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ALYTAUS LOPSELIO.DARZELIO,,LINELIS"
INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t. Sis apra5as reglamentuoja Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau vadinama - istaiga)
apskaitomo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargq ir finansinio turto inventorizacii4.

2. Si tvarkaparengta 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.l070 redakcija).

3. Lop5elio-darZelio direktorius istatymq nustatyta tvarka atsako uZ inventorizacijos
organizavim4 ir atlikim4 laiku, inventorizavimo duomenq iSsaugojim4, sutikrinimo Ziniara5diuose
nustatytq trlkumq iSieSkojim4, kartu su AMPC istaigai priskirtu buhalteriu (buhalteriu) - teisingq
inventorizacijos rezultatq, neiSie5kotq tr0kumq ir pertekliaus itraukim4 ! buhalterinE apskait4.

II SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS OBJEKTAS IR PERIODTSKUMAS

4. fstaiga 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 (pinigus, i5skyrus pinigus kasoje, ir kitq finansini turt4). finansinius

isipareigojimus, skolas (moketinas, gautinas) - ne rediau kaip kart4 per metus ir ne anksdiau kaip
ataskaitiniq metq lapkridio 30 dien4;

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

b[klg), pertvarkoma (pagal sprendimo pertvarkyti istaig4 priemimo dienos b[klg) ar likviduojama
(pagal istaigos likvidatoriaus paskyrimo dienos bUklE);

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 pleSimo, vagystes, sukdiavimo, turto pasisavinimo ar iSSvaistymo faktas
arba vertybiq gedimas (pagal nustatymo dienos b[klg), ivyksta gaisras arba stichine nelaime
(pagal gaisro arba stichines nelaimes pasibaiginro dienos bUklE)" - inventorizuo.iama turto dalis.
likusi po gaisro, stichines nelaimes, pleSimo, vagystes, sukciavimo, turto pasisavinimo ar

iS5vaistymo fakto arba vertybiq gedimo nustatymo;

5.4. direktorius gali pavesti atlikti inventorizacijq 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 pirmininko ir nariq
vardai, pavardds, pareigos, jai pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizacij4 pagal isakyme
nurodytos dienos bfiklg, ipareigojama 5i fakt4 lforminti dokumentais.

7. Komisija sudaroma i5 reikiamos kompetencijos istaigos darbuotojq.
8. Inventorizacijos komisijai vadovauja istaigos direktoriaus paskirtas asmuo. I komisi.lE

gali blti itrauktas centralizuotai buhaltering apskait4 tvarkandio vieSojo sektoriaus subiekto
biudZetines istaigos Alytaus miesto paslaugg centras (toliau - AMPC) vadovo jgaliotas asmuo
(toliau - istaigos buhaltering apskait4 tvarkantis asmuo). fstaigos buhaltering apskait4 tvarkantis
asmuo negali bDti komisiios pirmininkas.

9. Atsakingi asmenys negali b[ti inventorizacijos komisijos nariais.

10. Kiekvienais metais atskiru direktoriaus isakymu nuolat veikiandiai materialiniq
vertybiq inventorizavimo komisijai ir AMPC priskirtai buhalterei pavedama atlikti viso turro
meting inventorizacij4. fsakyme nurodoma konkreti inventorizacijos atlikimo pradZia ir pabaiga.

I l. Inventorizacija atliekama pagal isakyme nurodytos dienos bDklg.
12. fstaiga AMPC priskirtai buhalterei siundia raSt4 per e. pristatymas, kuriame praSoma

pateikti turto inventorizacijos apraSus pagal nurodytos dienos bUklg ir prideda isakymo kopttq.
13. Jeigu inventorizacija atliekama Siq taisykliq 5 punkte nurodytais atve.iais. isakyme

nurodyta diena, pagal kurios bDklg atliekama inventorizacija, turi sutapti su 5 punkte nurodytu
atitinkamu atveju.

14. Inventorizacijos komisijos pirmininkas supaZindina komisijos narius, kaip atlikti
inventorizacij4 ir iforminti inventorizavimo apraSus.

15. Lop5elyje-darZelyje apskaitomas turtas inventorizuojami pagal turto buvimo vieto.je pas

kiekvien4 uZ turto saugojim4 atsakingq asmenf .

