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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2015-10-09 pavedimą Nr. K1-10. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; įstaigos lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, adresas: Ganyklų
g. 2, Palanga, identifikavimo kodas – 290274750.
Įstaigos pagrindiniai tikslai: pradinio ugdymo - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės
brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam
pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą; pagrindinio ugdymo - suteikti asmeniui
dorinės ir socialinės brandos pradmenis, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo
pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir
mokytis toliau.
Audituojamas laikotarpis - 2015 metai.
Audituojamu laikotarpiu Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai vadovavo
direktorė Laimutė Benetienė, vyriausiąja buhaltere dirbo Šarūnė Korsakienė.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, valstybės ir savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai. Apie audito rezultatus
informuojama Savivaldybės administracija, Palangos miesto meras ir Palangos miesto savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetas.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2015
metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2015-12-01 įsakymas Nr. K1-11.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2015 metų
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas.
1. Finansinių ataskaitų rinkinį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 duomenis;
- 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais (12-ojo VSAFAS 1
priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 13ojo VSAFAS 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį“, 8-ojo VSAFAS 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 10ojo VSAFAS 2 priedas „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ ir 3 priedas „Kitos veiklos pajamos ir
sąnaudos“, 6-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ ir 6ojo VSAFAS 6 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 17-ojo VSAFAS 7 priedas
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 17-ojo VSAFAS 8 priedas „Informacija
apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 17-ojo VSAFAS 12 priedas „Informacija apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas“, 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Informacijos apie finansavimo sumas
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ ir 5 priedas „Finansavimo
sumų likučiai“, 25-ojo VSAFAS priedas „Informacija pagal veiklos segmentus“).
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2), 12
vnt. ataskaitų pagal atskiras programos priemones;
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
- Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla 2015 metais vykdė Švietimo programos
(Nr. 09) 5 priemones: „Biudžetinės įstaigos išlaikymas“ (kodas 4.2.3.1.), „Švietimo įstaigų ūkinio
ir kito inventoriaus atnaujinimas (kodas 1.1.2.4.), „Mokinių saugumo užtikrinimas“ (kodas
1.1.2.7.), „Mokinių maitinimo organizavimas“ (kodas 1.1.1.6.), „Švietimo įstaigų remonto darbų
organizavimas“ (kodas 1.1.2.8.). 2015 metais įstaigos veikla buvo finansuojama iš 4 finansavimo
šaltinių: valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, gautų pajamų už teikiamas paslaugas ir pajamų
už patalpų nuomą.
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Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 816,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų – 542,2
tūkst. Eur darbo užmokesčiui. Faktiškai panaudota 815,4 tūkst. Eur asignavimų.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2015 metų pradžioje buvo 232,7 tūkst. Eur, pabaigoje –
222,9 tūkst. Eur.
Finansinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2, Tarptautinius audito
standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant gauti pakankamą
užtikrinimą, kad finansinėse ir biudžeto vykdymo ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos
ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad
netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Audito metu siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta:
- išsami rizikos analizė (audito planavimo etape), kuri leido panaudoti rizika ir
reikšmingumu pagrįstą audito metodiką, audito darbą sutelkiant didžiausios rizikos srityse;
- tvarkų aprašų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra ir nuoseklios peržiūros
testai (kontrolės aplinkos tyrimas);
- ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros
(savarankiškos audito procedūros).
Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio, nes dėl mažo
apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas yra neįmanomas (ribotas). Audito
įrodymai gauti atlikus didelės apimties savarankiškas audito procedūras.
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, buvo atliktos svarbiausių sričių (ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų bei
pagrindinės veiklos pajamų) audito procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių
detalios ir analitinės procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai
reprezentavo visumą. Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis
ir pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.

2

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Dėl metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
Audito metu reikšmingų neatitikimų, susijusių su metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinyje pateiktais duomenimis, nenustatėme.
2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Audito metu įvertinus finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, nustatytos buhalterinės
klaidos ir neatitikimai, turėję įtakos metinės finansinės atskaitomybės sudarymo teisingumui.
2.1. Finansinės būklės ataskaitoje:
2.1.1. Pagal 12-ojo VSAFAS3 „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytą tvarką ilgalaikio
materialiojo turto nudėvimoji vertė turi būti nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo
tarnavimo laiką. Jei ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo metu buvo padidinta įsigijimo
savikaina arba pakeistas naudingo tarnavimo laikas, metinė nusidėvėjimo suma po minėtų
pakeitimų skaičiuojama nuo likutinės šio turto vertės po pakeitimų.
