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SANTRAUKA

Vilniaus miesto savivaldybês kontroles ir audito tarnybos atlikto finansinio audito tikslas -
ivertinti S[ ,,Vilniaus miesto büstas" vidaus kontrolç, iskaitant finansq valdym4, pareik5ti
nepriklausom4 nuomonç del finansiniq ir kittl ataskaitq tikrumo ir teisingumo.

{monés turto, nuosavo kapitalo ir isipareigojimq likutis 2014 m. pradùioje buvo i5 viso
177 7 57 664 Lt,pabaigoje - 173 956 97 6 Lt.

Dèl [monës 2014 m. gruodíío 31 d.Jinansíníry atnskøítr¿
Pagal fmones apskaitos duomenis fmones savininko kapitalas 2014 m. gruodZio 31 d.,

lyginant su 2013 m. gruodZio 31 d., sumaZejo 2,1 o/o arba 3 774 623 Lt (175 750 698 Lt -ll9 525 321 LÐ. fmones savininko kapitalas buvo didinamas arba maùinamas paprastu
buhalteriniu ira5u, [monei gavus i5 Savivaldybes (arba perdavus Savivaldybei) ilgalaiki turt4.
Savivaldybês turtas buvo perduodamas |monei patikejimo teise valdyti vadovaujantis
Savivaldybes tarybos sprendimais (Savivaldybes tarybos 2009 m. lapkriðio 18 d. sprendimas Nr.
I-1291 ,,Dèl turto perdavimo patikejimo teise S{ ,,Vilniaus miesto büstas" su pakeitimais ir
papildymais), kuriuose nebuvo nurodyta kokioje nuosavo kapitalo dalyje turi büti registruojamas

fmones turto vertes padidejimas (ar sumaZejimas), jeigu perduodamas Savivaldybes turtas nera
dotacija, tai neatitinka Valstybès ir savivaldybès imoniq istatymo 13 straipsnio 5 dalies
reikalavimq. Todel negalime patvirtinti, ar [monei gavus Savivaldybes ilgalaiki turl4 valdyti
patikejimo teise (gr4Zinus ilgalaiki turt4 Savivaldybei) buhalterine operacija turi büti
registruojama (apskaitoma) balanso eilutéje,,[monös savininko kapitalas". Savivaldybes kontroles
ir audito tamyba2014 m. rugpjrlðio 28 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-8 ,,Dël S[ ,,Vilniaus miesto
büstas" audito" teike rekomendacijas Savivaldybes administracijos direktoriui, kad rengiamuose
Savivaldybés tarybos sprendimq projektuose del turto perdavimo patikejimo teise vald¡i, naudoti
ir disponuoti juo, bütina nurodyti, kurioje nuosavo kapitalo dalyje turi büti registruojamas turlo
vertès padidejimas (sumaZinimas), arba, kad perduodamas turtas yra dotacija, t. y. kad
Savivaldybes tarybos sprendimuose bütq nurod¡i visi duomenys nustatyti Valstybes ir
savivaldybes imoniq istatymo 13 straipsnio 5 dalies reikalavimais. Si rekomendacija neivykd¡a.

Atlikus ilgalaikio turto - butq Aguonq g. 18-44, UZtvankos g. 5-8, Linksmoji g. 64-12,
Gelir¿ g. 7-6 ir Tolminkiemio g. 17-54 remontus buvo pagerintos 5io ilgalaikio turto naudingos
savybes ir, vadovaujantis 12 Verslo apskaitos standarto nuostatomis, turejo büti padidinta 5io

ilgalaikio turto verte. Todel 2014 m. gruodZio 31 d. balanso eilutese ,,Ilgalaikis tufias",
,,Materialusis turtas" turejo büti apskaityta ilgalaikio turto 20 418,21 Lt daugiau,2014 m.

gruodZio 31 d. pelno (nuostoliq) ataskaitoje eiluteje ,,Finansinès investicines veiklos pajamos"

apskait¡a pajamq 20 418,2I Lt daugiau ir eilutese ,,[prastines veiklos pelnas (nuostoliai)" bei

,,Grynasis pelnas (nuostoliai)" apskait¡a nuostoliq 20 4I8,21 Lt maùiau.
Kadangi tarpusavio skolq inventorizavimo akte |mone ir UAB ,,Naujamiesðio büstas"

2014 m. gruodùio 31 d. nurodo skirtingus skolq dydZius, negalime patvirtinti, kad fmones 2014

;
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m. gruodZio 31 d balanso eilutèse ,,Skolos tiekejams" bei ,,Per vienerius metus moketinos sumos
ir trumpalaikiai isipareigojimai" nurodyta teisinga suma. Preliminariais skaiðiavimais ji galetq
búti 24 97 4,04 Lt didesne. Taip pat negalime patvirtinti, kad 2014 m. gruodZio 3 I d. pinigq srautq
ataskaitos eilutês ,,Trumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq i5ankstiniq apmokejimq padidejimas"
bei eilutes ,,Grynieji pagrindinês veiklos pinigq srautai" duomenys nurodyti teisingai, nes

ivertinus faktini [mones isipareigojim4 UAB ,,Naujamiesðio büstas" juose bUtq apskaitoma
24 974,04 Lt didesne suma. {mone 2015 m. apskaitos registruose apskaite 24 974,04 Lt
isiskolinim4 UAB,,Naujamiesðio bustas".

[mones apskaitoje 2014 m. gruodZio 31 d. apskaitomos skolos tiekejams: UAB,,Empa
LT" - 8 698,48 Lt, UAB ,,Statremo" - 53 657,59 Lt, UAB ,,Sar Technologies" - 59 636,44 Lt.
Siq skolq dydis su tiekejais tarpusavio aktais nepatvirtintas dêl teisminiq ginðq. Pasibaigus
teisminiams ginöams galutinis mokètinq sumq tiekejams dydis gali pasikeisti.

Dêl finansq valdymo ir vidaus kontrolès vertinimo
[mones 2014 m. veikla buvo nuostolinga, grynasis 2014 m. nuostolis sudare 3 973 747 Lt.

2074 m. grynasis nuostolis, lyginant su 2013 m., sumaZejo 11,8 Yo arba 531 619 Lt. Balansinis
nuostolis (nuostolis sukauptas pervis4 laikotarpi) 2014m. gruodZio 31 d. sudarë20 549 698Lt.
fmones 2014 m. nuostolio prieZastys: - fmone 2014 m. pripaZino abejotinomis 1 536 370 Lt
pirkejq skolq, kurios nebuvo padengtos per 365 dienas; - {mone padare atidejinius del paslaugq
tiekejq [monei apskaiðiuott4 534 427 Lt baudq ir delspinigiq uZ nesavalaiki atsiskaityma (iS jq uZ

gyvenamqjq patalpq Sildym4 ruAB ,,Vilniaus energija") - 534 404,45 Lt). [mone pripaZino
bevilti5komis 190 524,56 Lt gautinq sumq (kai gyvenamqjq patalpq nuomininkai mire arba skola
negali büti i5ie5komapagal teismq sprendimus). Nuostolingos veiklos prieZastimi galima ivardinti
[monös pajamq formavimo struktür4 ir principus, kadangi pajamq dydis grieùtai reglamentuotas
Savivaldybes ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimais. [monès pardavimo pajamos
(gyvenamqjq patalpq nuomos pajamos) nedengia bütinq [mones s4naudq. fmonês pardavimo
pajamos 2074 m. sudare 1 615 248 Lt, tuo tarpu tik ilgalaikio turto nusidevöjimo s4naudos
(apskaiðiuojamos pardavimo savikainoje) sudare 2 395 508,2Lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 12

straipsnio 4 dalimi, savivaldybés imonese turi büti sudaromas privalomasis rezervas. Rezervai turi
büti kaupiami tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertès. Kadangi
visais ankstesniais metais [mones veikla buvo nuostolinga, 5is istatymo reikalavimas neivykdytas
ir [mone nesukaupe privalomojo rezervo.

Visos [mones pajamos 2014 m.,lyginant su 2013 m., sumaZéjo 10,63 o/o arba 3ll 204 Lt,
visos [mones s4naudos sumaZejo 11,34 oÁ arba 842 823 Lt.I5 jq pardavimo pajamos sumaZejo

70,97 %ó arba 206 472 Lt (l 675 248 Lt - 1 881 720 Lt) del patikejimo teise valdomo ir
nuomojamo ploto maZejimo. [mones valdomq ir nuomotinq patalpq bendras plotas 2013 m.
sudarè 167 759,3 kv. m, o 2014 m. - 163 384,3 kv. m. Savivaldybes kontrolês ir audito tarnyba
2014 m. rugpjüðio 28 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-8 ,,Dèl S[ ,,Vilniaus miesto büstas" audito"

[mones valdybai teike rekomendacijas: ,,Sprçsti klausimus dél ekonomi5kai pagristo nuomos
mokesðio uù gyvenamqjq patalpq nuom4 nustatymo, kadangi fmonês apskaiðiuojamos
gyvenamr¿jq patalpt¿ nuomos pajamos nedengia butinq [mones s4naudq". Po ðio audito ivyko
pokyðiai Savivaldybes gyvenamqj4 patalpq nuomos mokesöio apskaiðiavimo reglamentavime,

kuriq vykdymas bus susijçs su [mones veiklos rezultatais. Vadovaujantis Liefuvos Respublikos

Vyriausybês 2014 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. 1487 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybès
2001 m. balandZio 25 d. nutarimo Nr. 472 ,,Dël valstybes ir savivaldybiq gyvenamr¿iq patalpq

nuomos mokesöio apskaiðiavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo" buvo patvirtinta nauja

savivaldybes büsto, socialinio büsto nuomos mokesöiq ir büsto nuomos ar i5perkamosios busto

nuomos mokesðiq dalies kompensacijos dydZio apskaiðiavimo metodika. Patvirtinus nauj4

savivaldybes büsto, socialinio büsto nuomos mokesðir¿ ir büsto nuomos ar i5perkamosios büsto

nuomos mokesöiq dalies kompensacijos dydZio apskaiðiavimo metodik4, fmones pajamos gali

reik5mingai padideti, - apie 1 537 280 Eur (5 307 920 Lt) per metus, t. y. apskaiðiuojamq

kaupiamqjq lesq dydZiu. Sios le5os pagal ankstesnç metodik4 nebuvo i5 karto laikomos [mones
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pajamomis. Atitinkamai pasikeis ir fmones veiklos rezultatai: einamqjt¿ metq veiklos nuostolis
gali reik5mingai sumaäëti arba [mones veikla gali tapti pelninga. Sis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimas isigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d., Vilniaus miesto savivaldybes taryba
dar nêra prièmusi sprendimo del naujos socialinio büsto nuomos mokesðio apskaiðiavimo tvarkos
Vilniaus mieste patvirtinimo.

Pagal {mones 2014 m. gruodZio 31 d. balanso duomenis fmones gautinos sumos 2014 m.
gruodZio 31 d sudarë 5 073 335 Lt, moketinos sumos ir isipareigojimai sudaré 18 755 976 Lt.
[mones 2014 m. gruodZio 31 d. balanse apskaitomos per vienerius metus gautinos, lyginant su
2013 m. gruodZio 31 d., sumaZejo lI,2 o/o arba 643 084 Lt. DidZiausi4 dali fmones gautinq sumq,
apskaitytr¿ [monès balanse 2014 m. gruodZio 31 d., sudare pirkejq isiskolinimas 5 072 991 Lt, iS

jq: gyvenamqjq patalpq nuomininkr¿ isiskolinimas uZ patalpq nuom4 - 2 406 428,98 Lt,
isiskolinimas uL patalpq Sildym4 ir karSt4 vandeni -l 462 380,9 Lt. [mones gyvenamqjq patalpq
nuomininkq mokumas 2014 m. ui. patalpq nuom4 sudare apie 9I,63 %o, ui. patalpq Sildym4 ir
kar5t4 vanden! - 70,7 % (be laisvq (neapgyvendintq) butq).

Didejantis savivaldybês socialinio büsto nuomininkq ir kitq pirkejq isiskolinimas fmonei ir
auganti pradelstq skolq suma didina {monés nuostolingum4, kadangi, vadovaujantis apskait4
reglamentuojanðiais norminiais aktais, fmone pradelstas skolas turi pripaZinti abejotinomis. {monê
2014 m. pnpaäno abejotinomis skolomis 1 536 370 Lt pirkejq skolq, kuriq apmokejimas
pradelstas 365 ir daugiau dienq, tai padidino {mones nuostoli. DidZiausi4 dali,79,8 % abejotinq
sumq, sudaro abejotinomis pripaZintos gyvenamqjq patalpq nuomininkq ir Savivaldybes

isiskolinimas uZ laisvq (neapgyvendintq) patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni.
Del labai didelio gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimo fmonei uZ gyvenamúrl

patalpq nuomq, patalpr¿ Sildym4 ir kar5t4 vandeni, fmone yru isteigusi Teises ir skolq
administravimo skyriq, kurio darbuotojai teikia raginimus gyventojams del skolq sumokèjimo,
ie5kinius teismams del gyventojr¿ skolq iSie5kojimq, dèl skolq apmokejimo su skolininkais
pasira5omi vekseliai. Per 2014 m. SI ,,Vilniaus miesto btistas" pateike teismams 502 ie5kinius,
kuriq bendra pareik5tq reikalavimq suma sudaro 1 680 348,11 Lt. Teismai pilnai tenkino 304

fmonês ieðkinius. Gyvenamqjq patalpq nuomininkai 2014 m. apmokejo [monei 1 013 165,8 Lt
skolq, vykdant teismq sprendimus ir pasira5ytus vekselius.

Pagal fmones 2014 m. gruodZio 31 d. balanso duomenis, {mones po vieneriq metq
moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai 2014 m. gruodZio 31 d. sudarë l0 969 813 Lt.
DidZiausi4 dali [mones po vieneriq metq moketinq sumq ir ilgalaikir¿ isipareigojimq sudare gauti
i5ankstiniai apmokejimai - 10 961 492 Lt. Gautus iSankstinius apmokejimus sudarè apskaiðiuotas
kaupiamasis mokestis (apskaiðiuojamas gyvenatrqiq patalpq nuomininkams Savivaldybes tarybos
2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. l-413' nustatyta tvarka). Kaupiamosios le5os skirtos
Savivaldybes socialinio busto - nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms, taip pat su jornis
susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai
inZinerinei irangai atnaujinti ir remontuoti). Kaupiamqjq le5q likutis 2013 m. gruodZio 31 d.

sudare 7 636 293,59 Lt,2014 m. apskaiðiuota mokesðio 5 307 920,14 Lt,2014 m. panaudota le5q

-2128 412,29 Lt, kaupiamqjq le5r¿ likutis 2014m. gruodZio 31 d. sudare 10 814 801 Lt. Kartu su

ilgalaikiq skolq einamqjq metq dalimi kaupiamqjq le5q likutis 2014 m. gruodZio 31 d. sudare

12 894 204,5 Lt. Del gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimo ir del nepakankamq pajamq

[mone 2014 m. gruodZio 31 d. savo s4skaitose turejo 5 611 649,45 Lt (12 894 204,5 Lt -
7 282 555 LÐ maùiaunei apskaiðiuota kaupiamojo mokesðio.

