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Palanga
Mes atlikome Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių
ataskaitų rinkinio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams

per 2013 metus

auditą.
Vadovybės atsakomybė
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už finansinių
ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto vykdymo ataskaitų parengimą ir teisingą
pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, lėšų
bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Palangos savivaldybės
administracijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, Tarptautinius audito standartus,
kuriuose nustatyta, jog auditą turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą
dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų tinkamo ir teisingo pateikimo,
lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų
nustatytiems tikslams. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Palangos
savivaldybės administracijos apskaitos sistemos, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
parengimo ir pateikimo, lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimus. Manome, kad surinkti audito įrodymai
suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
Sąlyginės nuomonės dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagrindas
Savivaldybės administracija nesilaikydama Biudžeto sandaros įstatymo ir Valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, 32,8 tūkst. Lt asignavimų
biudžeto vykdymo ataskaitoje nurodė „viena eilute“, o ne pagal ekonominės klasifikacijos

2
straipsnius (žr. Ataskaitos 1.1 punktą).
Nors 15,0 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto asignavimų buvo panaudota ilgalaikiam turtui
įsigyti, savivaldybės administracija šias lėšas biudžeto vykdymo ataskaitoje priskyrė kitų paslaugų
straipsniui (žr. Ataskaitos 1.1 punktą).
Savivaldybės administracija priemonės „Turizmo informacijos teikimas turistams bei
turistines paslaugas teikiamiems subjektams“ kasines išlaidas sumažino 4,5 tūkst. Lt, o priemonės
„Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose“ kasines išlaidas padidino
4,5 tūkst. Lt (žr. Ataskaitos 1.2 punktą).
Į mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą neįtraukus gautinas sumas ir išankstinius
apmokėjimus už parduotą turtą, gautinų sumų likutis 2013-12-31 sumažintas 91,4 tūkst. Lt (žr.
Ataskaitos 1.3 punktą).
Sąlyginė nuomonė dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl finansinių ataskaitų rinkinio pagrindas
Neteisingai apskaičiavus nuosavybės metodo įtaką, finansinis turtas ir nuosavybės metodo
įtaka 2013-12-31 finansinės būklės ataskaitoje padidinta 196,4 tūkst. Lt (žr. Ataskaitos 2.1
punktą).
Į ilgalaikius įsipareigojimus finansinės būklės ataskaitoje neįtraukta 323,7 tūkst. Lt.
valstybės garantijų nuomininkams (žr. Ataskaitos 2.2 punktą).
Finansinės būklės ataskaitos ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies straipsnyje
nenurodyta lizingų einamųjų metų dalis 47,7 tūkst. Lt (žr. Ataskaitos 2.3 punktą).
Finansinėse ataskaitose nenurodyti visi duomenys (gautinos ir mokėtinos sumos,
nurašymas bei nuvertinimas) apie Savivaldybės administracijos skyrių administruojamas pajamas
(žr. ataskaitos 2.4. punktą).
Veiklos rezultatų ataskaitoje nenurodyta esminių klaidų taisymo įtaka, todėl vietoje 618,0
tūkst. Lt deficito nurodytas 84,4 tūkst. Lt perviršis (žr. Ataskaitos 2.5 punktą).
Veiklos rezultatų ataskaitoje 2013 metų nuosavybės metodo įtaka nurodyta 12,8 tūkst. Lt
didesnė, todėl ta pačia suma pačia suma padidintas ir grynasis deficitas (žr. Ataskaitos 2.6 punktą).
Valstybės kontrolė nustatė, kad į Savivaldybės administracijos turto apskaitą įtraukti
melioracijos įrenginiai, kurie priklauso žemės savininkams, todėl šio turto balansinė vertė yra
padidinta. Be to, melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus,
nevertinama, ar yra šio turto nuvertėjimo požymių, todėl ir jo apskaita nėra tiksli (žr. Ataskaitos
2.7 punktą).
Sąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų

3
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys
parodo tikrą ir teisingą Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 m. gruodžio 31 d.
finansinę būklę, 2013 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Sąlyginės nuomonės dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas
Aplinkos tvarkymo paslaugos už 262,4 tūkst. Lt buvo suteiktos ne pagal Tarybos
sprendimu patvirtintus įkainius, todėl mes negalime patvirtinti, kad ši savivaldybės biudžeto lėšų
suma buvo panaudota pagrįstai ir teisėtai (žr. Ataskaitos 3.1.1 punktą).
Aplinkos tvarkymo darbų buvo atlikta už 270 tūkst. Lt daugiau nei papildomų susitarimų
vertė bei darbų apimčių pasikeitimas nebuvo įforminamas raštu, todėl mes negalime patvirtinti,
kad už darbus, viršijančius susitarimuose numatytas apimtis, Savivaldybės administracija apmokėjo
pagrįstai ir teisėtai (žr. Ataskaitos 3.1.2 punktą).
Pažeidžiant subjekto principą, Savivaldybės privatizavimo fondo įsipareigojimai 300
tūkst. Lt buvo apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų (žr. Ataskaitos 3.2 punktą).
Pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, sutartys dėl leidimų vežti keleivius
reguliaraus susisiekimo kelių ir transporto maršrutais buvo sudarytos ne konkurso tvarka (žr.
Ataskaitos 3.3.1 punktą).
Nesilaikant Susisiekimo ministro patvirtintų taisyklių sutartis dėl keleivių vežimo vietinio
susisiekimo autobusų maršrutais buvo sudaryta ilgesniam nei 10 metų terminui (žr. Ataskaitos
3.3.2 punktą).
Nesilaikant Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
įstatymo reikalavimų, Savivaldybės administracija neteisėtai Palangos miesto botanikos parkui
leido naudotis valstybės turtu – vandens požeminiu gręžiniu (žr. Ataskaitos 3.4 punktą).
Sąlyginė nuomonė dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų
naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys
dalykai Palangos savivaldybės administracija visais reikšmingais atžvilgiais 2013 metais lėšas ir
turtą valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
Finansinio ir teisėtumo audito išvadą pateikiame kartu su finansinio ir teisėtumo audito
ataskaita.
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