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VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,PELENE"
INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sis apraSas reglamentuoja Vilniaus lop5elio-darLeho,,Pelen6" (toliau vadinama - istaiga)
apskaitomo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargq ir finansinio turto inventorizacij4.

2. Si tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1999 m. birZelio 3 d.

nutarimu Nr. 719 ,,Del inventorizacijos taisykliq patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr.1070 redakcija, suvestine redakcija nuo 2018-06-
01).

3. Lop5elio-darleIio direktorius istatymq nustatyta tvarka atsako uL. inventorizacijos
organizavim4 ir atlikim4laiku, inventorizavimo duomenq i5saugojim4, sutikrinimo Ziniara5diuose
nustatytq triikumq i3ieSkojim4, kartu su BIB.{ istaigai priskirtu buhalteriu (buhalteriu) - teisingq
inventorizacijos rezultatq, neiSie5kotq tr[kumq ir pertekliaus itraukim4 ibuhaltering apskait4.

II SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS OBJEKTAS IR PERIODISTUVTN,S

4. {staiga privalo inventorizuoti vis4 turim4 turt4 ir isipareigojimus:
4.1. ilgalaiki materialqji ir nematerialqji turtq,laliavas, medZiagas ir kitas atsargas - ne

rediau kaip kart4 per metus ir ne anksdiau kaip ataskaitiniq metq rugsejo 30 d.;

4.2. maisto produktus - ne rediau kaip kart4 per ketvirti;
4.3. finansini turt4 - ne rediau kaip kart4 per metus ir ne anksdiau kaip ataskaitiniq metq

lapkridio 30 dien4;

5. {staiga vis4 turt4 inventorizuoja daLniau. nei nurodyta Taisykliq 4 punktuose, kai:
5.1. yra reorganizuojama (pagal sprendimo reorgartizuoti subjekt4 priemimo dienos

bUklg), pertvarkoma (pagal sprendimo pertvarkyti istaig4 priemimo dienos bfklg) ar likviduojarna
(pagal fstaigos likvidatoriaus paskyrimo dienos b0klg);

5.2. keidiantis atsakingiems asmenims, inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno
atsakingo asmens kitam atsakingam asmeniui (pagal turto perdavimo ir priemimo dienos buklg);

5.3. nustatomas ple5imo, vagystds, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar i5Svaistymo fakrtas

arba vertybiq gedimas (pagal nustatymo dienos briklg), ivyksta gaisras arba stichine nelaime
(pagal gaisro arba stichines nelaimes pasibaigimo dienos b[klg), - inventorizuojama turto dalis,
likusi po gaisro, stichines nelaimds, plesimo, vagystes, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar

i55vais$rrno fakto arba vertybiq gedimo nustatymo;

5.4. direktorius gali pavesti atlikti inventorizacij4 ir del kitq prieZasdiq.

III SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS IR INVENTORIZACIJOS APRASO SUDARYMO

REIKALAVIMAI

6. fstaigos direktoriaus isakymu yra sudaroma nuolat veikianti materialiniq vertybiq



inventorizavimo komisija, kuriame nurodomi inventorizacijos komisijos pinnininko ir nariq
vatdai, pavardes, pareigos, jai pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventoizaci.jE pagal isakyme
nurodytos dienos biiklg, ipareigojama 5i faktq iforminti dokumentais.

7. Komisija sudaroma i5 reikiamos kompetencijos istaigos darbuotojq.
8. Inventorizacijos komisijai vadovauja istaigos direktoriaus paskirtas asmuo. { komislij4

gali buti itrauktas centralizuotai buhaltering apskait4 tvarkandio biudZetiniq lstaigq buhalterirres
apskaitos (toliau - BIB,U vadovo igaliotas asmuo. fstaigos buhaltering apskait4 tvarkantis asmuo
negali buti komisij os pirmininkas.

9. Atsakingi asmenys negali biiti inventorizacijos komisijos nariais.
10. Kiekvienais metais atskiru direktoriaus isakymu nuolat veikiandiai materialiniq

vertybiq inventorizavimo komisijai ir BIB4 priskirtai buhalterei pavedama atlikti viso turto
meting inventorizacij4. fsakyme nurodoma konkreti inventorizacijos atlikimo pra<lliair pabaiga.

1 1. Inventorizacija atliekama pagal fsakyme nurodytos dienos bUklg.
12. lstaiga BIB,{ siundia ra5t4, kuriame praSoma pateikti turto inventc,rizacijos apraiius

pagal nurodytos dienos btiklg ir prideda fsakymo koprjA.

