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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.  

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į sistemos pakeitimus. 2017 m. gegužės mėn. išleistas 

nemokamas naujinys nr. 026 NANO+ ir NANO+ ūkininkams programos versijoms: Smulkūs 

vidurkio skaičiavimo pataisymai. 

Šiuo naujiniu, pakoreguotas vidurkio skaičiavimas. Tuo atveju, kai tą patį mėnesį buvo 

priskaityta ir ketvirtinė, ir premija (išmokėtos už ilgesnį kaip 3 mėnesių, bet ne ilgesnį kaip 12 

mėnesių laikotarpį (už 6, 9 mėnesius ar metus ir panašiai)) į vidutinio darbo užmokesčio 

skaičiavimą įtraukiama skaičiuojamo laikotarpio paskutinė ketvirtinė premija ir premija (ilgesnio 

laikotarpio kaip 3 mėnesių) imant 1/4 bendros jų sumos per 12 mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, 

už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.  

Pvz. darbuotojui sausio mėn. priskaičiuota 300 € ketvirtinė premija, vasario mėn. 200 € 

ketvirtinė premija ir 800 € metinė premija (ilgesnės kaip 3 mėnesių, bet ne ilgesnį kaip 12 mėnesių 

laikotarpį).  

Darbuotojas atostogavo kovo mėnesį. Į vidurkio skaičiavimą yra įtraukia vasario mėn. 

ketvirtinė premija ir ¼ metinės premijos ( 200 + 800/4 = 400 €). (žr. 2 pav.) 

PASTABA. Atlyginimai - Priskaitymo/išskaitymo kodai stulpelyje „Mėn.“ turi būti įvesta 

3, o premijoms (priskaitymoms už ilgesnį kaip 3 mėnesių, bet ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį 

(už 6, 9 mėnesius ar metus ir panašiai) stulpelyje „Mėn.“ turi būti įvesta 12. (Žr. 1 pav.) 

 

 

1 pav. Atlyginimai - Priskaitymo/išskaitymo kodai 

 

https://www.facebook.com/nanoapskaita/
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2 pav. 

 

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

naujinį nr. 026, 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“ 

Į vidurkio skaičiavimą įtraukiama  

( 200 + 800/4 = 400 €). 


