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ĮŽANGA
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu1 ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu2
Kontrolės ir audito tarnyba atliko Palangos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio auditą už 2015 metus.
Šis rinkinys parengtas konsolidavus 29-ių viešojo sektoriaus subjektų, numatytų Finansų
ministro patvirtintoje 2015 metų konsolidavimo schemoje3, finansinių ataskaitų duomenis į vieną
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, taikant Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standartus (toliau vadinama - VSAFAS). Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį įtrauktos:
-

26 biudžetinės įstaigos;

-

viena viešoji įstaiga - Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras;

-

Savivaldybės iždas;

-

Savivaldybės privatizavimo fondas.

Savivaldybė kontroliuoja 4 uždarąsias akcines bendroves: UAB „Palangos komunalinis
ūkis“, UAB „Palangos vandenys“, UAB „Palangos šilumos tinklai“, UAB „Palangos klevas“ ir yra
dalininkė dviejų viešųjų įstaigų - Antano Mončio namai-muziejus ir Palangos pirminės asmens
sveikatos priežiūros centras.
Palangos miesto savivaldybės direktorius įsakymu4 paskyrė atsakingus asmenis už
Administracijos, Iždo, Privatizavimo fondo, viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
rinkinių pateikimą, stebėseną ir tvirtinimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo
informacinėje sistemoje (toliau vadinama - VSAKIS).
Palangos miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį rengia Palangos miesto
savivaldybės administracija (toliau vadinama Savivaldybės administracija), adresas: Vytauto g. 112,
LT-00153 Palanga; identifikavimo kodas 125196077.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Akvilė
Kilijonienė, Biudžeto skyriaus vedėja dirbo Regina Garadauskienė. Savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį parengė Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eugenija Petravičienė.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2015 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaitoje pateikti tik šio audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pareiškiama audito išvadoje.
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1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
2007-06-26 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 (su vėlesniais pakeitimais).
3
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016-02-04 įsakymas Nr. 1K-51 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių ir atsakingų už konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“.
4
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-15 įsakymas Nr. A1-44 „Dėl 2015 m. finansinių
ataskaitų rinkinių rengimo ir teikimo“.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį Savivaldybės
administracija Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikė 2016 m. birželio 8 d.5 Audito
metu buvo vertinamas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro šios finansinės
ataskaitos:
- Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Grynojo turto ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis;
- Palangos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2015 metus,
pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d., aiškinamasis raštas.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalies
likutis, kaip nurodyta finansinės būklės ataskaitoje, 2015 metų pradžioje buvo 97157,6 tūkst. Eur,
pabaigoje –104126,1 tūkst. Eur.
Audito metu buvo vertinama finansinių ataskaitų atitiktis teisės aktų reikalavimams ir jų
duomenų patikimumas.
Vertindami, kaip laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes.
Pakankamiems, patikimiems, tinkamiems ir racionaliems audito įrodymams gauti,
atsižvelgiant į audito tikslus, naudotos Valstybinio audito reikalavimuose patvirtintos audito
procedūros: perskaičiavimas (matematinio tikslumo patikrinimas), paklausimas (klausimų
pateikimas ir atsakymų į juos gavimas), tikrinimas (dokumentų, turto ir kt.), analitinės ir kitos
audito procedūros.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus6, Tarptautinius audito standartus ir
Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos
pagal teisės aktų reikalavimus ir kad jose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas
neįmanomas dėl to, kad netikrinome visų grupės subjektų (100 proc.) finansinių ataskaitų
duomenų, kuriais naudojantis buvo pateikiama informacija konsolidavimui.
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio audito nuomonei
pareikšti.
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Savivaldybės administracijos 2016-06-08 raštas Nr. (4.16)-D3-1733 „Dėl Palangos miesto savivaldybės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus pateikimo“.
6
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
I. Dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų teisingumo
Savivaldybės administracija, rengdama metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinį, remiasi savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės jai pateiktų finansinių ataskaitų
duomenimis. Todėl Savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumas
priklauso ne tik nuo Savivaldybės administracijos tvarkomos apskaitos, bet ir nuo viešojo
sektoriaus subjektų parengtų finansinių ataskaitų rinkinių teisingumo.
Siekdama gauti pakankamą užtikrinimą dėl minėtų ataskaitų teisingumo Kontrolės ir
audito tarnyba suplanavo ir atliko 6-ių biudžetinių įstaigų finansinius ir teisėtumo auditus. Šių
subjektų turto suma yra 83524,9 tūkst. Eur arba 80,2 proc. viso viešojo sektoriaus subjektų
konsoliduotojo turto vertės.
Pateikiame finansinių ataskaitų duomenis ir Kontrolės ir audito tarnybos išvadose
pareikštas nuomones (1 lentelė).
1 lentelė
Viešojo sektoriaus subjektas