Apskaiðiuoti {mones ilgalaikio mokumo rodikliai parodo, kad [monei bûtq sunku vykdyti
ilgalaikius isipareigojimus. [mones ilgalaikius isipareigojimus sudaro apskaiðiuoti iSankstiniai
apmokejimai, skirti büsimiems gyvenamqjq patalpq remontams (kaupiamasis mokestis). Del
didelio gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimo fmonei kaupiamojo mokesðio leðos

naudojamos pagal i5 anksto suplanuotus 1ê5q kiekius (apie2 200 000 Lt per metus), todel fakti5kai

fmonê neturi dideles rizikos del ilgalaikiq isipareigojimq vykdymo. Bet, gyvenamqjU patalpq

ü

t Savivaldybès tarybos 2012m. sausio 25 d. sprendimas Nr. l-413 ,,Dél Vilniaus m. savivaldybes gyvenamr¿ir¿

patalpq nuomos mokesðio apskaiðiavimo tvarkos apra5o tvirtinimo".
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remontams skiriant ribot4 le5q kieki, fmone ne visada gali patenkinti gyventojq pra5ymus del
jiems i5nuomotq patalpq remontq vykdymo.

Didejantis gyvenamqjq patalpq nuomininkq ir kitq pirkejq (Savivaldybe) isiskolinimas uZ
patalpq Sildym4 didina {mones isiskolinimus tiekejams. DidZiausi4 dali 93,8 yo {monès tiekejams
moketinq sumq sudaro [mones isiskolinimas UAB,,Vilniaus energija", kuris 2014 m. gruodZio 31
d. sudare 3 799 066,02 Lt (be delspinigir¿). fmones isiskolinimas UAB ,,Vilniaus energija" per
2014 m. padidejo 484 734,99 Lt. [monei teikiant s4skaitas nemokiems gyvenamqjq patalpq
(Savivaldybes socialinio busto) nuomininkams uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni ir Siq
gyventojrl skolas UAB ,,Vilniaus energija" apskaitant savo finansinese ataskaitose, didinamas
bendras [mones debitorinis ir kreditorinis isiskolinimai. fmones moketinas sumas ir
nuostolingum4 didina ir UAB ,,Vilniaus energija" [monei apskaiðiuoti delspinigiai, ui. tai, kad
gyvenamqjq patalpq nuomininkai (gyventojai) paveluotai atsiskaito uL savo patalpq ðildym4 ir
kar5t4 vandeni. UAB ,,Vilniaus energij a'' 2014 m. apskaiðiavo [monei 534 404,01 Lt, o per vis4
laikotarpi 1 309 799 Lt delspinigiq ui, ne laiku apmoketas patalpq Sildymo ir kar5to vandens
s4skaitas. Delspinigiq gyvenamqjq patalpq nuomininkams fmone skaiöiuoti negali, kadangi ji nera
Ëilumines energijos tiekejas ir sutarðiq su gyvenamqjq patalpq nuomininkais del patalpq Sildymo
ir kar5to vandens tiekimo nera sudariusi.

Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba 2014 m. rugpjäöio 28 d. audito ataskaitoje Nr. R-
05-8 Del Sf ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teikê rekomendacijas [mones valdybai sprçsti del
galimybes inicijuoti nenaudingos fmonei 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo
sutarties pakeitimus. Müsq 2014 m. teikta rekomendacija neivykd¡a. Savivaldybes
administraclja,2015 m. vasario 11 d. raStu Nr. 451-15362115(3.3.12.3-EM4) ,,Döl 2010-10-08
Silumos pirkimo - pardavimo sutarties pakeitimo" pasiüle UAB Vilniaus energija" pakeisti 2010
m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus energija",
Savivaldybes bei S| ,,Vilniaus miesto büstas" s4lygas. Bet, i5 UAB ,,Vilniaus energija" buvo
gautas tik formalus atsakynras, kuriame nebuvo i5reikSta konstruktyvaus poZiürio i sutarties
pakeitimo galimybes. Iki Sio audito pabaigos i5 UAB ,,Vilniaus energija" nebuvo gautas sutikimas
pakeisti Sios sutarties s4lygas.

Nei5sprçsti klausimai del Savivaldybes administracijos atsiskaitymo su {mone: {mones
iðlaidas uZ bufus, i5nuomotus vykdant valstybes garuntij4 - 88 514,5 Lt; kompensacijas, suteiktas
nepasiturinðiq Seimq gyvenamqjq patalpq nuomininkams, maZinant jq patalpq nuomos mokesti,
iki 2014 m. gruodZio 3l d. {mone iS viso suteike gyvenamqjq patalpq nuomininkams
1 115 666,47 Lt Siq kompensacijr6 neapgyvendintq (laisvq) butq patalpq Sildymo apmokejimo -
pagal {mones apskaitos duomenis Savivaldybes administracija nèra sumokejusi fmonei
1238 I02,99Ltui.neapgyvendintq (laisvq) butq patalpq 5ildym4. LöSq skyrimo sutartis del laisvq
ir neapgyvendintr¿ patalpq Sildymo i5laidq apmokejimo tarp Savivaldybes administracijos ir
fmones nesudaryta, taip pat nesudaryta le5q skyrimo sutartis del le5q apmokejimo uZ [monês
suteiktas nepasiturintiems gyvenamqjq patalpr¿ nuomininkams kompensacijas uZ gyvenamqjq
patalpq nuom4. Savivaldybès kontroles ir audito tarnyba 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito
ataskaitoje Nr. R-05-8 Del SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teiké rekomendacijas
Savivaldybês adminisfracijai sprgsti atsiskaitymo su fmone klausimus. Müsq 2014 m. teikta
rekomendacij a neivykd¡a.

Vykdant fmones skolq inventorizacij4, Savivaldybes administracijos Finansq
departamentas 2015 m. kovo 9 d. pateike fmonei derinimui tarpusavio skolq 2014 m. gruodZio 31

d. suderinimo akt4. Savivaldybes tarpusavio skolq 2014 m. gruodZio 31, d suderinimo akte

nurod¡a fmonei moketina suma nesutampa su fakti5ka fmonês i5 Savivaldybes administracijos
gautina suma.

lmone, atlikdama metinç turto ir skolq inventorizacrj4, su Savivaldybes administracija
(Finansq departamentu) Savivaldybei mokötinq sumq nesuderino, tai neatitinka Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2008 m. balandZio 17 d. nutarimo Nr. 370 ,,Dél inventorizacijos
taisykliq patvirtinimo" 60 punkto nuostatq. [mone nepervede (arba neatliko Saliq sutikimu

uZskaitos) Savivaldybes administracijai i5 gyvenamt¿jq patalpq nuomininkq surinktq 305 426,96

/'-¡,
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Lt, gyvenamqjq patalpq nuomininkams atsiskaiöius uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni, dengiant
skolas, susidariusias iki 2010 m. rugpjüðio 31 d. Sias surinktas lèSas fmonê yra lsipareigojusi
pervesti Savivaldybes administracij ai.

Savivaldybes administracija, vadovaudamasi Savivaldybes tarybos 2008 m geguZes 28 d.
sprendimu Nr. I-4742, 2008 m. gruodZio 31 d. aktu3, perdavê {monei patikejimo teise naudoti ir
valdyti gyvenam4 nam4 Stikliq g. 5 (kaip vien4 turtini vienet4), kurio plotas 1301,34 kv. m. Nuo
namo perdavimo pradZios, del Savivaldybes teisminiq ginðq su gyvenamojo namo Stikliq g. 5
gyventojais, [mone negalejo padalinti Sio namo i a[skirus turto vienetus - bufus ir atskiras
negyvenamas patalpas. Del teisminiq ginðq su namo gyventojais nebuvo sudarytos gyvenamqjq
patalpq nuomos sutartys, gyventojams nebuvo skaiðiuojamas uZimamq patalpq nuomos mokestis,
nekaupiamos le5os namo remontui. fmonei valdant pastat4 vienas butas buvo pnvatizttotas namo
gyventojo (vykdant teismo sprendim4). [mone, negaudama nuomos mokesðio, patiria s4naudas
del nusidevêjimo apskaiðiavimo. Per visq gyvenamojo namo Stikliq g. 5 valdymo laikotarpi

[mone apskaiðiavo I27 273,68 Lt nusidêvejimo, tai didino [mones nuostolingum4. Savivaldybes
administracija i5nuomojo juridiniams asmenims Stikliq g. 5 negyvenamqsias patalpas, kuriq
plotas 302 kv. m. [mone uZ Sias negyvenamas patalpas pajamq negauna, del Siq patalpq
nusidevejimo skaiðiavimo didinamas [mones nuostolingumas. I5sprendus teisminius ginðus,
gyvenamasis namas Stikliq g. 5 turetq büti padalintas i atskirus turto vienetus, sudarytos sutarlys
del gyvenamqiq patalpq nuomos ir imamas nuomos mokestis, o netinkamos gyventojams
nuomotis patalpos (negyvenamos patalpos) turi büti perduotos Savivaldybei.

fmoneje buhalteriniai veiksmai (registravimas apskaitos registruose) del ilgalaikio turto
vertes didinimo, kai vykdomas ilgalaikio turto remontas gerinant jo savybes, atliekami anksðiau
nei priimamas vadovo sprendimas. [moneje reikalinga stiprinti vidaus kontrolç ilgalaikio turto
vertös didinimo procedürq srityj e.

|mones apskaitos politikos nuostatos del nusidevejimo normatyvq taisytinos, kadangi jos
i5 dalies neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. isakymo Nr. 565

,,Del statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmê" patvirtinimo" nuostatq

Pagal auditui pateiktus duomenis, [mones 2012, 2013, 2014 m. vykdytq vie5qjq darbq
pirkimq laimetojai UAB ,,Statremo", UAB ,,Sar Technologies", UAB ,,Priemiestis" , UAB Empa
Lt savo prisiimtus isipareigojimus vykde netinkamai - numatytus remonto darbus vykde
nekokybi5kai ir nesilaikydami nustatytq terminq. Todel fmonê, vykdydama vie5uosius darbq
pirkimus, turi taikyti grieZtesnius reikalavimus rangovrl kvalifikacijos atrankai. {monè,
vykdydama2}l1 m. darbq vie5uosius pirkimus, sugrieZtino darbq rangovq kvalifikacinç atrank4 ir
pirkimo s4lygose nurodo, kokius irodymus apie savo kvalifikacij4 ir pajegumus rangovai turi
pateikti, noredami dalyvauti {mones darbq vie5uosiose pirkimuose.

Savivaldybes administracijos direktorius neuZtikrino ankstesnio Savivaldybes kontroles ir
audito tamybos audito metu teiktq rekomendacijq ivykdymo (Savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito ataskaita Nr. R-05-8 ,,Dêl SI ,,Vilniaus miesto büstas"
audito") del Savivaldybes tarybos sprendimo parengimo, nustatanðio kaip {monei apskaityti
perduoto Savivaldybés ilgalaikio turto veftç, dèl Savivaldybes administracijos ir {mones
tarpusavio skolq suderinimo, dèl le5q skyrimo sutarðiq sudarymo bei Savivaldybès atsikaitymo su

{mone uZ susidariusias skolas klausimq sprendimo, del fmonês ir UAB ,,Vilniaus vandenys"

atsiskaityrno uZ 5alt4 vandeni sutarties sudarymo. {monè nepilnai igyvendino rekomendacij4

suderinti tarpusavio skolas su Savivaldybes administracija - skolos derintos, bet galutinai

nesuderintos, tarpusavio skolq suderinimo akte nurodytos skolos neatitinka faktiniq. [mones
valdyba neigyvendino rekomendacijos del priemoniq nustatymo lmones finansinei bûklei gerinti

bei neigyvendinta rekomendacija del 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties,

sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus energija", Savivaldybes bei S[ ,,Vilniaus miesto büstas" pakeitimo.

Savivaldybes administacija2Ol5 m. vasario 11 d. ra5tu pasiüle UAB ,,Vilniaus energija" pakeisti

i)

2 Savivaldybès tarybos 2008 m geguZes 28 d. sprendimas Nr. l-474 ,,D,èl UAB ,,Bendruva" petlvarþmo".
3 Savivaldybès administracijos Miesto ükio departamento 2008 m. gruodZio 31 d. aktas Nr.A305-220 (8.1-ÚK3).
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nenaudingas fmonei sutarties s4lygas, bet sutikimas i5 UAB ,,Vilniaus energija" dar nebuvo
gautas.

Del [mones darbuotojq darbo intensyvumo ir papildomq funkcijq skyrimo, vykdant
Savivaldybes tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendim4Nr.l-2244,,Dèl igaliojimo atstovauti Vilniaus
miesto savivaldybei butr¿ ir kitq patalpq savininkq susirinkimuose", [mones valdyba galetq
svarstyti del papildomq darbuotojq etatq [moneje steigimo.' 

{mones direktoriaus pareigybiq apra5ymo 4.4 punktas - ,,Suderinçs su Savivaldybes
administracijos direktoriumi, {mones vadovas tvirtina imones struktrir4, pareigybes ir etatq
s4ra54" neatitinta |mones istatq 26.2 ptnkto bei LR Valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 10

str. 2 dalies 1 punkto nuostatq. 
IZANGA

Sf ,,Vilniaus miesto büstas" finansinj audit4 (toliau - auditas), vadovaujantis Vilniaus
miesto savivaldybes kontrolieriaus pavedimu*, atliko Vilniaus miesto savivaldybes kontroles ir
audito tarnybos vyriausieji specialistai Lidija Kudre5ova ir Daiva Kirkiliene.

Audito tikslas - ivertinti S[ ,,Vilniaus miesto büstas" vidaus kontrolç, iskaitant finansq
valdym4, pareik5ti nepriklausomE nuomonç del finansiniq ir kitq ataskaitq tikrumo ir teisingumo.

Audituoj amas laikotarpis - 201 4 metai.
Audituojamas subjektas - SI ,,Vilniaus miesto büstas" (toliau - fmone). fmone yra i5

Vilniaus miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe) turto isteigtas ribotos civilinês atsakomybes
vie5asis juridinis asmuo. fmonê nuosavybes teise priklauso Savivaldybei ir jai perduot4 ir jos

igyt4 turt4 valdo, naudoja bei juo disponuoja patikejimo teise. {mone iregistruota Juridiniq
asmenq registre 1998 m. rugpjüðio 25 d., dabartiniu statusu fmonê savo veiklq vykdo nuo 2008
metq pabaigos, kai UAB ,,Bendruva" buvo pertvarkyta i savivaldybês imonç ,,Vilniaus miesto
büstas". fmones buveines adresas - Svitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius, kodas 124568293.

Paskutiniai galiojantys fmones istgtai patvirtinti Savivaldybes administracijos direktoriaus
2013 m. kovo 22 d. isakymu Nr. 30-694'. Pagrindinis [mones tikslas - administruoti ir priZiüreti
Savivaldybes gyvenam4sias ir negyvenam4sias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip
pagalbinemis patalpomis. {mones veikla: socialinio busto, bendrabuðiq ir kitq gyvenamqjq
patalpq nuomos sutarðiq su nuomininkais sudarymas, nuomos mokesðiq surinkimas ir
nesumokêtq mokesðiq i5ie5kojimas istatymq nustatyta tvarka, gyvenamqjq patalpq techninês
prieZiuros organizavimas, lè5q gyvenamqjq patalpq vertei i5saugoti (remonfui) kaupimas ir kt.

[mone priskirta Savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos departamento
reguliavimo sriðiai.