13. Jeigu inventorizacija atliekama Siq taisyklirl 5 punkte nurodytais irtvejais, isakyme
nurodyta diena, pagal kurios biiklg atliekama inventorizacija, turi sutapti su 5 punkte nurodytu
atitinkamu atveju.

14. Inventorizacijos komisijos pirmininkas supaZindina komisijos narius, kaip atlikti
inventorizacij 4 ir iforminti inventorizavimo apra5us.

15. Lop5elyje-darLelyje apskaitomas turtas inventorizuojamas pagal turto buvimo vietoje
pas kiekvienqul, turto saugojim4 atsaking4 asmeni.

1 6. Invento izavimo apra5o privalomiej i rekvizitai :

1 6. 1. subjekto pavadinimas;

16.2. dokumento pavadinimas, jo sudarymo vieta;
16.3. inventorizacijos atlikimo pradZios ir pabaigos datos;

16.4. inventorizuojamo turto ir isipareigojimq, inventorizuojamq objektq pavadinimai:
16.5. inventorizuojamo turto matavimo rodikliai (kai taikoma);
16.6. inventorizuojamo turto kiekis ir (arba) verte;
1 6.7. inventorizuojamo turto nuvertejimo poLymiai;
16.9. inventorizacijos komisijos nariq, atsakingq asmenq vardai, pavardes, pareigq

pavadinimai ir para5ai.

IV SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACI.IA

17. Komisija, inventorizuodama ilgalaiki materialqjf tuttq, turi bfitinai apZiureti
kiekvien4 turto vienet4 bei jo dalis, ivertina, ar yrupoZymiq, kad turtas gali buti nuvertejgs.

18. Radusi i buhaltering apskait4 neftraukto turto, taip pat turlo, kurio apskaitoje nerar ji
apibfldinandiq duomenq, inventorizacijos komisija i inventorizavimo apraS4 turi ira5yti tr[kstamus
Sio turto duomenis. Rastas turtas ivertinamas rinkos kaina arba fiksuojamas faktas, kad rinkos
kainos nustatyti negalima. { apskait4 neitrauktas turtas, taip pat turtas, kurio apskaitoje nera ji
apibUdinandiq duomenq, gali bUti ivertintas pasitelkus turto vertintojus.

19. Pastatai ir statiniai i apraS4 ira5omi tokiu pavadinimu, kuris atitinka turto pagrindirrg

paskirti. Kai turtas yra atstatytas, rekonstruotas, i5plestas arba i5 naujo irengtas ir del to pasikeitusi

pagrindine jo paskirtis, i apraS4 jis ira5omas nauj4 paskirti atitinkandiu pavadinimr"r.



20. Kai atlikti pastatq ir statiniq rekonstravimo darbai (pristatytiL aukStai, naujos
patalpos ir kita) arba statiniai ir frenginiai i5 dalies nugriauti (i5ardytos kai kurios konstrukcirnes
dalys) ir apskaitoje neiraSyti, komisija, remdamasi atitinkamais dokumentais, turi apskaidiuoti Sio
turto isigijimo vertds padidejimo arba sumaZejimo sum4 ir padarytq pakeitimq cluornenis irasyti i
inventorizavimo apraS4.

21. Kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu inventorizuojamas i5sinuomotas, naudojamas
pagal panaudos sutartis, laikinai saugomas ir kitas istaigos balanse apskaitomas ilgalaikis
materialusis turtas. Tokio turto inventorizavimo apra5ai sudaromi pagal kiekvien4 savininkqr ir
juose nurodomas nuomos (panaudos, saugojimo) pabaigos laikas.

V SKYRIUS
NEMATERIALIOJO TURTO, FINANSINIO TURTO INVENTORIZACIJA

22. Ilgalaikio nematerialiojo turto likudiai inventorizuojami pagal atitinkamas
buhalterines apskaitos sqskaitas, tikrinant jq atsiradimo pagrf stum4.

23. Inventorizuojant programing irangE, tikrinami faktiniai jos isigijimo dokumenLtai
ir turimos licencines sutartys, nustatomas programines irangos faktinis kiekis, jo atitiktis
turimiems isigij imo dokumentams.

24 Finansinio turto (le5q banke) inventorizacijos apraS4 paruo5ia fstaigai priskirta
BIB,{ buhaltere ir atsiundia istaigai. [staigos sudaryta komisija juos sutikrina ir pzLsira5o.

