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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2013-10-11 pavedimą Nr. K1-10. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos

kontrolieriaus

pavaduotoja Gražina Augustinienė (grupės vadovė) ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės iždas, Vytauto g. 73, Palanga.
Remiantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu2, savivaldybės iždas kaip išteklių fondas yra
viešojo sektoriaus subjektas. Savivaldybės iždo kaip išteklių fondo apskaitą Palangos miesto
savivaldybės administracija (toliau vadinama Savivaldybės administracija) tvarko atskirai nuo savo
kaip asignavimų valdytojos apskaitos.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorė Akvilė
Kilijonienė, Savivaldybės iždo apskaitą tvarkė Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė Asta
Dainienė, finansines ataskaitas rengė Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eugenija Petravičienė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito tikslas – įvertinti 2013 metų savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio
duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės iždo lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinių ataskaitų rinkinį bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai bei jos kopijos Palangos miesto merui ir
Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2013
metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

1
2

Savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-10 įsakymas Nr. K1-5.
2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinamas Palangos miesto savivaldybės iždo (toliau vadinama
Savivaldybės iždas) 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudarė:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Grynojo turto pakyčių ataskaita 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 duomenis;
- 2013 metų Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą išteklių fondas nesudaro biudžeto
vykdymo ataskaitų, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
Savivaldybės iždo trumpalaikis turtas (gautinos sumos ir pinigai), kaip nurodyta
Finansinės būklės ataskaitoje, 2013 m. pabaigoje sudarė 16347,0 tūkst. Lt, finansiniai
įsipareigojimai – 13175,8 tūkst. Lt, finansavimo sumos – 323,7 tūkst. Lt, pagrindinės veiklos
pajamos, kaip nurodyta Veiklos rezultatų ataskaitoje, sudarė 41134,5 tūkst. Lt, pagrindinės veiklos
sąnaudos – 38956,8 tūkst. Lt, grynasis perviršis - 8078,6 tūkst. Lt.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3 ir
Tarptautinių audito standartų (TAS) reikalavimus.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkinyje
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 mes
netikrinome 100 % 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).
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, pasirinktos svarbiausios (trumpalaikio turto,
pajamų, išlaidų ir įsipareigojimų) audito sritys, kuriose buvo atliktos savarankiškos audito
procedūros. Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.

3

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 finansinių ataskaitų rinkinio
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo4 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad,
sudarydami finansines ataskaitas, viešojo sektoriaus subjektai turtą, finansavimo sumas ir
įsipareigojimus turi įvertinti vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartais (toliau vadinama VSAFAS). Remiantis jais Finansinės būklės ataskaitoje
pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo sektoriaus subjekto turto,
finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, o
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija turi išsamiai ir teisingai rodyti viešojo
sektoriaus subjekto veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per šioje
ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.
Įvertinus Savivaldybės iždo finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis, nustatytos
buhalterinės apskaitos klaidos ir neatitikimai turėję įtakos metinės finansinės atskaitomybės
sudarymo teisingumui:
1.1. Savivaldybės iždo apskaitoje pajamos buvo užregistruotos ir veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytos, nesilaikant 9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“5 ir 10ojo VSAFAS „Kitos pajamos“6 bei Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto Palangos
miesto savivaldybės iždo buhalterinės apskaitos vadovo7 (toliau vadinama Iždo apskaitos vadovas),
nes:
- prie ataskaitinio laikotarpio neteisingai buvo priskirta ateinančio laikotarpio (2014
metų) pajamų dalis, kuri pagal kaupimo principą turi būti apskaitoje registruojama ir finansinėse
ataskaitose nurodoma tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbama. Kadangi į pajamas buvo įtraukta
ir 2014 metų pajamų dalis, 2013 metų pagrindinės veiklos kitos pajamos padidintos 54,5 tūkst. Lt
(už leidimų išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose – 8,1 tūkst. Lt; už
naudojimąsi Palangos kurorto infrastruktūra – 46,4 tūkst. Lt). Atitinkamai ta pačia suma buvo
padidintas ir 2013 metų grynasis perviršis.
- pajamos buvo grupuojamos neteisingai: pagrindinės veiklos kitos pajamos padidintos
1670,6 tūkst. Lt, neteisingai priskyrus 827,8 tūkst. Lt gautą pelną iš ilgalaikio turto pardavimo ir
842,8 tūkst. Lt gautas palūkanas bei delspinigius, o mokesčių pajamos padidintos 12,3 tūkst. Lt,
neteisingai į jas įtraukus sukauptas pervestinas palūkanas. Pagal pajamų grupavimą, nustatytą Iždo
apskaitos vadove, minėtos sumos turėjo būti nurodytos kitose pajamose (827,8 tūkst. Lt) bei
finansinės ir investicinės veiklos pajamose (842,8 tūkst. Lt ir 12,3 tūkst. Lt). Dėl netinkamos
4

