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Gerbiamas kliente,  

 

Džiaugiamės, kad naudojate buhalterinės apskaitos programą Nano. Norime atkreipti Jūsų 

dėmesį į sistemos pakeitimus. 

Naujinys Nr. 024“DU nr.1 ataskaita ir nauja pažymos forma” skirtas Nano+ ir Nano+ 

ūkininkams programos versijoms. Šiuo atnaujinimu pakoreguota darbo užmokesčio ataskaita „Forma 

D-2“ ir sukurta nauja pažymos spausdinimo forma. 

 

1. Pakoreguota darbo užmokesčio ataskaita „Forma D-2“ 

1.1. Į ataskaitą visose spausdinimo formose nuo 0 iki 7 bus traukiami ne tik tie darbuotojai, 

kuriems per nurodytą periodą buvo priskaitytos pajamos, bet ir tie, kurie per nurodytą 

periodą neturėjo jokių pajamų (pvz.: liga, neapmokamos atostogos ir t.t.).   

1.2. Suprogramuota nauja 7-ta ataskaitos spausdinimo forma, kurioje įvesta eilučių 

numeracija (stulpelis „Eil.nr“), o suminėje eilutėje parašomas bendras ataskaitoje esančių 

darbuotojų skaičius.  

 

1 pav. Atlyginimai – Ataskaitos – „Forma D-2“ (ataskaita nr.1) 
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2 pav. Atlyginimai – Ataskaitos – „Forma D-2“ (ataskaita nr.1) forma nr. 7 

 

2. Pakoreguotos esamos ir sukurta nauja darbuotojo darbo užmokesčio pažymos 

spausdinimo forma 

 

2.1. Visuose darbo užmokesčio pažymos formose nuo 0 iki 6 bus traukiami ne tik tie 

darbuotojai, kuriems per nurodytą periodą buvo priskaitytos pajamos, bet ir tie, kurie per 

nurodytą periodą neturėjo jokių pajamų (pvz.: liga, neapmokamos atostogos ir t.t.). 

2.2. Suprogramuota  nauja darbuotojo darbo užmokesčio pažymos spausdinimo forma nr. 

7, į kurią yra įtraukiamos kitos išmokos (pvz. dienpinigiai), kurios programoje buvo įvestos 

tiesiogiai finansinėse operacijose (Finansai->Finansinės operacijos). Taip pat šioje 

pažymos formoje nemokamų atostogų trukmė nurodoma dienomis ir valandomis.  

PASTABA. Į darbo užmokesčio pažymos spausdinimo forma nr. 7 duomenys, kurie įvesti 

tiesiogiai finansinėse operacijose atkeliami tik tiems klientams, kurie įsigiję naujinį Nr. 021 

„FR0573 naujinimas, kad A klasės neapmokestinamosios išmokos būtų įtrauktos į Metinę 

pajamų mokesčio deklaraciją“. 

2.3. Suprogramuoti papildomi visų pažymos formų formavimo filtrai: „Sumuoti“, 

„Nesumuoti“ ir „Sumuoti fin.“.  

PASTABA. Šie filtrai programoje veiks, tiems klientams, kurie įsigiję naujinį Nr. 021. 
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3 pav. Žinynai – Darbuotojai - F6 

 

2.3.1.  „Sumuoti“ –  duomenys iš Atlyginimų ir Finansų modulių atkeliami viena eilute; 

 

4 pav. Žinynai – Darbuotojai - F6 – Pažyma 7 forma -  Filtras „Sumuoti“ 

 

2.3.2. „Nesumuoti“ – duomenys iš Atlyginimų ir Finansų modulių atkeliami atskiromis 

eilutėmis. Finansinėse operacijose įvestos „kitos išmokos“, kurių išmokėjimo data 

skiriasi, į pažymą atkeliamos skirtingose eilutėse. 
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5 pav. Žinynai – Darbuotojai - F6 – Pažyma 7 forma -  Filtras „Nesumuoti“ 

 

2.3.3. „Susumuoti fin.“ – duomenys iš Atlyginimų ir Finansų modulių atkeliami atskiromis 

eilutėmis. Duomenys iš Finansų modulio yra atkeliami vienoje eilutėje pamėnesiui 

neskaidant pagal išmokų datas. 

 

6 pav. Žinynai – Darbuotojai - F6 – Pažyma 7 forma -  Filtras „Sumuoti fin.“ 

 

Jei darbo užmokesčio pažymos formavimo lange nenurodoma „Data iki“, tai paskutinis įrašas, 

kurį sistema rodys, bus paskutinis skaičiuotas mėnesis. Tokiu atveju, kai paskutinis skaičiuotas 

mėnesis bus liga, neapmokamos atostogos ar kitas nedirbtas laikas už kurį darbuotojas jokių pajamų 

negauna ir šis mėnesis bus vėlesnis nei skaičiavimo data (kompiuterio data), tai tokio mėnesio į 

ataskaitą sistema netrauks. Todėl norint spausdinti ataskaitą už būsimus laikotarpius, reikia nusirodyti 

datą lauke „Data iki“. 

PASTABA. Tam, kad duomenys, kurie buvo įvesti tiesiogiai finansinėse operacijose būtų 

atkeliami į pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, reikia: 

➢ įsigyti ir įdiegti atnaujinimą Nr. 021 „FR0573 naujinimas, kad A klasės 

neapmokestinamosios išmokos būtų įtrauktos į Metinę pajamų mokesčio deklaraciją“. 
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➢ Finansai -> Pajamų išmokų rūšies kodai stulpelyje „Pažyma“ įrašyti 4 prie tų pajamų 

išmokų rūšies kodų, kurie turi būti traukiami į pažymą apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo 

užmokestį. (žr. 7 pav.)  

 

7 pav. Finansai – Pajamų išmokų rūšies kodai - Pažyma 
 

➢ Taip pat Finansai -> Finansinės operacijos prie kitų išmokų išmokėjimų turi būti 

nurodytas darbuotojo tabelio numeris bei pajamų išmokos rūšies kodas. (žr. 8 pav.) 

 

8 pav. Finansai – Finansinės operacijos 
 

Naujinys įdiegimas pasirinkus meniu punktą Servisas –> Nano  atnaujinimas. Atsidariume 

naujinių sąraše reikia pažymėti norimą įdiegti naujinį, tuomet spaudžiamas mygtukas „OK“.  

Įdiegus atnaujinimą reikia išjungti ir vėl iš naujo įjungti NANO programą. 

PASTABA. Naujinys Nr. 024 turi būti įdiegiamas kiekvienoje duomenų bazėje atskirai. 

Duomenų bazė turi būti pasirenkama programos įjungimo metu. 
 

Naujinio Nr. 024 „DU nr.1 ataskaita ir nauja pažymos forma“, skirto Nano+ ir Nano+ 

ūkininkams programos versijoms, kaina 20,00 Eur (kaina nurodyta eurais be  PVM). 

 

 

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

rašyti laišką adresu info@nanoapskaita.lt.  

Tikimės malonaus tolimesnio bendradarbiavimo. 
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