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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2015-12-01 pavedimą Nr. K1-13. Auditą atliko kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė, dalyvaujant
Savivaldybės kontrolierei Aušrai Kedienei.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 73,
Palanga, identifikavimo kodas 125196077.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorė Akvilė
Kilijonienė, Buhalterijos vedėja dirbo Vida Žvilaitienė.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2015 metų finansinių ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; savivaldybės 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 ir biudžeto ataskaitų rinkinius bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.
Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai. Apie audito rezultatus informuojami
Palangos miesto meras ir Palangos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2015
metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

1

Savivaldybės kontrolieriaus 2015-12-01 įsakymas Nr. K1-11.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Palangos savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių
ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai:
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 metų Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2015 metų pradžioje buvo 78629,4 tūkst. Eur, pabaigoje –
82079,0 tūkst. Eur.
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (189 ataskaitos,
sudarytos pagal programas bei atskiras jų priemones);
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita;
- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų
lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (įmokų už savivaldybės
ilgalaikio materialiojo turto nuomą);
- Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Savivaldybės administracija vykdė 11 patvirtintų2 programų, kurioms įgyvendinti skirta
14376,5 tūkst. Eur, faktiškai panaudota 13328,1 tūkst. Eur. Įstaigos veikla buvo finansuojama iš
šių finansavimo šaltinių: valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos lėšų.
Audituojamame subjekte vertinome savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytiems tikslams 2015 metais. Įvertinome kaip naudojami savivaldybės biudžeto asignavimai:
- turto įsigijimo, nurašymo, inventorizacijos atlikimo srityje;
- darbuotojų skatinimo srityje;
- viešųjų pirkimų srityje.
Taip pat vertinome ankstesniais metais teiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę.
Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, atsižvelgėme į pažeidimų poveikį ir
įvertinome galimas teisės aktų nesilaikymo pasekmes.
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus3,
Tarptautinius audito standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant

2

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015-04-13 sprendimas Nr. T2-340.
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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
mes netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
Audito metu buvo atlikta išsami rizikos analizė, apskaitos ir vidaus kontrolės aplinkos
tyrimas. Audito procedūros buvo atliktos svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito pavyzdžius,
kurie geriausiai reprezentavo visumą.

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 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Audito metu nenustatėme reikšmingų Savivaldybės administracijos 2015 metų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų iškraipymų.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienais metais savivaldybės biudžete yra numatomos
lėšos priemonei „Aplinkos tvarkymas“. Šie asignavimai suplanuojami ir vėliau apskaitomi bei
panaudojami „viena eilute“ – ekonominės klasifikacijos kode „Miestų ir gyvenviečių viešasis
ūkis“. Tačiau aplinkos tvarkymas apima platų spektrą darbų – nuo gatvių ir šaligatvių valymo, jų
remonto, iki mažosios architektūros elementų tvarkymo ir įsigijimo.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą4 ir Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikaciją5 biudžeto asignavimai planuojami ir apskaitomi, vadovaujantis išlaidų ekonomine
klasifikacija.
Audituojant 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitas mes atkreipėme Savivaldybės
administracijos dėmesį į netinkamą nurodytos priemonės lėšų planavimą, apskaitymą ir
panaudojimą bei rekomendavome imtis priemonių nurodytiems dalykams ištaisyti, tačiau ši
problema išliko aktuali ir 2015 metais, nes Savivaldybės administracija ir toliau priemonės
„Aplinkos tvarkymas“ lėšas planuoja ne pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, nors faktiškai
šie asignavimai panaudojami ne tik paslaugoms apmokėti, bet ir ilgalaikio turto remontui bei
trumpalaikiam turtui įsigyti.
Todėl dar kartą pažymime, kad lėšų planavimo ir panaudojimo kontrolės sistema yra su
trūkumais, todėl ataskaitose pateikiama netiksli informacija.
Atsižvelgiant į tai , kad audito metu neteisingai suplanuotų ir panaudotų asignavimų suma
nėra reikšminga, nustatyti dalykai mūsų nuomonės dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
nemodifikuoja.

