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ĮŽANGA
Finansinis ir teisėtumo auditas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos planu1 ir vykdant savivaldybės kontrolieriaus
2015-10-09 pavedimą Nr. K1-7. Auditą atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus
pavaduotoja Gražina Augustinienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2015 metų finansinių atskaitų rinkinio ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; įstaigos lėšų
ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
Audituojamas subjektas – Palangos kurorto muziejus (toliau vadinama Muziejus),
adresas: Birutės alėja 34A, Palanga, identifikavimo kodas – 303156776.
Įstaigos pagrindinis tikslas - kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti, eksponuoti bei
populiarinti Palangos kurorto istoriją ir kultūrą atspindinčias dvasines bei materialines vertybes,
susieti Palangos kurorto istorijos ir kultūros vertybių apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo
poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias
funkcijas: įsigyja, tiria ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčius eksponatus, formuoja
Muziejaus rinkinius; užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas
ir apsaugą; konservuoja ir restauruoja muziejines vertybes, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos;
klasifikuoja muziejinių vertybių rinkinius ir kt.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Audituojamu laikotarpiu Palangos kurorto muziejui vadovavo direktorius Jūratis Viktoras
Liachovičius, vyriausiąja buhaltere dirbo Lina Sebeckienė.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, valstybės ir savivaldybės lėšų ir
turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems
tikslams pareiškiama audito išvadoje.
Ataskaita teikiama Palangos kurorto muziejui. Apie audito rezultatus informuojama
Savivaldybės administracija, Palangos miesto meras ir Palangos miesto savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetas.
Ši ataskaita yra dalis išvados, teikiamos Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 2015
metų savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių.
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Savivaldybės kontrolieriaus 2015-12-01 įsakymas Nr. K1-11.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami Palangos kurorto muziejaus 2015 metų finansinių ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumas.
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 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas su priedais (12-ojo VSAFAS 1
priedas „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 13ojo VSAFAS 1 priedas „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį
laikotarpį“, 8-ojo VSAFAS 1 priedas „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 6-ojo
VSAFAS 6 priedas „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“, 17-ojo VSAFAS 7 priedas
„Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, 17-ojo VSAFAS 8 priedas „Informacija
apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“, 17-ojo VSAFAS 12 priedas „Informacija apie kai kurias
trumpalaikes mokėtinas sumas“, 20-ojo VSAFAS 4 priedas „Informacijos apie finansavimo sumas
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“ ir 5 priedas „Finansavimo
sumų likučiai“, 25-ojo VSAFAS priedas „Informacija pagal veiklos segmentus“).
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė:
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 2), 5
vnt. ataskaitų pagal atskiras programos priemones;
- Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4);
- Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų 2015 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.
Palangos kurorto muziejus 2015 metais vykdė Kultūros programos (Nr. 08) 3 priemones:
„Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas“ (kodas
1.4.2.4.), „Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida“ (kodas 1.4.3.3.), „Skyrių
kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas“ (4.2.1.3.). 2015 metais įstaigos veikla buvo
finansuojama iš 2 finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto.
Programos įgyvendinimui iš viso patvirtinta 43527,0 Eur asignavimų, iš jų – 21054,0 Eur
darbo užmokesčiui ir 8580,0 Eur turtui įsigyti. Faktiškai panaudota 42998,0 Eur asignavimų.
Turto bei atitinkamai finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip
nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 2015 metų pradžioje buvo 8609,0 Eur, pabaigoje – 32703,0
Eur.
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Finansinis auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus2, Tarptautinius audito
standartus ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, siekiant 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
netikrinome visų (100 proc.) 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).
Audito metu mes nevertinome vidaus kontrolės pasitikėjimo lygio, nes dėl mažo
apskaitos darbuotojų skaičiaus tinkamas pareigų atskyrimas yra neįmanomas (ribotas). Audito
įrodymai gauti atlikus didelės apimties savarankiškas audito procedūras.
Įvertinus planavimo metu nustatytas rizikas, buvo atliktos svarbiausių sričių (ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų) audito
procedūros – ūkinių operacijų ir buhalterinių sąskaitų likučių detalios ir analitinės procedūros.
Tam buvo atrinkti audito pavyzdžiai, kurie geriausiai reprezentavo visumą. Vertindami, kaip
laikomasi teisės aktų, atsižvelgėme į aplinkybes, priežastis ir pasekmes.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
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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 duomenų
Audito metu reikšmingų neatitikimų, susijusių su metinių biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinyje pateiktais duomenimis, nenustatėme.
2. Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų
Audito metu nenustatėme reikšmingų iškraipymų, susijusių su metinių finansinių
ataskaitų rinkinyje pateiktais duomenimis.
Pastebėjimas: pagal 12 – ąjį VSAFAS „“Ilgalaikis materialusis turtas“3 bei Muziejaus
apskaitos politiką4 muziejaus fondas buhalterinėje apskaitoje registruojamas kaip atskiras turto
vienetas, užvedama jo apskaitos kortelė, kurioje nurodoma fondo įsigijimo savikaina, tikrosios
vertės pokyčiai, nurašymai, perdavimai ir kita su muziejaus fondo vertės pokyčiais susijusi
informacija. Fondui priskirtų muziejinių vertybių (eksponatų) apskaitą pagal kiekį, įsigijimo
savikainą ir vertės pokyčius muziejaus fondo knygose tvarko muziejaus fondo saugotojas.
Audito metu nustatyta, kad įstaiga muziejaus eksponatus registravo kaip atskirus turto
vienetus, suteikiant jiems atskirus inventorinius numerius.
Atsižvelgiant į tai, kad toks muziejinių vertybių apskaitos tvarkymo neatitikimas nedaro
įtakos apskaitos duomenų teisingumui, mes savo nuomonės dėl finansinių ataskaitų rinkinio
nemodifikuojame.
3. Dėl lėšų bei turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
Kurorto muziejus iš fizinių ir juridinių asmenų gauna daiktų, kurie yra saugomi įstaigos
patalpose. Muziejus priimdamas šiuos daiktus, nesurašo priėmimo-perdavimo aktų arba kitų
vidaus dokumentų, įrodančių daiktų įsigijimą. Į muziejų patekę fizinių ar juridinių asmenų
perduoti daiktai yra kaupiami iki jų perdavimo komisijai, kuri ir atlieka jų vertinimą bei surašo
perdavimo-priėmimo aktus. Kiti daiktai yra grąžinami jų savininkams. Direktoriaus paaiškinimu
dėl didelių darbo sąnaudų įvertinant gautus daiktus ir dėl

