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ĮŽANGA
Auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
2013 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-11 pavedimą Nr. K1-11.
Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Augustinienė
(grupės vadovė) ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audituojamas subjektas – Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 73,
Palanga, identifikavimo kodas 125196077.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijai vadovavo direktorė Akvilė
Kilijonienė. Už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos2 parengimą atsakinga3 Biudžeto skyriaus vyresnioji specialistė
Leokadija Gečaitė.
Audituojamas laikotarpis – 2013 metai.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2013 metų Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitą pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Savivaldybės administracijai bei jos kopijos Palangos miesto merui ir
Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komitetui.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2013-10-10 įsakymas Nr. K1-5.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-04-30 nutarimas Nr. 380 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m.
spalio 17 d. Nr. 1226 „Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo ir
teikimo“ pakeitimo.
3
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-09 įsakymas Nr. A1-384.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaita (toliau vadinama Turto ataskaita) rengiama metinių finansinių
ataskaitų pagrindu.
Siekiant nustatyti subjektų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų duomenų teisingumą, mes
lyginome įstaigų parengtų Turto 2013 metų ataskaitų duomenis su į metinės finansinės
atskaitomybės formas įtrauktais atitinkamo laikotarpio nefinansinio turto, finansinio turto ir
įsipareigojimų duomenimis, bei atsižvelgėme į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus
ataskaitos pildymo reikalavimus. Audito metu buvo vertinami Privatizavimo fondo, Iždo ir 25-įų
savivaldybės biudžetinių įstaigų Turto ataskaitų duomenys.
Atliekant Turto ataskaitos auditą, taip pat rėmėmės 2013-2014 metais atliktų finansinių
ir teisėtumo auditų duomenimis4:
1) 2014-03-12 audito ataskaita Nr. K10-3/A „Dėl Palangos miesto savivaldybės
privatizavimo fondo ataskaitų rinkinio audito rezultatų“;
2) 2014-03-13 audito ataskaita Nr. K10-4/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Nykštukas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
3) 2014-03-20 audito ataskaita Nr. K10-5/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Ąžuoliukas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
4) 2014-03-28 audito ataskaita Nr. K10-6/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Žilvinas“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
5) 2014-04-08 audito ataskaita Nr. K10-8/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Gintarėlis“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
6) 2014-04-15 audito ataskaita Nr. K10-9/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje „Sigutė“
atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
7) 2014-05-07 audito ataskaita Nr. K10-10/A „Dėl Palangos lopšelyje-darželyje
„Pasaka“ atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
8) 2014-05-30 audito ataskaita Nr. K10-11/A „Dėl Palangos savivaldybės ižde atlikto
finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
9) 2014-06-04 audito ataskaita Nr.K10-12/A „Dėl Palangos miesto savivaldybės
administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų“;
Pagal Turto ataskaitos duomenis savivaldybės biudžetinės įstaigos ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje patikėjimo teise valdė:
- 210200,8 tūkst. Lt nefinansinio turto, tame tarpe 198234,2 tūkst. Lt savivaldybės turto
ir 11966,6 tūkst. Lt valstybės turto
- 83881,6 tūkst. Lt finansinio turto.
Savivaldybės įsipareigojimai 2013-12-31 sudarė 17810,8 tūkst. Lt.
Auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad Turto ataskaitoje nėra
reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų
ir to fakto, kad mes netikrinome 100 % ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.
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Visos ataskaitos paskelbtos Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.palanga.lt.
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AUDITO PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS IR REKOMENDAC
1. Dėl ilgalaikio materialiojo turto
Į Savivaldybės administracijos ilgalaikio materialiojo turto apskaitos registrus yra įtrauktas
valstybės turtas – hidrotechniniai statiniai, kurių balansinė vertė 2013-12-31 yra 3818,6 tūkst. Lt.
Valstybės kontrolės 3-ojo audito departamento Klaipėdos skyriaus auditoriai nustatė, kad
Savivaldybės administracijoje melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma nesivadovaujant 12-uoju
VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, nes
melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma ne pagal atskirus turto vienetus, nevertinama, ar
melioracijos įrenginiai turi nuvertėjimo požymių, todėl šio turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikros
turto būklės ir nesudaro galimybės šį turtą tinkamai kontroliuoti.
Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus naujos redakcijos Melioracijos įstatymui5 dalis
melioracijos statinių, kaip žemės sklypų priklausiniai, tapo žemės savininkų nuosavybe. Valstybės
kontrolė pastebėjo, kad į Savivaldybės administracijos turto apskaitą yra įtraukti ir ne savivaldybei
priklausantys melioracijos įrenginiai, todėl šio turto balansinė vertė finansinės būklės ataskaitoje
yra padidinta.
2. Dėl atsargų
Lopšelio-darželio „Pasaka“ praėjusio ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis, nurodytas
finansinės būklės ataskaitoje, nesutampa su buhalterinės apskaitos registrais, todėl mes negalime
patvirtinti, kad Turto ataskaitoje informacija apie atsargas 2012-12-31 yra pateikta tikra ir teisinga.
3. Dėl finansinio turto
3.1. Pagal 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“
investicija į kontroliuojamus subjektus apskaitoje rodoma taikant nuosavybės metodą. Nuosavybės
metodas – apskaitos metodas, kai investicija iš pradžių apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina,
o vėliau jos vertė didinama ar mažinama atsižvelgiant į ūkio subjekto, į kurį investuota,
investuotojui tenkančios grynojo turto dalies (pelno ar nuostolio bei tiesiogiai užregistruoto
nuosavo kapitalo) pokyčius po įsigijimo. Audito metu nustatyta, kad nuosavybės metodo įtaka
buvo sumažinta 195,9 tūkst. Lt investicijomis į UAB „Palangos klevas“ bei dėl 0,5 tūkst. Lt
klaidos apskaičiuojant UAB „Palangos šilumos tinklai“ nuosavybės metodo įtaką. Dėl šios
priežasties finansinio turto – akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių nuosavybės
vertybinių popierių balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidinta 196,4 tūkst. Lt.
3.2. Savivaldybės administracijos skyrių, administruojamos pajamos (rinkliavos, žemės
nuomos mokestis ir pan.) 2013 metais buvo apskaitomos Savivaldybės iždo apskaitoje. Pagal
Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms
sudaryti, pateikimo taisykles6 bei Savivaldybės administracijos patvirtintą Palangos savivaldybės
administruojamų pajamų apskaitos tvarką7 visos Savivaldybės administracijos administruojamos
pajamos turi būti registruojamos Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje. Audito
Savivaldybės administracijoje metu nustatyta, kad minėtų pajamų apskaita Savivaldybės
administracijai nebuvo pilnai perduota, todėl jos parengtose finansinėse ataskaitose nėra pilnų
5