2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio
Audito metu įvertinus Savivaldybės administracijos finansinėse ataskaitose pateiktus
duomenis, nustatytos buhalterinės apskaitos klaidos ir neatitikimai turėję įtakos metinės finansinės
atskaitomybės sudarymo teisingumui:
2.1. Pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas viešojo sektoriaus
subjektas turi pasitvirtinti kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo
laiką, atsižvelgiant į Tarybos sprendimu nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominius normatyvus. Palangos miesto savivaldybės taryba 2014 metais patvirtino ilgalaikio

4

1990-07-30 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų6 sąrašą ir įpareigojo viešojo sektoriaus
subjektus nusistatyti savo įstaigos normatyvus. Savivaldybės administracija šių normatyvų iki šiol
nėra pasitvirtinusi.
Audito metu mes palyginome Tarybos patvirtintame sąraše pastatų grupei nustatytus
nusidėvėjimo ekonominius normatyvus su faktiškai taikomais apskaitoje ir nustatėme, kad
pastatams vietoje nustatyto 100 ar 140 metų naudingo tarnavimo laiko, apskaitoje dažnai taikomas
nusidėvėjimo normatyvas nuo 40 iki 90 metų.
1 Pavyzdys. Pagal buhalterijos pateiktus duomenis pastato Vytauto g. 112 (Savivaldybės
administracijos pastatas) nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant 50 metų normatyvą, galutinė
nusidėvėjimo data nustatyta iki 2031-01-31, vadinasi pastatas pilnai bus nudėvėtas po 15 metų.
Pritaikius 100 metų normatyvą, pastato naudingo tarnavimo laikas prailgėtų 50 metų iki 2081-0131. Neteisingai nustatytas normatyvas įtakoja apskaitos duomenis: dabar šio pastato metinė
nusidėvėjimo suma siekia 60,0 tūkst. Eur ir šia suma yra mažinama šio turto balansinė vertė.
Pritaikius Tarybos nustatytą 100 metų normatyvą, per metus nusidėvėjimo būtų priskaičiuojama
46,1 tūkst. Eur mažiau, todėl ir balansinė pastato vertė būtų didesnė.
2 Pavyzdys. Universaliai sporto salei Sporto G. 3 nusidėvėjimas apskaičiuotas, taikant 60
metų normatyvą, galutinė nusidėvėjimo data nustatyta iki 2075-03-31, nors Tarybos sprendime
toks normatyvas nenumatytas. Per 2015 metų 9 mėnesius šiam pastatui buvo priskaičiuota 56,6
tūkst. Eur nusidėvėjimo, o pritaikius Tarybos patvirtintą pastatams mažiausią 100 metų normatyvą
būtų priskaičiuota 22,6 tūkst Eur mažiau.
Audito metu taip pat nustatyta, kad vienodo tipo turtui, pavyzdžiui viešiesiems tualetams,
taikomi skirtingi nusidėvėjimo normatyvai: esančiam Meilės al. – 40 metų; Jūros g. 2A -50 metų,
Valančiaus g. 1A – 80 metų ir t.t.
Vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ naudingo tarnavimo
laikas turi būti peržiūrimas ir, jei reikia, patikslinamas kiekvienų finansinių metų pabaigoje,
atsižvelgiant į pasikeitusias vidaus ir išorės aplinkybes. Nesilaikant šio reikalavimo, Savivaldybės
administracija neperžiūrėjo ir nepatikslino pastatams taikomų nusidėvėjimo normatyvų, dėl to
didesnės dalies pastatų likutinė vertė bei nusidėvėjimo sąnaudos metų pabaigai finansinėje
ataskaitoje nurodytos neteisingai. Savivaldybės administracijos parengtoje finansinės būklės
ataskaitoje pastatų likutinė vertė 2015-12-31 – 5025,5 tūkst. Eur, kurios teisingumo dėl aukščiau
nurodytų dalykų mes negalime patvirtinti.
Pažymime, kad informacija apie turto nusidėvėjimą yra svarbi priimant pagrįstus
sprendimus, susijusius su šio turto rekonstrukcija, priežiūra ar remontu bei efektyviu ir racionaliu
savivaldybės biudžeto lėšų naudojimu.

