualių poreikių t.y.  formų 

stulpeliuose Sąskaitos įsirašyti įmonėje naudojamo buhalterinio sąskaitų plano sąskaitų kodus. 
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Naujinio Nr. 018  „Naujos Balanso ir Pelno (nuostolių) ataskaitos“ kaina – 20,00 € (kaina nurodyta 

eurais be  PVM). 

 

 

 

 

Jei turite klausimų dėl atnaujinimų prašome susisiekti su mumis telefonu 8 37 491035 arba rašyti laišką 

adresu info@b-novo.com.  

 

 

 

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „B-NOVO Technologies“ 