2014-02-05 Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-2009.
Finansų ministro 2013-08-08 įsakymas Nr. 1K-275 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos
savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
7
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“.
6
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duomenų apie administruojamas pajamas, tame tarpe ir gautinas sumas.
3.3. Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2012-12-31 per vienerius metus gautinos sumos,
nurodytos finansinės būklės ataskaitoje, nesutampa su buhalterinės apskaitos registrais, todėl mes
negalime patvirtinti, kad Turto ataskaitoje pateikta informacija apie praėjusio ataskaitinio
laikotarpio gautinas sumas yra pateikta tikra ir teisinga.
4. Dėl įsipareigojimų
4.1. Lietuvos aukščiausias teismas 2012-12-07 nutartimi8 nutarė, kad Palangos miesto
savivaldybė turi grąžinti ieškovui be teisinio pagrindo turimas lėšas 500 tūkst. Lt bei sumokėti
priskaičiuotas palūkanas. Ši suma nebuvo užregistruota praėjusio ataskaitinio laikotarpio
įsipareigojimų registruose, todėl šia suma sumažinti ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio
įsipareigojimai nurodyti Turto ataskaitoje. Pažymime, kad šie įsipareigojimai turėtų būti
užregistruoti Savivaldybės privatizavimo fondo apskaitos registruose, nes šiame subjekte buvo
apskaitomos nurodytos lėšos.
4.2. Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis su fiziniais asmenimis dėl garantijų
suteikimo už jų iškeldinimą iš savininkams grąžintinų gyvenamųjų namų, jų dalių ar butų. Pagal
Finansų ministerijos paaiškinimą įsipareigojimus turi registruoti tas subjektas, kuris yra sudaręs
sutartis. 2013-12-31 garantijų nuomininkams likutis sudarė 323,7 tūkst. Lt. Savivaldybės
administracija į ilgalaikius įsipareigojimus šio likučio nėra įtraukusi.
4.3. Kadangi Savivaldybės administracijos buhalterijai iki metų pabaigos nebuvo pilnai
perduota Savivaldybės administracijos skyrių administruojamų pajamų apskaita, todėl mes
negalime patvirtinti, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra teisingai nurodytos mokėtinos
(grąžintinos) sumos.
4.4. Lopšelio-darželio „Pasaka“ praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimai, nurodyti
finansinės būklės ataskaitoje, nesutampa su buhalterinės apskaitos registrais, todėl mes negalime
patvirtinti, kad Turto ataskaitoje pateikta informacija apie įsipareigojimus 2012-12-31 yra pateikta
tikra ir teisinga.
5. Rekomendacijos
Atsižvelgiant į tai, kad rekomendacijos dėl aukščiau nustatytų neatitikimų buvo pateiktos
atliekant auditus atitinkamuose subjektuose, šioje audito ataskaitoje rekomendacijų nebeteiksime.

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė

Kontrolierės pavaduotoja

Gražina Augustinienė

Vyriausioji specialistė

Virginija Petrylaitė
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Lietuvos aukščiausiojo teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2012.

