
                         8-ojo VSAFAS „Atsargos“
                         1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 3580
3580

2. 16555
16555

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 16536 16536

2.2. 19
19

3. -16910
-16910

3.1. Parduota
3.2. Perleista (paskirstyta)
3.3. Sunaudota veikloje -16910 -16910
3.4. Kiti nurašymai
4. Pergrupavimai (+/-)

5. 3225 3225

6.

7.

8.

9.

10.

10.1. Parduota
10.2. Perleista (paskirstyta)
10.3. Sunaudota veikloje
10.4. Kiti nurašymai
11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

12.

13. 3225 3225

14. 3580 3580

_______________________________
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Strateginės ir 
neliečiamosios 

atsargos

Medžiagos, 
žaliavos ir 

ūkinis 
inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos 
vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir 
atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis 
materialusis ir 

biologinis 
turtas, skirtas 

parduotinebaigta gaminti 
produkcija 

nebaigtos vykdyti 
sutartys

pagaminta 
produkcija

atsargos, skirtos 
parduoti

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje
Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: 
(2.1+2.2)

nemokamai gautų atsargų įsigijimo 
savikaina

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį 
 (3.1+3.2+3.3+3.4)

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)
Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje
Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 
atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 
perdavimo)
Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį 
laikotarpį suma
Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 
(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų 
nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje (5-12)
Atsargų balansinė vertė ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje (1-6)
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ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Atsargos pagal grupes

1 2 3 4
1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos
2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3225 3580
3. Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
4. Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 
5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
6. Atsargų, iš viso 3225 3580

_______________________________

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų 
aiškinamajame rašte forma)

Eil. 
Nr.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 
diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio 
diena


	1
	2

