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VDU ,,Atzalyno" progimnazijos 
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INVENTORIZACIJOS TAISYKLES 

ISKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Inventorizacijos taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja VDU ,,Atzalyno" 
progimnazijos (toliau - Progimnazijos) inventorizacija, 

2. Taisyklese vartojamos savokos: 
2.1. Atsakingas asmuo - Progimnazijos vadovo paskirtas asmuo, kuriam pavesta priimti, 

saugoti, naudoti, isduoti (perduoti, grazinti) turta, 
2.2. Inventorizacija - turto ir isipareigojimu patikrinimas ir j"4 faktiskai rastu likuciu 

palyginimas su buhalterines apskaitos duomenimis. 
2.3. Inventorizavimo aprasas - Taisyklese nurodytus rekvizitus turintis inventorizacijos 

patvirtinimo ir iforminimo dokumentas. 
2.4. Sutikrinimo ziniarastis - inventorizacijos iforminimo dokumentas, kuriame pateikiami 

inventorizacijos rezultatai - irasomi inventorizavimo aprasuose irasytu verciu (sumu) ir (arba) 
kiekio ir buhalterines apskaitos duomenys ir j"4 skirtumai. 

3. Kitos Taisyklese vartojamos savokos apibreztos Lietuvos Respublikos buhalterines 
apskaitos istatyme (Zin. 2001, Nr. 99-3515) (toliau - Buhalterines apskaitos istatymas), Lietuvos 
Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatyme (Zin. 2007, Nr. 77-3046), viesojo sektoriaus 
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartuose. 

II SKYRIUS 
INVENTORIZACIJOS OBJEKTAS IR PERIODISKUMAS 

4. Progimnazija privalo inventorizuoti visa turima turta ir isipareigojimus: 
4.1. ilgalaiki materialuji, isskyrus nebaigta statyba, ir nematerialuji turta, biologini turta, ne 

reciau kaip karta per metus ir ne anksciau kaip ataskaitiniu metu rugsejo 30 diena; 
4.2. nebaigta statyba, finansinius isipareigojimus - ne reciau kaip karta per metus ir ne 

anksciau kaip ataskaitiniu metu lapkricio 30 diena. 
5. Progimnazija inventorizuoja turta ir isipareigojimus dazniau, nei nurodyta Taisykliu 4 

punkte, kai: 
5.1. yra reorganizuojami (pagal sprendimo reorganizuoti subjekta priemimo dienos biikle) ar 

likviduojami (pagal subjekto likvidatoriaus paskyrimo dienos bukle); 
5.2. keiciasi atsakingi asmenys - inventorizuojama turto dalis, perduodama vieno atsakingo 

asmens kitam atsakingam asmeniui (pagal turto perdavimo ir priemimo dienos biikle); 
5.3. nustatomas plesimo, vagystes, sukciavimo, turto pasisavinimo ar issvaistymo faktas 

arba vertybiu gedimas (pagal nustatymo dienos bukle), ivyksta gaisras arba stichine nelaime (pagal 
gaisro arba stichines nelaimes pasibaigimo dienos bukle) - inventorizuojama turto dalis, likusi po 
gaisro, stichines nelaimes, plesimo, vagystes, sukciavimo, turto pasisavinimo ar issvaistymo fakto 
arba vertybiu gedimo nustatymo; 
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5.4. Progimnazijos vadovas paveda tai atlikti del kitu priezasciu. 
6. Progimnazija inventorizuoja turta ir isipareigojimus reciau, nei nurodyta Taisykliu 4 ir 5 

punktuose, kai taikomas kituose teises aktuose nustatytas kitoks inventorizacijos atlikimo laikas ir 
(arba) periodiskumas; 

7. Inventorizuojamas visas Progimnazijoje esantis ir (arba) jam priklausantis turtas: 
7 .1. nuosavybes arba patikejimo teise igytas, nuomojamas, saugomas, gautas perdirbti, pagal 

jungtines veiklos (partnerystes) sutartis priklausantis turtas; 
7.2. kelyje esantis turtas (nupirktas, bet dar negautas); 
7.3. Progimnazijai nepriklausantis, bet jame esantis turtas (issinuomotas, gautas pagal 

panaudos, licencines sutartis, bendras turtas pagal jungtines veiklos (partnerystes) ir kitas sutartis ), 
isskyrus Progimnazijos darbuotojo asmeninius daiktus, kurie Progimnazijos veikloje naudojami 
vadovo nustatyta tvarka. 

