IRE6IF;l RUOTA

LIETUVOSTURTAIR VERSLAVERTINANCIU

ASocrAcrJos
lMoNru
lsTATAl
Bendrojidalis
Lietuvosturtq ir verslE vertinanCiqimoniq asociacija(toliau vadinama Asociacija)yra ne pelno
oryanizacija,
vienijantiLietuvosturtq ir verslEvertjnandias
imones ir fiziniusasmenis- turto ir verslo
vertintojus.
Asociacijayra ribotosatsakomybesjuridinisasmuo, turintissqskaitasLietuvosrespublikojeir kitose
valstybese
bankojstaigose,savoatspaudq.Savoveiklojevadovaujasi
LietuvosAsociacijrl
iregistruotose
Vyriausybes
nutarimais
bei kitaisnorminiais
aktais,Siaisistatais.
istatymu,kitaisistatymais,
Asociaci.ia
atsakouZsavo prievolesvisusavoturtu.AsociacijaneatsakouZsavo nariLlprievoles,o nariai
prievoles.
neatsakouZAsociacijos
yra neribotas.
Asociacijos
veikloslaikotarpis

Asociacijosveiklos tikslai ir uzdaviniai
veiklostikslaiyra:
Asociacijos
1)

turto ir verslo vertinimoveiklospropagavimas,
tobulinimas,vystymasir igyvendinimasLietuvos
Respublikoje;

2)

tarptautiniqturto ir verslo vertinimostandartLlir metodikLldiegimasir populiarinimas
Lietuvos
Respublikoje
ir tuo pagrindunaujLlnacionaliniq
standartqk0rimas;
turtqir verslqvertinandiLl
beijq veiklosprieziirosuztikrinimas;
imoniqatestavimas

4)

turtair verslqvertinimojmoniqvienijimasbendraiveiklai;
mokslines,metodinesir kitos pagalbos bei informacijosturto ir verslo vertinimo klausimais
k a u o i m a isr o l a t i n i m a s .

2.2. Asociacijos
veiklosuzdaviniai:
1)

jmoniqveiklosefektyvumo
turtqir verslqvertinanaiq
didinimas;

2)

konferencijrl,
seminarq- praktikumq,kursq ir kitq mokymo bei kvalifikacijos
kelimo priemoniq
jmoniLl,kitq suinteresuotllinstituc!r..1
organizavimas
turtq ir verslq vertinandiLl
darbuotojams,
bei
fiziniamsasmenims- turtOir versloveriintojams;

3)

bendradarbiavimas
su valstybindmisir kitomis institucijomis
turto ir verslo vertinimqber tuo
veiklq
reglamentuojan6iq
uzsiimandiq
norminiq
dokumentq
sudarymoir jgyvendinimo
srityse,
imoniLl
pataisll
projektq
ir
kitq
norminiq
aktq,
liediandiq
ir
verslo
vertinimq,
ruosimas
turto
ir jq
lstatymq
inicijavimas;
iregistravimo
jmonemsir fiziniams
priemoniLl,
metodinil.l
rekomendacijLl,
vadoveliqturtq ir verslqvertinandioms
asmenims- turtoir verslovertintojams,
leidlmasir recenzavimas;

4)
5)

asociacijos
duomenLl
bazes(baziq)sudarymasir tvarkymas;

6)

savo nariqatstovavimas
LietuvosRespublikos
valstybindse
ir kitoseinstitucijose;

h

bendradarbiavimas
su kitomisorganizacijomis,
LietuvosRespublikoje;
iregistruotomis

8)

giminingomisAsociacijai,ir
bendradarbiavimas
su kitLlSaliqbei tarptautinemis
organizacijomis,
jq veikloje,
dalyvavimas

9)

jstatymqnustatytatvarka.
asociacijos
nariLlteisillir interesqgynimasLietuvosRespublikos

