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Vadovaudamasis Inventorizacijos taisyklêmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1999 m. birZelio 3 d. nutarimu Nr. 719 ,,Del Inventorizacijos taisykliq patvirtinimo":

1. Tvi rti nu Inventorizacijos tvarkos apra54 þridedama).
2.P r ip aù is t u netekusiu galios Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) direktoriaus 2015 m.
gruodZio 31 d. isakym4 Nr. V-165 ,,Dèl Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro inventorizacijos taisykliq patvirtinimo".

3.Pavedu:
3.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð 5i isakym4 paskelbti

Mokymo centro darbuotojams;
3.2. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui Si isalryma

paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. kovo $p d. isakymuNr.il-$$

I}I'VENTORIZACIJOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Inventorizacijos tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja Kalejimq
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalejimq departamentas)
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras, istaiga) valdomo turto ir isipareigojimq inventorizaclj4.

2. Nuo Tvarkos apra5o galima nukrypti, jeigu specifiniai tam tikry veiklos sriðiq
inventorizavimo reikalavimai suderinami su Kalejimq departamentu ar Teisingumo ministerija.

3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Atsakingas asmuo - Mokymo centro direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, kuriam

pavesta priimti, saugoti, naudoti, i5duoti þerduoti, parduoti, grqtintl) twt4.
3.2. Inventorizacija - turto ir isipareigojimq patikrinimas ir jq faktiðkai rastq likuðiq

palyginimas su buhalterinés apskaitos duomenimis.
3.3. Inventorizavimo apra5as - Tvarkos apra5e nurodyfus rekvizitus turintis inventorizacijos

patvirtinimo ir lforminimo dokumentas.
3.4. Sutikrinimo Ziniaraðtis - inventorizacijos iforminimo dokumentas, kuriame pateikiami

inventorizacijos rezultatai- iraSomi inventorizavimo apra5uose ira5ytq verðiq (sumq) ir (arba) kiekio
ir buhalterines apskaitos duomenys ir jq skirtumai

3.5. Kitos Tvarkos apraSe vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos buhalterines
apskaitos istatyme (toliau - Buhalterines apskaitos istatymas), Lietuvos Respublikos vie5ojo
sektoriaus atskaitomybes istatyme, Lietuvos Respublikos saugiqjq dokumentq ir saugiqjq dokumentq
blankq gamybos istatyme, Lietuvos Respublikos keliq istatyme, verslo apskaitos standartuose
vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybês standartuose vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS OBJEKTAS IR PERIODISTUVT¿.S

4. Mokymo centras privalo inventorizuoti vis4 turim4 turt4 ir isipareigojimus:
4.1. ilgalalki materialqji (i5skyrus nebaigt4 statyb4), nematerialqjiturt1,biologini turt4 ir kitas

atsargas, i5sþrus nurodytas Tvarkos apra5e 4.2 papunktyje, - ne reðiau kaip kart4 per metus ir ne
anksðiau kaip ataskaitiniq metq rugsejo 30 dien4;

4.2. diplomus, nepanaudotus numeruotus blankus,- ne reõiau kaip kart4 per ketvirti;
4.3. nebaigtq, statyb¿, finansini turt4 (investicijas, vertybinius popierius, kit4 finansini turt$,

finansinius isipareigojimus - ne reðiau kaip kart4 per metus ir ne anksõiau kaip ataskaitiniq metq
lapkriöio 30 dien4.

5. Mokymo centras inventorizuoja turt4 ir isipareigojimus daùniaq nei nurodyta Tvarkos
apra5e 4 punkte, kai:

5.1. yra reorganizuojamas (pagal sprendimo reorganizuoti Mokymo centr4 prièmimo dienos
buklç) ar likviduojamas (pagal Mokymo centro likvidatoriaus paskyrimo dienos büklç);