III SKYRIUS 
INVENTORIZACIJOS KOMISIJOS IR INVENTORIZA VIMO APRASO SUDARYMO 

REIKALA VIMAI 

8. Inventorizacijai atlikti Progimnazijos vadovo sprendimu sudaroma inventorizacijos 
komisija. Sprendime turi buti: 

8.1. nurodomi inventorizacijos komisijos nariu, is kuriu vienas yra skiriamas komisijos 
pirmininku, vardai, pavardes, pareigu pavadinimai; 

8.2. pavedama laiku ir tinkamai atlikti inventorizacija pagal sprendime nurodytos dienos 

8.3. nurodomas inventorizacijos atlikimo pradzios ir pabaigos datos; 
8.4. pavedama inventorizacijos fakta iforminti dokumentais. Jeigu inventorizacija atliekama 

5 punkte nurodytais atvejais, sprendime nurodyta diena, pagal kurios bukle atliekama 
inventorizacija, turi sutapti su Taisykliu 5 punkte nurodytu atitinkamu atveju. 

9. Inventorizacijos komisijos sudarymo reikalavimai: 
9 .1. Komisija sudaroma is reikiamos kompetencijos Progimnazijos darbuotoju arba dalyviu 

(toliau - darbuotojai). Jeigu reikiamos kompetencijos darbuotoju nera, i inventorizacijos komisija 
galima itraukti ekspertus, kurie nera Progimnazijos darbuotojai; 

9.2. Atsakingi asmenys negali buti inventorizacijos komisijos nariai; 
9.3. Progimnazijos buhalterine apskaita tvarkantis asmuo negali biiti komisijos pirmininkas. 
10. Inventorizacijos komisijos pirmininkas supazindina inventorizacijos komisijos narius su 

Taisyklemis, inventorizavimo reikalavimais. 
11. Inventorizavimo aprasai sudaromi pagal siuos pozyrnius ( aplinkybes): 
11.1. turto buvimo vieta; 
11.2. turto judejima inventorizacijos metu (per inventorizacija gauta, isduota turta); 
11.3. grupavima i buhalterines saskaitas (balansines ir nebalansines); 
11.4. sutartis (nuomos, panaudos, pasaugos, jungtines veiklos (partnerystes) ir kt.), pagal 

kurias turtas nera Progimnazijos nuosavybe arba nera Progimnazijos valdomas patikejimo teise, 
sudarymo fakta; 

11.5. inventorizacijos metu nustatomus netinkamo (negalimo) naudoti turto buvimo faktus. 
12. Inventorizavimo apraso privalomieji rekvizitai: 
12.1. Progimnazijos pavadinimas; 
12.2. dokumento pavadinimas, jo sudarymo vieta; 
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12.3. inventorizacijos atlikimo pradzios ir pabaigos datos; 
12.4. inventorizuojamo turto ir isipareigojimu, inventorizuojamu objektu pavadinimai; 
12.5. inventorizuojamo turto matavimo rodikliai (kai taikoma); 
12.6. inventorizuojamo turto kiekis ir (arba) verte; 
12.7. inventorizuojamu gautinu sumu ir isipareigojimu skaicius ir suma; 
12.8. inventorizuojamo turto nuvertejimo pozymiai; 
12.9. inventorizacijos komisijos nariu, atsakingu asmenu vardai, pavardes, pareigu 

pavadinimai ir parasai. 
13. Isnuomotas, pagal panaudos sutarti perduotas turtas, pagal jungtines veiklos 

(partnerystes) sutarti partneriui priklausanti bendro turto dalis ir pagal kitas sutartis perduotas turtas 
inventorizuojamas pagal nuomininko, panaudos gavejo, jungtines veiklos administratoriaus - pagal 
jungtines veiklos (partnerystes) sutarti uz , bendra turta paskirto atsakingo vieno is partneriu - 
pateikta sio turto inventorizavimo aprasa. 

IVSKYRIUS 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INVENTORIZACIJA 

14. Ilgalaikio materialiojo turto vienetui Progimnazija suteikia inventoriaus numeri, kuris 
neturi buti keiciamas per visa to turto naudojimo laika. Inventoriaus numeri galima pakeisti tik tais 
atvejais, kai turtas sunumeruojamas klaidingai. Nuomojamam arba pagal panaudos sutartis gautam 
turtui nuomininkas, panaudos gavejas palieka nuomotojo, panaudos davejo, jungtines veiklos 
administratoriaus ar kito turto valdytojo jam priskirta inventoriaus numeri. 