3. Asociacuos
teisesir pareigos
3.1. Asociacijos
teises:
jai priktausanti
1) valdyti,
naudoti
turtqir tesasbeijaisdisponuoti;
2) gauti,valdytiir naudoti
paramq,
beijadisponuoti,
teisesaktqnustatyta
tvarkaigyjusparamos
gavelo
statusE;
3) sudaryti
sutartis
ir prisiimti
isipareigojimus;
4) steigtiimonesir kitusjuridinius
asmenis.
Jiesteigiami
ir veikiapagalatitinkamus
Lietuvos
Respublikos
istatymus;
5) steigtivisuomenes
priemones:
informavimo
6) .iungtis
s4ungq(konfederacUq)
i asociacijr.t
ir isstotiiSjos.
7) stotiitarptautinesorganizacijas.
3.2.Asociacijos
pareigos:
1) organizuoti
turtqir verslqvertinandiq
jmoniqkvalifikactos
atestatq
isdavimq;
2) nustatytatvarkapriimtisprendimus
del kvalifikacijos
atestatoanuliavjmol
3) vykdyliturtqir verslqvertinanCiq
jmoniqveiklosprieziUrq,
uztikrinant
paslaugq
vertinimo
kokybg;
4) organizuoti
Asociacijos
nariqpriemimq
pasalinimE;
ir
5) tvarkyti
- buhalterinq
buhalterlne
apskaitq,
teiktifinansing
informacijq
valstybes
institucijoms
ir moketi
mokesdius
tvarka.
istatymqnustatyta
4. Asociacijosnariai.Jq teis6sir pareigos.
4.1.Asociacijos
nariaisgalib0tlLietuvos
juridiniai
Respublikos
asmenys,
galiojanti
turintys
atestatq
uzsiimti
turtoir verslovertinimo
veiklair veiksnus,
- turtoir'verslovertintojai,
18 metqsulaukg
fiziniaiasmenys
dirbantys
Asociacijos
juridiniuose
nariuose
pateikevaldybaiprasymqjstotii Asociacrjq
asmenyse,
ir
laikytls
beivisuotinio
isipareigoje
nariqsusirinkimo
istatqreikalavimq
nustatyta
tvarka'surnoie;g
nu.t"tyto
dydziostojamqjjmokesti.
jr filialeturibUtivisqAsociacijai
4.2.Asociacijoje
priklausandiq
nariLl
sqrasas.
SissqraiasyravieSas
4.3. Asociacijos
narysturiteis?:
'l) dalyvauti
ir balsuoti
visuotiniame
nariqsusirinkime;
2) naudotisAsociacijosteikjamomispaslaugomis;
3) gautiinformacijq
apieAsociacijos
veiklq;
4) naudotisAsociacijossukaupta
informacija;
5) gindyti
teismevlsuotinio
nariqsusirinkimo
nutarimus
beivaldybos
ir vadovosprendimus:
6) i5stotii5Asociacijos.
4.4. Asociacijos
narysprivalo:
1) laikytis
Asociacijos
jstatymtl.
Respublikos
istatqir Lietuvos
2) laikumoketinariomokesti;
3) teiktiinformacijq
Asociacijos
duomenq
bazei(bazems);
4) neplatintiinformacijos,
kuri Asociacijos
visuotinionariq susirinkimo
nutarimuarba valdvbos
sprendimu
pripaZinta
konfidencialia.

4.5. Asociacijos
remejaisgalibutitiek LietuvosRespublikos,
tiekuzsieniojuridiniaiir fiziniaiasmenys,pareiskq
norqjais bUtiir teiktikonsultacing
paramq.
arbamaterialing
5.

Nariq priCmimo,jq isstojimo ir pasalinimoi5 Asociacijostvarka ir sqlygos

5.1. Asociactosnariugali tapti istatq4.1. straipsnyjenumatytijuridiniaiir fiziniaiasmenys- turto ir verslo
pateik?reikalingus
vertintojai,
dokumentus.
NariaiiAsociacijqpriimamivaldybossprendimu,priimtune
maziaukaip4/5 balsqdauguma.
5.2. NariLlpareiskimaidel isstojimoi5 Asociacijosyra tenkinamivaldybossprendimu.Nariui,isstojusiam
ar
pasalintami5 Asociacijos,
jis
nariomokeseiaiar kitaipAsociacijaiperduotoslesosir turtasnegrqzinami,
netenkajokiqteisir.l
iAsociacijosturtq.
5.3. Asociacijos
nariaiSalinami
Asociacijos
valdybossprendimu,priimtu4/5 balsqdauguma,jeigu:
1)

pazeidziami
Asociacijos
istataiar vidaustaisykles;

2l

laikunesumokamas
nariomokestis;

3)

netenkamaturtoir verslovertinimoveiklosatestato.