{mones valdymas: imones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija -
Savivaldybes administracijos direktorius, kolegialusis valdymo organas - valdyba ([mones
valdyba sudaryta vadovaujantis Savivaldybes administracijos direktoriaus 2011 m. geguZes 20 d.

isakymu Nr. 30-733o) ir vienasmenis valdymo organas - fmones direktorius.
Audituojamu laikotarpiu {mones vadovo (direktoriaus) pareigas laikinai ejo {mones

direktoriaus pavaduotoja Rosita Zibeliene. Vadovaujantis Savivaldybes tarybos 2013 m. lapkriðio
20 d. sprendimu Nr. l-5597, fmonès direktoriaus pavaduotojai Rositai Zibelienei, jos sutikimu,
buvo pavesta laikinai eiti [monès direktoriaus pareigas, iki konkurso tvarka bus paskirtas {mones
direktorius. {mones vyriausio finansininko pareigas atliko Barbara Markauskienè.

Auditas pradetas 2015 m. kovo 12 d., baigtas 2015 m.balandùio 23 d.

Su audito ataskaita galima susipaZinti Savivaldybes kontrolés ir audito tarnybos interneto

ouslaovie. adresu www.vilniuskontrole.lt.

L

''.,::..,t)

n Vilniaus miesto savivaldybes kontrolieriaus 2015 m. kovo 9 d. pavedimas Nr. B-02-5.
t Vilniaus m. savivaldybés administracijos direktoriaus 2013 m. kovo22 d. isaþirnas Nr. 30-694,,DeI SI ,,Vilniaus
miesto bustas" istatq patvirtinimo".
6 Vilniarrs m. savivaldybes administracijos direktoriaus 20ll m. geguZes 20 d. isakymas Nr.30-733,,Del
Administracijos direktoriaus 2011-05-03 isakymoNr.30-687,,Dèl SI ,,Vilniaus miesto bustas" valdybos sudarytno"

pakeitimo".
7 Vilniaus m. savivaldybes tarybos 2013 m. lapkriõio 20 d. sprendimas Nr. 1-1559 ,,Del pritarimo atleisti Arünq

Õenkr¡ i5 Sf ,,Vilniaus miesto bustas " direktoriaus pareigq".
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Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nuomonö del

{mones finansiniq ir kitq ataskaitr¿ tikrumo ir teisingumo bus pareik5ta audito i5vadoje.
AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito metu buvo vertinamas fmones 2014 m. finansiniq ataskaitq rinkinys ir fmones
veiklos ataskaita, kuriuos fmonê pateike auditui pagal Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos
2015 m. kovo 9 d. ra5t4 R-07-43 ,,Dél duomenq auditui pateikimo".

Audito metu vertinam4 fmonês2014 m. finansiniq ataskaitr¡ rinkini sudaré:
- 2014 m. gruodZio 31 d. balansas;
- 2014 m. gruodZio 31 d. pelno (nuostoliq) ataskaita;
- 2014 m. gruodZio 31 d. pinigq srautq ataskaita;
- 2014 m. gruodZio 31 d. nuosavo kapitalo pokyöiq ataskaita;
- Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis raÈtas.

Pagal fmones balanso duomenis turto, nuosavo kapitalo ir isipareigojimq likutis 2014 m.
pradùioje sudare i5 viso I7l 757 664 Lt, pabaigoje - 173 956 976 Lt. {mones ilgalaikis turtas 2014
m. pradiioje sudarè i5 viso 166 943 188 Lt, pabaigoje - 161 595 821 Lt, atitinkamai trumpalaikis
turtas- 10 814 476Ltir 12361 l49Lt,i5jqpervieneriusmetus gautinos sumos -5116439Ltir
5 013 355 Lt. {mones moketinos sumos ir isipareigojimai 2014 m. pradZioje sudarè i5 viso
14 808 294 Lt, pabaigoje - 18 755 976 Lt, i5 jq per vienerius metus moketinos sumos ir
trumpalaikiai isipareigojimai - 6 912 292 Lt ir 7 786 163 Lt. Pagal [mones veiklos rezultatrl
ataskaitos duomenis visos [mones 2014 m. pajamos sudare 2 616 236 Lt, visos s4naudos sudare

6 589 983 T t, veiklos nuostolis sudaré 3 913 747 Lt.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais, siekiant gauti

pakankam4 uZtikrinim4, kad fmones finansinese ataskaitose néra reik5mingq iðkraipymq. Visi5kas
uztikrinimas neimanomas del igimtq vidaus kontroles apribojimq ir to paties fakto, kad mes

netikrinome visq (100 %) ivykusiq ükiniq operacijr¿ ir sudarytq sandoriq.

fmoneje atlikome audito procedüras, kuriq metu ivertinome 2014 m. finansiniq ataskaitq
rinkinio duomenis. Audito metu, siekiant gauti irodymus, atlikome fmones tvarþ, apra5q,

taisykliq, isakymr¿ ir kitq dokumentq perùiurq, susipaZinome su [mones sukurta kontroles aplinka,

ivertinome rizikas, susijusias Salis, vykdème savarankiSkas audito procedüras gautinq ir moketinq
sumq, atidejiniq, ilgalaikio turto ir savininko kapitalo pokyðio srityse.

Audito irodymai gauti taikant skaiðiavimo, patikrinimo, analitines ir kitas audito
proceduras. Audito metu buvo surinkti irodymai audito nuomonei pareikËti.

PASTEBEJIMAI, ISVADOS, REKOMENDACIJOS
Dèl Imonès 2014 m. eruodäio 31 d. finansiniu ataskaitu
Audito metu nenustateme reik5mingq finansinio rinkinio duomenq i5kraipymo. [mones

finansines ataskaitos parengtos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais. fvertinus 2014 m.

[mones finansiniq ataskaitq rinkinio teisingum4, nustatyti neatitikimai {mones balanso

duomenyse, kurie turi itak4 finansiniq ataskaitq tikrumui ir teisingumui:
Pastebëjimas

fmones vadovo 2015 m. kovo 19 d. isakymu Nr.1.23-15/25 ,,Dè1 butq savikainos
padidinimo remonto darbq verte" buvo nurod¡a padidinti butq (pagal pridedam4 s4ra54),

kuriuose buvo atlikti remonto darbai ir buvo pagerintos jq naudingosios savybès, savikain4 2014

m. atliktq darbq verte. Butq savikainos padidejim4 apskaitoje registruoti remonto darbr¿ atlikimo
(PVM s4skaitos-faktüros) gavimo menesi. Taip pat, {mones direktoriaus 2014 m. gruodZio 3ld.

isakymu Nr. I23-I4l9f patvirtintose Atliktq rangovo remonto darbq priêmimo komisijos

nuostatuose (toliau Nuostatai) nurodoma, kokie atlikti darbai didina objekto (buto) vertç. Butai

Aguonr¿ g. 18-44 (inv.Nr. 701443), UZtvankos g. 5-8 (inv.Nr. 702193), Linksmoji g. 64-12

(inv.Nr. 101428), Geliq g. 7-6 (inv.Nr. 701488) ir Tolminkiemio g. 17-54 (inv.Nr. 102764154)

nebuvo itraukti i butq, kuriems didinama savikaina remonto darbq verte, s4ra54. Butq remonto

I

,,_)

85¡ 
,,Vilniaus miesto bästas!' 2014 m. gruodZio 31d. isakymas Nr. 123-14l91 ,,Dèl Savivaldybes imonès ,,Vilniaus

miesto bustas" atliktq rangovo remonto darbq priemimo komisijos nuostatq ir butq priêmimo po statybos - remonto

darbq tvarkos apraSo".
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suma, viso 20 478,21 Lt, buvo pripaZinta sqnaudomis. Vadovaujantis Nuostatq 8.5. punktu Siq
butq atliktq remonto darbq verte turejo büti padidinta butq vertè, nes atlikus remontus buvo
pagerintos 5io ilgalaikio turto naudingos savybês.

I5vada: Atlikus ilgalaikio turto - butq Aguonq g. 18-44, UZtvankos g. 5-8, Linksrnoji g.

64-12, Geliq g. 7-6 ir Tolminkiemio g. 17-54 remontus buvo pagerintos 5io ilgalaikio turto
naudingos savybes ir, vadovaujantis 12 Verslo apskaitos standarto nuostatomis, turejo buti
padidinta 5io ilgalaikio turto verte. Todel 2014 m. gruodZio 31 d. balanso eilutese ,,Ilgalaikis
turtas", ,,Materialusis turtas" turejo buti apskaitytailgalaikio turto 20 418,2I Lt daugiau, 2014 m.
gruodZio 31 d. pelno (nuostoliq) ataskaitoje eiluteje,,Finansinés investicinês veiklos pajamos"
apskaityta pajamq 20 418,21 Lt daugiau ir eilutêse ,,fprastinès veiklos pelnas (nuostoliai)" bei

,,Grynasis pelnas (nuostoliai)" apskait¡a nuostoliq 20 418,21 Lt maùiau.
Pasteb'ëjimas
Vadovaujantis 2014 m. gruodZio 31 d. balanso duomenimis, ,,Per vienerius metus

moketinos sumos" 2014 m. gruodZio 31 d. sudarë 7 786 163 Lt, i5 jq: balanso eiluteje ,,Skolos
tiekéjams" apskaitoma moketina suma tiekejams 4 05I 714 Lt. Vadovaujantis fmones apskaitos
registrais [mones skola paslaugq tiekejui UAB,,Naujamiesðio büstas" 2014 m. gruodZio 31 d.

sudare 43 164,86 Lt. Atliekant skolq inventorizacij4 UAB ,faujamiesðio büstas" tarpusavio skolq
suderinimo akte nurode, kad {monès skola Siam paslaugq ir darbq tiekejui sudare 70 795,35 Lt
(68 343,86 Lt+z 45I,49 Lt). Skirtumas susidare del to, kad [mone 2015 m. vasario 20 d. ra5tu'
gr4äno UAB ,,Naujamiesðio btistas" pateiktas [monei apmokejimui s4skaitas - fakturas: uL

25 179 Lt - 2014 m. lapkriðio 30 d. ir uZ 2 451,46 Lt - 2014 m. gruodZio 31 d., kadangi juose

apmokejimui buvo pateiktos ir gyvenamqjq namq renovacijos i5laidos, kurias turetq apmoketi V5f
Busto energijos taupymo agentura. UAB ,,Naujamiesðio bustas" 2014 m. lapkriðio 30 d.

s4skaitoje i5laidos uZ pastatq renovacijos darbus sudare 204,96 Lt,2014 m. gruodZio 31 d.

s4skaitoje - 2 45I,46 Lt. Todel fmonês apskaitos registruose Sios s4skaitos nebuvo registruotos.
UAB ,,Naujamiesðio büstas" patikslintq s4skaitq nepateike. Kadangi ðalys nurodo skirting4
tarpusavio isiskolinimo dydi, negalima patvirtinti kiek i5 tikro [mone skolinga UAB
,,Naujamiesöio bustas" 2014 m. gruodZio 31 d. fvertinus minètuose s4skaitose nurodytas sumas,

{mones skola UAB ,,Naujamiesðio büstas" preliminariais skaiõiavimais butq didesne 24 914,04
Lt.

I5vada: Kadangi tarpusavio skolq inventorizavimo akte [mone ir UAB ,,Naujamiesðio
bústas" 2014 m. gruodZio 31 d. nurodo skirtingus skolq dydZius, negalime patvirtinti, kad {mones
2014 m. gruodZio 31 d balanso eilutese ,,Skolos tiekèjams" bei ,,Per vienerius metus moketinos
sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai" nurodyta teisinga suma. Preliminariais skaiðiavimais ji
galètq bÍti 24 97 4,04 Lt didesnê. Taip pat negalime patvirtinti, kad 2014 m. gruodZio 3 I d. pinigq
srautq ataskaitos eilutes ,,Trumpalaikiq skolq tiekejams ir gautq i5ankstiniq apmokejimq
padidejimas" ir eilutès ,,Grynieji pagrindines veiklos pinigq srautai" duomenys nurod¡i teisingai,
nes ivertinus faktini fmones isipareigojim4 UAB ,,Naujamiesðio büstas" juose bütq apskaitoma
24 974,04 Lt didesne suma. [mone 2015 m. apskaitos registruose apskaite 24 974,04 Lt
isiskolinim4 UAB,,Naujamiesðio bustas".

Pastebejimas

fmones apskaitoje 2014 m. gruodZio 31 d. apskaitomos skolos tiekejams: UAB ,,Empa
LT" - 8 698,48 Lt, UAB ,,Statremo" - 53 657,59 Lt, UAB ,,Sar Technologies" - 59 636,44 Lt.
Siq skolq dydis su tiekejais tarpusavio aktais nepatvirtintas dêl teisminiq ginðq. Pasibaigus

teisminiams ginöams galutinis mokêtinq sumq tiekejams dydis gali pasikeisti.

I5vada: {mones apskaitoje 2014 m. gruodZio 31 d. apskaitomos skolos tiekejams: UAB

,,Empa I:1" - 8 698,48 Lt, UAB ,,Statremo" - 53 651,59 Lt, UAB ,,Sar Technologies" -

¡-\,

e S¡,,Vilniaus miesto büstas" 2015 m. vasario 20 d. raótas Nr. 1.35-15/416,,Dël i5laidq apmokêjimo uZ atliktus

darbus namo bendro naudojimo objektq remonto darbus ir namo atnaujinimo (modernizavimo) programos vykdomus

darbus".
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59 636,44 I-t. Siq skolq dydis su tiekejams tarpusavio aktais nepatvirtintas döl teisminiq ginðq.
Pasibaigus teisminiams ginðams galutis mokêtinq sumq tiekejams dydis gali pasikeisti.

