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Į 2020-05-06 Nr. BN 

DĖL PAKLAUSIMO 

 

Išnagrinėję Jūsų 2020 m. gegužės 6 d. paklausimą, primename, kad pagal Lietuvos 

Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą Finansų ministerija atlieka bendrąjį metodinį 

vadovavimą apskaitai, todėl teikiame Finansų ministerijos specialistų nuomonę su apskaita 

susijusiais klausimais. 

Apskaitos duomenų pagrindimo turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis 

reikalavimas nustatytas tiek Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, tiek 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriau atskaitomybės įstatyme siekiant teisingų finansinių 

ataskaitų duomenų pateikimo. Todėl Inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (toliau – taisyklės), nustato viso turto ir 

įsipareigojimų inventorizavimą tiek viešojo sektoriaus subjektams, tiek privačioms įmonėms. 

Pagal taisyklių 8.1 papunktį viešojo sektoriaus subjektai ne rečiau kaip kartą per metus ir ne 

anksčiau kaip ataskaitinių metų rugsėjo 30 dieną privalo inventorizuoti visą šiame punkte išvardytą 

turtą, išskyrus nebaigtą statybą. Nebaigtą statybą viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti 

ne rečiau kaip kartą per metus ir ne anksčiau kaip ataskaitinių metų lapkričio 30 dieną (taisyklių 

8.4 papunktis). 

Taisyklių 40 punkte (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) nurodyta, kaip atlikti 

su informacinėmis technologijomis (toliau – IT) susijusio turto inventorizaciją. Taisyklių 5.2 punkte 

inventorizacija apibrėžta kaip turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių 

palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Tai yra, taisyklės nurodo atlikti turto 

egzistavimo fakto sutikrinimą su buhalterinės apskaitos duomenimis, bet ne turto (Jūsų paklausime 

nurodytu atveju – IT) auditą, kurio metu galėtų būti tikrinami dalykai, nustatyti patikrinti IT audito 

sutartyje (pvz., dėl naudojamų IT atitikties kliento poreikiams, dėl informacinių sistemų atitikties 

teisės aktų reikalavimams). Buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys 

teisės aktai IT audito reikalavimo nenustato. 
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