15. Inventorizacijos komisija, inventorizuodama ilgalaiki materialujj turta, apziiiri kiekviena 
turto vieneta ir jo dalis, ivertina, ar yra pozymiu, kad turtas gali buti nuvertejes. 

16. Ilgalaikio turto inventorizavimo aprase nurodomas ilgalaikio turto inventoriaus numeris. 
17. Radusi i buhalterine apskaita neitraukto turto, taip pat turto, kuri apibudinanciu duomenu 

nera buhalterineje apskaitoje, inventorizacijos komisija i inventorizavimo aprasa iraso trukstamus 
sio turto duomenis. Rastas turtas ivertinamas rinkos kaina arba fiksuojamas faktas, kad rinkos 
kainos nustatyti negalima. l buhalterine apskaita neitrauktas turtas ir turtas, kuri apibudinanciu 
duomenu buhalterineje apskaitoje nera, taip pat nuvertejimo pozymiu turintis turtas gali biiti 
ivertinamas inventorizacijos komisijos arba pasitelkus nepriklausomu turto arba verslo vertintoju, 
jeigu turto rinkos kainos inventorizacijos komisija nustatyti negali. 

18. Ataskaitiniais metais nebaigtu ilgalaikio materialiojo turto statybos darbu 
inventorizavimo aprase nurodoma atliktu darbu apimtis ir sudaromi atskiri inventorizavimo aprasai 
pagal statoma arba montuojama turta. 

19. Progimnazijos issinuomoto, naudojamo pagal panaudos sutartis, laikinai saugomo ir kito 
Progimnazijoje esancio ilgalaikio materialiojo turto inventorizavimo aprase nurodomas nuomos 
(panaudos, saugojimo) pabaigos laikas ir sudaromi atskiri inventorizavimo aprasai pagal kiekviena 
savininka. 

VSKYRIUS 
ATSARGTJ IR PINIGTJ INVENTORIZACIJA 

20. Kai tikrinami atsargu, privalo dalyvauti atsakingi asmenys, isskyrus atvejus, kai sie 
asmenys negali dalyvauti del pateisinamq priezasciq. Jeigu atsakingi asmenys inventorizacijoje 
dalyvauti negali, turi buti paskiriamas pavaduojantis asmuo. 
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21. Inventorizacijos komisija gauna is atsakingu asmenu Progimnazijos buhalterine apskaita 
tvarkanciam asmeniui neatiduotus turto gavimo ir nurasymo arba isdavimo dokumentus. Komisijos 
pirmininkas visuose Progimnazijos buhalterine apskaita tvarkanciam asmeniui neatiduotuose 
dokumentuose turi irasyti zodzius ,,iki inventorizacijos", nurodyti gavimo data ir pasirasyti. Pagal 
dokumentus su irasu ,,iki inventorizacijos" buhalterineje apskaitoje papildomai registruojamos 
ukines operacijos ir ukiniai ivykiai. 

22. Pries prasidedant inventorizacijai, atsakingi asmenys rastu patvirtina, kad visi turto 
gavimo ir nurasymo arba isdavimo dokumentai atiduoti Progimnazijos buhalterine apskaita 
tvarkanciam asmeniui arba inventorizacijos komisijai ir kad nera jokio neuzpajamuoto arba 
neisduoto (nenurasyto) turto. 

23. Jeigu sandeliuose arba kitose uzdarose patalpose esantis turtas nebaigiamas 
inventorizuoti per viena diena, isejus inventorizacijos komisijai patalpos turi buti 
uzantspauduojamos (uzplombuojamos) arba kitaip uztikrinama ju apsauga. Apsaugos uztikrinimo 
priemones atliekant inventorizacija turi buti komisijos pirmininko zinioje, Iki darbo dienos pabaigos 
uzpildomi ta diena patikrinto turto inventorizavimo aprasai ir paliekami toje patalpoje, kurioje 
saugomas turtas. Kita diena atsakingi asmenys ir inventorizacijos komisija i patalpas ieina tik kartu 
su komisijos pirmininku. 

24. Atliekant inventorizacija esantis turtas suskaiciuojamas, pasveriamas, ismatuojamas arba 
naudojami kiti jo kiekio nustatymo biidai, atsizvelgiant i kiekvienos rusies turto matavimo vieneta, 
laikymo vieta ir buda. Vadovo pavedimu inventorizacijos komisija ivertina, ar yra pozymiu, kad 
atsargos gali buti nuvertejusios. Atsargas, turincias nuvertejimo pozymiu, gali ivertinti 
inventorizacij os komisij a. 

