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Įvadas

Patirtų  sąnaudų  įteisinimui,  priskiriant  jas  leidžiamiems  atskaitymams,  privaloma  jų  sąrašą  įrašyti  į  
medžiagų nurašymo (medžiagų sunaudojimo) aktus. Rašant ranka, tai užtrunka labai daug laiko, daugeliu atvejų  
toks registravimo būdas yra neracionalus. Kaip palengvinti buhalterių darbą? Siūlome vadovautis šiuo aprašymu,  
ir tada medžiagų nurašymo (medžiagų sunaudojimo) aktų įforminimas taps nesudėtingu.

1.  Programos "DB Apskaita"  papildomų stulpelių  ir ataskaitų paruošimas

Jūsų organizacijos programos „DB Apskaita“ diegėjas Jūsų pageidavimu gali paruošti programos „DB 
Apskaita“   papildomų stulpelius   ir  ataskaitas ir  išaiškins medžiagų nurašymo  (medžiagų sunaudojimo) aktų 
apskaitos vedimo tvarką.
Atsižvelgsime į lietuvių kalbos rekomendacijas, ir tinkamai pavadinsime:
https://lt.wikipedia.org/wiki/Dokumento_rekvizitas
Dokumento rekvizitas - Lietuvos Respublikos dokumentų rekvizitai
Lietuvos dokumentuose privalomais rekvizitais gali būti:
Dokumento pavadinimas – jį sudaro dokumento rūšies pavadinimas (įsakymas, nutarimas, pažyma, protokolas ar 
kt.) ir antraštė. Dokumento pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, paprastai centruotai. 

Dok.pavadinimas

Pastaba: stulpelį „Dok.pavadinimas“ programos dokumentų dvejybinių įrašų languose galima įsiterpti paspaudus 
dešinį  pelytės  klavišą  ant  dvejybinių  įrašų  lentelės  lango  antraštės,  ir  pažymėti  kairiuoju  pelytės  klavišu.  
Paspauskite  „Išsaugoti  ypatybes“.  Tokiu  būdu  stulpelis  „Dok.pavadinimas“  išliks  redaguojamas  pastoviam 
naudojimui.
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2.  Duomenų paruošimas

2.1. Bendra programos "DB Apskaita" aprašyme nustatyta tvarka  registruojame ūkines operacijas. Į programos  
„DB Apskaita“ dokumentų lango stulpelį „Turinys“ įrašome nurašomų medžiagų arba vertybių pavadinimus ir  
kiekines išraiškas. Pavyzdžiui, „popierius A4 500 lapų -1 pak.“
2.2.  Įvedus  ūkines  operacijas  (  žr.  2.1.  pastraipą  ),  ties  kiekvienu medžiagų  sunaudojimo  aktui  priskiriamų 
sąnaudų  dvejybiniu  įrašu  dvejybinių  įrašų  languose  stulpelyje  „Dok.pavadinimas“  pasirinktinai  nurodykite 
MEDŽIAGŲ SUNAUDOJIMO AKTAS:

3.  Medžiagų nurašymo (medžiagų sunaudojimo) aktų suformavimas

Rezultatai   >  Sintetinė  analizė  >  pasirenkame  buhalterinę  sąskaitą,  pvz.  63120,  pasirenkame  laikotarpį,  
Grupavimas – Dok.pavadinimas/Atskaitingas  > Įvykdyti:
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Pasirenkame ataskaitą  9.2.Veiklos vertybių sunaudojimo aktas > F2 Peržiūra:
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Ataskaitą pasitikrinkite,  atsispausdinkite arba eksportuokite į  pageidaujamą duomenų formatą bendra 
programos „DB Apskaita“ aprašymuose nurodyta tvarka

_____________________

Šio aprašo DEMO versijoje nėra.

Šią metodinę medžiagą galima naudoti metodiniams – mokymo tikslams, bet šios metodinės medžiagos idėjų  
panaudojimui kitokiai metodinei medžiagai kurti, o taip pat viešinimui visuomenės informavimo priemonėse  
bei interneto tinklalapiuose būtinas UAB "Eurolitas" raštiškas sutikimas.

2017-01-30

4