25. Finansinio turto inventorizavimo apra5e turi bUti nurodytas pirrigq likutis pagal

fstaigai priklausandi4 s4skait4 banke.

VI SKYRIUS
ATSARGU INVENTORIZACIJA

26. Kai tikrinami atsargq likudiai natDra, bltinai dalyvauja atsakingi asmenFs,

iSskyrus tuos atvejus, kai atsakingiems asmenims dalyvauti negali del pateisinamrl prieZasdiq.
Jeigu atsakingi asmenys inventorizacijoje dalyvauti negali, turi bflti paskiriamas pavaduojantis
asmuo.

21. Priel prasidedant inventorizacijai, atsakingi asmenys ra5ti5kai pirtvirtina, kad visi
turto gavimo ir nura5ymo arba iSdavimo dokumentai atiduoti istaigos buhaltering apskait4
tvarkandiam asmeniui arba inventorizacijos komisijai, kad jokio neuZpajamuotrc arba nei5duoto
(nenuraSyto) turto nera.

28. Inventorizacijos komisija, pries pradedama darbE, turi patikrinti, ar veikia
matavimo priemones, ar atliktajq patikra Lietuvos Respublikos metrologijos istatyne (1996 m.

liepos 9 d. Nr. I-1452) nustatyta tvarka.

29. Jeigu sandeliuose arba kitose uZdarose patalpose esantis tulas nebaigiamLas

inventorizuoti per vien4 dien4, i5ejus inventorizacijos komisijai patalpos turi bUti uZrakinamos.

Raktus per inventorizacijq turi inventorizacijos komisijos pirmininkas. Pasibaigus darbo dienai,
uZpildomi tq dien4 patikrinto turto inventorizavimo apra3ai, kurie paliekami toje patalpoje, kuricrje

saugomas turtas. Kit4 dien4 materialiai atsakingi asmenys ir inventorizacijos komisija i patalpas

ieina tik kartu su komisijos pirmininku.
30. Per inventorizacij4 esantis turtas suskaidiuojarnas, pasveriamas, i5matuojarnLas

arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo btdai, atsiZvelgiant i kiekvienos rti5iesr turto matavirno

vienet4, laikymo viet4 ir b[d4.



31. Supilto i krdvas turto svoris (arba apimtis) nustatomas ji iSmatavus ir techniniais
skaidiavimais. Matavimo (sverimo) aktai ir skaidiavimai pridedami prie apraso.

32. Atsargos i inventorizavimo apra5us ira5omi pagal apskaitoje uZregistruot4 jo
pavadinim4 ir matavimo vienetus.

VII SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS IFORMINIMAS

33. Inventoizacijai iforminti sudaromi inventorizavimo apra5ai, kurie iskaitomai
sura3omi ranka arba techninemis priemonemis. Inventorizacijai iforminti naudojamas
inventorizavimo apraSas.

34. Ilgalaikio turto, atsargq ir kito turto inventorizavimo apra5e turi btiti ra5tiSkas
patvirtinimas, kad visi pajamq ir iSlaidq dokumentai atiduoti istaigos buhaltering apskait4
tvarkandiam asmeniui, gautas turtas uZpajamuotas, o nura5ytasis - i5duotas, kuriame nurodomi
paskutiniqjq pajamq ir i5laidq dokumentq numeriai ir datos; padaromas ira5as: ,,Vis4 Siame
inventorizavimo apra5e iSvardyt4 turt4 komisija, man dalyvaujant, patikrino natura ir ira5d i
apraS4, todel inventorizacijos komisijai pretenzijq neturiu" ir ira5as ,,UL i5vardyo turto
iSsaugojim4 atsakau" po kuriuo pasira5o atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys).

35. Jeigu atsakingas asmuo turi pretenzijq, inventorizacijor; komisija turi
perskaidiuoti (persverti, i5matuoti) inventorizuojanq turt4. Jeigu ir po pakartorlinio, patikrinirno
materialiai atsakingas asmuo atsisako pasira5yti inventorizavimo apraS4, tai ira5orna
inventorizavimo apra5e, o jis turi ra5tu paai5kinti atsisakymo pasira5yti prieZastis ir pasiraSyti
paaiSkinim4. Sis pridedamas prie inventorizavimo apraSo.

36. Jeigu atsakingi asmenys keidiasi, kai perduodamas ir priimamas turtas,
inventorizavimo apraSe turt4 perduodantis asmuo pasira5o, kad ji perdave, o priimantysis, - kad
prieme.

37. Netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavirno allra5e nurodorna
netinkamumo naudoti prieZastis.

38. Inventorizavimo apra5e gali bfti ira5omos komisijos pastabos <lel tolesnio turlo
naudojimo.

39. Inventoizuojant subjektui nepriklausanti, bet jame esantf materialqjiturt4
(pasiskolint4, i5sinuomot4, naudojarn4 pagal panaudos sutartis, administruojarm4 bendr4 turt4
pagaljungtines veiklos (partnerystes) sutarti), pagal kiekvien4 turto savininkq stna5omi trys arba
daugiau inventorizavimo apraSq egzemplioriai, kuriq kiekvien4 pasira5o visi inventorizacijos
komisijos nariai ir atsakingi asmenys. Pirmasis inventorizavimo apra5o egzempliorius
inventorizacijos baigimo dien4 atiduodamas istaigos buhaltering apskait4 tvarkandiam asmeniui,
antrasis - atsakingam asmeniui, o likgs (likg) - turto savininkui (savininkams, partneriams).

40. Visas patikrintas ir suskaidiuotas turtas ira5omas i inventorizavimo apraSus,

kuriuose nurodomas jo ira5o eiles numeris. Inventorizavimo apra5o paskutinio lapo pabaigcrje

skaitmenimis ir L,odliais iraSomas paskutinio ira5o eiles numeris, faktidkai rasto turto kiekis
(susumavus visuose, iskaitant ir paskutini, inventorizavimo apra5o lapuose nurodvt4 turto kieki) ir
(arba) fakti5kai rasto turto suma.

41. Klaidas inventorizavimo apra5uose galima taisl.ti tik inventorizacijos metlu.

Pataisymai visuose inventorizavimo apra5q egzemplioriuose turi btti paai5kinLti ir asmeni5kai

pasira5yti tq padiq asmenq, kurie tuos apra5us sudare ir pasiraSe (inventorizacijos komisijos nariq
ir atsakingq asmenrl).



42. Remiantis inventorizavimo apra5ais, fakti5ki inventorizuotq objektq likurjiai
sutikrinami su buhalterines apskaitos duomenimis pagal jq btrklg inventorizacijos pr:adZios dien4.
Radus likudiq trtikum4 arba pertekliq, sudaromas inventorizavimo aprasas-sutikrinirno Ziniaradtis
arba sutikrinimo Ziniara3dio duomenys gali buti papildomai irasomi i inventorizavimo aprad4.

43. Po inventorizacijos apra5us turi sutikrinti ir pasira5yti apskait4 tvark.antis asmuo -
buhalteris' Todel inventorizacijos komisijos pirmininkas arba atsakingas asmuo in',zentorizacijos
apraSus su lydra5diu pristato i BIB,{. BIBA buhalteris sutikrina, registrurrja apskaitoje ir
pasira5yus apraSus (koprj a) grqlina istaigai.

44. Inventorizacijos komisija turi pareikalauti i5 atsakingq asmenq raStiiikq
paai5kinimq del visq trukumq ir pertekliaus, taip pat nuostoliq, susijusiq su skolq ie5kinio senaties
terminq praleidimu. Atsakingi asmenys turi pateikti paai5kinimus per inventorizaciios komisijos
nustatyt4 termin4. Remdamasi pateiktais paai5kinimais ir sutikrinimLo Ziniarasdiais,
inventorizacijos komisija nustato aptiktq turto trukumq, nuostoliq ir gedimo, ta:ip pat pertekliaus
pobudi ir rekomenduoja panaikinti inventofizacijos duomenq skirtumus ir pateikia pasifllSrrnus rJel

neatitikimq panaikinimo.

45. Galutini sprendim4 del inventorizacijos rezultatq ira3ymo i apskait4 priirma
direktorius.

46. Jeigu turtas po inventorizacijos (inventorizacijos komisijai pateikuslpasitilyrnus)
nura5omas, tai BfB.{ buhalterei siundiami nura5ymo aktai - pasiraSyti nura5ymo komisijos,
pridedama nuradymo komisijos sudarymo isakymo kopija.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo apraSai su matavimo (sverinLo)
aktais ir skaidiavimais, sutikrinimo Ziniara5diai, inventorizacijos komisijos ir im,ones vadovo
sprendimai del inventorizacijos rezultais, ira5ymo i buhaltering apskait4) serugomi Lietuvos
archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.

Suderinta

{staigos tarybos posedyje
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