25. [pakuotu atsargu, kuriu pakuotes nepazeistos, kiekis gali buti nustatomas pagal jq 
etiketes, atrankos budu patikrinus ne maziau kaip 5 procentus sio turto. Jeigu atrankos biidu 
patikrintu atsargu kiekis neatitinka nurodytojo etiketese, visos ipakuotos atsargos pasveriamos 
(perskaiciuojamos ). 

26. Supiltu i kriivas atsargu svoris arba apimtis nustatomi jas ismatuojant ir techniniais 
skaiciavimais. Sverimo (matavimo) aktai ir skaiciavimai pridedami prie inventorizavimo apraso. 

27. Prireikus per inventorizacija turtas gali buti priimamas ir isduodamas. Tai atliekama 
inventorizacijos komisijos akivaizdoje. 

28. Atsargos i inventorizavimo aprasa irasomos pagal buhalterineje apskaitoje uzregistruota 
jq pavadinimq ir matavimo vienetus. 

29. Kelyje ir kituose subjektuose esancios atsargos inventorizuojamos tikrinant jq issiuntimo 
dokumentus. Inventorizavimo aprase jrasomi sie kiekvienos kelyje esanciq atsargq siuntos 
duomenys: kiekis ir verte (apskaitos duomenimis), issiuntimo data, taip pat dokumentq, kuriais 
remiantis sios atsargos jtrauktos i atitinkamas sqskaitas, sqrasas ir numeriai. 

VI SKYRIUS 
NEMATERIALIOJO TURTO, FINANSINIO TURTO IR JSIPAREIGOJIM{J 

INVENTORIZACIJA 

30. Nematerialiojo ir finansinio turto likuciai inventorizuojami pagal atitinkamas 
buhalterines sqskaitas. 

31. Inventorizuojant programmy irangq, tikrinami faktiniai jos isigijimo dokumentai ir 
turimos licencines sutartys, nustatomas naudojamos programines jrangos faktinis kiekis, jo atitiktis 
turimiems jsigijimo dokumentams ir licencinems sutartims. 
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32. Inventorizuojant finansini turta ir finansinius isipareigojimus, tikrinamos sutarciu 
salygos ir dokumentai, kuriais pagrindziamas finansinio turto ir finansiniu isipareigojimu 
padidejimas ir (arba) sumazejimas, 

33. Progimnazija, vadovaudamasi protingumo ir racionalumo kriterijais (atsizvelgdama i 
sumu reiksminguma, tiketinos derinimo naudos ir sanaudu santyki), nustato gautinu ir moketinu 
sumu derinimo tvarka, Gautinos ir moketinos sumos, kuriu derinimo sanaudos virsytu tiketina 
nauda, gali buti inventorizuojamos jq nederinant. 

34. Gautinu sumu suderinimo iniciatoriai turetu biiti jq gavejai, Valstybinei mokesciu 
inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, Muitines departamentui prie Lietuvos 
Respublikos finansu ministerijos, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines 
apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos finansu ministerijai, savivaldybiu 
administracijoms ( del jq administruojamu mokesciu ir istekliu fondu) ir kredito istaigoms 
moketinos sumos derinamos siu subjektu nustatyta tvarka. 

35. Tarpusavio gautinu ir moketinu sumu suderinimas iforminamas suderinimo aktu. Jame 
nurodoma moketina arba gautina suma, jos atsiradimo priezastis ir data, nustatoma, ar prievoles 
nepasibaigusios. Suderinimo akto gavejas, patvirtines akte nurodyta suma arba nurodes nesutapimo 
priezastis, viena akto egzemplioriu grazina (issiuncia) pateikejui, o kita pasilieka. 

36. Gautinu ir moketinu sumu inventorizacija atliekama gautinu ir moketinu sumu 
suderinimo aktu duomenis sutikrinant su buhalterineje apskaitoje uzregistruotais gautinu ir 
moketinu sumu likuciais. Jeigu gautina ar moketina suma nebuvo suderinta ar nebuvo derinta, kaip 
leidziama Taisykliu 32 punkte, inventorizuojant tikrinami dokumentai, kuriais pagrindziama 
gautina suma, nustatoma gautinos sumos atsiradimo data. Atsizvelgiant i suderinimo aktus, 
tikslinama moketina suma, isipareigojimo suma ir jos atsiradimo data. 