Pastebèjimas
Pagal lmonês apskaitos duomenis {mones savininko kapitalas 2014 m. gruodZio 31 d.,

lyginant su 2013 m. gruodZio 31 d., sumaZejo 2,1 o/o arba 3 774 623 Lt (175 750 698 Lt -
179 525 321 LÐ. [monés savininko kapitalas buvo didinamas arba maúinamas paprastu
buhalteriniu ira5u, fmonei gavtrs i5 Savivaldybes (arba perdavus Savivaldybei) ilgalaiki turt4.
Savivaldybes administracijos Ekonomikos ir investicijq departamentas 2014 m. priemimo -
perdavimo aktais perdave {monei vald¡i (valdymo forma - patikejimo teise) Savivaldybes
nekilnojam4li turtq - gyvenam4sias patalpas, kuriq bendra likutine vertè perdavimo metu sudare
576 01I,49 Lt. Sia suma [mones apskaitoje registruotas fmones savininko kapitalo padidejimas.

fmonê perdave Savivaldybes administracijos Ekonomikos ir investicijq departamentui netinkam4
naudojimui ir kit4 ilgalaiki turt4 (gyvenam4sias patalpas), kuriq likutine verte 1 918 525,81'Lt.
Atititinkamais buhalteriniais ira5ais buvo sumaZintas [monês savininko kapitalas I 918 525,81Lt.
Gyvenamqjq patalpq nuomininkams, istatymq nustatyta tvarka privatizavus nuomojamas patalpas,
i5 {monês apskaitos buvo nura5ytas ilgalaikis turtas,'kurio likutinê verte sudare I 919 102,03 Lt,
atititinkamais buhalteriniais ira5ais buvo sumaZintas fmones savininko kapitalas 1 9I9 102,03 Lt.
fmone 2014 m. perdave UAB ,,Vilniaus vystymo kompanlja" butus, kuriq likutine verte 513

007,31 Lt. Atitinkamai buvo sumaùintas fmones savininko kapitalas 513 007,31 Lt. Visas
auk5ðiau nurodytas Savivaldybes ilgalaikis turtas buvo perduodamas {monei ([mone perduodavo
Savivaldybei) vadovaujantis Savivaldybes tarybos 2009 m.lapkriðio 18 d. sprendimu Nr. 1-1291

,,Dél turto perdavimo patikejimo teise S[ ,,Vilniaus miesto büstas" su pakeitimais ir papildymais
(Savivaldybes tarybos 2011 m. biríelio 13 d. sprendimas Nr. 1-88 ,,Dël tarybos 2009-11-18
sprendimo Nr. 1-1291 ,,Dè1 turto perdavimo patikejimo teise S{ ,,Vilniaus miesto büstas"
pakeitimo"). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo l3
straipsnio 5 dalimi, sprendime imonei perduoti imonös savininko turt4 patikejimo teise, jeigu
perduodamas turtas nera dotacija, turi büti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje - imones
savininko kapitalo ar turt4, kuris pagal istatymus gali büti tik valstybès nuosavybe, atitinkanðio
kapitalo - turi büti registruojamas imones turto vertès padidejimas. Savivaldybes tarybos 2009-
11-18 sprendime Nr. 1-1291 su pakeitimais ir papildymais (Savivaldybes tarybos 2011-06-13
sprendimas Nr. 1-88) nebuvo nurodyta ar perduodant fmonei patikejimo teise naudoti ir valdyti

istatymq nustatyta tvarka Savivaldybei nuosavybes teise priklausanöias negyvenam4sias patalpas
(skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinèmis patalpomis), socialinio büsto ir bendrabuðiq
gyvenamqsias patalpas turi buti didinamas fmones savininko kapitalas, jeigu perduodamas turlas
nera dotacija. Taip pat nenurodyta, kad grqùinant patikejimo teise valdomas Savivaldybei
nuosavybes teise priklausanðias patalpas, [mone turi sumaZinti savininko kapital4 (eigu
gr4äinamas turtas nebuvo dotacija). Visais fmonös savininko kapitalo pokyðio atvejais, fmones
savininko kapitalas buvo didinamas (maZinamas) be atitinkamo Savivaldybes tarybos sprendimo.
Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba 2014 m. rugpjûõio 28 d. audito ataskaitoje Nr. R-05-8

,,Dè1 SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teike rekomendacijas Savivaldybes administracijos
direktoriui, kad rengiamuose Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq projektuose del

turto perdavimo patikejimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, bütina nurodyti, kurioje
nuosavo kapitalo dalyje turi bUti registruojamas turto vertes padidejimas (sumaZinimas), arba, kad

perduodamas turtas yra dotacija.
I5vada: Savivaldybês turtas buvo perduodamas [monei patikejimo teise valdyti

vadovaujantis Savivaldybes tarybos sprendimais (Savivaldybes tarybos 2009 m.lapkriðio 18 d.

sprendimas Nr. 1-1291 ,,Dèl turto perdavimo patikejimo teise Savivaldybes imonei ,,Vilniaus
miesto büstas" su pakeitimais ir papildymais), kuriuose nebuvo nurodyta kokioje nuosavo

kapitalo dalyje turi büti registruojamas {mones turto vertès padidejimas (ar sumaZejimas), jeigu
perduodamas Savivaldybes turtas nera dotacija, tai neatitinka Valstybès ir savivaldybes imoniq
istatymo 13 straipsnio 5 dalies reikalavimq. Todel negalime patvirtinti, ar fmonei gavus

Savivaldybês ilgalaiki turtq vald¡i patikejimo teise (gr4Zinus ilgalaiki turt4 Savivaldybei)

ì
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buhalterine operacija turi büti registruojama (apskaitoma) balanso eiluteje ,,fmonès savininko
kapitalas". Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito ataskaitoje Nr.
R-05-8 ,,Dél SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teiké rekomendacijas Savivaldybês
administracijos direktoriui, kad rengiamuose Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq
projektuose del turto perdavimo patikejimo teise vald¡i, naudoti ir disponuoti juo, bütina
nurodyti, kurioje nuosavo kapitalo dalyje turi bUti registruojamas turto vertès padidejimas
(sumaZinimas), arba, kad perduodamas turtas yra dotacija, t.y.kad Savivaldybes tarybos
sprendimuose bütq nurodyti visi duomenys nustatyti Valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo
13 straipsnio 5 dalies reikalavimais. Si müsq rekomendacija neivykdyta.

Dèl fïnansu valdymo ir vidaus kontrolès vertinimo
Dèl veiklos rezultatr¡
Pastebèjímas

fmonês 2014 m. veikla buvo nuostolinga, grynasis 2014 m. nuostolis sudare 3 973 747 Lt.
2014m. grynasis nuostolis, lyginant su 2013 m., sumaZejo 11,8 o/o arba 531 619 Lt. Balansinis
nuostolis (nuostolis sukauptas per vis4 laikotarpi) sudarö 2014 m. gruodZio 31 d. - 20 549 698 Lt.
[mones 2014 m. nuostolio prieZastys: - ]mone 2014 m. pripaZino abejotinomis 1 536 370 Lt
pirkejq skolq, kurios nebuvo padengtos per 365 dienas; - [monè padarö atidejinius del paslaugq
tiekejq [monei apskaiðiuotr1534 427 Lt baudq ir delspinigiq uZ nesavalaiki atsiskaityma (ið jq uZ
gyvenamqjq patalpq Sildym4 ruAB ,,Vilniaus energija") - 534 404,45 Lt). {mone pripaZino
bevilti5komis 190 524,56 Lt gautinq sumq (kai gyvenamúq patalpq nuomininkai mirê arba skola
negali büti i5ie5koma pagal teismq sprendimus). Nuostolingos veiklos prieZastimi galima ivardinti
{mones pajamq formavimo struktur4 ir principus, kadangi pajamq dydis griettai reglamentuotas
Savivaldybes ir Lietuvos Respublikos Vyriausybês sprendimais. [mones pardavimo pajamos
(gyvenamqjr¿ patalpq nuomos pajamos) nedengia bütim¿ [mones s4naudq. {mones pardavirno
pajamos 2014 m. sudaré I 675 248 Lt, tuo tarpu tik ilgalaikio turto nusidêvejimo s4naudos
(apskaiðiuojamos pardavimo savikainoje) sudare 2 395 508,2Lt.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 12

straipsnio 4 dalim| savivaldybes imonese turi buti sudaromas privalomasis rezervas. Rezervai turi
büti kaupiami tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertes. Kadangi
visais ankstesniais metais {mones veikla buvo nuostolinga, 5is istatymo reikalavimas neivykdytas
ir [mone nesukaupe privalomojo rezervo.

Iðvada: {mones 2014 m. veikla buvo nuostolinga, grynasis 2014 m. nuostolis sudaré
3 973 747 LL fmones 2014 m. gruodZio 31 d. balansinis nuostolis sudare 20 549 698 Lt. Del
nuostolingos veiklos {moneje nevykdomas Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq
istatymo 12 straipsnio 4 dalies reikalavimas, kad savivaldybes imones turi sukaupti 1/10 savininko
kapitalo vertes privalom4j i rezerv4. |mone privalomoj o rezervo nesukaupe.

Dèl pajamq ir s4naudq
Pastebëjimas
Visos |mones pajamos 2014 m.,lyginant su 2013 m., sumaZejo 10,63 o/o arba3ll 204 Lt,

visos {mones s4naudos sumaZejo 11,34 o/o arba 842 823 Lt. I5 jq pardavimo pajamos sumaZejo
70,97 o/o arba 206 472 Lt (I 615 248 Lt - 1 881 120 Lt) del patikejimo teise valdomo ir
nuomojamo ploto maZejimo. fmonès valdomq ir nuomotinq patalpq bendras plotas 2013 m. sudare
767 759,3 kv. m, o 2014 m. - 163 384,3 kv. m. [mones pardavimo savikaina 2014 m.,lyginat su

2013 m., padidejo 0,5 yo del padidejusiq darbo uZmokesðio s4naudq (skiriant darbuotojams
priedus uZ nesanöio darbuotojo pavadavim4). [mones veiklos s4naudos 2014 m., lyginat su 2013

m., sumaZej o 26 o/o, kadangi abejotinomis sumomis buvo pripaäinta I 223 668 Lt gautinq sumq
matiau nei 2013 m., buvo laisvas fmones direktoriaus etatas - dèl to i5laidos susijusios su

administracijos darbo uZmokesðiu sumaZêjo 186 992 Lt.
Be mokesðio uZ gyvenamqjq patalpq administravim4 gyvenamúq patalpq nuomininkams

apskaiðiuojamas kaupiamasis mokestis, skirtas gyvenamojo büsto atstatymui. Surinktos le5os

naudojamos gyvenamqjq patalpq remontui ir prieZiürai (vadovaujantis Savivaldybes farybos 2012

ü

{,)
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m. sausio 25 d. sprendimu Nr. l-413,,DeI Vilniaus m. savivaldybes gyvenamqjq patalpq nuomos
mokesðio apskaiðiavimo tvarkos apra5o tvirtinimo'r). Vadovaujantis [mones apskaitos politikos
principais, ðios apskaiðiuotos sumos nèra [monès pajamos. Pajamomis pripaZistama tik dalis
panaudotq Siq le5q, kai po atlikto patalpq remonto didinama ilgalaikio turto verte. 2014 m. [monè
padidino ilgalaikio turto vertç 871 303 Lt ir tai, vadovaujantis {mones apskaitos politikos
principais, buvo pripaùinta ftnansines - investicinös veiklos pajamomis. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybës2014 m. gruodZio 23 d. nutarimu Nr. 1487'u buvo patvirtintos socialinio
büsto nuomos mokesðio apskaiðiavimo ir savivaldybês busto (i5skyrus socialini büst4) nuomos
mokesðio apskaiðiavimo tvarkos. Naujose tvarkose kaupiamqjq le5q, skirtq nuomojamoms
patalpoms, taip pat su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms atnaujinti ir
remontuoti, atskiras apskaiðiavimas nenumatytas. Gyvenamqiq patalpq nuomininkams numatyta
skaiðiuoti gyvenamqjq patalpq nuomos mokesti vienu skaiðiumi, nei5skiriant jo naudojimo pagal
paskirtis (ankstesneje 5iq Tvarkq redakcijoje buvo atskirai apskaiöiuojamas administravimo,
skirtas [mones veiklai, mokestis, atskirai - kaupiamasis mokestis). Be to, Socialinio büsto nuomos
sutartyse, sudarytose pagal galiojusius iki Sio nutarimo isigaliojimo dienos teises aktus, mokesðius
numatyta perskaiðiuoti vadovaujantis Siuo LR Vyriausybes nutarimu, netaikant socialinio busto
nuomos mokesti maZinanðio koeficiento (pagal ankstesnç redakcija, atskiriems gyvenamqjq
patalpq nuomininkams galima buvo taikyti kaupiamajam mokesðiui maZinanti koeficientE 0,4).
Todel, patvirtinus nauj4 mokesðiq uZ Savivaldybes patalpq nuom4 skaiðiavimo tvark4, gali
pasikeisti fmonês pajamos. [mones pajamos gali padideti vir5 1 53] 280 Eur (5 307 920 Lt) per
metus. Atitinkamai gali pasikeisti ir fmones veiklos rezultatai. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2014 m. gruodZio 23 d. nrtarimas Nr. 1487 isigaliojo nuo 2015 m. sausio I d. Vadovaujantis 5io

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo nuostatomis, Savivaldybes taryba turi priimti
sprendim4 del socialinio busto ir kito savivaldybes büsto nuomos mokesðiq dydZiq nustatymo
Vilniaus mieste ir jq keitimo. Savivaldybes taryba dar neprieme sprendimo del savivaldybes
gyvenamqjq patalpr¿ nuomos mokesðio apskaiðiavimo naujos tvarkos Vilniaus mieste
patvirtinimo.

I5vada: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. gruodùio 23 d.

nutarimu Nr. 1487 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. balandZio 25 d. nt¡tarimo Nr.
472 ,,Dël valstybês ir savivaldybiq gyvenamqiq patalpq nuomos mokesðio apskaiðiavimo tvarkos
apra5o patvirtinimo" pakeitimo" buvo patvirtinta nauja savivaldybes büsto, socialinio büsto

nuomos mokesðiq ir büsto nuomos ar i5perkamosios busto nuomos mokesðiq dalies
kompensacijos dydZio apskaiöiavimo metodika. Patvirtinus nauj4 savivaldybès büsto, socialinio
büsto nuomos mokesðiq ir büsto nuomos ar iSperkamosios büsto nuomos mokesðiq dalies
kompensacijos dydZio apskaiðiavimo metodik4, [mones pajamos gali reik5mingai padideti, - apie

| 537 280 Eur (5 307 920 Lr) per metus, t. y. apskaiðiuojamr¿ kaupiamqjq leõq dydZiu. Sios le5os

pagal ankstesnç metodik4 nebuvo i5 karto laikomos {mones pajamomis. Atitinkamai pasikeis ir
[mones veiklos rezultatai: einamqjq metq veiklos nuostolis gali reikËmingai sumaZeti arba {monés
veikla gali tapti pelninga. Sis Lietuvos Respublikos Vyriausybès nutarimas isigaliojo nuo 2015 m.

sausio 1 d., Vilniaus miesto savivaldybes taryba dar nera priemusi sprendimo del naujos socialinio
büsto nuomos mokesðio apskaiðiavimo tvarkos Vilniaus mieste patvirtinimo.

Dèl ilgalaikio turto
Pøstebëjimas
Per 2014 m. fmones ilgalaikio turto vertè surnaZèjo 3,2 yo arba 5 347 361Lt (161 595 827

Lt - 166 943 188 Lt). Savivaldybe lmonei perdavê gyvenam4sias patalpas, kuriq likutine verte

576 011,49 Lt, perduota Savivaldybei netinkamo naudojimui gyvenamqjq patalpq - 1 918 525,81

Lt, privatizuota gyvenamqjq patalpq - I 919 102,03 Lt, perduota kitiems juridiniams asmenims

patalpq uù 513 007,31 Lt, isigyta ilgalaikio turto uZ 13 581 Lt, padidinta ilgalaikio turto vertè del

vykdytq remontq - 829 082 Lt, apskaiðiuota ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos uZ

,='t,
,:-./

:l

t0 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2014 m. gruodZío 23 d. nutarimas Nr. 1487 ,,Dël Lietuvos Respublikos

Vyriausybês 2001 m. balandZio 25 d. nutarimoNr.472,,Dèl valstybes ir savivaldybiq gyvenamqiq patalpq nuomos

mokesðio apskaiðiavimo tvarkos apraSo patvifiinimo!' pakeitimo".
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2 415 401Lt. {mone 2013 m. gruodZio 31 d. fmone valde gyvenamqjq patalpq 3905 vienefi4,2014
m. gruodZio 31 d.- 3729 vienetq.