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas 2007-06-26 Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-20 įsakymas Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
6
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-04-28 įsakymas Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
7
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-10 įsakymas Nr. A1-8 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos, savivaldybės iždo ir savivaldybės privatizavimo fondo buhalterinės apskaitos vadovų
patvirtinimo“.
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6
pajamų pagal grupes apskaitos finansinės ir investicinės veiklos rezultatas nurodytas neigiamas 44,2 tūkst. Lt, o turėtų būti teigiamas - 810,9 tūkst. Lt.
1.2. Savivaldybės iždo finansinės būklės ataskaita parengta, nesilaikant 17-ojo VSAFAS
„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“8, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“9, 26-ojo
VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“10 ir Lietuvos Respublikos
finansų ministro patvirtintų11 Informacijos, reikalingos Savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms
sudaryti, pateikimo taisyklių (toliau vadinama Taisyklės) bei Savivaldybės administracijos
direktoriaus12 nustatytos tvarkos, nes:
- Savivaldybės iždo apskaitoje užregistruotas 2466,4 tūkst. Lt gautinas nuomos mokestis
už valstybinę žemę ir 999,0 tūkst. Lt gautina vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą,
neatlikus šio finansinio turto nuvertinimo. Vadovaujantis 17-tuoju VSAFAS, sudarant finansinės
būklės ataskaitą, gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje turėjo būti mažinama įvertintų abejotinų
gautinų sumų dydžiu, t. y. sumos turėjo būti parodytos grynąja verte, atėmus įvertintas
neatgautinas sumas. Pažymime, kad pagal Taisykles gautinų valstybės žemės nuomos mokesčio ir
gautinų vietinių rinkliavų nuvertėjimo nuostolius skaičiuoja pajamų administratoriai, o
savivaldybės iždas mokesčių ir kitas pajamas bei sukauptas gautinas sumas apskaitoje registruoja
jau po nuvertėjimo įvertinimo pagal pajamų administratorių pateiktas ataskaitas;
- Savivaldybės iždas buhalterinėje apskaitoje nurodo ne visus duomenis apie baudų ir
delspinigių pajamas. Dėl iždui nepateiktos informacijos apie baudų ir delspinigių pajamas, kurias
administruoja ir apskaičiuoja Viešosios tvarkos skyrius, ižde šios pajamos ir toliau registruojamos
piniginiu, o ne kaupimo principu, kaip nurodo 10-asis VSAFAS;
- nesilaikant 26-ojo VSAFAS, trumpalaikių įsipareigojimų likutis metų pabaigai
sumažintas 45,1 tūkst. Lt dėl savivaldybės iždo apskaitoje neužregistruotos grąžintinos rinkliavos
(permokos) už komunalinių atliekų surinkimą;
-

Savivaldybės iždas apskaitoje yra užregistravęs 323,7 tūkst. Lt valstybės garantijų

nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse ar
butuose. Šie pinigai yra gauti iš valstybės biudžeto, tuo tarpu finansinės būklės ataskaitoje ši suma
priskirta kitiems finansavimo šaltiniams, nesilaikant 20-ojo VSAFAS nustatyto skirstymo pagal
šaltinius.
1. Dėl nustatytų pajamų pripažinimo ir grupavimo klaidų Veiklos rezultatų ataskaitoje
duomenys pateikti neteisingai:
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-27 įsakymas Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
9
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008-06-09 įsakymas Nr. 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
10
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-12-07 įsakymas Nr. 1K-357 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės 26-ojo standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
11
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013-08-08 įsakymas Nr. 1K-275 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos
Respublikos iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
12
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-06 įsakymas Nr. A1-1093 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės administruojamų pajamų apskaitos tvarkos patvirtinimo ir informacijos, reikalingos savivaldybės iždo
finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo“.
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- mokesčių pajamos padidintos 12,3 tūkst. Lt dėl neteisingai įtrauktų palūkanų;
- pagrindinės veiklos kitos pajamos padidintos 1725,1 tūkst. Lt, iš jų 1670,6 tūkst. Lt dėl
neteisingai šiose pajamose nurodyto pelno iš ilgalaikio turto pardavimo kartu su palūkanomis
bei delspinigiais ir 54,5 tūkst. Lt, įtraukus į jas ateinančio laikotarpio pajamas;
- į kitos veiklos pajamas neįtraukta 827,8 tūkst. Lt dėl nenurodyto pelno iš ilgalaikio turto
pardavimo;
- finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sumažintas 855,1 tūkst. Lt dėl nenurodytų
palūkanų ir delspinigių.
- grynasis perviršis padidintas 54,5 tūkst. Lt dėl neteisingo pajamų pripažinimo.
2. Audito metu nustatytos klaidos ir neatitikimai iždo finansinės būklės ataskaitoje:
- iždo apskaitoje užregistruota ir ataskaitoje nurodytas 3465,4 tūkst. Lt gautinų sumų
likutis, neįvertinus jų nuvertėjimo;
- trumpalaikių įsipareigojimų likutis metų pabaigai sumažintas 45,1 tūkst. Lt dėl iždo
apskaitoje neužregistruotos grąžintinos rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą;
- finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto 323,7 tūkst. Lt sumažintas, o iš kitų
šaltinių – padidintas.

2. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
Įvertinę savivaldybės ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą, reikšmingų klaidų ir neatitikimų įstatymams, kitiems teisės aktams ir sutartiniams
įsipareigojimams nenustatėme.

3. Rekomendacijos
Atsižvelgdami į ataskaitoje nurodytus dalykus ir siekdami, kad Savivaldybės iždas
pateiktų teisingas finansines ataskaitas, Savivaldybės administracijai rekomenduojame:
3.1. Užtikrinti, kad iždo apskaitoje pajamos būtų pripažįstamos ir grupuojamos bei
registruojamos apskaitoje pagal VSAFAS reikalavimus, o finansinėse ataskaitose nurodomos
kaupimo principu (Ataskaitos 1.1. p.).
3.2. Užtikrinti, kad iždo pajamas administruojantys skyriai laiku pateiktų ataskaitas
reikalingas iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti ir kad ataskaitose nurodytų visą informaciją apie
sukauptas pervestinas sumas bei jų nuvertėjimą (Ataskaitos 1.2.).
3.3. Nustatyta tvarka ištaisyti finansinių ataskaitų rinkinio klaidas (Ataskaitos 1.2. p.).
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