5.4. Valdybossprendimasdel narioprlemimoar pasalinimoi5 Asociacijos
gali buti skundZiamas
Asociacijos
visuotiniam
nariqsusirinkimui.

6.

Asociacijosorganai

6.1. Asociacijos
organaiyra:

7.

1)

visuotinisnariqsusirinkimas;

2)

vienasmenis
valdymoorganas- vadovas;

3)

kolegialus
valdymoorganas- valdyba.

Visuotinis nariq susirinkimas

7.'1. lSimtines
susirinkimo
teises:
1)

priimti,keistiir papildytlAsociacijos
istatus;

2)

nustatytiasociacijos
tikslusir pagrindinius
uzdavinius;

3)

nustatytivaldybosforryravimo
tvarkq,rinktijos nariusbei pirmininkqir juos atsaukti;

4l

nustatytiAsociacijos
nariqstojamojoinasoir nariomokesoiodydziusbei mokejimotvarkq;

5)

per 4 menesiusnuofinansiniqmetL{pabaigostvirtintiasociacijos
metiniqfinansiniLl
ataskaitqrinkini;

6)

steigti Asociacijaipriklausandiasimones, visuomenesinformavimopriemones,reorganizuoti,
likviduotibei pertvarkytiAsociactq;

7)

nagrinetiskundusir priimtinutarimusddl valdybossprendimLl.

7.2. Susirinkimas
turi bUtiSaukiamasne rediaukaip vienq kartq per metus.Neeilinissusirinkimas
turi biti
susauktas,jei to reikalaujane maziaukaip 2/5 Asociacrjos
nariq,valdybajos priimtusprendimuarba
revtzonus.
7.3. Eilinivisuotlnjnariqsusirinkimq
organizuojavaldyba,kuriospirmininkasrastu- registruotulaiskuarba
pasiraSytinai,
pastupranesakiekvienamAsociacijosnariuiorganizuojamo
asmeniSkai
arba elektroniniu
projektq.
susirinkimo
datq,vietq,jo darbotvarkds
7.4. Susirinkimasyra teisdtas,jeigu jame dalyvaujane maziau kaip puse Asociacijosnariq. Sprendimai
priimamipaprastabalsLldauguma,o nutarimams
priimtireikia
7.1. straipsnio1, 3, 6 ir 7 punktqklausimais

ne maZiaukaip2/3 visL.l
dalyvaujan6iq
susirinkime
atstovqbalsLl.Kiekvienas
Asociacijos
narysbalsuojant
tui vienqsprendziamqli
balsq.
7.5. Jeigususirinkime
ndra kvorumo,jis laikomasnejvykusiuir ne veliaukaip po menesioturi biiti susauktaa
pakartotinis
susirinkimas,
kuristuriteisgpriimtinutarimusnejvykuslo
susirinkimo
darbotvarkes
klausimais
nepaisantdalyvaujan6iq
nariqskaiaiaus.
8.

Asociacijosvaldymo organai

8.1. Asociacijos
veiklailaikotarpiui
tarp visuotiniqnariqsusirinkimq
vadovaujakolegialusvaldymoorganasvaldybair vienasmenis
valdymoorganas- Asociaci.jos
vadovas.
8.2. Valdybqsudaro penki nariai,kuriuostrejiemsmetams renka visuotinisnariq susirinkimas.
Vienas i5
valdybosnariqvisuotinionariq susirinkimonutarimupaskiriamas
valdybospirmininku,kurisvadovauja
valdybosdarbui.
8.3. Valdyba:
1)

organizuojaAsociacijosveiklq;

2)

tvirlinaAsociacijos
biudZetq;

3)

steigiaAsociacijos
padalinius
ir tvirtinajq nuostatus;

4)

nustatoadministractos
funkcijas,etatqskaidiq;

5)

pateikiavisuotiniam
nariqsusirinkimui
svarstytiklausimus;

6)

koordinuoja
ir kontroliuoja
AsociacijqpadaliniLl
ir administracijos
veiklq;

7)

jo apskaitq,apsaugqbei gausinimq;
disponuoja
Asociacijos
turtu,uZtikrina

8)

kei6iaAsociacijos
buveing;

9)

per tris mdnesiusnuo finansiniqmetq pabaigosparengiair teikia finansiniLt
ataskaitqrinkinlir
asociactosveiklosataskaitqvisuotiniam
nariqsusirinkimL,.