6
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimas Nr. T2-342 „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės
nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo“.
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2.2. Kontrolės ir audito tarnyba audituodama 2014 metų finansines ataskaitas nustatė7,
kad į ilgalaikio turto apskaitos registrus nebuvo įtraukti 7 vienetai kultūros vertybių: dekoratyvinė
skulptūra „Jūratė ir Kastytis“; medinė kapinių koplyčia; paminklas pirmajam lietuviškam
spektakliui; 1/3 kiemo statinių, adresu Kęstučio g. 19; dekoratyvinė skulptūra „Saulytė“;
dekoratyvinė skulptūra „Žuvėdra“ ir dekoratyvinė skulptūra „Žvejo dukros“. Savivaldybės
administracija neįvykdė Kontrolės ir audito tarnybos teiktos rekomendacijos nustatyta tvarka
ištaisyti finansinių ataskaitų rinkinio klaidas, dėl to 2015 metų pabaigoje duomenys apie įstaigos
ilgalaikį turtą ir vėl pateikti neteisingai.
Savivaldybės administracija, neįtraukusi į savo apskaitą jai priklausančio turto, negali
pilnai įgyvendinti vieno iš pagrindinių vidaus kontrolės tikslų - savivaldybės turtą apsaugoti nuo
sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų.
2.3. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame Vietinės reikšmės kelių sąraše (toliau
vadinama Sąrašas) įtrauktos 309 gatvės, pėsčiųjų bei dviračių takai. Šis sąrašas apima tiek
viešuosius kelius ir gatves nuosavybės teise priklausančius savivaldybei, tiek vidaus kelius, kurie
gali priklausyti ir kitiems subjektams (valstybei, privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims).
Kadangi šiame Sąraše nėra pateikiami duomenys apie kelių ir gatvių savininkus bei jų suskirstymą
pagal nuosavybės formas, mes negalime palyginti šių duomenų su buhalterinės apskaitos registro
- ilgalaikio turto likučių žiniaraščio duomenimis, tačiau kai kurie pastebėjimai leidžia daryti
prielaidą, kad ne visi keliai ir gatvės yra įtraukti į Savivaldybės administracijos apskaitos registrus:
- Sąraše patvirtinti 309 vietinės reikšmės keliai ir gatvės, buhalterinėje apskaitoje
užregistruotos tik 87 gatvės, pėsčiųjų bei dviračių takai, iš kurių tik 18 yra įregistruota
Nekilnojamojo turto registre;
- į Sąrašą dėl neaiškių priežasčių nėra įtrauktos kai kurios gatvės ir keliai, kurie yra
apskaitomi Savivaldybės administracijos apskaitoje, pavyzdžiui Darbėnų kelias, kelias į landšafto
teritoriją ir rekreacijos centrą;
- apskaitos kortelėse duomenys apie gatvių ilgius nesutampa su patvirtintais Sąraše,
nenurodomos ilgalaikio materialiojo turto sudėtines dalys, nevertinama, ar vietinės reikšmės keliai
turi nuvertėjimo požymių.
Pažymėtina, kad atliekant vietinės reikšmės kelių inventorizaciją, buvo inventorizuotos tik
tos gatvės, kurios įtrauktos į apskaitą, nesilaikant Inventorizacijos taisyklių8 reikalavimo
inventorizuoti visą turtą. Dėl to manome, kad kelių apskaita nėra tiksli ir finansinės ataskaitos
neparodo tikro ir teisingo vaizdo ir mes negalime patvirtinti 9889,9 tūkst. Eur vietinės reikšmės
kelių ir gatvių likučio tikrumo ir teisingumo.