Klaidų dydis, turintis įtakos
metiniam finansinių ataskaitų
rinkiniui tūkst. Eur

82079,1

2015 metai
pareikšta nuomonė
dėl finansinių
ataskaitų rinkinio
S

Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

222,9

S

274,0

Pradinė mokykla

208,7

B

-

Kurorto muziejus

32,7

B

-

Botanikos parkas

949,9

B

-

Turizmo informacijos centras

31,6

B

-

Savivaldybės administracija

Iš viso audituota

Iš viso turto
tūkst. Eur

83524,9

22143,1

22417,1

*S – sąlyginė nuomonė, kai nustatomi teisės aktų pažeidimai ir/ar be tam tikrų pastabų negalima pareikšti besąlyginės
nuomonės; B – besąlyginė nuomonė, kai nėra reikšmingų pastabų, kurios keistų auditorių nuomonę.

Įvertinę 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, dėl jų teisingumo pareiškėme 4
besąlygines ir 2 sąlygines nuomones.
Reikšmingiausius duomenų iškraipymus ir sumas7, kurių teisingumo negalėjome
patvirtinti, nustatėme Savivaldybės administracijoje ir Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje.
Likę neištaisyti 22417,1 tūkst. Eur duomenų iškraipymai turėjo reikšmingos įtakos 2015 metų
Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui.
Neatitikimai nustatyti audituotų subjektų finansinių ataskaitų rinkiniuose
1. Atliekant auditą Savivaldybės administracijoje buvo nustatyta 22143,1 tūkst. Eur
duomenų iškraipymo suma, kurios teisingumo negalėjome patvirtinti:
7

Detaliau su žemiau nurodytais iškraipymais galima susipažinti šių subjektų finansinių (teisėtumo) audito ataskaitose,
kurios skelbiamos interneto svetainėje www.palanga.lt.
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- Savivaldybės administracija nėra patvirtinusi savo įstaigoje taikomų ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų, taikomi normatyvai neatitinka Tarybos
nustatytų, todėl mes negalime patvirtinti, kad pastatų 5025,5 tūkst. Eur likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigai yra tikra ir teisinga;
- 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;
- 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;
- dėl neteisingo nusidėvėjimo skaičiavimo Veiklos rezultatų ataskaita neparodo tikro ir
teisingo vaizdo apie finansavimo pajamas ir sąnaudas.
2. Atliekant auditą Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje buvo nustatyta 274,0 tūkst.
Eur duomenų iškraipymo suma, kurios teisingumo negalėjome patvirtinti:
- mokyklos pastato senoji dalis, priskirta kultūros vertybei, apskaitoje ir finansinėse
ataskaitose neįvertinta tikrąja verte ir dėl to Finansinės būklės ataskaitoje nekilnojamųjų kultūros
vertybių suma buvo sumažinta 269,9 tūkst. Eur, atitinkamai ši suma nenurodyta ir tikrosios vertės
rezervo sąskaitoje;
- dėl neteisingai tvarkomos ilgalaikio turto apskaitos ir dėl to, kad įstaigos buhalterinės
apskaitos registrų (nebalansinės sąskaitos) duomenys apie panaudai gautą valstybės ilgalaikį turtą
17,6 tūkst. Eur nesutampa su Savivaldybės administracijos atliktos inventorizacijos duomenimis,
mes negalime patvirtinti ilgalaikio turto, finansavimo sumų ir tikrosios vertės rezervo straipsnių
likučių tikrumo ir teisingumo;
- dėl neteisingai tvarkomos panaudotų finansavimo sumų apskaitos bei taikomų
neteisingų sąskaitų korespondencijų ūkinėms operacijoms registruoti, Veiklos rezultatų ataskaitoje
finansavimo pajamos ir sąnaudos sumažintos 1,7 tūkst. Eur.
Audito metu nustatyta klaidų suma 22417,1 tūkst. Lt, iš jų: finansinės būklės ataskaitoje –
22415,4 tūkst. Lt, veiklos rezultatų ataskaitoje – 1,7 tūkst. Lt, turinti įtakos Savivaldybės
metiniam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui.
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II. Audito rekomendacijos
Atsižvelgiant

į

ataskaitoje

nurodytus

dalykus,

Savivaldybės

administracijai

rekomenduojame teisės aktų nustatyta tvarka ištaisyti nurodytas klaidas konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinyje.

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

Kontrolierės pavaduotoja

Gražina Augustinienė

Vyriausioji specialistė

Virginija Petrylaitė