8.4. Praojusitlfinansiniqmetq asociacijosveiklosataskaitayra viesa. Kiekvienofizinioar juridinioasmens
reikalavimu
Asociacijasudarosqlygasasociacijosbuveinejeir (ar) kitaisbUdaissu 5ia ataskaitavtstems
susipaZinti.
8.5. Valdybosposed2ioSaukimoiniciatyvos
teisgturivaldybospirmininkas,
taippatdaugiaunegu1/2valdybos
nariq,o priimtisprendimaiyra teiseti,kai uZjuos balsuojane maZiaukaip4/5 valdybosnariq.Nariaituri
lygiasbalsoteises.
8.6. Valdybair jo pirmininkas
atsiskaitoeiliniam,o reikaluiesant ir neeiliniam
Asociaciiosnariuvisuotiniam
susirinkimui.
8.7. AsociaciosvadovqtrejiemsmetamsrenkaAsociacijos
visuotinisnariqsusirinkimas.
8.8. VadovasvykdoSiasfunkctas:

9.

1)

vadovaujaAsociacijos
veiklaitarpvisuotiniLl
nariLlsusirinkimq;

2)

organizuojaAsociaci.josveiklQ;

3)

atstovauja
Asociaci.jq
teismebeijos santykiuose
su kitaisjuridiniaisir fiziniaisasmenimis;

4)

atidaroir uzdarosqskaitasbankqjstaigose;

5)

pasirasodarboir kitassutartisbei dokumentus.

Asociacijosfilialq steigimo bei likvidavimotvarka

yraAsociacijos
padalinys,
9.1. Filialas
strukturinis
turintis
savobuveing
ir atliekantis
visasarbadal,Asociacijos
funkcijq.
Filialas
nerajuridinis
asmuoir naudojasi
Asociactos,
kaipjuridinio
asmens,
vardu.Filialas
veikia
pagalAsociacijos
patvirtintus
visuotinionariqsusirinkimo
nuostatus.
perregistruojamas
9.2. Filialasregistruojamas,
ir iSregistruojamas
nustatytatvarka.
istatymLl

'10. Asociacijos
turtasir pajamqsaltiniai
pastatai,transporto
10.1.Asociacijai
nuosavybes
priemones,
teisegali priklausyti
ir kitasjos
irenginiai
gali
numatytai
veiklaireikalingas
turtas,kuris butiigytasi5 10.2.straipsnyje
nustatytq
Saltiniq
istatuose
te5q.
pajamqSaltiniai
10.2.Asociacijos
1) nariqstojamieji
ir tiksliniai
inasai,nariqmokesdiai
inasai;
paskirties
2) valstybes
ir savivaldybiq
tikslines
lesos;
perduotos
3) fiziniqirjuridiniq
asmenqneatlygintinai
ldsosir turtas;
pagaltestamentq
4) palikimai,
tenkantys
Asociacijai;
5) Asociacijos
isteigtr{
imoniqpelnas;
jstaigqpal0kanos,
6) kreditr.i
mokamos
uZjosesaugomas
ldsas;
7) lesos,gautosi5Asociacijos
veiklos.
11. Asociacijosfinansinesveiklos kontrole
11.1. Asociacijos
finansingveiklqperiodiSkai
tikrinasamdomasrevizorius.
privalo:
11.2. Revizorius
1)

tikrintiAsociacijos
metqfinansingatskaitomyb?
ir kitusfinansin€sbuhalterinds
veiklosdokumentus;

2)

visuotinionariq susirinkimoar valdybos pavedimuatlikti Asociacijosfinansiniusbuhalterinius
oatikrinimus:

3)

artimiausiame
visuotiniame
nariqsusirinkime
arbavaldybosposedyjepraneSti
apiepatikrinimo
metu
nustatytuspazeidimus;

4)

pateiktiAsociacijos
visuotiniame
nariqsusirinkime
finansinds
veiklospatikrinimo
metqataskaitq.