Audito metu nustatyta, kad nuo 2010 metų įsigaliojus naujiems ilgalaikio turto
nusidėvėjimo ekonominiams normatyvams, įstaiga pakeitė mokyklos priestato ir mokomųjų
dirbtuvių naudingo tarnavimo laiką nuo 80 iki 140 metų, tačiau metinę nusidėvėjimo sumą ir
toliau skaičiavo nuo pastatų įsigijimo vertės, nesilaikant 12-ojo VSAFAS reikalavimų. Dėl to
nepagrįstai buvo sumažintos pastatų likutinės vertės ir jie bus nudėvėti per žymiai trumpesnį laiką,
nei nustatytas nusidėvėjimo normatyvas.
1 Pavyzdys: pagal įstaigos pateikto ilgalaikio turto sąrašo duomenis, mokyklos priestato
galutinė nusidėvėjimo data nustatyta 2118-01-01, likutinė vertė 2015-12-31 66800,75 Eur.
Įvertinus tai, kad per metus priskaičiuojama po 2549,64 Eur nusidėvėjimo, mokyklos priestatas
bus nudėvėtas per 27 metus, t. y. per 75 metų trumpesnį laikotarpį.
2 Pavyzdys: mokyklos dirbtuvėms galutinė nusidėvėjimo data nustatyta 2127-01-01,
likutinė vertė 2015-12-31 9286,51 Eur. Įvertinus tai, kad per metus priskaičiuojama po 235,44
Eur nusidėvėjimo, mokyklos priestatas bus nudėvėtas per 39 metus, t. y. per 71 metų trumpesnį
laikotarpį.
Analogiškai ir kai kuriems kitiems ilgalaikio turto vienetams pakeitus nusidėvėjimo
normatyvus, nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas neteisingai, nesilaikant 12-ojo VSAFAS
reikalavimų.
2.1.2. Kultūros vertybių registro duomenimis Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos
pastato senoji dalis 2010 metais įtraukta į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pagal 12-ojo
VSAFAS reikalavimus kilnojamosios, nekilnojamosios kultūros vertybės po pirminio pripažinimo
finansinėse ataskaitose yra rodomos tikrąja verte ir šiam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
3

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 2008-05-08 Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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Audito metu nustatyta, kad įstaiga atstatė šiam pastatui priskaičiuotą nusidėvėjimą ir
apskaitoje jį užregistravo likutine verte 2010-01-01 (kada pastatas buvo įtrauktas į nekilnojamųjų
kultūros vertybių registrą), tačiau šios pastato dalies neįvertino tikrąją verte, kuri 2016-01-01
sudarė 278000 Eur. Apskaitoje nebuvo užregistruotas šio turto vertės pasikeitimas ir tikrosios
vertės rezervas, nesilaikant 12-ojo VSAFAS. Dėl to Finansinės būklės ataskaitoje nekilnojamųjų
kultūros vertybių suma buvo sumažinta 269944,68 Eur ir atitinkamai ši suma nenurodyta
tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Pažymėtina, kad Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla buvo
informuota dėl pastato senosios dalies priskyrimo kultūros vertybėms ir kad šis turtas apskaitoje ir
finansinėse ataskaitose turi būti parodytas tikrąja verte.
2.1.3. Peržiūrėjus Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ilgalaikio turto sąrašą,
pastebėjome, kad jame neteisingai buvo užregistruoti 1356,21 Eur vertės 3 kompiuteriai, kurie
įstaigai buvo perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal panaudos sutartį4 bei rastas
neužpajamuotas ilgalaikio turto apskaitos registre 1016,28 Eur vertės projektorius, kuris įstaigai
2013 metais buvo perduotas patikėjimo teise5. Pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus ir įstaigos
apskaitos politiką turtas gautas pagal panaudos sutartis registruojamas nebalansinėse sąskaitose, o
perduotas turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turi būti apskaitoje
užregistruotas balansinėse sąskaitose ir nurodytas finansinėse ataskaitose.
Įstaigos nebalansinėje sąskaitoje yra užregistruota ilgalaikio turto už 37695,34 Eur, o
pagal Savivaldybės administracijos atliktos inventorizacijos duomenis įstaigai buvo perduota
valstybės turto pagal panaudos sutartis už 20071,59 Eur, duomenys nesutampa 17623,75 Eur.