I 6. Inventorizavimo apra5o privalomieji rekvizitai:
I 6. l. 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;

16.7. inventorizuojamq gautinq sumq ir isipareigojimq skaidius ir suma;

I 6.8. inventorizuojamo turto nuvertejimo poZymiai;

16.9. inventorizacijos komisijos nariq, atsakingq asmenq vardai, pavardds, pareigq
pavadinimai ir paraSai.

IV SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJA

17. Komisija, inventorizuodama ilgalaiki materialqji turt4, turi bDtinai apZi[reti
kiekvien4 turto vienet4 bei jo dalis, ivertina, ar yra poZymiq, kad turtas gali bilti nuvertejgs.

18. Radusi ibuhaltering apskait4 neitraukto turto, taip pat turto. kurio apskaito.le nera.ji
apibfidinandiq duomenq, inventorizacijos komisija i inventorizavimo apra54 turi ira5yti trfikstamus
Sio turto duomenis. Rastas turtas ivertinamas rinkos kaina arba fiksuojamas faktas, kad rinkos
kainos nustatyti negalima. I apskait4 neitrauktas turtas, taip pat tufias, kurio apskaitoje nera .ii
apibudinandiq duomenq, gali bfiti ivertintas pasitelkus turto vertintojus.



19. Pastatai ir statiniai i apraS4 iraSomi tokiu pavadinimu, kuris atitinka turto pagrinding
paskirti. Kai turtas yra atstatytas, rekonstruotas, iSplestas arba i5 naujo irengtas ir del to pasikeitusi
pagrindine jo paskirtis, i apraS4 jis ira5omas nauj4 paskirti atitinkandiu pavadinimu.

20. Kai atlikti pastatq ir statiniq rekonstravimo darbai (pristatyti auk5tai. naujos
patalpos ir kita) arba statiniai ir irenginiai iS dalies nugriauti (iSardytos kai kurios konstrukcines
dalys) ir apskaitoje neira5yti, komisija, remdamasi atitinkamais dokumentais, turi apskaidiuoti Sio

turto isigijimo vertOs padidejimo arba sumaZejimo sum4 ir padarytq pakeitimq duomenis ira5yti i
inventorizavimo apraS4.

21. Kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu inventorizuojamas iSsinuomotas. naudo.iamas
pagal panaudos sutartis, laikinai saugomas ir kitas istaigos balanse apskaitomas ilgalaikis
materialusis turtas. Tokio turto inventorizavimo apraSai sudaromi pagal kiekvien4 savininkq ir
juose nurodomas nuomos (panaudos, saugojimo) pabaigos laikas.

V SKYRIUS
NEMATERIALIOJO TURTO, FINANSINIO TURTO IR ISIPAREIGOJIMU

INVENTORIZACIJA

22. Ilgalaikio nematerialiojo turto likudiai inventorizuojami pagal atitinkamas
buhalterines apskaitos s4skaitas, tikrinant j q atsiradimo pagristum4.

23. Inventorizuojant programing irangq, tikrinami faktiniaijos isigiiimo dokumentai
ir turimos licencines sutartys, nustatomas programines irangos faktinis kiekis, .io atitiktis
turimiems isigij imo dokumentams.

24. Moketinq ir gautinq sumq (fsipareigojimq) inventorizacijai AMPC priskirta
buhaltere paruo5ia tarpusavio atsiskaitymq aktus (pagal istaigos isakyme nurodytq datq). juos
suderina su tiekejais, sura5o iinventorizacijos apraS4 (www.ampc.lt forma Nr.l0, l1 ) ir atsiundia

istaigai.
25. Gautinos ir moketinos sumos, kuriq derinimo s4naudos virSytq tiketin4 naud4.

gali bDti inventorizuojamos jq nederinant.

26. Gautinq ir moketinq sumq inventorizavimo apraSe turi bUti nurodytas
kreditoriaus arba skolininko pavadinimas, gautina arba moketina suma ir jos atsiradimo data.

tarpusavio suderinimo data.

27. LeSq banke ( Finansinio turto) inventorizacijos apraS4 (pagal isakyme nurodyt4
dienos bfiklg, www.apmc.lt forma Nr.15 ) paruo5ia istaigai priskirta AMPC buhaltere ir atsiundia

istaigai. fstaigos sudaryta komisija juos sutikrina ir pasiraSo.

28. Finansinio turto inventorizavimo apraSe turi b[ti nurodytas pinigq likutis pagal

kiekvien4 istaigai priklausandiq s4skait4 banke.