7
2015-06-05 audito ataskaita Nr. K10-10/A „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir
teisėtumo audito rezultatų“.
8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimas Nr. 719 (2014-10-03 nutarimo Nr. 1070 redakcija).
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Apie nustatytus neatitikimus, apskaitant vietinės reikšmės kelius Savivaldybės
administracija buvo informuota Valstybės kontrolės bei Kontrolės ir audito tarnybos9, vertinant
2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą ir biudžeto lėšų bei
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Nurodytos klaidos ir neatitikimai 2015
metais ištaisyti nebuvo.
2.4. Savivaldybės administracijos nebaigtos statybos registruose 2015 metų pabaigoje
buvo apskaitoma daugiau kaip 50 objektų, kurių vertė 28772,6 tūkst. Eur. Audito metu nustatyta,
kad kai kurių šių objektų vertė nekito nuo 1 iki 11 metų (detaliau žiūrėti 1 priede), t. y. šie
projektai nebuvo vykdomi daugiau kaip metus. Dėl to jie praranda aktualumą, jų įgyvendinimas
brangsta. Vėluojant vykdyti projektus nepasiekiami numatyti tikslai, negaunama planuota
ekonominė nauda, o savivaldybės lėšos naudojamos ne pačiu efektyviausiu ir rezultatyviausiu
būdu.
1 Pavyzdys: nebaigtos statybos sąskaitoje užregistruoti 158,4 tūkst. Eur vertės 8 pasenę
projektai, kurie nebebus naudojami atliekant darbus. Savivaldybės administracijos Statybos
skyriaus specialistų žodiniu paaiškinimu nurodyti projektai yra pasenę, jiems reikalingos
korektūros, planuojama rengti naujus projektus, todėl šie projektai turi būti nurašyti. Atliekant
inventorizacijas, komisijos nevertino turto nuvertėjimo požymių bei nesiūlė jų nurašyti, todėl
nebaigtos statybos sąskaitoje šis turtas iki šiol apskaitomas įsigijimo verte.
2 Pavyzdys: nebaigtos statybos objektų sąraše apskaitomi objektai, kurių statybos darbai
yra atlikti, tačiau dėl laiku nesutvarkytų dokumentų – perdavimo priėmimo aktų, turtas nebuvo
perkeltas iš nebaigtos statybos į ilgalaikį materialųjį turtą, padidinant jo vertę. Statybos skyriaus
specialistų žodiniu paaiškinimu statybos darbų užbaigimo aktų surašyti laiku nebuvo įmanoma,
nes trūko dokumentų, bankrutavus darbus atliekantiems rangovams. Tačiau mūsų nuomone, yra ir
tokių objektų, kurių dokumentų sutvarkymo atidėliojimas yra nepateisinamas. Pavyzdžiui,
pėsčiųjų tako įrengimas sodų bendrijoje „Pavėsis“, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas
Taikos ir Laukų gatvėse, privažiavimo nuo Sodų gatvės iki Saulėtekio tako 11 aikštelės
praplatinimas. Visi šie objektai užbaigti 2011 metais, tačiau statybos užbaigimo dokumentai iki
šiol nėra sutvarkyti. Pažymėtina, kad nurodytas turtas veikloje naudojamas daugiau kaip 5 metus,
o nusidėvėjimas nustatyta tvarka nėra skaičiuojamas.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, mes negalime patvirtinti nebaigtos statybos objektų,
kurių apskaitos apyvarta nevyko daugiau kaip metus, 6745,5 tūkst Eur likučio tikrumo ir
teisingumo.
2.5. Pagal 16-ojo VSAFAS nuostatas prie ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto
grupės priskiriami gyvūnai ir augalai, kurie skirti socialiniams, kultūriniams, gamtosauginiams,
moksliniams, teisėsaugos, pažintiniams tikslams.

9

2015-07-13 audito ataskaita Nr. K10-12/A „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio audito rezultatų“.
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1996-09-30 perdavimo-priėmimo aktu Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn iš
valstybės perduoti gatvių želdiniai 453,8 tūkst. Eur verte.
Pagal nurodytame VSAFAS pateiktus biologinio turto pripažinimo kriterijus želdiniai
biologiniam turtui galėtų būti priskirti, jei būtų pagrįstai tikėtina, kad būsimaisiais laikotarpiais iš
šio turto bus gaunama ekonominė nauda arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais,
gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais. Pagal Viešojo sektoriaus apskaitos
metodologinės informacijos duomenų bazėje

