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Gerbiamas kliente,  

 

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

apskaitos programos, NANO+ ir NANO+ ūkininkams versijas.  

Norime pasidžiaugti, kad nuo šiol visas naujienas apie NANO sistemos pakeitimus, 

papildinius, seminarus ir kitas naujienas galite sekti NANO Facebook paskyroje nanoapskaita.  

Atsižvelgiant į 2017 m. sausio mėn. 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 

pakeistas elektronines „Sodros“ ataskaitų formas bei pasikeitusias nuostatas, NANO+ ir NANO+ 

ūkininkams programos versijoms išleistas naujinys nr. 014: elektroninių „Sodros“ ataskaitų 

atnaujinimas. 

Šiuo naujiniu pakoreguotas „Sodros“ 1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, 13-SD, NP-SD ir SAM 

ataskaitų formavimas pritaikant jas naujausioms šių formų versijoms. 

„Sodra“ pradeda administruoti Garantinio fondo įmokas, priskaičiuotas už laikotarpį nuo 2017 

m. sausio 1 d.. Garantinio fondo įmokos skaičiuojamos ir mokamos tais pačiais terminais, įmokų 

kodais, informacija apie apdraustuosius teikiama tokiomis pačiomis formomis kaip ir VSD įmokos.  

Teikiant 1-SD, 2-SD ir SAM pranešimus prie draudėjo tarifo reikia pridėti 0,2 % dydžio įmoką (žr. 

3, 4, 5 pav.).  

Todėl rekomenduojama NANO+ ir NANO+ ūkininkams programose nuo 2017 m. sausio 

mėn. priskaitomą darbdavio socialinio draudimo mokestį ir garantinio fondo įmokas skaičiuoti 

bendra suma, neišskiriant šių mokesčių atskirai.  

Kad būtų skaičiuojamas bendras darbdavio privalomo mokėti socialinio draudimo mokesčio ir 

garantinio fondo įmokos procentas reikia įvesti skaičiavimo parametrų pasikeitimus. Atlyginimai > 

Skaičiavimo parametrai paspaudžiamas mygtukas , tuomet kuriama nauja lentelė 

spaudžiant mygtuką  arba funkcinį klavišą F9, duomenys yra nukopijuojami nuo prieš tai 

buvusios lentelės. Atlyginimai - Skaičiavimo parametrai paspaudžiamas mygtukas , 

tuomet kuriama nauja lentelė spaudžiant mygtuką  arba funkcinį klavišą F9, duomenys yra 

nukopijuojami nuo prieš tai buvusios lentelės. 

Įvedama skaičiavimo parametrų pasikeitimų data (metai ir mėnuo) bei polangyje 

“Pagrindiniai parametrai” ištrinamas garantinio fondo skaičiavimo procentas. (Žr. 1 pav.) 
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1 pav. Atlyginimai - Skaičiavimo parametrai 

 

Tuomet Atlyginimai - Skaičiavimo parametrai – Socialinis draudimas lango „Darbdavio 

procentas“ lange įrašoma bendras darbdavio socialinio draudimo ir garantinio fondo skaičiuojamų 

mokesčių  procentas (30,98 % + 0,2 % = 31,18 %). (Žr. 2 pav.) 

 

 

2 pav. Atlyginimai - Skaičiavimo parametrai - Socialinis draudimas 

 

NANO+ ir NANO+ ūkininkams programose taip įvedus skaičiavimo parametrų pasikeitimus, 

garantinio fondo įmokos atskirai nebus priskaitomos, bei finansinės operacijos neformuojamos. 

 Elektroninių „Sodros“ ataskaitų parengimas NANO+ ir NANO+ ūkininkams programose 

vykdomas Formos - Elektroninių „Sodros“ ataskaitų parengimas - pasirinkus ir suformavus 
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ataskaitą - paspaudus mygtuką Eksportuoti programa nurodo, jog ataskaita išeksportuota į Jūsų 

pasirinktą direktoriją ir automatiškai atidaro ataskaitą.  

Norime atkreipti dėmesį, jog sėkmingam elektroninių „Sodros“ ataskaitų eksporto 

vykdymui iš NANO+ ir NANO+ ūkininkams programų reikia, jog Jūsų kompiuteryje būtų 

suinstaliuota SD pranešimų formų pildymo programa ABBYY eFormFiller bei atsisiųstos 

elektroninių „Sodros“ ataskaitų formos. Elektroninių „Sodros“ ataskaitų eksporto direktorija iš 

Būtent programos turėtų būti nurodyta į tą aplanką (katalogą), kuriame yra „Sodros“ ataskaitų 

formos.  

Automatiškai atidarytoje ataskaitoje BŪTINA paspausti mygtuką IŠSAUGOTI. Tik tuomet 

galima išsaugotos ataskaitos failą kelti į EDAS sistemą. 

 

PASTABA. Klientai įdiegę atnaujinimą nr. 014, turės galimybę atlikti elektroninių „Sodros“ 

ataskaitų eksportą (į naujausias formas). Tačiau norima atkreipti dėmesį, jog programa paskaičiuos 

ir  teikiant 1-SD, 2-SD ir SAM pranešimus prie draudėjo tarifo pridės 0,2 % dydžio įmoką tik tuo 

atveju, jeigu bus aprašyti skaičiavimo parametrų pasikeitimai. (žr. 3, 4, 5, pav.) 

 

3 pav. Išeksportuoti duomenys į 1-SD formą 
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4 pav. Išeksportuoti duomenys į 2-SD formą 

 

 

5 pav. Išeksportuoti duomenys į SAM formą 

 

Jeigu darbuotojas išleidžiamas vaiko priežiūros atostogų, tačiau 9 – SD formoje norima, kad 

programa pranešimo pateikimo priežasties kodą nurodytų ne 02 – atostogos vaikui prižiūrėti, o 03 – 

atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 80 str. 2 d.. Tuomet suformavus 9 – SD, stulpelyje P(40) 

reikia nuimti varnelę. (Žr. 6, 7 pav.) 

 

6 pav.  9 –SD formavimas nurodant pranešimo pateikimo priežasties kodą 03 
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7 pav.  9 –SD formavimas nurodant pranešimo pateikimo priežasties kodą 03 

 

Naujinio Nr. 014 „Elektroninių „Sodros“ ataskaitų atnaujinimas“ kaina – 40,00 € (kaina 

nurodyta eurais be PVM). 

 

Naujinį įdiegti reikia Servisas –> Nano  atnaujinimas atidarytame naujinių sąraše pažymėti 

naujinį nr. 014, tuomet paspausti mygtuką „OK“.  Įdiegus atnaujinimą reikia išjungti ir vėl iš naujo 

įjungti NANO programą. Naujinį įdiegti reikia kiekvienoje duomenų bazėje. 

 

 

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

rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 

UAB „B-NOVO Technologies“ 
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