3 7. Gautinu ir moketinu sumu inventorizavimo aprase turi buti nurodytas kreditoriaus arba 
skolininko pavadinimas, gautina arba moketina suma ir jos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo 
data. 

VII SKYRIUS 
INVENTORIZACIJOS JFORMINIMAS 

38. Inventorizacijai iforminti Progimnazija sudaro inventorizavimo aprasus, sutikrinimo 
ziniarascius arba, jeigu reikia, kitus apskaitos registrus. 

39. Ilgalaikio turto ir atsargq inventorizavimo aprasuose turi b-Uti rasytinis patvirtinimas, kad 
visi gavimo ir nurasymo arba isdavimo dokumentai atiduoti Progimnazijos buhalteriny apskait4 
tvarkanciam asmeniui, gautas turtas uzpajamuotas, o perduotas turtas nurasytas arba isduotas, taip 
pat nurodomi paskutiniq gavimo, nurasymo arba isdavimo dokumentq numeriai, datos, padaromas 
irasas: ,,Vis1t siame inventorizavimo aprase isvardyt1t turt4 komisija man dalyvaujant patikrino ir 
irase i apras1t, todel inventorizacijos komisijai pretenzijq neturiu. Uz isvardyto turto issaugojim1t 
atsakau" ir po juo pasiraso atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys). 

Jeigu atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) turi pretenzijq, inventorizacijos komisija turi 
perskaiciuoti (persverti, ismatuoti) inventorizuojam1t turt4. Jeigu ir po pakartotinio patikrinimo 
atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) atsisako pasirasyti inventorizavimo apras1t, tai irasoma 
inventorizavimo aprase, o jis Gie) turi rastu paaiskinti atsisakymo pasirasyti priezastis ir pasirasyti 
paaiskinim4. Sis pridedamas prie inventorizavimo apraso. 

J eigu atsakingi asmenys keiciasi, kai perduodamas ir priimamas turtas, inventorizavimo 
aprase turt4 perduodantis asmuo pasiraso, kad ji perdave, o priimantysis, - kad prieme. 
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40. Netinkamo (negalimo) naudoti turto inventorizavimo aprase nurodoma netinkamumo 
naudoti priezastis. 

41. Inventorizavimo aprase gali buti irasomos inventorizacijos komisijos pastabos del turto 
tolesnio naudojimo. 

42. Inventorizuojant materialuji turta, surasomi du inventorizavimo aprasu egzemplioriai, 
kuriu kiekviena pasiraso visi inventorizacijos komisijos nariai ir uz inventorizuojama turta atsakingi 
asmenys. Pirmasis inventorizavimo apraso egzempliorius inventorizacijos baigimo diena 
atiduodamas Progimnazijos buhalterine apskaita tvarkanciam asmeniui, o antrasis - atsakingam 
asmennn. 

43. Inventorizuojant Progimnazijai nepriklausanti, bet joje esanti materialujj turta 
(pasiskolinta, issinuomota, naudojama pagal panaudos sutartis, administruojama bendra turta pagal 
jungtines veiklos (partnerystes) sutarti, gauta perdirbti arba parduoti), pagal kiekviena turto 
savininka surasomi trys arba daugiau inventorizavimo aprasu egzemplioriai, kuriu kiekviena 
pasiraso visi inventorizacijos komisijos nariai ir atsakingi asmenys. Pirmasis inventorizavimo 
apraso egzempliorius inventorizacijos baigimo diena atiduodamas Progimnazijos buhalterine 
apskaita tvarkanciam asmeniui, antrasis - atsakingam asmeniui, o likes (like) - turto savininkui 
( savininkams, partneriams ). 

44. Visas patikrintas ir suskaiciuotas turtas irasomas i inventorizavimo aprasus, kuriuose 
nurodomas jo iraso eiles numeris, pavadinimas, rusis, kiekis, buhalterines apskaitos dokumentuose 
nurodyta verte (kaina, suma) arba tik verte (kaina, suma), arba tik kiekis. Kiekvieno 
inventorizavimo apraso lapo pabaigoje skaitmenimis ir zodziais turi biiti irasomas faktiskai rasto 
turto kiekis (susumavus lape irasyto turto kieki, nesvarbu, koks matavimo vienetas), zodziais 
irasomas paskutinio iraso eiles numeris. Neuzpildytos lapo eilutes perbraukiamos. Inventorizavimo 
apraso paskutinio lapo pabaigoje skaitmenimis ir zodziais irasomas paskutinio iraso eiles numeris, 
faktiskai rasto turto kiekis (susumavus visuose, iskaitant ir paskutini, inventorizavimo apraso 
lapuose nurodyta turto kieki) ir (arba) faktiskai rasto turto verciu suma. 