5.2. keiðiasi atsakingi asmenys - inventorizuojana turto dalis, perduodama vieno atsakingo
asmens kitam atsakingam asmeniui (pagal turto perdavimo ir priemimo dienos büklç);
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5.3. nustatomas pleðimo, vagystès, sukðiavimo, turto pasisavinimo ar iSsvaistymo faktas arba
vertybiq gedimas (pagal nustatymo dienos bfülç), ivyksta gaisras arba stichine nelaimè þagal gaisro
arba stichines nelaimes pasibaigimo dienos bUklç) - inventorizuojama turto dalis, likusi po gaisro,
stichines nelaimes, ple5imo, vagystés, sukðiavimo, turto pasisavinimo ar i5svaistymo fakto arba
vertybiq gedimo nustatymo ;

5.4. Mokymo centro direktorius paveda tai atlikti del kitq prieZasðiq.
6. Turtas, kuris per inventorizacij4 yra uZ Mokymo centro ribq (automobiliai, i5siqstos

remontuoti maðinos, irenginiai ir kita), inventorizuojamas iki jo laikino perkelimo ið Mokymo centro.
7. Inventorizuojamas visas Mokymo centre esantis ir (arba) jam priklausantis turtas:
7.1. nuosavybès arba patikejimo teise lgytas, nuomojamas, saugomas hrtas;
7.2.kelyje esantis turtas (nupirktas, bet dar negautas), taip pat kitam subjekfui pervesti, bet jo

negauti i s4skait4 pinigai ir pan.);
7.3. Mokymo centrui nepriklausantis, bet jame esantis turtas (i5sinuomotas, gautas pagai

panaudos, licencines sutartis ir kitas sutartis), i5sþrus istaigos darbuotojq asmeninius daiktus;
7.4. Moþmo centro bibliotekoje esanðios knygos, vadoveliai ir kitos mokymo priemones yra

apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, kuris yra nebalansineje s4skaitoje.

ilI SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS IR II{VENTORIZAVIMO APRASO SUDARYMO

REIKALAVIMAI

8. lnventorizaclju atlikti Mokymo centro direktoriaus isakymu sudaroma inventorizacijos
komisija (toliau - komisija). fsakyme turi büti:

8.1. nwodomi komisijos nariq, i5 kuriq vienas yra skiriamas komisijos pirmininku, vardai ir
pavardès, pareigq pavadinimai ;

8.2. nurodomos inventorizacijos atlikimo pradZios ir pabaigos datos;
8.3. pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizacij4pagal isakyme nurodytos dienos büklç;
8.4. pavedama inventorizacijos fakt4 iforminti dokumentais. Jeigu inventorizaclja atliekama

5 punkte nurodytais atvejais, isakyme nurodoma diena, pagal kurios büklç atliekama inventorizacija,
turi sutapti su Tvarkos apra5o 5 punkte nwodytu atitinkamu atveju.

9. Komisijos sudarymo reikalavimai:
9.1. komisija sudaroma i5 reikiamos kompetencijos Mokymo centro darbuotojq. I komisij4

gali brlti itrauktas Finansq sþriaus vedèjas arba asmuo, tvarkantis istaigos buhalterinç apskait4, kaip
nurodyta Buhalterines apskaitos istatymo 1 0 straipsnyj e.

9.2. komisij4 turi sudaryti ne maZiau kaip trys asmenys.
9.3. atsakingi asmenys negali büti komisijos nariais, iðskyrus tuos atvejus, kai kiti darbuotojai

neturi galimybiq tinkamai atlikti inventorizacij4 (neturi leidimq bäti atitinkamoje teritorijoje, neturi
teises susipaãinti su atitinkama informacija, büti greta turto ar dirbti su inventorizuojamu turtu ir kt.);

9.4. Finansq skyriaus vedèjas negali bUti Sios komisijos pirmininku.
10. Komisijos pirmininkas supaZindina komisijos narius su Siuo Tvarkos apra5u,

inventorizavimo reikalavimais bei tvarka.
1 1. Inventorizavimo apraðai sudaromi pagal Siuos poZymius (aplinkybes):
11.1. turto buvimo viet4;
11.2. twtojudejim4 inventorizacijos metu þer inventorizacij4 gaut4, iðduot4 turte)
I 1 .3. grupavim4 i buhalterines.s4skaitas (balansines ir nebalansines);
1 1.4. sutartis (nuomos, panaudos, pasaugos, jungtines veiklos (partnerystès) ir kt.), pagal

kurias turtas nera Mokymo centro nuosavybe arba nera Mokymo centro valdomas patikêjimo teise;
I 1.5. inventorizacijos metu nustatomus netinkamo (negalimo) naudoti turto buvimo faktus.
I 2. Invento izavimo apraðo privalomiej i rekvizitai :