darbuotojų trūkumo šis procesas

užtrunka gana ilgą laiko tarpą, todėl nėra galimybės šių daiktų laiku apskaityti muziejaus
apskaitoje.
Pažymėtina, kad Muziejus nėra pasitvirtinęs tvarkos, kurioje butų numatyta, kiek laiko
turi būti saugomi fizinių ar juridinių asmenų perduoti daiktai, koks dokumentas turėtų būti
išduodamas asmenims pateikusiems šiuos daiktus, per kiek laiko jie turėtų būti įtraukiami į
apskaitos registrus.
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12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 11 p.
Palangos kurorto muziejaus direktoriaus 2014-08-06 įsakymu Nr. V-13 patvirtintos apskaitos politikos 34, 40, 149
ir 150 p.
4
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Pagal Inventorizacijos taisykles5 Viešojo sektoriaus subjektai privalo inventorizuoti visą
turimą, taip pat ir subjektui nepriklausantį, bet jame esantį turtą, kuriam surašomas atskiras
inventorizacijos aprašas. Nesilaikant minėtų taisyklių, komisija atlikdama metinę turto
inventorizaciją į inventorizavimo aprašus neįtraukė įstaigoje esančių trečiųjų asmenų saugomų
daiktų, kurie buvo priimti be įsigijimo dokumentų ir neįtraukti į apskaitą.
4. Rekomendacijos
Atsižvelgdami į audito metu nustatytus dalykus, rekomenduojame:
4.1. Buhalterinėje apskaitoje užregistruoti muziejaus fondą kaip atskirą turto vienetą ir
užvesti jo apskaitos kortelę (Ataskaitos 2 punktas).
4.2. Nusistatyti tvarką, kurioje būtų numatyta gautų daiktų saugojimo terminai, vidaus
dokumentai, kuriais įforminamas jų priėmimas bei įtraukimas į apskaitą (Ataskaitos 3 punktas).
4.3. Inventorizacijos metu inventorizuoti visą įstaigos turimą turtą (Ataskaitos 3 punktas).

Savivaldybės kontrolierė

Aušra Kedienė
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Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014-10-03 nutarimas Nr. 1070 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ 8,
12.3 ir 25 p.