VI SKYRIUS
ATSARGU INVENTORIZACIJA

29. Kai tikrinami atsargq likudiai nat[ra, bltinai dalyvauja atsakingi asmenys.

iSskyrus tuos atvejus, kai atsakingiems asmenims dalyvauti negali del pateisinamq prieZasdiq.

Jeigu atsakingi asmenys inventorizacijoje dalyvauti negali, turi buti paskiriamas pavaduojantis

asmuo.

30. Prie5 prasidedant inventorizacijai, atsakingi asmenys raStiSkai patvirtina, kad visi
turto gavimo ir nuraSymo arba i5davimo dokumentai atiduoti istaigos buhaltering apskait4



tvarkandiam asmeniui arba inventorizacijos komisijai, kad jokio neuZpajamuoto arba neiSduoto
(nenura5yto) turto nera.

31. Inventorizacijos komisija, prieS pradedama darbq, turi patikrinti, ar veikia
matavimo priemonds, ar atlikta jq patikra Lietuvos Respublikos metrologijos istatyme (1996 m.
liepos 9 d. Nr. I-1452) nustatyta tvarka.

32. Jeigu sandeliuose arba kitose uZdarose patalpose esantis turtas nebaigiamas
inventorizuoti per vien4 dien4, iSejus inventorizacijos komisijai patalpos turi b[ti uZrakinamos.
Raktus per inventorizacljq turi inventorizacijos komisijos pirmininkas. Pasibaigus darbo dienai.
uZpildomi t4 dien4 patikrinto turto inventorizavimo apraSai, kurie paliekami toje patalpo.ie, kurioje
saugomas turtas. Kitq dien4 materialiai atsakingi asmenys ir inventorizacijos komisija i patalpas

ieina tik kartu su komisijos pirmininku.
33. Per inventorizacii4 esantis turtas suskaidiuojamas, pasveriamas, iSmatuojamas

arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo b[dai, atsiZvelgiant i kiekvienos r[Sies turto matavimo
vienet4, laikymo viet4 ir bUdq.

34. Supilto i kruvas turto svoris (arba apimtis) nustatomas j j iSmatavus ir techniniais
skaidiavimais. Matavimo (sverimo) aktai ir skaidiavimai pridedami prie apraSo.

35. Atsargos i inventorizavimo apraSus iraSomi pagal apskaitoje uZregistruot4 jo
pavadinim4 ir matavimo vienetus.

VII SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS IFORMINIMAS

36. Inventorizacijai iforminti sudaromi inventorizavimo apraSai, kurie iskaitomai
suraSomi ranka arba techninemis priemonemis. Inventorizacijai jfbrminti naudoiamas
inventorizavimo apraSas-sutikrinimo ZiniaraStis.

37. Ilgalaikio turto, atsargq ir kito turto inventorizavimo apra5e turi buti raStiSkas

patvirtinimas, kad visi pajamq ir iSlaidq dokumentai atiduoti istaigos buhaltering apskaitq
tvarkandiam asmeniui, gautas turtas uZpajamuotas, o nura5ytasis - i5duotas, kuriame nurodomi
paskutiniqjq pajamq ir iSlaidq dokumentq numeriai ir datos; padaromas iraSas: ..Visq Siarne

inventorizavimo apra5e i5vardytq turt4 komisija man dalyvaujant patikrino ir ira5e i apraSq-
sutikrinimo Ziniara5ti, todel inventorizacijos komisijai pretenzijq neturiu" ir ira5as ,,UZ iSvardyto
turto i5saugojim4 atsakau" po kuriuo pasiraSo atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys),

38. Jeigu atsakingas asmuo turi pretenzijq, inventorizacijos komisija turi
perskaidiuoti (persverti, i5matuoti) inventorizuojamE turt4. .leigu ir po pakartotinio patikrinimo
materialiai atsakingas asmuo atsisako pasiraSyti inventorizavimo apra5E. tai iraSoma
inventorizavimo apra5e, o jis turi raitu paaiSkinti atsisakymo pasiraSyti prieZastis ir pasiraSyti
paai5kinim4. Sis pridedamas prie inventorizavimo apraSo.

39. Jeigu atsakingi asmenys keidiasi, kai perduodamas ir priimamas turtas.
inventorizavimo apra5e turt4 perduodantis asmuo pasiraSo, kad ji perdave, o priimantysis, ,- kad
prieme.

40. Netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavimo apraSe nurodoma
netinkamumo naudoti prieZastis.

41. Inventorizavimo apraSe-sutikrinimo Ziniara5tyje gali b[ti iraSomos komisijos
pastabos del tolesnio turto naudojimo.

42. Inventorizuojant subjektui nepriklausanti, bet jame esanti materialqiiturt4



(pasiskolint4, i5sinuomotQ, naudojam4 pagal panaudos sutartis, administruojamq bendrq turtq
pagaljungtines veiklos (partnerystes) sutarti), pagal kiekvien4 turto savininkq sura5omi rrys arba
daugiau inventorizavimo apra5q egzemplioriai, kuriq kiekvien4 pasiraSo visi inventorizaciios
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).

43. Visas patikrintas ir suskaidiuotas turtas iraSomas j inventorizavimo aprasus.
kuriuose nurodomas jo ira5o eiles numeris. Inventorizavimo apra5o paskutinio lapo pabaigo.je
skaitmenimis ir ZodZiais iraSomas paskutinio iraSo eiles numeris, fakti5kai rasto turto kiekis
(susumavus visuose, iskaitant ir paskutin!, inventorizavimo apraSo lapuose nurodyt4 turto kiekj) ir
(arba) faktiSkai rasto turto suma.

44. Klaidas inventorizavimo apraSuose galima taisyti tik inventorizacijos metu.
Pataisymai visuose inventorizavimo apraSq egzemplioriuose turi bgti paaiSkinti ir asmeniSkai
pasiraSyti tq padiq asmenq, kurie tuos apraSus sudare ir pasira5e (inventorizacijos komisi.ios nariq
ir atsakingq asmenq).

45. Remiantis inventorizavimo apra5ais, faktiSki inventorizuotq objektq likudiai
sutikrinami su buhalterines apskaitos duomenimis pagal jq bUklg inventorizacijos pradZios dien4.
Radus likudiq trfrkum4 arba pertekliq, sudaromas sutikrinimo Ziniara5tis arba sutikrinimo
ZiniaraSdio duomenys gali bDti papildomai !rasomi i inventorizavimo apras4,

46. Po inventorizacijos apra5us turi sutikrinti ir pasiraSy,ti apskait4 tvarkantis asmuo
- buhalteris. Todel inventorizacijos komisijos pirmininkas arba atsakingas asmuo inventorizaciios
apraSus su lydraSdiu pristato i AMPC arba i AMPC langeli savivaldybes priemime. AMpC
buhalteris sutikrina, registruoja apskaitoje ir pasiraSytus apra5us su lydraSdiu grqlina istaigai.

47 - Inventorizacijos komisija turi pareikalauti i5 atsakingq asmenq raStiSkq
paaiSkinimq del visq trlkumq ir pertekliaus, taip pat nuostoliq, susijusiq su skolq ieSkinio senaties
terminq praleidimu. Atsakingi asmenys turi pateikti paaiSkinimus per inventorizaciios komisi.jos
nustatyt4 termin4. Remdamasi pateiktais paaiSkinimais ir sutikrinimo 2iniaraSdiais.
inventorizacijos komisija nustato aptiktq turto tr[kumq, nuostoliq ir gedimo. taip pat pertekliaus
pobudi ir rekomenduoja panaikinti inventorizacijos duomenq skirtumus ir pateikia pasiulymus del
neatitikimq panaikinimo.

48. Galutini sprendim4 del inventorizacijos rezultatq iraSymo i apskaitq priima
direktorius.

49. Jeigu turtas po inventorizacijos (inventorizacijos komisijai pateikus pasiIlvmus)
nura5omas, tai AMPC buhalterei siundiami nura5ymo aktai - pasira5yti nura5ymo komisijos.
pridedama nuraSymo komisijos sudarymo isakymo kopija.

51. Remiantis istaigos direktoriaus sprendimu, inventorizacijos rezultatai nedelsiant
registruojami atitinkamose buhalterinese s4skaitose, bet ne veliau kaip iki finansiniq ataskaitq
sudarymo dienos.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo apra5ai su matavimo (sverimo)
aktais ir skaidiavimais, sutikrinimo Ziniara5diai, inventorizacijos komisijos ir imones vadovo
sprendimai del inventorizacijos rezultatq ira5ymo i buhaltering apskait4) saugomi [.ietuvos
archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka.