1 2. 1. subjekto pavadinimas;
12.2. dokumento pavadinimas, jo sudarymo vieta, numeris;
12.3. inventorizacijos atlikimo pradZios ir pabaigos datos;
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I2.4. inventorizuojamo hrto ir isipareigojimq, inventorizuojamq objektq pavadinimai;
l2.5.llgalaikio turto inventorizavimo apra5e nurodomas ilgalaikio turto inventoriaus numeris;
12.5. inventorizuojamo turto matavimo rodikliai (kai taikoma);
12.6. inventorizuojamo turto kiekis ir (arba) verte;
I2.7. inventorizuojamq gautinq sumq ir isipareigojimq skaiðius ir suma;
1 2.8. inventorizuojamo turto nuvertèjimo poùymiai;
12.9. inventorizacijos komisijos nariq, atsakingq asmenq vardai, pavardès, pareigr¡

pavadinimai ir para5ai.
13. I5nuomotas, pagal panaudos sutarti perduotas turtas ir pagalkitas sutartis perduotas turtas

inventorizuojamas pagal nuomininko, panaudos gavejo pateikt4 Sio turto inventorizavimo apraS4.

IV SKYRIUS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO II\-VENTORIZACIJA

14. Ilgalaikio materialiojo turto vienetui istaigoje suteikiamas inventoriaus numeris, kuris
neturi bÍiti keiðiamas per vis4 to turto naudojimo laik4. Inventoriaus numeri galimapakeisti tik tais
atvejais, kai turtas sunumeruotas klaidingai. Nuomojamam arbapagalpanaudos sutartis gautam turtui
nuomininkas, panaudos gavèjas palieka nuomotojo, panaudos davèjo ar kito turto valdytojo jam
priskirt4 inventoriaus numeri.

15. Komisija, inventorintodarna ilgalaiki materialqji turt4, iðskynrs kelius, apùiuri kiekvien4
turto vienet4 ir jo dalis, ivertina, at yra poZymiq, kad turtas gali bäti nuvertejçs.

16. Radusi i buhalterinç apskait4 neitraukto turto, taip pafturto, kuri apibudinanðiq duomenq
nera buhalterineje apskaitoje, komisija i inventorizavimo aprað4 ira5o trukstamus 5io turto duomenis.
Rastas turtas ivertinamas rinkos kaina arba fiksuojamas faktas, kad rinkos kainos nustatyti negalima.

17. I buhalterinç apskait4 neitrauktas hrrtas ir turtas, kuri apibüdinanðiq duomenq
buhalterineje apskaitoje nèra, taip pat nuvertêjimo poZymiq turintis turtas gali büti ivertinamas
komisijos arba pasitelkus nepriklausomq turto vertintojq, jeigu hrto rinkos kainos komisija nustatyti
negali.

18. Ataskaitiniais metais nebaigtq ilgalaikio materialiojo turto statybos darbq inventorizavimo
apra5e nurodoma atliktq darbq apimtis ir sudaromi atskiri inventorizavimo apra5ai pagal statom4 arba
montuojam4tur:tE.

19. Mokymo centro iSsinuomoto, naudojamo pagal panaudos sutartis, laikinai saugomo ir kito
Mokymo centre esanðio ilgalaikio materialiojo turto inventorizavimo apra5e nurodomas nuomos
(panaudos, saugojimo) pabaigos laikas ir sudaromi atskiri inventorizavimo apra5ai pagal kiekvien4
savinink4.