Atlikus audito procedüras nustatyta, kad fmones ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo
turto isigijimas/gavimas uZregistruotas teisingomis s4skaitq korespondencijomis, tinkamu laiku ir
tinkama suma, [monês turto inventorizacija atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybês 2008 m. balandtio 17 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintomis Inventorizacijos
taisyklemis, turto inventorizavimo duomenys sutampa su apskaitos registn¿ duomenimis,
patikejimo teise valdomo nekilnojamojo turto teisinê registracija Savivaldybes vardu atlikta,
[mone teisingai apskaito ilgalaikio turto nusidevejim4, i5skyrus:

fmonêje, atlikus 2014 m. fmones turto inventorizacijq,Ilgalaikio turto inventorizaciniuose
apyraðuose Nr. 6 (Negyvenamosios patalpos) ir Nr. 10 (S[ ,,Vilniaus miesto büstas" patikejimo
teise perduotq valdyti laisvq, i5skyrus per 2014 m. patikrintt4 irlar suremontuott4, irlar pripaZintq
netinkamais gyventi, neekonomi5kais remontuoti butq) nera materialiai atsakingo asmens
(inventorizacija vyko be materialiai atsakingo asmens). {mones vadovo 2014 m.lapkriðio 19 d.

isakymu Nr. 1.23-14172 materialiai atsakingu uZ fmones patikejimo teise valdomas laisvas
(nei5nuomotas) gyvenam4sias ir negyvenam4sias patalpas buvo paskirtas darbuotojas, taðiau
darbuotojas su isakymu nesutiko, patalpq perdavimo-priemimo akto nepasira5e. Materialiai
atsakingas asmuo uZ [mones patikejimo teise valdomus butus ir negyvenam4sias patalpas
nepaskirtas iki 5iol.

I5vada: Del ginðo su darbuotoju dalis fmonès valdomo turto nepriskirta materialiai
atsakingam asmeniui. Vidaus kontroles efektyvumo uZtikrinimui, rekomenduotina paskirti kit4
materialiai atsaking4 asmeni.

Pastebejimas
Nustatyta atvejq, kai fmones Apskaitos politikoje nurodytas neteisingas ilgalaikio turto

nusidevêjimo normatyvas. Butui Salomejos Neries g. 15-8 (inv.Nr. 704391) pagal Apskaitos
politikos nuostatas turi bUti taikomas 100 metq, taðiau [mone taiko ir pagal LR Aplinkos ministro
2002 m. spalio 30 d. isakym4 Nr. 565 ,,Del statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002
,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme" patvirtinimo" turi büti 120 metq. Paùymëtina,
kad Turto ivedimo i eksploatacij4 aktuose nenurodytas turto pavadinimas (buto adresas), o tik
unikalus buto numeris.

I5vada: {monês apskaitos politikos nuostatos del nusidevejimo normatyvq taisytinos,
kadangi jos i5 dalies neatitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d.

isakymo Nr. 565 ,,Dél statybos techninio reglamento STR I.12.05:2002 ,,Statinio naudojimo
paskirtis ir gyvavimo trukmê" patvirtinimo" nuostatq.

Pastebëjimas

[mones direktoriaus 2015 m. kovo 19 d. isakymu Nr.l .23-15125 ,,Del butq savikainos
padidinimo remonto darbq verte" nurod¡a padidinti butr¿ @agal pridedam4 s4ra54), kuriuose
buvo atlikti remonto darbai irbuvo pagerintos jq naudingosios savybés, savikainE2014 m. atliktq
darbq verte. PaZymètina, kad fmones apskaitos registruose ilgalaikio turto savikaina didinama t4
mönesi, kai gaunami i5 darbq rangovr¿ atliktq remonto darbq aktai, t.y. kai sprendimas didinti
ilgalaikio turto vertç dar nepatvirtintas fmones direktoriaus isakymu.

I5vada: fmoneje buhalteriniai veiksmai (registravimas apskaitos registruose) del ilgalaikio
turto vertös didinimo, kai vykdomas ilgalaikio turto remontas gerinant jo savybes, atliekami
anksðiau nei priimamas vadovo sprendimas. fmoneje reikalinga stiprinti vidaus kontrolç ilgalaikio
turto vertès didinimo procedürq srityje.

Pastebejimas
Savivaldybés administracija, vadovaudamasi Savivaldybes tarybos 2008 m geguZes 28 d.

sprendimu Nr. 1-4741t, 2008 m. gruodZio 3l d. aktur2 perdave [monei patikejimo teise naudoti ir
valdyti gyvenamq rLamq Stikliq g. 5 (kaip vien4 turtini vienet4), kurio plotas 1301,34 kv. m.

Vadovaujantis V{ ,,Registrq centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq banko

1"*)

î

rr Savivaldybes tarybos 2008 m geguZés 28 d. sprendimas Nr. l-474 ,,Dël UAB ,,Bendruva" peftvarþmo".
r2 Savivaldybès administracijos Miesto äkio departamento 2008 m. gruodZio 31 d. aktas Nr.A305-220 (8.1-ÜK3).
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i5ra5u, pastatas Stikliq g. 5, Vilniuje, uZregistruotas kaip pastatas - gyvenamasis namas, kuriame
yra mi5rios paskirties patalpos - 6 gyvenamosios ir 6 negyvenamosios patalpos. PaZymetina, kad
atskiri turtiniai vienetai pagal atskirus butus iregistruoti tik butams Nr.1, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr.
7, kuriq paskirtis nurodyta gyvenamoji, bükle-nebaigti statyti, nuosavybes teise savivaldybes
vardu Siems butams neiregistruota, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2000 m. sausio
26 d. núafües pagrindu net keturiems i5 butq taikomas are5tas, o butui Nr. 7 nuo 2015 m. vasario
12 d. iregistruota privaðiq asmenq nuosavybès teise. Butai Nr. 2 ir Nr. 3 Vf ,,Registrq centras"
neuZregistruoti kaip atskiri turtiniai vienetai/butai, kuriq paskirtis gyvenamoji. Visos likusios
patalpos yra negyvenamosios paskirties, kurias nuomos sutarðiq pagrindu nuomoja Savivaldybes
administracija. Pagal V{ ,,Registrq centras" Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenq
banko i5ra54, 2014 m. liepos 28 d. sudaryta nuomos sutartis del 181,15 kv. m. ploto patalpos
i5nuomojimo UAB ,,ES invest" bei2014 m. vasario 11 d. sudaryta nuomos del 121,80 kv. m.
ploto patalpos i5nuomojimo UAB ,,Bambalynö". [monê pajamq i5 Siq patalpq negauna, nuomos
mokestis mokamas Savivaldybei.Paùymëtina, kad prieS perduodant 5i namq,2008 m. rugsejo 15

d., Savivaldybes administracija sudare nuomos sutarti su UAB ,,Sanmarko" (181,15 kv. m) ir su
l. Z. 1tZt,80 kv. m). Nuomos sutaftys galiojo iki 2013-09-15. UAB ,,Sanmarko" neatsiskaite su
Savivaldybe uZ Siq patalpq nuom4, isiskolinimas Savivaldybei sudare 374 891,32 Lt. Del skolos
i5ieSkojimo 2014 m. vyko teisminis ginðas. AtsiZvelgiant i tai, jog del butq Nr. 1, Nr. 4, Nr. 6 ir
Nr. 7 ilg4 laik4 vyko teisminiai ginðai tarp gyventojq ir Savivaldybes ({monö proceso dalyviu i
bylas neitraukta), klausimas del Siq butq nuomos negalèjo büti sprendùiamas. |siteisejusiq teismo
sprendimq pagrindu 2014 m. sausio 14 d. buvo sudaryta gyvenamqjq patalpq nuomos sutartis su
buto Stikliq g. 5-5 gyventojais ir pradetas skaiðiuoti nuomos mokestis. Per 2014 m. gauta pajamq
547,49 Lt, kaupiamojo mokesðio - 2 732 Lt. Paíymetina, kad fmone per vienerius metus
apskaiðiuoja21 212,28 Lt nusidevejimo (per vis4 laikotarpi nuo 2009 m. iki 2014 m. gruodZio
men. 31 d. nusidevejimo paskaiðiuota 121 213,68 Lt). Taip pat atkreiptinas demesys, kad uZ
patalpas, kurios nëra fmones veiklos objektas (Savivaldybes administracijos i5nuomotos
negyvenamosios patalpos, kuriq plotas 302 kv. m.), per metus {mone apskaiðiavo 4 922,64 Lt
nusidevejimo, o per 6 metus nusidevejimo suma sudare 29 535,84Lt.

I5vada: Savivaldybés administracija, vadovaudamasi Savivaldybês tarybos 2008 m
geguZès 28 d. sprendimu Nr. l-47413,2008 m. gruodZio 31 d. aktu'*, perdave [monei patikejimo
teise naudoti ir valdyti gyvenamq rramq Stikliq g. 5 (kaip vien4 tur"tini vienet4), kurio plotas
I30I,34 kv. m. Nuo namo perdavimo pradZios, del Savivaldybes teisminiq ginðq su gyvenamojo
namo Stikliq g. 5 gyventojais, fmone negalejo padalinti Sio namo i atskirus turto vienetus - butus
ir atskiras negyvenamas patalpas. Del teisminiq ginðq su namo gyventojais nebuvo sudarytos
gyvenamr¿jq patalpq nuomos sutartys, gyventojams nebuvo skaiðiuojamas uZimamq patalpq
nuomos mokestis, nekaupiamos lèSos namo remontui. [monei valdant pastat4 vienas butas buvo
namo gyventojo pÅvatizttotas (vykdant teismo sprendim4). fmoné, negaudama nuomos mokesðio,
patiria s4naudas del nusidevêjimo apskaiðiavimo. Per vis4 gyvenamojo namo Stikliq g. 5 valdymo
laikotarpi fmone apskaiðiavo 127 273,68 Lt nusidevejimo, tai didino fmones nuostolingum4.
Savivaldybes administracija i5nuomojo juridiniams asmenims Stikliq g. 5 negyvenam4sias
patalpas, kuriq plotas 302 kv. m. fmone uZ Sias negyvenamas patalpas pajamq negauna, del Siq

patalpq nusidevejimo skaiðiavimo didinamas {monês nuostolingumas. I5sprendus teisminius
ginöus, gyvenamasis namas Stiklirl g. 5 turetq büti padalintas i atskirus turto vienetus, sudarytos
sutartys del gyvenamqjq patalpq nuomos ir imamas nuomos mokestis, o netinkamos gyventojams

nuomotis patalpos (negyvenamos patalpos) turi büti perduotos Savivaldybei.

Dèl gautinq ir mokètinq sumq
Pastebèjimas
Pagal [monös 2014 m. gruodZio 31 d. balanso duomenis {mones gautinos sumos 2014 m.

gruodZio 31 d sudare 5 073 335 Lt, moketinos sumos ir isipareigojimai sudare 18 755 976 Lt.

fmonês 2014 m. gruodZio 31 d. balanse apskaitomos per vienerius metus gautinos sumos, lyginant

.ì
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13 Savivaldybés tarybos 2008 m geguZes 28 d. sprendimas Nr. l-414 ,,Dèl UAB ,,Bendruva" pertvarþmo". 
_

ra Savivaldybés administracijos Miesto Íikio departamento 2008 m. gruodZio 31 d. aktas Nr.A305-220 (8.1-tlK3).
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su 2013 m. gruodZio 31 d., sumaZejo ll,2 o/o arba 643 084 Lt. DidZiausi4 dali {mones gautinq
sumq, apskaitytq {mones balanse 2014 m. gruodZio 31 d., sudare pirkejq isiskolinimas 5 072 991
Lt, i5 jq: gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimas uù patalp4 nuom4 - 2 406 428,98 Lt,
isiskolinimas uZ patalpr¿ 5i1dym4 ir kar5t4 vandeni -I 462 380,9 Lt. {mones gyvenamqjq patalpq
nuomininkq mokumas 2014 m. uZ patalpr¿ nuom4 sudare apie 91 ,63 yo, uZ patalpq Sildym4 ir
kar5t4 vandeni - 70,7 % (be laisvr¿ (neapgyvendintq) butq). Vadovaujantis fmonès apskaitos
politikos principais, 2014 m. gruodZio 31 d. fmones skolq inventorizavimo rezultatais, fmones
direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. isakymu Nr. 1.23-l5l36t', [monê 2014 m. pnpaùino abejotinomis
| 536 370 Lt pirkejq skolq, i5 jq: uZ patalpq Sildym4 - | 266 214 Lt, uZ gyvenamqjq patalpq
nuom4 - 251 093 Lt, uZ ivairias suteiktas paslaugas - 19 928,48 Lt. Abejotinomis pripaZintos
gautinos sumos nura5ytos i veiklos s4naudas - Bendr4sias ir administracines s4naudas, nes
vadovaujantis Verslo apskaitos standarto Nr. 11 ,,S4naudos* 249 punktu, abejotinos skolos yra
dalis bendrqi.¿ ir administraciniq s4naudq.

I5vada: Didejantis savivaldybês socialinio büsto nuomininkq ir kitq pirkejq isiskolinimas
{monei ir auganti pradelstq skolq suma didina {mones nuostolingum4, kadangi, vadovaujantis
apskait4 reglamentuojanðiais norminiais aktais, fmone pradelstas skolas turi pripaZinti
abejotinomis. fmone 2014 m. pripaZino abejotinomis skolomis 1 536 370 Lt pirkejq skolq, kuriq
apmokejimas pradelstas 365 ir daugiau dienq, tai padidino [mones nuostoli. DidZiausi4 dali,79,8
% abejotinq sumq, sudaro abejotinomis pripaZintos gyvenamqjq patalpq nuomininkq ir
Savivaldybes isiskolinimas uZ laisvq (neapgyvendintq) patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni.

Pastebèjimas
Patikrinus, ar fmone imasi priemoniq i5ie5koti gyventojr¿ skolas, nustatyta, kad fmone

siuntö pranesimus nuomininkams del susidariusiq isiskolinimq. Siq prane5imq tikslas - raginti
nuomininkus susimoketi isiskolinimus, siekiant i5vengti teisminiq procedurq ir papildomq
bylinejimosi bei vykdymo i5laidq: 2013 m. - 4 255 vnt. tokiq prane5imq, o 2014 m. - 3900 vnt.
prane5imq. Del skoh¿ apmokêjimo su skolininkais pasira5omi vekseliai,2014 m. buvo pasira5yti
304 vekseliai. 2014 m. bendra vekseliq pasira5yta suma buvo 424 593,02 Lt. Taip pat, dél skolq
i5ie5kojimo fmone kreipiasi i teismus. Su atskirais gyventojais vyksta po kelis teismus per metus,
laimetos bylos perduotos antstoliams vykdymui. Taðiau Savivaldybes socialinio büsto gyventojq
pajamos nedideles, todel fmonei pavyksta i5ie5koti tik maù4 isiskolinimo dali. Per 2014 m. SI

,,Vilniaus miesto büstas" pateike teismams 502 ie5kinius, kuriq bendra pareik5tq reikalavimq
suma sudaro 1 680 348,11 Lt. IS 502 pateiktq ie5kiniq 400 ie5kiniai pateikti del skolq (bendra
reikalavimq suma I 449 907,03 Lt), 33 ie5kiniai del i5keldinimo, 52 ie5kiniai del i5keldinimo ir
skolq (bendra reikalavimq suma 151 689,58 Lt) ir kt. Teismai pilnai tenkino 304 fmones ie5kinius.
Gyvenamqjq patalpq nuomininkai 2014 m. apmokejo {monei I 013 165,8 Lt skolq, vykdant
teismq sprendimus ir pasira5ytus vekselius.