pateiktus išaiškinimus medžiai nėra priskiriami

biologinio turto grupei (dok. Nr. 404090; 403263; 405522), kadangi jie nėra skirti socialiniams,
kultūriniams, gamtosauginiams, moksliniams, teisėsaugos, pažintiniams tikslams.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus dalykus, manome, kad iš valstybės savivaldybės nuosavybėn
perduoti gatvių želdiniai nevykdo jokio specialiosios funkcijos, todėl jie neturėtų būti apskaitomi
biologinio turto grupėje.
Mūsų nuomone, vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių
perkėlimo tvarkos aprašu (LR finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1K-224)
perkeliant likučius iš senojo sąskaitų plano į naująjį, Savivaldybės administracija turėjo įvertinti
gatvių želdinių priskyrimą prie biologinio turto pagal 16-ojo VSAFAS reikalavimus, t. y. įvertinti,
ar gatvių želdiniai yra priskirtini prie biologinio turto ir, nustačiusi, kad toks turtas neatitinka
vieno iš pripažinimo kriterijų, jo netraukti į biologinio turto apskaitą. Mūsų nuomone biologinio
turto likutis yra padidintas 453,8 tūkst. Eur vertės gatvių želdiniais.
Biologinio turto grupėje taip pat yra apskaitomas skulptūrų parko sutvarkymas 28,4 tūkst. Eur.
Atkreipiame dėmesį, kad prie biologinio turto gali būti priskiriami tik augalai ir gyvūnai, o ne
pačios teritorijos. 2003 metais atliekant skulptūrų parko teritorijos tvarkymą buvo daromi takai,
pamatai skulptūroms ir pan. Tai nėra biologinio turto registro objektas. Neteisingai apskaitoje
užregistravus skulptūrų parko sutvarkymą biologinio turto likutis padidintas 28,4 tūkst. Eur bei
nustatyta tvarka jam neskaičiuotas nusidėvėjimas.
2.6. Savivaldybės administracija, vadovaujantis 28-ojo VSAFAS

„Euro įvedimas“

nuostatomis, 2014 metų pabaigos sąskaitų likučius litais turėjo perskaičiuoti į eurus. Sąskaitų
likučiai iš litų į eurus turėjo būti perskaičiuojami pradedant nuo smulkiausios sąskaitos ar kito
požymio. Kadangi Savivaldybės administracija nesilaikė nustatytų reikalavimų ir investicijas
perskaičiavo pagal investuotas sumas į kontroliuojamus subjektus, bet ne vienos akcijos vertę,
ataskaitinių metų pradžioje finansinio turto įsigijimo vertė sumažinta 23469,11 Eur. Savivaldybės
administracija atsižvelgė į mūsų teiktas rekomendacijas ir metų eigoje ištaisė nurodytas klaidas,
todėl ataskaitinių metų pabaigoje finansinio turto likutyje reikšmingų iškraipymų nėra.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 40 str. akcininkui
išduodamos akcijos ar akcijų sertifikatai, patvirtinantys jo nuosavybės teises į turimas akcijas. Pagal
Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių
popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse
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bendrovėse taisykles bendrovės įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo bei kitais atvejais akcijų
apskaitos tvarkytojas daro įrašus akcijų apskaitos dokumentuose. Padaręs įrašus akcijų apskaitos
dokumentuose, akcijų apskaitos tvarkytojas asmeniui, kurio vardu buvo daromas įrašas, per 2
darbo dienas nuo įrašo padarymo privalo išduoti (įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku)
akcijų apskaitos tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir akcijų apskaitos tvarkytojo
antspaudu (jeigu akcijų apskaitos tvarkytojas turi antspaudą) patvirtintą išrašą iš akcininko
sąskaitos ar išrašą iš akcininkų registravimo žurnalo.
Pažymime, kad Savivaldybei nėra išduotos akcijos ar akcijų sertifikatai.
Pagal audito metu surinktus duomenis įstatinis kapitalas buvo mažinamas UAB „Palangos
vandenys“ 2011 metais, o didinamas UAB „Palangos autobusų stosis“ 2010 metais bei UAB
„Palangos komunalinis ūkis“ 2012 metais, tačiau išrašai apie padarytus pakeitimus akcijų apskaitos
dokumentuose Savivaldybei nebuvo pateikti.
Šio audito metu mes nenustatėme netinkamo atstovavimo Savivaldybei atvejų, tačiau
akcininkui neišdavus jo nuosavybės teises patvirtinančio dokumento egzistuoja rizika, kad ateityje
gali būti netinkamai atstovaujamos jo turtinės ir neturtinės teisės.
Audito metu nustatytos kiekybiškai ir kokybiškai reikšmingos klaidos, turinčios įtakos
metiniam Savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų rinkiniui:
- Savivaldybės administracija nėra patvirtinusi savo įstaigoje taikomų ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų, šiuo metu taikomi normatyvai
neatitinka Tarybos nustatytų, todėl mes negalime patvirtinti, kad pastatų 5025,5 tūkst. Eur
likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra tikra ir teisinga;
- į ilgalaikio turto apskaitos registrus neįtraukti 7 vienetai kultūros vertybių, todėl mes
negalime patvirtinti, kad kultūros vertybių likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra tikri ir
teisingi;
- vietinės reikšmės kelių Sąrašo duomenys nesutampa su buhalterinės apskaitos
duomenimis, keliai ir gatvės neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, analitinė kelių
apskaita nėra tiksli, todėl mes negalime patvirtinti 9889,9 tūkst. Eur infrastruktūros ir kitų
statinių likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai tikrumo ir teisingumo;
- nebaigtos statybos objektų sąraše apskaitomi objektai, kurių statybos darbai yra atlikti,
tačiau turtas nebuvo perkeltas į ilgalaikį materialųjį turtą padidinant jo vertę, neįvertinti turto
(projektų) nuvertėjimo požymiai, todėl mes negalime patvirtinti, kad nebaigtos statybos
6745,5 tūkst. Eur likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra tikras ir teisingas;
- biologinio turto grupei mūsų nuomone nepagrįstai priskirti gatvių želdiniai bei
skulptūrų parko sutvarkymo darbai, todėl šio turto likutis finansinės būklės ataskaitoje
padidintas 482,2 tūkst. Eur;
- dėl neteisingo nusidėvėjimo skaičiavimo Veiklos rezultatų ataskaita neparodo tikro ir
teisingo vaizdo apie finansavimo pajamas ir sąnaudas.