V SI(YRIUS
ATSARGU IR PINIGINIU LESU INVENTORIZACIJA

20. Kai tikrinami atsargq ir pinigq banko s4skaitose likuõiai, privalo dalyvauti ir atsakingi
asmenys, i5skyrus atvejus, kai 5ie asmenys negali dalyvauti del pateisinamq prieZasõiq. Jeigu
atsakingi asmenys inventorizacrjoje dalyvauti negali, turi büti paskiriami juos pavaduojantis
darbuotojai.

21. Komisija i5 atsakingq asmenq gavîa Mokymo centro buhalterinç apskait4 tvarkanðiam
asmeniui neatiduotus turto gavimo ir nura5ymo arba iSdavimo dokumentus. Komisijos pirmininkas
visuose Siuose dokumentuose turi lra5yti ZodZius ,,iki inventorizacijos", nurodyti gavimo dat4 ir
pasira5yti. Pagal dokumentus su ira5u ,,iki inventorizacijos" buhalterineje apskaitoje papildomai
registruojamos füines operacijos ir ükiniai ivykiai.

22. PrieÉ prasidedant inventorizacijai, atsakingi asmenys raStu patvirtina, kad visi turto
gavimo ir nura5ymo arba i5davimo dokumentai atiduoti istaigos buhalterinç apskait4 tvarkanðiam
asmeniui arba komisijai ir kad nera jokio neuZpajamuoto arba nei5duoto (nenuraËyto) turto.
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23. Jeigusandèliuose arba kitose uZdarose patalpose esantis turtas nebaigiamas inventorizuoti
per vien4 dien4, i5ejus inventorizacijos komisijai patalpos turi büti uZantspauduojamos
(uZplombuojamos) arba kitaip uZtilffinama jq apsauga. Apsaugos uZtikrinimo priemones atliekant
inventorizacij4, turi buti komisijos pirmininko Zinioje. Iki darbo dienos pabaigos uZpildomi t4 dien4
patikrinto turto inventoizavimo apra5ai ir paliekami toje patalpoje, kurioje saugomas turtas. Kit4
dien4 atsakingi asmenys ir komisija ipatalpas ieina tik kartu su komisijos pirmininku.

24. Atliekarft inventorizacij4 esantis turtas suskaiðiuoj¿rmas, pasveriamas, i5matuojamas arba
naudojami kiti jo kiekio nustatymo bùdai, atsiZvelgiant i kiekvienos ruðies turto matavimo vienet4,
laikymo viet4 ir büd4.

25. Direktoriaus pavedimu komisija ivertina, ar yra poZymiq, kad atsargos gali büti
nuvertejusios. Atsargas, turinðias nuvertèjimo pozymiq, gali ivertinti inventorizacijos komisija.

26. fpakuotq atsargq, kutiq pakuotès nepaZeistos, kiekis gali büti nustatomas pagal jq etiketes,
atrankos büdu patikrinus ne maùiau.kaip 5 procentus ðio turto. Jeigu atrankos budu patikrintq atsargq
kiekis neatitinka nurodyo etiketése, visos ipakuotos atsargos pasveriamos þerskaiðiuojamos).

27. Supiltq i kruvas atsargq svoris arba apimtis nustatomi jas i5matuojant ir techniniais
skaiöiavimais. Svérimo (matavimo) aktai ir skaiðiavimai pridedami prie inventorizavimo apra5o.

28. Prireikus, per inventorizacij4 turtas gali büti priimamas ir i5duodamas. Tai atliekama
komisij os akivaizdoj e.

29. Atsaryos ! inventoizavimo apraS4 ira5omos pagal buhalterineje apskaitoje uZregistruot4
jq pavadinim4 ir matavimo vienetus.

30. Inventorizuojant nepanaudotus numeruotus dokumentq blankus ir saugiuosius dokumentq
blankus, tikrinamas jq kiekis pagal ru5is. Nepanaudotq numeruotq dokumentq blankq ir saugiqjq
dokumentq blankq inventorizavimo apra5e nurodomi 5iq blankq pavadinimai, serijos ir numeriai.
Radus sugadintq numeruotq dokumentq blankq ir saugiqjq dokumentq blankq, sudaromas sugadine
blankq inventorizavimo apraSas, kuriame nurodomi jq pavadinimai, serijos ir numeriai.