ISvada: Del labai didelio gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimo [monei uZ

gyvenamqjq patalpr¿ nuom4, patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni, fmone yra isteigusi Teises ir skolq
administravimo skyriq, kurio darbuotojai teikia raginimus gyventojams del skolq sumokejimo,
ie5kinius teismams dêl gyventojq skolq i5ie5kojimq, dêl skolq apmokejimo su skolininkais
pasira5omi vekseliai. Per 2014 m. SI ,,Vilniaus miesto btistas" pateike teismams 502 ie5kinius,
kuriq bendra pareik5tq reikalavimq suma sudaro 1 680 348,11 Lt. Teismai pilnai tenkino 304

[monês ie5kinius. Gyvenamqjr¿ patalpq nuomininkai 2014 m. apmokejo fmonei 1 013 165,8 Lt
skolq, vykdant teismq sprendimus ir pasira5ytus vekselius.

Pastebëjimas

fmones moketinos sumos ir isipareigojimai 2014 m. gruodZio 31 d., lyginant su 2013 m.
gruodZio 31 d., padidejo 26,7 yo arba 3 947 682 Lt ir sudare 1 8 755 97 6 Lt, i5 jq po vieneriq metq

moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai sudare l0 969 813 Lt, per vienerius metus

moketinos sumos ir trumpalaikiai lsipareigojimai - 7 786 163 Lt.

.a-\,
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tt 51 ,,Vilniaus miesto bústas" direktoriaus 2015

abej otinomis ir bevilti5komis".
m. kovo 3l d. isakymas Nr. 1.23-15136 ,,Dël skolq pripaZinirno
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Pagal [mones 2014 m. gruodZio 31 d. balanso duomenis, [mones po vieneriq metq
moketinos sumos ir ilgalaikiai isipareigojimai 2014 m. gruodZio 31 d. sudare 10 969 813 Lt.
DidZiausi4 dali [mones po vieneriq metr¿ moketinq sumq ir ilgalaikiq isipareigojimq sudarè gauti
i5ankstiniai apmokejimai - 10 961 492 Lt. Gautus i5ankstinius apmokejimus sudare apskaiöiuotas
kaupiamasis mokestis (apskaiðiuojamas gyvenamûq patalpr¿ nuomininkams Savivaldybês tarybos
2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. l-413'o nustatyta tvarka. Kaupiamosios le5os skirtos
Savivaldybes socialinio büsto - nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms, taip pat su jomis
susijusioms namo bendrosioms konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai
inZinerinei irangai atnaujinti ir remontuoti). Kaupiamqjq le5q likutis 2013 m. gruodZio 31 d.

sudare 7 636293,59Lt,2014 m. apskaiöiuotamokesðio 5 307 920,14Lt,2014 m. panaudotale5q

-2 128 412,29 Lt, kaupiamqjq le5q likutis 2014 m. gruodZio 31 d. sudare 10 814 801 Lt. Kartu su

ilgalaikiq skolq einamqjq metq dalimi kaupiamqjq le5q likutis 2014 m. gruodZio 31 d. sudare
12 894 204,5 Lt.

I5vada: Del gyvenamqiq patalpq nuomininkq isiskolinimo ir del nepakankamq pajamq

[monö 2014 m. gruodZio 31 d. savo s4skaitose turejo 5 611 649,45 Lt (12 894 204,5 Lt -
7 282 555 LÐ maZiau nei apskaiðiuota kaupiamojo mokesðio le5q, skirtq nuomojamq gyvenamqjq
patalpq (Savivaldybês socialinio busto), taip pat su jomis susijusioms namo bendrosioms
konstrukcijoms, bendrojo naudojimo patalpoms bei bendrajai inZinerinei irangai atnaujinti ir
remontuoti.

Pastebèjimos
DidZiausi4 dali 93,8 % fmones tieköjams moketinq sumì+ sudaro [monès isiskolinimas

UAB,,Vilniaus energija", kuris 2014m. gruodZio 31 d. sudarë3 799 066,02 Lt (be delspinigir¡).

fmonês isiskolinimas UAB ,,Vilniaus energija" per 2014 m. padidej o 484 734,99 Lt. Mokesðius
uZ gyvenamqjq patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni {monè skaiðiuoja vadovaudamasi UAB
,,Vilniaus energija", Savivaldybes ir {mones 2010 m. spalio I d. Silumos pirkimo - pardavimo
sutartimi (toliau - Silumos pirkimo - pardavimo sutartis). fmone su asmenimis, kuriems )rya
i5nuomojamas Savivaldybes gyvenamasis plotas, sudaro gyvenamr¿jq patalpq nuomos sutafiis.
Siomis sutartimis gyventojai yra ipareigojami sudaryti (ir sudaro) individualias sutartis su Silurnos
energijos tiekeju - UAB ,,Vilniaus energija" dêl kar5to vandens ir Siluminés energijos tiekimo jr¿

butui. Po individualios sutarties su UAB ,,Vilniaus energija" sudar¡rmo, ðilumos tiekejas pradeda
teikti s4skaitas gyventojui uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni ir gyventojas pats atsiskaito su

UAB ,,Vilniaus energlja". Tarp UAB ,,Vilniaus energija", Savivaldybes ir {monès sudarytos
Silumos pirkimo - pardavimo sutarties 30 punkte nurodoma, kad ,jeigu gyvenamqjq patalpq
nuomininkas ilgiau kaip 60 dienq uZdelsia atsiskaityti su Silumos tiekeju uZ suteiktas paslaugas

arba gyvenamúq patalpq nuomininko skola vir5ija 1 500 Lt sum4, Silumos tiekèjas turi teisç
viena5ali5kai, nesikreipdamas i teism4, nutraukti su gyvenamqfq patalpq nuomininku sudaryt4
individuali4 Silumos tiekimo - pardavimo sutarti". Apie vienaðaliSk4 sutarties su gyventoju
nutraukim4 UAB ,,Vilniaus energija" teikia informacinius prane5imus isiskolinusiam gyvenamqjq
patalpq nuomininkui, [monei ir Savivaldybei. Po to, kai UAB ,,Vilniaus energija" nutraukia su

isiskolinusiu gyvenamqjr¿ patalpq nuomininku Silumos tiekimo sutarti, ðiam gyventojui s4skaitas

ui.patalpt4 Sildym4 ir kar5t4 vandeni pradeda teikti [mone. Sis gyvenamqjr¿ patalpq nuomininkas
tampa fmones klientu, jo skolos apskaitomos {mones balanse, t. y. {monei büna perduodamas

nemokus gyvenamqjq patalpq nuomininkas. Vadovaujantis UAB ,,Vilniaus energija",
Savivaldybes ir fmonês Silumos pirkimo - pardavimo sutartimi, UAB ,,Vilniaus energija"

isipareigojo tiekti Silumos vartotojui (t. y. fmonei) Silumos energij4 Turtui (t. y. Savivaldybes

socialiniam büstui) Sildyti ir tiekti jam kar5t4 vandeni, o vartotojas (fmone) isipareigojo
atsiskait¡i uZ Turto Sildym4 ir kar5t4 vandeni. Sios sutarties pagrindu {mone teikia s4skaitas uZ

Silumos energijq ir kar5t4 vandeni socialinio busto gyventojams, su kuriais UAB ,,Vilniaus
energija" nutraukè atsikaitymo uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni sutartis. Jeigu uZ patalpq

5i1dym4 ir kar5t4 vandeni isiskolinçs gyventojas atsiskaito uZ susidariusias skolas, jis gali vel

¡-\
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16 Savivaldybes tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. l-413 ,,Del Vilniaus m. savivaldybes gyvenamqjq

patalpq nuomos mokesðio apskaiðiavimo tvarkos apra5o tvirtinimo".
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sudaryti individuali4 sutarti su UAB ,,Vilniaus energija" ir tada {mone jam mokesðiq uZ patalpq
Sildym4 ir kar5t4 vandeni neskaiðiuoja.

Savivaldybes kontrolés ir audito tarnyba 2014 m. rugpjuðio 28 d. audito ataskaitoje Nr. R-
05-8 Del Sf ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teikê rekomendacijas fmonês valdybai sprçsti del
galimybês inicijuoti 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties pakeitimus.
Savivaldybés administracija,2015 m. vasario 11 d. ra5tu sirlle UAB Vilniaus energija" pakeisti
2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus
energija", Savivaldybes bei Sf ,,Vilniaus miesto büstas" s4lygas. Bet, iki Sio audito pabaigos i5
UAB ,,Vilniaus energija" nebuvo gautas sutikimas pakeisti Sios sutarties s4lygas.

I5vada: Savivaldybes kontrolès ir audito tarnyba 2014 m. rugpjtiðio 28 d. audito
ataskaitoje Nr. R-05-8 Del SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teike rekomendacijas fmones
valdybai sprçsti del galimybös inicijuoti nenaudingos fmonei 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo
- pardavimo sutarties pakeitimus. Müsq 2014 m. teikta rekomendacija neivykdyta. Savivaldybés
administracija,2015 m. vasario 11 d. ra5tu Nr. 451-15362115(3.3.12.3-EM4) ,,Dèl 2010-i0-08
Silumos pirkimo - pardavimo sutarties pakeitimo" pasiülé UAB Vilniaus energija" pakeisti 2010
m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus energija",
Savivaldybes bei S[ ,,Vilniaus miesto bästas" s4lygas. Bet, i5 UAB ,,Vilniaus energija" buvo
gautas tik formalus atsakymas, kuriame nebuvo i5reik5ta konstruktyvaus poZiürio i sutarties
pakeitimo galimybes. Iki Sio audito pabaigos i5 UAB ,,Vilniaus energija" nebuvo gautas sutikimas
pakeisti Sios sutarties s4lygas.

Pastebëjimas
Silumos pirkimo - pardavimo sutartimi nustatyta, kad UAB ,,Vilniaus energija" skaiðiuos

{monei 0,04 o/o delspinigius uZ laiku nesumokètas sumas. UAB ,,Vilniaus energija" 2074 m.
apskaiöiavo fmonei 534 404,01 Lt (o nuo sutarties sudarymo i5 viso 1 309 799 Lt) delspinigit¿.

fmoné sudaro atidejinius UAB ,,Vilniaus energija" apskaiðiuotq delspinigiq sumai. Sios
apskaiðiuotos sumos didino fmones nuostolingum4. Tuo tarpu {mone gyvenamqjq patalpq
nuomininkams delspinigiq uZ nesavalaiki atsikaitymq uù patalpt4 ðildym4 ir kar5t4 vandeni
neskaiðiuoja,t.y.gyvenamqjq patalpq nuomininkai nekompensuoja {monei atitinkamq finansinês
veiklos s4naudq. Delspinigiai gyvenamqfq patalpq nuomininkams neskaiðiuojami, kadangi {mone
nera Silumines energijos tiekejas ir su gyvenamqiq patalpq nuomininkai sudaryti negali.

ISvada: {mones moketinas sumas ir nuostolingum4 didina ir UAB ,,Vilniaus energija"
{monei apskaiðiuoti delspinigiai, ui. tai, kad gyvenamqjq patalpq nuomininkai (gyventojai)
paveluotai atsiskaito uZ savo patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni. UAB ,,Vilniaus energij a" 2014 m.
apskaiðiavo fmonei 534 404,01 Lt, o per vis4 laikotarpi 1 309 199 Lt delspinigiq uZ ne laiku
apmoketas patalpq Sildymo ir kar5to vandens s4skaitas. Delspinigiq gyvenamqjq patalpq
nuomininkams fmone skaiðiuoti negali, kadangi ji nera Silumines energijos tiekêjas ir sutarðiq su
gyvenamqjì¿ patalpq nuomininkais del patalpq Sildymo ir kar5to vandens tiekimo néra sudariusi.

Pastebëjimas
Pagal {mones apskaitos duomenis 2014 m. gruodZio 31 d. Savivaldybês administracija

buvo isiskolinusi {monei ({mones gautina suma):
- 88 514,5 Lt - Savivaldybes nekompensuoti fmonei nuompinigiai uù butus, i5nuomotus

vykdant valstybes garcntij4$L2014 m.). Vadovaudamasi LR Vyriausybes 2004 m. balandZio 1 d.
nutarimu Nr. 36317 ir Savivaldybes administracijos direktoriaus 2004 m. lapkriðio 19 d. isakymu
Nr. 30-186718, Savivaldybe kompensuoja gyvenamqjq patalpq nuomos i5laidas, iskaiðiuojant
grEùintq savininkui nuomotq patalpr¿ vertç i nuompinigius. Buvç graZintinq savininkams patalpq
nuomininkai nuomoja butus fmones patikejimo teise valdomose patalpose ir [mone jiems

l'\
.)

17 LR Vyriausybes 2004 m. balandZio 1 d. nutarimas Nr. 363 ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. liepos
5 d. nutarimo Nr. 793 ,,Dèl Lietuvos Respublikos kompensacijq uZ valstybes i5perkam4 nekilnojam4j¡ tufi4 dydZio,
Saltinir¡, mokêjimo terminq bei tvarkos, taip pat garantijq ir lengvatq, numatytq Pilieõiq nuosavybes teisíq i ìSlikusi
nekilnojam4ji turt4 atkürimo istatyme, istatymo 9 straipsnio igyvendinimo tvarkos".
t8 Vilniaus miesto savivaldybes adminishacijos direktoriaus 2004 m. lapkriðio 19 d. isakymas Nr.30-1867,,De|
gyvenamt¡jr¿ patalpq, iskaiðiuojant gr42int4 savininkui nuomotq patalpq vertç i nuompinigius, nuomos".
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mokesöiq neskaiöiuoja. Savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos depaftamentas
neteike Savivaldybes administracijos Finansq departamentui atitinkamos s4matos del gyvenamqjq
patalpq, iskaiðiuojant gr4äintq savininkui nuomotq patalpq vertei i nuompinigius, nuomos i5laidq
kompensavimo uZ 2014 m. Todel fmone Siq le5q iki Sio audito pabaigos nebuvo gavusi.
Savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 9 d. isakymu Nr. 30-627 buvo
reglamentuota gyvenamqjq patalpq, iskaiðiuoj ant grqäntq savininkui nuomotq patalpq vertei i
nuompinigius, nuomos iSlaidq kompensavimo [monei tvarka.

- 1 115 666,47 Lt-uù, kompensacijas, suteiktas nepasiturinðiq Seimq gyvenamqjq patalpq
nuomininkams, maùinant jq patalpq nuomos mokesti (apskaitoma balanso eiluteje ,,pirkèjq
isiskolinimas"). Pagal {mones apskaitos registrus Savivaldybes administracijos isiskolinimas uZ
kompensacijas, suteiktas nepasiturinðiq Seimq gyvenamqjq patalpq nuomininkams 2013 rt.
gruodZio 31 d. sudare 900 294,82 Lt, per 2014 m. büsto nuomos kompensacijq apskaiðiuota uZ
215 377,65 Lt. Kompensacijos ui, büst4 gyvenamqjq patalpq nuomininkams suteikiamos
vadovaujantis Savivaldybes tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1515re ir Valstybes
paramos bustui isigyti ar i5nuomoti bei daugiabuõiams namams modemizuoti istatymu (23
straipsnio 4 dalis). Savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos departamentas su

fmone le5q skyrimo sutarties, kuria Savivaldybes administracija isipareigotr:¡2014 m. skirti fmonei
le5as socialinio bUsto nuomos mokesðio kompensavimui, nebuvo sudarçs. fmone 2014 m. teike
Savivaldybös administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos departamentui s4skaitas - fakturas del
socialinio busto nuomos mokesðio kompensavimo padengimo. Apskaiðiuot4 kompensacijq sum4

fmone pÅpaùista patalpq nuomos pajamomis. Le5os i5 Savivaldybes administracijos nebuvo
gautos.