11.3. Asociacijosvadovas ir valdybaprivalopateiktirevizoriuijo reikalaujamus
finansiniusbuhalterinius
dokumentus.
jstatymqnustatytatvarkaatsakouZAsociacijos
1'1.4. Revizorius
veiklostrukumqnuslepimq.
12. Asociacijospertvarkymas,reorganizavimasir likvidavimas
galibUtipertvarkoma,
jos teisin?formq,kai naujosteisinesformosjuridinisasmuo
pakeiaiant
12.1. Asociacr.ia
perimavisaspertvarkytos
Asociacijos
teisesir pareigas.
12.2. Asociacijagali bUtireorganizuota
visuotinionariqsusirinkimo
nutarimu.Asociacijqgalimareorganizuoti
jungimoir skaidymobUdu.
12.3. Reorganizuojant
Asociactqbutinas.iosturto ivertinimas,apie kurl isvadasrastu iki visuotinionariq
susirinkimo,kuriame numatytasvarstytiAsociacijosreorganizavimq,
turi pateikti revizoriusarba
auditorius.
peremejosyra po reorganizavimo
12.4. Reorganizuotos
Asociacijos
teisir.l
ir prievolir.l
veikiandios
asociacijos.
Teisiqir prievoliqperemimotvarkqbei terminusnustatovisuotinisnariqsusirinkimas.

12.5. Reorganizuotos
asociacijos
registruojamos
istatymqnustatytatvarka.
12.6. Asociacijos
likvidavimo
pagrindasgalib0ti:
1)

visuotinionariqsusirinkimo
nutarimas;

2)

Asociacijosnariq skaidiaussumaZejimasma2iau negu istatymqleidziamasminimumas,jeigu
visuotinisnariq susirinkimasper Sesis menesiuspo tokio sumaZejimonenutariaAsociacijos
reorganizuotiar pertvarkyti;

3)

teismosprendimas
likviduoti
Asociacijq.

12.7 valdymoorganasar institucija,
nutarusi(nusprendusi)
likviduoti
Asociacrjq,
skirialikvidatoriq,
nustatoJo
igaliojimus,likvidavimoterminus, inventorizacijos
ir turto perdjimotvarkq. paskyrus tituiOatoriq,
Asociacija
jaldytiAsociacijq,
asociacijos
statusq:valdymoorganainetenkajgaliojimq
igyjalikviduojamos
jq funkcrlasatliekalikvidatorius.
12 8 ApieAsociacrjos
likvidavimq
ar reorganizavimq
turibiti skelbiamarespublikiniame
dienrastyje
triskartus
ne mazesniaiskaip 30 dienq intervalaisarba skelbiamarespublikiniame
dienrastyjevienq kartq ir
prane5amaraitu visiemskreditoriams.
Apie likvidavimq
juridiniqismenq registrui
taip pat prane5ama
ne veliaukaippirmqvieSopaskelbimo
dienA.
l2.9 Asociacijqlikvidavus,likvidatorius
privalosudarytilikvidavimoaktq, isregistruoti
Asociacijq,grq2inti
pazymejime
ji isdavusiam
registrotvarkytojui.
12.10.LikviduojantAsociacijE,jos turtas ir lesos, likg sumokejusskolas, perduodamikitai ar kitoms
asociacijoms,
visuomeninems
organizacijoms,
kuriq tikslaiartimi Iikviduojamos
Asociacijosistatuose
deklaruotiems
tikslams,o jei tokiq organizac[qnera - kitomsvisuomeninems
organizacijoms
arba
labdarosorganizacijoms
bei labdarosir paramosfondams.Jos nariams,jiemspageidaulani,
gali boti
grqzinamitik stojamieji
inaSai.
13. Baigiamosiosnuostatos
13.1. Sie istataipasirasyti
2016 m. rugsejo26 d. 3 (Aimis)egzemplioriais.
13.2. lstataijsigaliolanuojq iregistravimo
juridiniqasmenqregistremomento.
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