31. Kelyje ir kituose subjektuose esanðios atsargos, pinigai kelyje inventorizuojami tikrinant
jq i5siuntimo dokumentus.

32. Inventorizavimo apra5e ira5omi Sie kiekvienos kelyje esanõiq atsargq siuntos duomenys:
kiekis ir verté (apskaitos duomenimis), iSsiuntimo data, taip pat dokumentq, kuriais remiantis Sios
atsargos itrauktos ! atitinkamas s4skaitas, sqra5as ir numeriai.

VI SI(YRIUS
NEMATERIALIOJO TURTO, FINANSINIO TURTO IR ISIPAREIGOJIMU

INVENTORIZACIJA

33. Nematerialiojo ir finansinio turto likuðiai inventorizuojami pagalatitinkamas buhalterines
s4skaitas.

34. Inventorizuojant programinç irang4, tikrinami faktiniai jos isigijimo dokumentai ir
turimos licencinès sutartys, nustatomas naudojamos programines irangos faktinis kiekis, jo atitiktis
turimiems isigij imo dokumentams ir licencinèms sutartims.

35. Inventorizuojant investicijas i kitus subjektus, tikrinami investavimo patvirtinimo
dokumentai.

36. Inventorizuojant finansiniturt4 ir finansinius isipareigojimus, tikrinamos sutarðiq s4lygos
ir dokumentai, kuriais pagrindùiamas finansinio turto ir finansiniq isipareigojimq padidejimas ir
(arba) sumaZejimas.

37. Komisijos nariai, vadovaudamiesi protingumo ir racionalumo kriterijais (atsiZvelgdami i
sumq reik5mingum4, tikètinos derinimo naudos ir s4naudq santyki), nustato gautinq ir moketinq sumq
derinimo tvark4. Gautinos ir moketinos sumos, kuriq derinimo s4naudos vir5ytq tiketin4 naud4, gali
büti inventorizuoj amos jq nederinant.

38. Gautinq sumq suderinimo iniciatoriai turétq büti jq gavejai.
39. Kai viena i5 tarpusavio gautinq ir mokêtinq sumq derinimo Saliq yra vie5ojo sektoriaus

subjektas, tarpusavio gautinq ir moketinq sumq suderinimas iforminamas suderinimo aktu. Jame
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nurodoma moketina arba gautina suma, jos atsiradimo prieZastis ir data, nustatoma, aï prievoles
nepasibaigusios. Suderinimo akto gavejas, patvirtinçs akte nurodyt4 sum4 arba nurodçs nesutapimo
prieZastis, vien4 akto egzemplioriq gr4ùina(iðsiunðia) pateikejui, o kit4 pasilieka.

40. Gautinq ir moketinq sumq inventorizacija atliekama gautinq ir moketinq sumq suderinimo
aktq duomenis sutikrinant su buhalterineje apskaitoje uZregistruotais gautinq ir moketinq sumq
likuðiais. Jeigu gautina ar mokètina suma nebuvo suderinta ar nebuvo derinta, kaip leidZiama Tvarkos
apraðe, inventorizuojant tikrinami dokumentai, kuriais pagrindZiama gautina surna, nusratoma
gautinos sumos atsiradimo data. AtsiZvelgiant i suderinimo aktus, tikslinama mokètina suma
isipareigojimo suma ir jos atsiradimo data.

41. Gautinq ir moketinq sumq inventorizavimo apra5e turi büti nurodytas kreditoriaus arba
skolininko pavadinimas, gautina arba mokêtina suma ir jos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo
data.

VII SKYRIUS
INVENTORIZACIJOS IFORMINIMAS

42. Inventoúzacijai iforminti Finansq sþrius sudaro inventorizavimo apra5us, sutikrinimo
Ziniara5ðius arba, jeigu reikia, kitus apskaitos registrus.