Vadovaujantis fmones apskaitos registrq duomenimis, 2014 m. gruodZio 31 d bendra
Savivaldybès administracijos skola [monei uZ laisvq ir neapgyvendintr¿ patalpq Sildym4 sudaré
1 238 702,99 Lt, 2014 m. laisvq ir neapgyvendintq butq patalpq Sildymo i5laidos sudarè 124

965,23 Lt. {mone 2014 m. teike s4skaitas - fakturas Savivaldybès administracijai, apmokêjimo
nebuvo gauta. LeSq skyrimo sutartis del laisvr¿ ir neapgyvendintq patalpq Sildymo i5laidq
kompensavimo tarp Savivaldybes administracijos ir [mones nesudaryta.

ISvada: Nei5sprçsti klausimai del Savivaldybes administracijos atsiskaitymo su fmone uZ:

fmones i5laidas uZ butus, i5nuomotus vykdantvalstybês garuntrjq - 88 514,5 Lt; kompensacijas,
suteiktas nepasiturinðiq Seimq gyvenamqjq patalpq nuomininkams, maZinant jq patalpq nuomos
mokesti, iki 2014 m. gruodZio 31 d. [monê i5 viso suteike gyvenamqjq patalpr¿ nuomininkams
1 115 666,47 Lt Ëir¿ kompensacijq; neapgyvendintq (laisvq) butq patalpq Sildymo apmokejimo -
pagal [monês apskaitos duomenis Savivaldybes administracija nèra sumokêjusi {monei
| 238 l02,99LtuZ neapgyvendintq (laisvq) butq patalpq ðildym4. Lêðq skyrimo sutartis del laisvq
ir neapgyvendintq patalpq Sildymo iÈlaidq apmokejimo tarp Savivaldybes administracijos ir
{mones nesudaryta, taip pat nesudaryta leðq skyrimo sutartis del le5q apmokejimo uZ fmones
suteiktas nepasiturintiems gyvenamqjq patalpq nuomininkams kompensacijas uZ gyvenamqjr¿

patalpq nuom4. Savivaldybês kontrolès ir audito tamyba 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito
ataskaitoje Nr. R-05-8 Dèl SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teike rekomendacijas
Savivaldybes administracijai sprçsti atsiskaitymo su [mone klausimus. Müsq 2014 m. teikta
rekomendacij a neivykdyta.

Pastebèjimas
Vadovaujantis LR Vyriausybes 2008 m. balandäo I1 d. nutarimu Nr. 3J020, atliekant

metinç turto ir skolq inventorizacij4, bütina suderinti skolas tarp skolininko ir skolos gavejo

tarpusavio aktu. Vykdant {mones skolq inventorizacij4, Savivaldybès administracijos Finansq

departamentas 2015 m. kovo 9 d. pateike fmonei derinimui tarpusavio skolq 2014 m. gruodZio 31

d. suderinimo akt4, kur nurodyta, kad Savivaldybes administracija i5 viso skolinga {monei

¡\
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revilniaus m. savivaldybes tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. 1-1515

kompensavimo Vilniaus mieste fvarkos patvirtinimo".
20 LR Vyriausybes 2008 m. balandZio 17 d. nutarimas Nr. 370 ,,Del LR Vyriausybés
Nr. 7 I 9,,Del inventorizacijos taisykliq patvirtinimo".

,,Del socialinio büsto nuolnos

1999 m. birZelio 3 d. nutarimo
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987 801,23 Lt. Tuo tarpu [mones apskaitos registruose apskaitoma Savivaldybes administracijos
skola sudarë 2 442 228,96 Lt.

I5vada: Vykdant {monès skolq inventorizacij4, Savivaldybes administracijos Finansq
departamentas 2015 m. kovo 9 d. pateike [monei derinimui tarpusavio skolq 2014 m. gruodZio 3l
d. suderinimo akt4. Savivaldybés tarpusavio skolq 2014 m. gruodZio 31 d. suderinimo akte
nurodyta fmonei moketina suma nesutampa su fakti5ka fmones i5 Savivaldybes administracijos
gautina suma.

Pastebejimas

fstaiga balanso eiluteje ,,Kitos mokétinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai" apskaito
305 974 Lt kitq moketinq sumq, i5 jq 305 426,96 Lt sudaro moketinos sumos Savivaldybei. fmone
vykdo skolq, susidariusiq iki 2010 m. rugpjüðio 31 d., uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni
i5ie5kojim4 i5 gyvenamqf q patalpq nuomininkq. {mone Sias gautas le5as turi pervesti Savivaldybes
administracijai, bet Sios le5os (iki2014 m. gruodZio 31 d. ir audito metu) nepervestos, mokötinos
sumos tarpusavio aktu nesuderintos. fmonös apskaitoje (nebalansine s4skaita) apskaitoma
socialinio büsto gyventojq skola uZ büsto ðildym4, gaws Sias lesas {mone isipareigojo pervesti jas
Savivaldybes administracijai. Pagal nebalansines s4skaitos duomenis 2014 m. gruodZio 31 d.
gyventojq dar negr4ùinta skola ui,patalpt¡ Sildym4 ir kar5t4 vandeni sudare 772 822,1Lt.

Iðvada: {monè, atlikdama metinç turto ir skolq inventorizacij4, su Savivaldybes
administracija (Finansq departamentu) Savivaldybei moketinq sumr+ nesuderino, tai neatitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybês 2008 m. balandäio 17 d. nutarimo Nr. 370 ,,Del
inventorizacijos taisykliq patvirtinimo" 60 punkto nuostatq. [mone nepervedé (arba neatliko Saliq
sutikimu uZskaitos) Savivaldybes administracijai i5 gyvenamqjq patalpq nuomininkq surinktq
305 426,96 Lt, gyvenamqjr¿ patalpr¿ nuomininkams atsiskaiðius uL patalpt4 Sildym4 ir kar5t4
vandeni, dengiant skolas, susidariusias iki 2010 m. rugpjüðio 31 d. Sias surinktas lesas [mone yra
lsipareigojusi grqZinti Savivaldybês administracijai.

Santykiniai rodikliai
Likvidumo rodiklis 2,43. Rodiklis apskaiðiuotas lyginant trumpalaiki turt4 ir

trumpalaikius isipareigojimus. Rodiklis geras, kadangi trumpalaikis turtas daugiau kaip du kaftus
vir5ija trumpalaikius isipareigojimus.

Absoliutus likvidumo koeficientas - 1,43. Rodiklis apskaiðiuotas lyginant pinigus ir jq
ekvivalentus su trumpalaikiais isipareigojimais. Rodiklis geras, kadangi virðija vienet4.

Ilgalaikiq isipareigojimq apmokejimo pinigais koeficientas - 0,32. Rodiklis apskaiðiuotas
lyginant grynuosius pinigq srautus i5 pagrindinès veiklos ir ilgalaikius isipareigojimus. Esant
pastoviam pinigq srautui i5 pagrindines veiklos, [moné galetq padengti tik treðdali ilgalaikiq
isipareigojimq.

Visq isipareigojimq apmokejimo koeficientas - 0,19. Rodiklis apskaiðiuotas lyginant
grynuosius pinigq srautus i5 pagrindines veiklos ir visus isipareigojimus. Esant pastoviam pinigq
srautui i5 pagrindinès veiklos, fmone galêtq padengti tik penktadali visq isipareigojimq.

ISvada: Apskaiõiuoti {mones ilgalaikio mokumo rodikliai parodo, kad {monei bütq sunku
vykdyti ilgalaikius isipareigojimus. {mones ilgalaikius isipareigojimus sudaro apskaiðiuoti
i5ankstiniai apmokejimai, skirti büsimiems gyvenamqjq patalpq remontams (kaupiamasis
mokestis). Dél didelio gyvenamqjq patalpq nuomininkq isiskolinimo [monei kaupiamojo
mokesðio le5os naudojamos pagal i5 anksto suplanuotus le5r¿ kiekius (apie 2 200 000 Lt per
metus), todel fakti5kai [mone neturi didelès rizikos del ilgalaikiq lsipareigojimq vykdymo. Bet,
gyvenamqjq patalpq remontams skiriant ribotq le5r¿ kieki, {monè ne visada gali patenkinti
gyventojq pra5ymus del jiems i5nuomotq patalpq remontq vykdymo.

Dél vie5qjq darbq pirkimq
Pastebejimas

{mone darbus ir paslaugas isigyja vie5r¿jq pirkimq büdu, vie5qjq pirkimq procedüras vykdo
vadovaudamasi Vie5qjq pirkimq lstatymu ir Vie5qjq pirkimq tamybos isakymais: sudaro vie5qjq
pirkimq planus, pildo vie5qfq pirkimq ùumalq, rengia vykdomq pirkimq dokumentus ir kt. {moné
2013 m. vie5qjq pirkimu büdu (maZos vertés pirkimai) sudaré sutartis su darbq rangovais del

r1)
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gyvenamÚrl patalpq remontq atlikimo su UAB ,,Statremo" ir UAB ,,Sar Technologies, 2014 m. -
su UAB Empa Lt. Su Siais darbq rangovais 2013 - 2014 m. vyko teisminiai ginðai del
nepakankamos darbr¿ kokybes ir darbq atlikimo terminq nesilaikymo. {mone reikalavo, kad i5
rangovr¿ bätq ([monês naudai) i5ie5komos sutartyse numatytos baudos ir delspinigiai. Taip pat,

fmonê darbr¿ rangovui UAB ,,Priemiestis", kuris 2012 m. laimejo remonto darbq pirkim4 ir
nekokybi5kai bei nesilakant sutartyje nustatyto termino vykde darbus, {monè apskaiðiavo 93 327,3
Lt baudq ir delspinigiq. [mone 2014 m. 5i4 apskaiðiuotq baudq ir delspinigir¿ sum4 93 327,3 Lt
pripaZino beviltiSkomis sumomis.

I5vada: Pagal auditui pateiktus duomenis, [mones 2012,2013,2014 m. vykdytq vie5qjq
darbq pirkimq laimötojai UAB ,,Statremo", UAB ,,Sar Technologies", UAB ,,Priemiestis" , UAB
Empa Lt savo prisiimtus isipareigojimus vykde netinkamai - numatytus remonto darbus vykde
nekokybi5kai ir nesilaikydami nustatytq terminq. Todel {moné, vykdydama vie5uosius darbq
pirkimus, turi taikyti grieZtesnius reikalavimus rangovq kvalifrkacijos atrankai. [moné,
vykdydama 2015 m. darbq vie5uosius pirkimus, sugrieZtino darbq rangovr¿ kvalifikacinç atrank4 ir
pirkimo s4lygose nurodo, kokius irodymus apie savo kvalifikacij4 ir pajegumus rangovai turi
pateikti, noredami dalyvauti {mones darbq viesuosiose pirkimuose

Dèl pareiginiq nuostatq
Pastebejimas

{mones direktoriaus pareigybiq apra5ymo 4.4 punktas - ,,Suderings su Savivaldybês
administracijos direktoriumi, [mones vadovas tvirtina imones struktür4, pareigybes ir etatq s4rað4"
neatitinta fmones istatq 26.2 punkto bei LR Valstybès ir savivaldybes imoniq istatymo 10 str. 2
dalies 1 punkto nuostatq, kur nustatyti [mones struktür4 yra priskirta imones valdybai.

Vadovaujantis [mones 2014 m. rugsejo 25 d. pasitarimo Büsto administravimo skyriaus
klausimais nutarimu (protokolo Nr. 14.3) buvo nusprçsta [mones buhalteriui paskirti papildornai
vykdyti kompensacijq (nepasiturintiems asmenims uZ gyvenamqjq patalpq nuom4) skaiðiavimo
funkcijas. Sias funkcijas buhalteris po Sio protokolo sura5ymo vykdö, bet 5io darbuotojo
pareiginiai nuostatai nebuvo papildyti nauja darbo funkcija. Audito metu {mones buhalterio
pareiginiai nuostatai buvo papildyti jam priskirta papildoma darbo funkcija.

ISvada. [monés direktoriaus pareigybiq apra5ymo 4.4 punktas ,,Suderinçs su

Savivaldybes administracijos direktoriumi, {monès vadovas tvirtina imones struktür4, pareigybes
ir etatq s4rað4" neatitinta {mones istatq 26.2 punkto bei LR Valstybes ir savivaldybes imoniq
istatymo 10 str. 2 dalies 1 punkto nuostatq.

Dêl fmonês darbuotojq etatq
Pastebëjimas
Atliekant audit4 nustatyti netikslumai (aritmetines klaidos) tvarkant detali4 fmones ükiniq

operacijq apskait4. Musq nuomone klaidos pasitaiko del apskait4 tvarkanðiq darbuotojq darbo
intensyvumo, nes fmones apskait4 tvarko du darbuotojai, taip pat del papildomq darbq vykdymo -
kompensacijq nepasiturtintiems gyvenamqjq patalpq nuomininkams uZ patalpq nuom4, patalpt¡

Sildym4 ir kar5t4 vandeni skaiðiavimo. Be [mones veiklos ükiniq operacijq apskaitos, apskait4

tvarkantys darbuotojai iSraSo ir s4skaitas gyvenamqjq patalpq nuomininkams uZ patalpq nuom4,
patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni. Vidutini5kaiper 2014 m. buvo suformuotos ir i5ra5ytos 3641

s4skaitos uZ patalpq nuom4 ir 770 s4skaitos uZ patalpq Sildym4 ir kar5t4 vandeni. Be to {monei
Savivaldybes tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. l-2244 ,,Del lgaliojimo atstovauti

Vilniaus miesto savivaldybei butq ir kitq patalpq savininkq susirinkimuose" buvo pavestos

papildomos funkcijos, susijusios su daugiabuõio namo atnaujinimo (modemizavimo) projektq

lgyvendinimu. Sf ,,Vilniaus miesto büstas" buvo igaliota atstovauti Savivaldybç ir Savivaldybes

vardu pasira5yti kredito sutartis su finansuotojais (bankais ar kitomis finansq istaigomis) nurodant

S| ,,Vilniaus miesto büstas" atskir4 kaupiamqjq lesq sqskait4, kurioje bus laikomos igalioto
juridinio asmens lèSos, Vilniaus miesto savivaldybes vardu teikti pra5ymus V5[ Busto energijos

taupymo agentürai dêl valstybes teikiamos paramos i pra5yme nurodyt4 igalioto juridinio asmens

atsiskaitom4j4 s4skait4 gavimo ir kt.

':)
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I5vada: Dèl {monés darbuotojq darbo intensyvumo ir papildomq funkcijq skyrimo,
vykdant Savivaldybes tarybos 2015 m. kovo 4 d. sprendim1Nr.l-2244 ,,Dé1 lgaliojimo atstovauti
Vilniaus miesto savivaldybei butq ir kitq patalpq savininkq susirinkimuose", fmonês valdyba
galêtq svarstyti del papildomq darbuotojq etatq steigimo.

Dèl vidaus kontrolès vertinimo
fmoneje sukurta vidaus kontroles sistema - patvirtinta fmones struktüra, nustatytos

darbuotojq atsakomybe ir pareigos, parengtos ivairios taisykles ir tvarkos, bet {mones vidaus
kontroles sistema nepakankama ir tobulintina fmonês ilgalaikio turto valdymo, jo vertès didinimo
ir nusidevej imo apskaiðiavimo srityse.