3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Kitų reikšmingų neatitikimų, susijusių su lėšų ir turto valdymu, naudojimu bei
disponavimu jais nenustatėme, išskyrus turto valdymo, naudojimo ir disponavimo spragas,
susijusias su netinkama kelių ir gatvių, kultūros vertybių, finansinio turto apskaita. Pažymime, kad
Savivaldybės administracija neturi pilnos ir tinkamos informacijos, kokiais keliais ir gatvėmis ji
disponuoja, kokios kultūros vertybės jai priklauso, kiek akcijų turi, ką ji valdo ir tvarko. Tas faktas,
kad Savivaldybės administracija neturi pilnos informacijos apie savo turtą, pagrįstai leidžia abejoti,
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ar ji tinkamai valdo savo turtą. Mūsų nuomone, Savivaldybės administracijai, priimančiai valdymo
sprendimus, taip pat visiems išoriniams informacijos vartotojams labai svarbu kuo tiksliau žinoti,
kokio dydžio turtu disponuoja įstaiga, kokia jo sudėtis bei kieno nuosavybė jis yra, kad nebūtų
sudaromos prielaidos savivaldybės turtu naudotis neturint teisinio pagrindo.

4. Rekomendacijos
Atsižvelgdami į audito metu nustatytus reikšmingus dalykus, rekomenduojame:
1. Biudžeto asignavimus planuoti ir naudoti skaidriai, laikantis Valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos (Ataskaitos 1 punktas).
2. Nustatyta tvarka ištaisyti finansinių ataskaitų rinkinio klaidas (Ataskaitos 2 punktas).
3. Patvirtinti Savivaldybės administracijos taikomų turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
ekonominių normatyvų sąrašą ir peržiūrėti ilgalaikiam materialiajam turtui taikomus nusidėvėjimo
normatyvus (Ataskaitos 2.1 punktas).
4. Nedelsiant išsiaiškinti šioje audito ataskaitoje nurodytų kultūros vertybių nuosavybės
teises ir nustačius, kad jos priklauso Savivaldybei – nustatyta tvarka užregistruoti apskaitos
registruose (Ataskaitos 2.2 punktas).
5. Imtis priemonių išsiaiškinti vietinės reikšmės gatvių ir kelių nuosavybės teises,
suderinti sąrašą su buhalterinės apskaitos duomenimis bei, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto
galimybes, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (Ataskaitos 2.3 punktas).
6. Imtis priemonių sutvarkyti nebaigtos statybos objektų užbaigimo dokumentus, įvertinti
nebereikalingus ir netinkamus projektus bei juos nustatyta tvarka nurašyti (Ataskaitos 2.4
punktas).
7. Iš naujo įvertinti ar gatvių želdiniai yra priskirtini biologinio turto grupei ir atitinkamai
pakoreguoti šio turto apskaitos registrus (Ataskaitos 2.5 punktas).
8. Pareikalauti, kad Savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės akcininkui –
Savivaldybei išduotų jo nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus: akcijas ar akcijų sertifikatus
(Ataskaitos 2.6 punktas).
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