45. Klaidas inventorizavimo aprasuose galima taisyti tik inventorizacijos metu. Pataisymai 
visuose inventorizavimo aprasu egzemplioriuose turi buti paaiskinti ir asmeniskai pasirasyti tu 
paciu asmenu, kurie tuos aprasus sudare ir pasirase (t. y. inventorizacijos komisijos nariu ir 
atsakingu asmenu). 

46. Remiantis inventorizavimo aprasais, faktiniai inventorizuotq objektq likuciai Gq kiekis, 
buhalterines apskaitos dokumentuose nurodyta verte (kaina, suma) arba tik verte (kaina, suma), arba 
tik kiekis) sutikrinami su buhalterines apskaitos duomenimis pagal jq bukly inventorizacijos 
pradzios dienq,. Radus likuciq trukumq, arba pertekliq, sudaromas sutikrinimo ziniarastis arba 
sutikrinimo ziniarascio duomenys gali buti papildomai irasomi i inventorizavimo aprasq,. 

4 7. J eigu atsargos itraukiamos i buhalteriny apskaitlt periodiskai apskaitomq atsargq budu, 
pagal inventorizacijos duomenis nustatomi jq likuciai ir sutikrinimo ziniarastis nesudaromas. 

48. Inventorizacijos komisija turi pareikalauti is atsakingq asmenq rasytiniq paaiskinimq del 
visq trukumq ir pertekliaus, taip pat nuostoliq, susijusiq su gautinq ir moketinq sumq ieskinio 
senaties terminq praleidimu. Atsakingi asmenys turi pateikti paaiskinimus per inventorizacijos 
komisijos nustatytlt terminlt, 

49. Remdamasi pateiktais paaiskinimais ir sutikrinimo ziniarasciais arba inventorizavimo 
aprasais, inventorizacijos komisija nustato aptiktq turto, isipareigojimq neatitikimq, trukumq, 
nuostoliq ir gedimq, taip pat pertekliaus priezastis, rekomenduoja panaikinti inventorizacijos 1f 
buhalterines apskaitos duomenq skirtumus ir pateikia pasiulymus del neatitikimq panaikinimo. 
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50. Galutini sprendima del inventorizacijos metu rasto turto, kurio vertes negalima nustatyti 
Taisykliu 17 punkte nurodytais budais, vertes nustatymo ar nuvertinimo ir inventorizacijos rezultatu 
registravimo buhalterineje apskaitoje priima Progimnazijos vadovas per 15 darbo dienu nuo 
inventorizacijos pabaigos. 

51. Remiantis Progimnazijos vadovo sprendimu, inventorizacijos rezultatai nedelsiant 
registruojami atitinkamose buhalterinese saskaitose, bet ne veliau kaip iki finansiniu ataskaitu 
sudarymo dienos. 

VIII SKYRIUS 
ATSAKOMYBE UZ INVENTORIZACIJOS REZULTATl) REGISTRA VIM;\ IR 

INVENTORIZACIJOS DOKUMENTl) SAUGOJIMAS 

52. Progimnazijos vadovas istatymu nustatyta tvarka atsako uz inventorizacijos 
organizavima ir atlikima laiku, inventorizavimo duomenu issaugojima, sutikrinimo ziniarasciuose 
nustatytu trukumu isieskojima, galutinio sprendimo, kaip nustatyta Taisykliu 50 punkte, priemima. 

53. Buhalterines apskaitos istatymo 10 straipsnyje nurodytas asmuo, tvarkantis 
Progimnazijos buhalterine apskaita sio istatymo nustatyta tvarka, atsako uz teisingu inventorizacijos 
rezultatu, turto pertekliaus ir neisieskotu trukumu registravima Progimnazijos buhalterineje 
apskaitoje. 

54. Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo aprasai su matavimo (sverimo) aktais ir 
skaiciavimais, sutikrinimo ziniarasciai ir kiti apskaitos registrai inventorizacijos rezultatams 
iforminti, inventorizacijos komisijos ir Progimnazijos vadovo sprendimai del inventorizacijos 
rezultatu registravimo buhalterineje apskaitoje) saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta 
tvarka. 


