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ĮŽANGA
Audito tikslas - įvertinti vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl 2013 metų
Palangos miesto savivaldybės privatizavimo fondo ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės privatizavimo fondas (toliau
vadinama Privatizavimo fondas). Šio fondo apskaitą tvarko Palangos miesto savivaldybės
administracija (toliau vadinama Savivaldybės administracija), adresas: Vytauto g. 73, Palanga,
juridinio asmens kodas - 125196077. Savivaldybės administracijos direktorė – Akvilė Kilijonienė,
Privatizavimo fondo lėšų apskaitą tvarko vyriausiojo buhalterio pavaduotoja Gražina
Gudelevičienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie Privatizavimo fondo ataskaitas bei turto ir lėšų panaudojimą pareiškiama audito
išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu vertintas ūkinių operacijų registravimas apskaitoje pagal Viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau vadinama VSAFAS), Privatizavimo fondo
lėšų naudojimo teisėtumas ir audituotos Savivaldybės administracijos sudarytos Privatizavimo
fondo ataskaitos:
1. Finansinių ataskaitų rinkinys:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais (6-ojo VSAFAS 4
priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“; 8-ojo VSAFAS 1 priedas
„Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“; 8 VSAFAS 2 priedas „Atsargų vertė pagal
grupes“; 10-ojo VSAFAS 2 priedas „Kitos pajamos“; 17-ojo VSAFAS 8 priedas „Informacija apie
pinigus ir pinigų ekvivalentus“; 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį,
tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“; 20-ojo VSAFAS 5 priedas „Finansavimo
sumų likučiai“; 25-ojo VSAFAS priedas „Informacija pagal veiklos segmentus“; 26-ojo VSAFAS
1 priedas „Privatizavimo fondo pinigų likučiai“).
2. Palangos miesto savivaldybės tarybai (toliau vadinama Savivaldybės taryba) teikiama
Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų ataskaita.
Privatizavimo fondas sudarytas ir veikla vykdoma pagal Valstybės ir savivaldybių turto
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privatizavimo įstatymą1. Privatizavimo fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Savivaldybės
administracijos apskaitos, sudaromi atskiri Privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkiniai ir
kitos ataskaitos. Privatizavimo fondo apskaitoje registruojamas tik fondo valdomas arba jo
disponuojamas turtas, turtas skirtas parduoti, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir
sąnaudos.
Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą2 Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo
lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatą suplanuota per 2013 metus gauti 1480,3 tūkst. Lt pajamų
ir panaudoti 778,6 tūkst. Lt. Faktiškai per 2013 metus gauta 723,9 tūkst. Lt pajamų ir panaudota
100,1 tūkst. Lt Privatizavimo fondo lėšų. 2013-12-31 buhalterinės apskaitos duomenimis
Privatizavimo fondas valdo turto už 1548,2 tūkst. Lt, finansavimo sumos sudaro 866,1 tūkst. Lt ir
grynasis turtas – 682,2 tūkst. Lt. Pagal finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ataskaitinių metų
pabaigoje Savivaldybės privatizavimo fondas ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų neturi.
Finansinis (teisėtumo) auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3. Auditas
atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir
Privatizavimo fondo lėšos bei turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito metu, siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, atlikta: audituojamo
subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos tyrimas, nustatant reikšmingą iškraipymo
riziką; tvarkų, taisyklių, įsakymų ir kitų dokumentų peržiūra; ūkinių operacijų ir buhalterinių
sąskaitų likučių išsamios ir analitinės audito procedūros (savarankiškos audito procedūros).
Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes.
Audito įrodymai buvo renkami taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo ir analitines
audito procedūras. Vadovautasi nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir objektyvią
informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.

AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinio
Audito metu nustatyta, kad 2007 metais pagal taikos sutartį į Privatizavimo fondo sąskaitą
buvo sumokėtas 500 tūkst. Lt avansas už privatizuojamą objektą, esantį Gintaro g. 13. Šis objektas
nebuvo privatizuotas, o asmuo, kuris pervedė pinigus į Privatizavimo fondą, kreipėsi į teismą dėl
jų sugrąžinimo. Lietuvos aukščiausias teismas 2012-12-07 nutartimi4 nutarė, kad Palangos miesto
savivaldybė turi grąžinti ieškovui be teisinio pagrindo turimas lėšas 500 tūkst. Lt bei sumokėti
priskaičiuotas palūkanas.
1

1997-11-04 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas Nr. VIII-480 (su vėlesniais
pakeitimais).
2
Tarybos 2013-09-26 sprendimas Nr. T2-256 “Dėl Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų
pajamų ir sąmatos pakeitimo”.
3
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
4
Lietuvos aukščiausiojo teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2012.
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2013 metais Savivaldybės administracija dalį įsipareigojimo, 300 tūkst. Lt, apmokėjo iš
savivaldybės biudžeto lėšų.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme5 nustatytą subjekto principą į išteklių
fondo apskaitą įtraukiamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas turtas ir su juo susiję
įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Aukščiau nurodytas ūkinis įvykis nebuvo užregistruotas
Privatizavimo fondo apskaitoje, todėl neužregistruotas ir įsipareigojimas grąžinti ieškovui priteistą
sumą, t. y. 2010 metais perkeliant likučius iš senojo sąskaitų plano į naująjį nebuvo užregistruotas
500 tūkst. Lt įsipareigojimas. Pagal audito metu atliktus apskaičiavimus 2013-12-31
įsipareigojimas yra 258,2 tūkst. Lt6, kuris privalo būti užregistruotas Privatizavimo fondo
apskaitoje. Be to, pagal 11-ąjį VSAFAS „Sąnaudos“ priskaičiuotos palūkanos ir ieškovui
grąžintinas žyminis mokestis 58,2 tūkst. Lt turėjo būti priskirti prie finansinės ir investicinės
veiklos sąnaudų.
Atkreipiame dėmesį į pastebėjimą, kuris neturi įtakos nuomonei, tačiau yra svarbus.
Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą7 viešojo sektoriaus subjekto vadovas turi parinkti
apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir
vadovaudamasis VSAFAS, arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę
atskaitomybę. Administracijos direktoriaus įsakymu8 patvirtintoje apskaitos politikoje numatyta,
kad Privatizavimo fondas sudaro biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, tačiau Viešojo sektoriaus
atskaitomybės įstatymas9 numato, kad išteklių fondai nesudaro biudžeto vykdymo ataskaitų, t. y.
Privatizavimo fondo apskaitos politika neatitinka Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
nuostatų.
Nesilaikant Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyto subjekto principo
Privatizavimo fondo apskaitoje neužregistruotas ūkinis įvykis ir operacijos, susijusios su
teismo priteista grąžinti pinigų suma, todėl finansinės būklės ataskaitoje 2013-01-01
nenurodytas 500 tūkst. Lt bei 2013-12-31 258,2 tūkst. Lt kreditorinis įsipareigojimas, veiklos
rezultatų ataskaitoje - finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 58,2 tūkst. Lt, o pinigų
srautų ataskaitoje – ieškovui grąžinta 300 tūkst. Lt suma. Šie faktai neatskleisti finansinių
ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2. Dėl Savivaldybės tarybai teikiamos Palangos miesto savivaldybės
turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos
Audito metu reikšmingų klaidų ir neatitikimų Savivaldybės tarybai teikiamoje Palangos
miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų ataskaitoje nenustatėme, išskyrus įtaką,
kurią daro šios ataskaitos 1 punkte išdėstyti dalykai.

5

2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
Vilniaus apygardos teismo 2013-08-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5225-881/2013 uždrausta Palangos miesto
savivaldybei vykdyti įsipareigojimus, todėl palūkanos apskaičiuotos tik iki teismo nutarties datos.
7
2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
8
Administracijos direktoriaus 2011-10-10 įsakymas Nr. A1-8 “Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos,
savivaldybės iždo ir savivaldybės privatizavimo fondo buhalterinės apskaitos vadovų patvirtinimo“.
9
2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
6
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Atkreipiame dėmesį į pastebėjimus, kurie neturi įtakos nuomonei, tačiau yra svarbūs:
1.

