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PAKLAUSIMAS_1 

2020 m. gegužės 06 d. 

 

Pagal LR Vyriausybės Nutarimo Nr.719 Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo (toliau-

Taisyklės) 1999.06.03 (aktuali redakcija nuo 2018.06.01) II skyriaus Inventorizacijos objektas ir 

periodiškumas nuostatas 7 (septintame) punkte teigiama <...Subjektai, išskyrus viešojo sektoriaus 

subjektus, privalo inventorizuoti visą turtą ir įsipareigojimus ne rečiau kaip kartą per metus prieš 

sudarant metines finansines ataskaitas pagal ne vėlesnius kaip ataskaitinių finansinių metų paskutinės 

dienos duomenis, o subjektai, kurių veikla sezoninė, atsargų likučius privalo inventorizuoti tą laikotarpį, 

kurį atsargų likučių juose yra mažiausiai, bet ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki finansinių metų 

pabaigos...> 

Taisyklių 8 (aštuntame) punkte konstatuojama: ,, Viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti 

visą turimą turtą ir įsipareigojimus: 

8.1. ilgalaikį materialųjį, išskyrus nebaigtą statybą, ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, pagamintą 

produkciją, žaliavas, medžiagas, nebaigtą gamybą ir kitas atsargas, išskyrus nurodytas Taisyklių 8.2 

papunktyje, – ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų rugsėjo 30 dieną“. 

 

1. Klausimas: Kaip teisingai suprasti Taisyklių 8.1.(taikytina dalis, tik viešojo sektorius subjektams) punkto 

dalį ,,išskyrus“: 

1.1.1. Ar sąvoka ,,išskyrus“ apima – TIK nebaigtą statybą 

1.1.2. Ar sąvoka ,,išskyrus“ apima ir ,,nebaigta statybą“ ir ,,nematerialųjį turtą“ 

1.1.3. Ar sąvoka ,,išskyrus“ apima ,,nebaigtą statybą, ir nematerialųjį turtą, biologinį turtą, pagamintą 

produkciją, žaliavas, medžiagas, nebaigtą gamybą ir kitas atsargas“? 

 

Taisyklių VI skyriaus 39 punkte teigiama, kad <...nematerialiojo... turto likučiai inventorizuojami pagal 

atitinkamas buhalterines sąskaitas...>. 

Taisyklių 40 punkte konstatuojama, kad <...inventorizuojant programinę įrangą, tikrinami faktiniai jos įsigijimo 

dokumentai ir turimos licencinės sutartys, nustatomas naudojamos programinės įrangos faktinis kiekis, jo 

atitiktis turimiems įsigijimo dokumentams ir licencinėms sutartims...> 
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2. Klausimas: Ar teisingai suprantame, kad nematerialaus turto inventorizaciją atlikti yra prievolė visoms 

įmonėms, tiek privačioms, tiek ir viešojo sektoriaus subjektams? 

 

3. Klausimas: Ar jūsų nuomone, programinės įrangos faktinis kiekis ir jos atitiktis dokumentacijai, ar šie 

dalykai neturėtų būti nustatomi per IT (informacinių technologijų audito) metu? 

 

4. Klausimas: trečio klausimo tęsinys, jei pagal de facto aplinkybes iš tiesų programinės įrangos faktinio 

kiekio nustatymas ir atitiktis galimi TIK IT(informacinių technologijų) audito metu, kokiu būdu (metodu) 

galima atlikti nematerialaus turto inventorizaciją tinkamai pagal teisinius aktus? 

 

5. Klausimas: Ar yra teisinė prievolė atlikti IT(informacinių technologijų) auditą kiekvienai įmonei, nežiūrint 

į teisinę formą tame tarpe ir  viešojo sektoriaus subjektams? 
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