43.llgalaikio turto, biologinio turto, pinigq, numeruotq ir saugiqjq dokumentq blankq ir
atsargr¡ inventorizavimo apraðuose turi büti ra5ytinis patvirtinimas, kad visi gavimo ir nuraðymo arba
i5davimo dokumentai atiduoti Mokymo centro buhalterinç apskait4 tvarkanðiam asmeniui, gautas
turtas uZpajamuotas, o perduotas turtas nura5ytas arba i5duotas, taip pat nurodomi paskutiniq gavimo,
nura5ymo arba i5davimo dokumentq numeriai, datos, padaromas iraðas: ,,Vis4 Siame inventorizavimo
apraðe i5vardyt4 turt4 komisija man dalyvaujant patikrino ir ira5e i apraS4, todel inventorizacijos
komisijai pretenzijq neturiu. UZ iðvardyto turto i5saugojim4 atsakau" ir po juo pasira5o atsakingas
(atsakingi) asmuo (asmenys).

44. Jeigu atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) turi pretenzijq, komisija turi perskaiðiuoti
(persverti, iõmatuoti) inventorizuojarn+ turt4. Jeigu ir po pakartotinio patikrinimo atsakingas
(atsakingi) asmuo (asmenys) atsisako pasiraSyti inventorizavimo apraS4, tai paàymima
inventorizavimo apraðe, o jis (ie) turi ra5tu paai5kinti atsisakymo pasira5yti prieZastis ir pasira5yti
paai5kinim4. Sis paai5kinimas pridedamas prie inventorizavimo aprãSo.

45. Jeigu atsakingi asmenys keiðiasi, kai perduodamas ir priimamas turtas, inventorizavimo
apra5e turt4 perduodantis asmuo pasira5o, kad ji perdavè, o priimantysis - kad prieme.

46. Netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavimo apra5e nurodoma netinkamumo
naudoti prieZastis.

47. Inventorizavimo apra5e gali büti ira5omos komisijos pastabos del turto tolesnio
naudojimo.

48. Inventorizuojant materialqji turt4, sura5omi du inventorizavimo apra5q egzemplioriai,
kuriq kiekvien4 pasiraSo visi inventorizacijos komisijos nariai ir uZ inventorizuojamEi,xt4atsakingi
asmenys. Jeigu sudaroma centrine ir vietinès inventorizacijos komisijos, vietinès inventorizacijos
komisijos inventorizavimo apra5us pasira5o Sios komisijos pirmininkas ir nariai. Pirmasis
inventorizavimo apra5o egzempliorius inventorizacijos baigimo dien4 atiduodamas istaigos
buhalterinç apskait4 tvarkanðiam asmeniui, o antrasis - atsakingam asmeniui.

49. Inventorizuojant Mokymo centrui nepriklausanti, bet jame esanti materialqji turtq
þasiskolint4, i5sinuomot4, naudoj am1 pagal panaudos sutartis), pagal kiekvien4 turto savinink4
sura5omi trys arba daugiau inventorizavimo apra5q egzemplioriai, kuriq kiekvien4 pasira5o visi
inventorizacijos komisijos nariai ir atsakingi asmenys. Pirmasis inventorizavimo apraðo
egzempliorius inventorizacijos baigimo dien4 atiduodamas Mokymo centro buhalterinç apskait4
tvarkanðiam asmeniui, antrasis - atsakingam asmeniui, o treðiasis - turto savininkui (savininkams,
partneriams).

50. Visas patikrintas ir suskaiðiuotas turtas ira5omas i inventorizavimo apraðus, kuriuose
nurodomas jo ira5o eiles numeris, pavadinimas, ruðis, kiekis, buhalterines apskaitos dokumentuose
nurodyta verte (kaina, suma) arba tik verte (kaina, suma), arba tik kiekis. Kiekvieno inventorizavimo
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apra5o lapo pabaigoje skaitmenimis ir ùodùiais turi büti ira5omas fakti5kai rasto turto kiekis
(susumavus lape ira5yto turto kieki, nesvarbu, koks matavimo vienetas), ZodZiais iraðomas paskutinio
lraSo eilés numeris. NeuZpildytos lapo eilutes perbraukiamos. Inventorizavimo apraSo paskutinio lapo
pabaigoje skaitmenimisir ùodùiais ira5omas paskutinio iraðo eiles numeris, fakti5kai rasto turto kiekis
(susumavus visuose, iskaitant ir paskutini, inventorizavimo apra5o lapuose nurodyt4 turto kieki) ir
(arba) fakti5kai rasto turto verðiq suma.