Priežasčių, kodėl duomenys nesutampa nustatyti mes negalėjome, nes įstaiga neveda nebalasinėje
sąskaitoje užregistruoto ilgalaikio turto analitinės apskaitos pagal turto pavadinimą, vienetus ir
kainą. Be to, neatlikta nebalansinėje sąskaitoje užregistruoto ilgalaikio turto inventorizacija,
nesilaikant Inventorizacijos taisyklių6.
Dėl 2.1. punktuose nustatytų dalykų mes negalime patvirtinti, kad ilgalaikio turto,
finansavimo sumų ir tikrosios vertės rezervo straipsnių likučiai yra tikri ir teisingi.
2.2. Pagal 20-ojo VSAFAS reikalavimus lėšų gavėjo apskaitoje turi būti registruojamos
gautinos bei gautos finansavimo sumos pagal lėšų gavimo šaltinius ir finansavimo pajamos,
panaudojus gautas finansavimo sumas subjekto turėtoms išlaidoms kompensuoti. Audito metu
nustatyta, kad dėl neteisingos panaudotų finansavimo sumų apskaitos Veiklos rezultatų ataskaitoje
finansavimo pajamos sumažintos 1690,56 Eur ir atitinkamai ta pačia suma sumažintos pagrindinės
veiklos sąnaudos dėl taikomų neteisingų sąskaitų korespondencijų ūkinėms operacijoms
registruoti.
4

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2011-11-21 valstybės turto panaudos sutartis Nr. F3179-(04), valstybės turto, 2011-11-21 perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. F3-180(04)
5
Palangos miesto savivaldybės tarybos 20152-12-20 sprendimas Nr. T2-33 ir Palangos miesto savivaldybės 2013-0102 perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 2.
6
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimas Nr. 719 (2014-10-03 nutarimo Nr. 1070 redakcija) 25, 55
punktai.
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3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumą, nustatyti kokybiškai reikšmingi neatitikimai teisės aktams:
3.1. Audito metu nustatyta, kad Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos sporto sale
naudojasi Palangos sporto centras, panaudos sutartis7 tarp šių įstaigų sudaryta 2015 metais.
Įvertinę panaudos sutarties teisėtumą, nustatyta, kad sutartis sudaryta, nesilaikant Valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo8 bei Tarybos patvirtintos
Savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos9 (toliau vadinama Tvarka)
reikalavimų:
- pagal Tvarkos 39 punktą sprendimą perduoti Savivaldybės turtą panaudos subjektams
priima Taryba. Panaudos sutartis tarp Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos ir Palangos sporto
centro sudaryta, neturint Tarybos pritarimo;
- pagal Tvarkos 39 punktą panaudos sutartis pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. Sutartis
pasirašyta Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos direktorės, kuriai nebuvo suteikti įgaliojimai
pasirašyti šią sutartį.
3.2. Įstaigos inventorizacijos komisija turi inventorizuoti įstaigoje esantį turtą. Turtą
atiduotą panaudos, nuomos ar kitais pagrindais inventorizuoja, tas subjektas, kuris faktiškai
naudoja turtą ir to turto savininkui pateikia vieną inventorizavimo aprašo egzempliorių.
Audito metu nustatyta, kad Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos inventorizacijos
komisija neatliko nebalansinėje sąskaitoje užregistruoto ilgalaikio turto inventorizacijos,
nesilaikant Inventorizacijos taisyklių.
4. Rekomendacijos:
4.1. Perskaičiuoti ilgalaikio materialiojo turto, kuriam buvo pakeistas naudingo tarnavimo
laikas nusidėvėjimą, siekiant kad ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė būtų nuosekliai
paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką (Ataskaitos 2.1.1. punktas).
4.2. Mokyklos pastato senąją dalį, priskirtą kultūros vertybei, apskaitoje ir finansinėse
ataskaitose užregistruoti tikrąja verte (Ataskaitos 2.1.2. punktas).
4.3. Įstaigos apskaitoje teisingai užregistruoti ilgalaikį turtą, gautą valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise ir turtą, gautą pagal panaudos sutartis, o atliekant inventorizacijas,
inventorizuoti visą įstaigoje esantį turtą (Ataskaitos 2.1.3. ir 3.2. punktai).
4.4. Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodyti teisingus duomenis apie finansavimo pajamas
ir pagrindinės veiklos sąnaudas, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais (Ataskaitos 2.2. punktas).
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2015-01-02 sutartis Nr. (2.6)-3.
1998-05-12 Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais).
9
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimas Nr. T2-126.
8
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4.5. Nustatyti papildomas kontrolės procedūras, kurios užtikrintų, kad savivaldybės turtas
būtų valdomas ir naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka (Ataskaitos 3.1. punktas).
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