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Nr. 3D-594, 2009-08-14, Žin., 2009, Nr. 99-4175 (2009-08-20)

Informacijos alkoholio sektoriuje
teikimo taisyklių
4 priedas
(Ataskaitos apie vyno produktų atsargas forma)

______________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, adresas)

ATASKAITA APIE VYNO PRODUKTŲ ATSARGAS TURĖTAS 2013 M. LIEPOS 31 D.
_______________________
Nr.______________
(data)

Iš viso, hl

Produkto kategorija

Vynas 1. Gamybos atsargos:
– vynas, kuriam suteikta
saugoma kilmės vietos
nuoroda (SKVN) (1)
– vynas, kuriam suteikta
saugoma geografinė
nuoroda (SGN)(2)
– vynas su vyninės vynuogių
veislės nuoroda, kuriam
nesuteikta SKVN (SGN)
– vynas, kuriam nesuteikta
SKVN (SGN)(3)
– kitų rūšių vynas(4)

Baltasis
vynas, hl

244

244

694

694

IŠ VISO 938

938

2. Prekybos atsargos:
a) Bendrijos kilmės vynas:
– vynas, kuriam suteikta
saugoma kilmės vietos
nuoroda (SKVN) (1)
– vynas, kuriam suteikta
saugoma geografinė
nuoroda (SGN) (2)
– vynas su vyninės
vynuogių veislės nuoroda,
kuriam nesuteikta SKVN
(SGN)
– vynas, kuriam nesuteikta
SKVN (SGN) (3)
(1)

Raudonasis
ir rožinis
vynas, hl

10864

5540

5324

9249

4861

4388

934

460

474

63646

9578

54068

Pastabos

Įskaitant rūšinį vyną, pagamintą konkrečiame regione (RVPKR).
Įskaitant stalo vyną, kuriam suteikta geografinė nuoroda.
(3)
Įskaitant stalo vyną, kuriam nesuteikta geografinė nuoroda.
(4)
Šioje skiltyje nurodomas visų ankstesnėse skiltyse nepaminėtų rūšių vynas. Kiekis nurodomas atskirai kiekvienai produkto kategorijai.
(2)

b) Trečiųjų šalių kilmės vynas

12506

IŠ VISO 97199

Misa

6633

5873

27072

70127

3. Suvestinė (1+2)
1. Gamybos atsargos:
– koncentruota vynuogių
misa
– koncentruota rektifikuota
vynuogių misa
– kitų rūšių misa(5)
IŠ VISO
2. Prekybos atsargos:
– koncentruota vynuogių
misa
– koncentruota rektifikuota
vynuogių misa
– kitų rūšių misa (5)
IŠ VISO
3. Suvestinė (1+2)

_________________________
(įmonės vadovo (įgalioto asmens)
pareigos)

_____________________

________________________

(parašas)

4 priedo pakeitimai:
Nr. 3D-101, 2010-02-09, Žin., 2010, Nr. 20-952 (2010-02-18)

(5)

Įskaitant vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą ir rauginamą vynuogių misą, gautą iš vytintų vynuogių.

(vardas ir pavardė)