51. Klaidas inventorizavimo apra5uose galima taisyti tik inventorizacijos metu. Pataisymai
visuose inventorizavimo apra5q egzemplioriuose turi büti paai5kinti ir asmeni5kai pasira5yti tq paðiq
asmenq, kurie tuos apra5us sudare ir pasiraSe.

52. Remiantis inventorizavimo apra5ais, faktiniai inventorizuotq objektq likuðiai (q kiekis,
buhalterines apskaitos dokumentuose nurodyta verte (kaina, suma) arba tik verte (kaina, suma), arba
tik kiekis) sutikrinami su buhalterinès apskaitos duomenimis pagal jq bfülç inventorizacijos pradZios
dien4. Radus likuðiq trukum4 arba pertekliq, sudaromas sutikrinimo Ziniara5tis arba sutikrinimo
Ziniara5õio duomenys gali buti papildomai ira5omi iinventorizavimo apras4.

53. Jeigu atsargos itraukiamos i buhalterinç apskait4 periodi5kai apskaitomq atsargq büdu,
pagal inventorizacijos duomenis nustatomi jq likuðiai ir sutikrinimo Ziniara5tis nesudaromas.

54. Komisija turi pareikalauti ið atsakingq asmenq ra5ytiniq paai5kinimq del visq träkumq ir
pertekliaus, taip pat nuostoliq, susijusiq su gautinq ir moketinq sumq ieskinio senaties terminq
praleidimu. Atsakingi asmenys turi pateikti paai5kinimus per Komisijos nustatyt4 termin4.

55. Remdamasi pateiktais paai5kinimais ir sutikrinimo ùirttara5õiais arba inventorizavimo
apra5ais, komisija nustato aptiktq turto, isipareigojimq neatitikimq, trúkumq, nuostoliq ir gedimq, taip
pat pertekliaus prieZastis, rekomenduoja panaikinti inventorizacijos ir buhalterines apskaitos
duomenq skirtumus ir pateikia pasiülymus del neatitikimq panaikinimo.

56. Galutini sprendim4 del inventorizacijos metu rasto turto, kurio vertes negalima nustatyti
Tvarkos apra5o 16 punkte nwodytais büdais, vertes nustatymo ar nuvertinimo ir inventorizacijos
rezultatq registravimo buhalterineje apskaitoje priima Mokymo centro direktorius per 15 darbo dienq
nuo inventorizacij os pabaigos.

57. Remiantis Mokymo centro direktoriaus lsakymu, inventorizacijos rentltafai nedelsiant
registruojami atitinkamose buhalterinése s4skaitose, bet ne veliau kaip iki finansiniq ataskaitq
sudarymo dienos.

VIII SKYRIUS
AT SAKOM YB;Ê, A Ù, INVENTORIZACIJo S REZULTATU REGI STRAvIMA IR

INVENTORIZACIJOS DOKUMENTU SAUGOJIMAS

58. Mokymo centro direktorius Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka atsako uZ
inventorizacijos organizavim4ir atlikim4laiku, inventorizavimo duomenq i5saugojim4, sutikrinimo
Ziniara5ðiuose nustatytq träkumq i5ie5kojim4, galutinio sprendimo, kaip nustatyta Tvarkos apra5o 56
punkte, priemim4.

59. Finansq skyriaus vedejas Buhalterines apskaitos istatyme nustatyta tvarka atsako uZ
teisingq inventorizacijos rezultatq, turto pertekliaus ir nei5ieskotq trükumq registravim4 Mokymo
centro buhalterineje apskaitoje.

60. Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo apra5ai su matavimo (svèrimo) aktais ir
skaiðiavimais, sutikrinimo Ziniara5ðiai ir kiti apskaitos registrai inventorizacijos rezultatams
iforminti, inventorizacijos komisijos ir Mokymo centro direktoriaus isakymai del inventorizacijos
rezultatq registravimo buhalterineje apskaitoje) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka.
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