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Ūkio ir turto programą (Nr. 2)10 numatoma iš

Privatizavimo fondo dviejų priemonių finansavimui panaudoti 58,3 tūkst. Lt. Tuo tarpu tame
pačiame Savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant 2013 metų Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų
sąmatą11 numatoma iš šio fondo finansuoti jau keturias priemones, t. y. Savivaldybės valdomo,
nuomojamo turto inventorizavimui vietoj 53,3 tūkst. Lt numatyta tik 42,8 tūkst. Lt ir 10,5 tūkst.
Lt numatyta skirti priemonėms, kurios nenumatytos programoje. Toks neatitikimas rodo, kad
realiai nėra įvertinamos finansavimo iš Privatizavimo fondo galimybės arba iš anksto
užprogramuojama, kad nebus pasiekti numatyti tikslai.
2.

Palangos miesto savivaldybės Turto privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos

tvarkoje12 (toliau vadinama Tvarka) numatyta, kad metinė Privatizavimo fondo lėšų sąmatos
vykdymo ataskaita pateikiama Tarybai kartu su savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniu.
Privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita pateikta 2014 metų vasario mėnesį, tuo tarpu
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys bus teikiamas tik II arba III ketvirtyje. Atkreipiame dėmesį,
kad Tvarkoje yra ir daugiau dalykų, kurie neatitinka šios dienos aplinkybių.
Vertinant pačią ataskaitą, atkreipėme dėmesį, kad ji nėra pakankamai informatyvi, t. y.
nepateikti duomenys apie planuotas gauti pajamas ir nurodomos tik faktiškai gautos. Mūsų
nuomone, minėtoje ataskaitoje taip pat galėtų būti pateikti duomenys apie planuotus ir pasiektus
rodiklius.
Taip pat norėtume pabrėžti, kad, kai Privatizavimo fondas yra audituojamas, Savivaldybės
tarybai ataskaita turėtų būti pateikta kartu su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada. Tuo
tarpu Savivaldybės tarybai ataskaita apie Privatizavimo fondo gautas pajamas ir įvykdytas
priemones pateikta nepasibaigus Privatizavimo fondo finansiniam ir teisėtumo auditui.

3. Dėl Savivaldybės privatizavimo fondo turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo
2013 metais ieškovui grąžinta 300 tūkst. Lt ne iš Privatizavimo fondo, o iš savivaldybės
biudžeto lėšų (detaliau šios ataskaitos 1 punkte). Mūsų nuomone, pinigai turi būti grąžinami iš to
subjekto, kuriam jos buvo sumokėtos, t. y. turi būti laikomasi subjekto principo. Konkrečiu atveju
ieškovui lėšos turėjo būti grąžintos iš Privatizavimo fondo, o ne savivaldybės biudžeto lėšų, nes
avansas buvo sumokėtas į Privatizavimo fondą. Pažymime, kad pinigų grąžinimo momentu
Privatizavimo fondas nedisponavo reikiama pinigų suma ir tam buvo panaudotos savivaldybės
10

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013
metų programų patvirtinimo“.
11
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Palangos miesto savivaldybės turto
privatizavimo lėšų 2012 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos bei turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų
sąmatos tvirtinimo“.
12
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-05-17 sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės turto
privatizavimo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos pakeitimo“.

7
biudžeto lėšos, tačiau vėliau privatizavus turtą, reikiama lėšų suma atsirado, todėl turėjo būti
atstatytos savivaldybės biudžeto lėšos.
Iš Privatizavimo fondo savivaldybės biudžetui negrąžinta 300 tūkst. Lt, kurie pagal teismo
sprendimą buvo sumokėti ieškovui.

4. Rekomendacijos
Atsižvelgdami

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame:
1.

Nustatyta tvarka į Privatizavimo fondo apskaitą įtraukti įsipareigojimus ir 2013

metais patirtas sąnaudas.
2.

Nustatyta tvarka patikslinti Privatizavimo fondo apskaitos politiką bei peržiūrėti ir

patikslinti Turto privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarką.
3.

Sudarant Privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų sąmatą, vadovautis Savivaldybės

tarybos patvirtintomis programomis ir jose numatytomis priemonėmis.
4.

Savivaldybės tarybai teikiamoje ataskaitoje taip pat pateikti duomenis apie planuotas

pajamas, nustatytus rodiklius ir jų įvykdymą.
5.

Iš Privatizavimo fondo grąžinti savivaldybės biudžetui 300 tūkst. Lt, kurie pagal

teismo sprendimą buvo sumokėti ieškovui.

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

