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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. K1-8. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2015 metų finansinių atskaitų 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 turizmo informacijos centras, adresas: Vytauto g. 94,
Palanga, identifikavimo kodas – 124720961.
Įstaigos pagrindinis veiklos tikslas – stiprinti Palangos miesto ekonominę ir aplinkos
gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos rinkodarą: rinkti, kaupti ir
nemokamai teikti informaciją apie Palangos mieste bei regione teikiamas turizmo paslaugas,
lankomus objektus ir vietoves; rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius
apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus; tvarkyti, kaupti ir
atnaujinti Palangos mieste bei regione esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų
duomenis ir kt.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Audituojamu laikotarpiu Palangos turizmo informacijos centrui vadovavo direktoriaus
pavaduotoja laikinai einanti direktoriaus pareigas Egidija Smilingienė, vyriausiuoju buhalteriu dirbo
Jonas Paulauskas.

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 turizmo informacijos centrui. 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 turizmo informacijos centro 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“, 6-ojo
VSAFAS 4 priedas „Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“ ir 6-ojo VSAFAS 6
priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 10-ojo VSAFAS 2 priedas „Pagrindinės
veiklos kitos pajamos“ 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), 5
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 turizmo informacijos centras 2015 metais vykdė Ekonominės plėtros programos
(Nr. 04) 3 priemones:

„Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas

teikiantiems subjektams“ (kodas 3.1.2.6.), „Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir
verslo misijose“ (kodas 3.2.1.1.), „Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas“
(4.2.1.3.). 2015 metais

įstaigos veikla buvo finansuojama iš 3 finansavimo šaltinių: valstybės

biudžeto, savivaldybės biudžeto ir pajamų už teikiamas paslaugas.
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Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 116,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų – 37,9
tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 17,3 tūkst. Eur turtui įsigyti. Faktiškai panaudota 114,0 tūkst. Eur
asignavimų.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2015 metų pradžioje buvo 30,2 tūkst. Eur, pabaigoje – 31,6
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) 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 nenustatėme reikšmingų iškraipymų, susijusių su metinių finansinių
ataskaitų rinkinyje pateiktais duomenimis.
3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
3.1. Palangos turizmo informacijos centras gauna pajamų už suteiktas mokamas
paslaugas: už ekskursijų organizavimą; bilietų į keltą pardavimą, suvenyrų pardavimą; iš komisinių
už turistų apgyvendinimą viešbučiuose. Audito metu nustatyta, kad įstaiga per 2015 metus gavo
12,1 tūkst. Eur pajamų. Pagal Vietos savivaldos įstatymą3 kainų ir tarifų už savivaldybės
kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas paslaugas nustatymas
yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. Palangos miesto savivaldybės taryba nėra
nustačiusi įstaigos teikiamų paslaugų kainų.
3.2. Įvertinus Palangos turizmo informacijos centro atliktus 2015 metais viešuosius
pirkimus nustatėme nemažai teisės aktų pažeidimų ir kitų neatitikimų:
3.2.1. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo4 reikalavimus Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (toliau vadinama CVP IS) perkančioji organizacija privalo paskelbti:
parengtas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles5 ir atliktų per kalendorinius metus mažos vertės
pirkimų ataskaitą, kuri parengiama per 30 dienų pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.
Audito metu nustatyta, kad įstaigos parengtos ir direktoriaus patvirtintos Supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės iki šiol nepaskelbtos CVP IS, nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 85
str. 2 d. reikalavimo. Šios taisyklės paskelbtos tik įstaigos tinklalapyje. Už 2015 metus įstaiga
neparengė ir nepaskelbė CVP IS bei įstaigos tinklalapyje atliktų per kalendorinius metus mažos
vertės pirkimų ataskaitos, nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio reikalavimų.
3.2.2. Įstaigos tinklalapyje nepaskelbta informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytus
laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis bei apie sudarytas pirkimo sutartis kaip tai
numato Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis.
3.2.3. Neapskaičiuotos numatomų viešųjų pirkimų vertės kaip tai numato Viešųjų
pirkimų įstatymo 9 straipsnis.

3

1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais) 16 str. 2d. 37 p.
1996-08-13 Viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (su vėlesniais pakeitimais).
5
Palangos turizmo informacijos centro direktoriaus pavaduotojos l. e. direktoriaus pareigas 2015-01-02 įsakymas Nr.
1V.
4
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3.2.4. Pagal įstaigos pateiktą 2015 metais atliktų pirkimų registracijos žurnalą prekių ir
paslaugų buvo įsigyta už 30,5 tūkst. Eur, neatlikus Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų viešųjų
pirkimų procedūrų.
Pastebėjimas:
1. Palangos miesto savivaldybės taryba6 lapkričio mėnesį nusprendė Palangos miesto
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą (stendus) perduoti Palangos turizmo
informacijos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir įgaliojo Savivaldybės
administracijos direktorių pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą. Iki šios ataskaitos
surašymo dienos perdavimo-priėmimo aktas nesurašytas ir turtas įstaigai nebuvo perduotas.
2. Biudžetinė įstaiga Palangos turizmo informacijos centras savo veiklą vykdo patalpose,
esančiose Vytauto g. 94/Kretingos g. 1, kurios pagal sudarytą panaudos sutartį7 buvo perduotos
viešajai įstaigai Palangos turizmo informacijos centras savivaldybės funkcijoms atlikti. Tarybos
sprendimu8 viešoji įstaiga Palangos turizmo informacijos centras nuo 2015-01-01 buvo
pertvarkyta į biudžetinę įstaigą. Tačiau patalpos, kuriose įstaiga tęsia savo veiklą nėra jai perduotos
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir Registrų centre jos užregistruotos viešosios
įstaigos vardu.
Pagal valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymą9 bei
Tarybos nustatytą tvarką10 savivaldybės turtas įstaigoms perduodamas valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise. Todėl rekomenduojame patalpas, kuriose Palangos turizmo
informacijos centras vykdo savo veiklą perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
4. Rekomendacijos
Atsižvelgdami į audito metu nustatytus dalykus, Palangos turizmo informacijos centrui
rekomenduojame:
4.1. Pateikti Tarybai tvirtinti teikiamų paslaugų kainas (Ataskaitos 3.1. punktas).
4.2. Viešuosius pirkimus atlikti ir numatytą informaciją skelbti vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo reikalavimais (Ataskaitos 3.2. punktas).
Savivaldybės administracijai rekomenduojame:
4.3. Nustatyta tvarka materialųjį turtą (stendus) ir patalpas, kuriose įstaiga vykdo savo
veiklą perduoti Palangos turizmo informacijos centrui turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo teise.
Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

Kontrolierės pavaduotoja

Gražina Augustinienė

Vyriausioji specialistė

Virginija Petrylaitė
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Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. T2-321.
2005-08-04 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos sutartis Nr. 10-PN.
8
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. T2-357 (su pakeitimais).
9
1998 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymas Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais) 12 str.
10
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimas Nr. T2-126.
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