Dèl ankstesniq auditq rekomendacijq vykdymo
Savivaldybös kontroles ir audito tarnyba atliko fmones finansini audit4 uL 2013 m.

laikotarpi. Savivaldybês kontroles ir audito tarnyba 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito ataskaitoje Nr.
R-05-8 ,,Dèl SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teike rekomendacijas Savivaldybes
administracijos direktoriui, |mones vadovui, fmones valdybai. Dalis teiktq rekomendacijq
ivykdyta, bet neivykdytos rekomendacijos teiktos Savivaldybes administracijos direktoriui
,,Nurodyti Savivaldybes tarybos sprendimq projektr¡ rengéjams, kad rengiant Savivaldybes
tarybos sprendimq projektus del turto perdavimo patikejimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti
juo, bütina nurodyti, kurioje nuosavo kapitalo dalyje turi büti registruojamas turto vertès
padidejimas (sumaZinimas), arba, kad perduodamas turtas yra dofacija" atitinkamq
Savivaldybes tarybos sprendimq nepriimta; ,,Sprçsti klausimus del Savivaldybes administracijos
tarpusavio skolq su {mone suderinimo ir dél atsiskaitymo su fmone galimybes uZ nepasiturinðiq
Seimq gyvenamqjq patalpr¿ nuomininkams suteiktas nuomos mokesöio kompensacijas ir uZ
neapgyvendintq (laisvq) butq patalpq Sildymo i5laidas" - tarpusavio skolos buvo derintos, bet
tarpusavio skoh¿ derinimo akte nurodytos ir faktinês skolos skiriasi, lesq {monei skyrirnas
nei5sprçstas, sutartys nesudarytos; ,,Nurodyti [monei ir UAB ,,Vilniaus vandenys" sudaryti sutarti
del atsiskaitymo ui, Éalt4 vanden! teises aktq nustatyl.a tvarka'' - UAB ,,Vilniaus vandenys" su

fmone sutarties del {mones atsiskaitymo uZ sunaudot4 5alt4 vandeni nesudare ir UAB ,,Vilniaus
vandenys" neteikè atskirq s4skaitq del atsiskaitymo uZ [mones administracinese patalpose
sunaudot4 5alt4 vandeni, kadangi nebaigti sprçsti sutarties tarp Savivaldybes administracijos ir
UAB ,,Vilniaus vandenys" sudarymo klausimai del atsiskaitymo uZ laisvus (nei5nuomotus) butus
(abonentinis mokestis) ir del nesuderinto 5iq patalpq s4ra5o. UAB ,,Vilniaus vandenys" teikia
ivairius patalpq, uZ kurias, pagal jq nuomonç, turètq atsiskait¡i Savivaldybes administracijos
Socialiniq reikalq ir sveikatos departamentas, s4ra5us, bet del netikslumq Siuose s4ra5uose
Socialiniq reikalq ir sveikatos departamentas nesutinka sudaryti sutarties su UAB ,,Vilniaus
vandenys" del atsiskaitymo uZ laisvas (neapgyvendintas) patalpas. Ginðas tarp UAB ,,Vilniaus
vandenys", Savivaldybös administracijos Socialiniq reikalq ir sveikatos departamento ir fmones
tçsiasi. Kol nesudaryta sutartis su Savivaldybe, UAB ,,Vilniaus vandenys" nesutinka sudaryti
atsiskaitymo uZ 5alt4 vandeni sutarties su {mone.

Nepilnai ivykdytos rekomendacijos teiktos {mones direktoriui ,,Suderinti tarpusavio skolas
ir mokejimus su Savivaldybes administracija" - skolos derintos, bet galutinai nesuderintos,
tarpusavio skolq suderinimo akte nurodytos skolos neatitinka faktiniq; ,,Ie5koti galimybir¡ sprçsti
klausimus del patikejimo teises i Savivaldybes nekilnojam4ji turt4 registravimo Nekilnojamojo
turto registre" - ivykdyta i5 dalies.

Nelvykdytos rekomendacijos, teiktos lmones valdybai ,,Nustatant lmones veiklos
rodiklius, numatyti priemones fmones finansinei büklei gerinti" - fmones valdyba {mones veiklos
rodiklius tvirtino, bet realiq pasiulymq jos veiklos rezultatams gerinti nebuvo teikta; ,,fvefiinus
[mones veiklos nuostolingum4, sprçsti del galimybes inicijuoti 2010 m. spalio 8 d. Silumos
pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus energija", Savivaldybes bei S|

,,Vilniaus miesto büstaso'pakeitim4, nustatant, kad [monès gyvenamqjq patalpq nuomininkams
s4skaitas uZ nuomojamq patalpq Sildym4 ir sunaudot4 karSt4 vandeni teikia UAB ,,Vilniaus
energija" ir, kad gyvenamqjq patalpq nuomininkai patys atsiskaito su Silumos energijos patalpq

Sildymui ir kar5to vandens tiekeju UAB ,,Vilniaus energlja""- Savivaldybes administracija
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inicijavo 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties pakeitimus ir kreipesi i UAB
,,Vilniaus energija" del sutarties s4lygq pakeitimo, bet Sis klausimas neisprçstas, i5 UAB
,,Vilniaus energija" dar negautas sutikimas pakeisti sutarties s4lygas.

I5vada: Savivaldybes administracijos direktorius neuZtikrino ankstesnio Savivaldybes
kontrolês ir audito tarnybos audito metu teiktq rekomendacijq ivykdymo (Savivaldybes kontroles
ir audito tarnybos 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito ataskaita Nr. R-05-8 ,,Dê1 SI ,,Vilniaus miesto
büstas" audito") del Savivaldybès tarybos sprendimo parengimo, nustatanðio kaip [monei
apskaityti perduoto Savivaldybes ilgalaikio turto vertç, del Savivaldybes administracijos ir {mones
tarpusavio skolq suderinimo, del le5q skyrimo sutarðiq sudarymo bei Savivaldybes atsikaitymo su

[mone uZ susidariusias skolas klausimq sprendimo, dèl [mones ir UAB ,,Vilniaus vandenys"
atsiskaitymo uZ ðalt4 vandeni sutarties sudarymo. [mone nepilnai igyvendino rekomendacij4
suderinti tarpusavio skolas su Savivaldybes administracija - skolos derintos, bet galutinai
nesuderintos, tarpusavio skolq suderinimo akte nurodytos skolos neatitinka faktiniq. {mones
valdyba neigyvendino rekomendacijr¿ del priemoniq nustatymo {monës f,rnansinei büklei gerinti
bei neigyvendinta rekomendacija del 2010 m. spalio 8 d. ðilumos pirkimo - pardavimo sutafties,
sudarytos tarp UAB ,,Vilniaus energija", Savivaldybes bei S[ ,,Vilniaus miesto büstas" pakeitimo.
Savivaldybes administracija 2015 m. vasario 11 d. raStu pasiüle UAB ,,Vilniaus energija" pakeisti
nenaudingas {monei sutarties s4lygas, bet, i5 UAB ,,Vilniaus energija" buvo gautas tik formalus
atsakymas, kuriame nebuvo i5reik5ta konstruktyvaus poZiurio i sutarties pakeitimo galimybes. Iki
Sio audito pabaigos i5 UAB ,,Vilniaus energija" nebuvo gautas sutikimas pakeisti Sios sutarties
s4lygas.

REKOMENDACIJOS
AtsiZvelgdami i tai kas iSdêstyta, rekomenduojame:

I . Vílniaus mie s to s aviv aldyb ë s admini str acij o s dír ektoriui :

1.1. Inicijuoti Savivaldybes tarybos sprendimo projekto parengim4 dêl naujos
Savivaldybès busto, socialinio busto nuomos mokesöiq ir büsto nuomos ar i5perkamosios busto
nuomos mokesðir¿ dalies kompensacijos dydZio apskaiðiavimo metodikos patvirtinimo.

1.2. Sprçsti klausimus del Savivaldybes isiskolinimo {monei sumaZinimo.
1.3. Patvirtinti fmones direktoriaus pareiginiq nuostatq redakcij4, atitinkanði4 istatymq

reikalavimus.
1.4. Vykdyti Savivaldybes kontroles ir audito tamybos 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito

ataskaitoje Nr. R-05-8 ,,Dél SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teiktas rekomendacijas, t.y. :

1.4.1. Atkreipti demesi, kad rengiamuose Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq
projektuose döl turto perdavimo patikejimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, reikalinga
nurodyti, kurioje nuosavo kapitalo dalyje turi büti registruojamas turto verlës padidejimas
(sumaZinimas), arba, kad perduodamas turtas yra dotacija, f.y.kad Savivaldybes tarybos
sprendimuose turi buti nurod¡i visi duomenys nustatyti Valstybes ir savivaldybes imoniq
istatymo 13 straipsnio 5 dalies reikalavimais.

1.4.2. Sprçsti klausimus dél Savivaldybes administracijos tarpusavio skolq su fmone
suderinimo ir del atsiskaitymo su fmone galimybes uZ nepasiturinðir¿ Seimr¿ gyvenamqjq patalpq
nuomininkams suteiktas nuomos mokesðio kompensacijas bei uZ neapgyvendintq (laisvq) butq
patalpq Sildymo i5laidas;

1.4.3. Sprçsti klausimus del le5r¿ skyrimo sutarties su {mone sudarymo döl atsiskaitymo uZ

neapgyvendintq (laisvq) butq ir patalpq 5i1dym4;

1.4.4.lpareigoti {monç ir UAB ,,Vilniaus vandenys" sudaryti sutarti dêl atsiskaitymo uZ

[mones administracinese patalpose Svitrigailos g. 7 sunaudot4 5alt4 vandeni.
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2. [monës valdybai

2.1. Atsiùvelgiant i [monös darbuotojq darbo intensyvumq, butinq funkcijq vykdlnno
uZtikrinimui svarstyti del [mones strukturos pakeitimo.

2.2. Yykdfii Savivaldybès kontroles ir audito tamybos 2014 m. rugpjüðio 28 d. audito
ataskaitoje Nr. R-05-8 ,,Dèl SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito" teiktas rekomendacijas, t.y.:

2.2.1. Nustatant [mones veiklos rodiklius, numat¡rti priemones {mones f,rnansinei büklei
gerinti;

2.2.2.Inicijuoti 2010 m. spalio 8 d. Silumos pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp
UAB ,,Vilniaus energija", Savivaldybes bei Sf ,,Vilniaus miestã büstas" pakeitim4, nustatant, kad
fmonès gyvenamr¿jq patalpq nuomininkams s4skaitas uZ nuomojamt¡ patalpq Sildym4 ir sunaudot4
kar5t4 vandeni teikia UAB ,,Vilniaus energija" ir, kad gyvenamúq patalpq nuomininkai patys
atsiskaito su Silumos energijos patalpq Sildymui ir kar5to vandens tiekeju UAB ,,Vilniaus
energija".

3. SI ,,Vilniaus miesto bustas" direktoriui:

{\ 2.1. Suderinti tarpusavio skolas ir mokejimus su Savivaldybes administracija.
..-"./ 2.2. Pakeisti {mones apskaitos politik4, kad joje bütq nurod¡i ilgalaikio turto

nusidevèj imo normatyvai, atitinkantys teises aktr¿ reikalavimus.
2.3. Stiprinti {mones vidaus kontrolç ilgalaikio turto valdymo, jo veftés didinimo srityje,

paskirti reikiam4 darbuotojq kieki atsakingais uZ ilgalaiki turt4.
2.4. Pasibaigus teisminiams ginðams, sprçsti klausimus del atskirq turtiniq vienetq - butq

formavimo ir efektyvaus gyvenamo namo Stikliq g. 5. gyvenamqjq plotq panaudojimo bei {mones
nenaudojamq Sio namo negyvenamqjq patalpq perdavimo Savivaldybei.

Vilniaus miesto savivaldybes kontrolês ir audito tarnybos -.,.4/¿1
vyr. specialistai Jiv'rt',J" Lidija Kudre5ova

SusipaZinome:

{) S{ ,,Vilniaus miesto büstas"
L e.p. direktore

Vyri ausioj i finansininke

Daiva Kirkiliene

Rosita Zibelien¿

Barbara Markauskiene
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Audito ataskaitos

,,Dèl SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito"
1 priedas

Lentelê Nr. 1. Sf ,,Vilniaus miesto bustas" 2013-2014 metq balansiniq straipsniq rezultatr¡ pokyðiai

TURTAS

I

..--../

A.

2

I.
r.4

ILGALÁ.IKIS TURTAS

I.5.

NEMATERIALUSß TURTAS
Prosraminè iransa

II.

Kitas nematerialusis turtas

11,2.

II.3.

MATERIALUSIS TURTAS

11.4.

Pastatai ir statiniai

II.5.

Ma5inos ir ireng

T1,7,

Transporto priemones

Kita iranga, prietaisai, irankiai ir irensiniai

II.8.

Kitas materialusis turtas

m
B.

tr'inansiniai
metai
2014-12-3r

Investicinis turtas

imai

FINANSINIS TURTAS

I.

i')

TRT]MPALAIKIS TURTAS

I.1.

ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKÉüMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

a
J

r.2.

1,61595827

I.3.

2013-12-31

Atsarsos

II.

5910

ISankstiniai aomokeiimai

il.l

5910

Nebaietos wkdvti sutartvs

II

+

.2

PERVIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

III.

166943188

Pirkéiu isiskolinimas

161s89917

ry.

Kitos sautinos sumos

Skirtumas l3-4)

7393

457942

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

7393

Lt

PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

5

r8097

TURTO IS VTSO:

166935795

5347361

I 3098

o/^

501092

-1483

161 100780

tt

- 1483

-302

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ISIPAREIGOJIMAI

23277

C.

I

t2361149

,rorrru

z

-20,1

12747

-20.1

5239

NUOSAVAS KAPITALAS

-431s0

r66398679

IMONES SAVININKO KAPITALAS

II.

2393

-312

TURT,4, KURIS PAGAL ISTATYMUS GALI
BÜTI TIK VALSTYBËS NUOSAVYBE,
ATITINKANTIS KAPITALAS

-5180

2846

10814476

il

-8,61

351

4082

CENTRALIZUOTAI VALDOMA VALSTYBES
TURT,4
ATITINKANTIS KAPITALAS

u.

50733ss
507299r

s297899

932

364

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZUL

31s0

)1\

1546673

-3,18

7282555

5716439

tt57

173956976

57 15849

s90

1461

14,3

-304

)R?

Finansiniai
metai

5093955

-643084

177757664

157

-642858

J

-9.6s

-226

155201000

Praéjç
finansiniai
metai

-ll12

175750698

2r88600

-11,2

3800688

-{x {

TA

4

TAI)

162949370

Skirtumas (3-4)

42.96

r79s2s32l

'2,14

Lt
5

-7748370

-3774623

o/o

6

-4.76
.,, I



V.

v.1.

REZERVAI

Y.2.

Privalomasis

VI.

Kítirezewai

u.1.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
INUOSTOLIAI)

vr.2.

D.

Ataskaitiniu metu pelnas lnuostoliai)
Ankstesniu metu pelnas

E.

DOTACIJOS. SUBSIDIJOS
MOKETINOS SUMOS IR
ISIPAREIGOJIMAI

'.-.-l

PO VIENERIU METU MOKETINOS SIIMOS
IR
ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI

I.1
I.
1.1

24

F

r.r.2.

nansinés skolos

(

L
is

nuostoliai)

zingo (fïnansinés nuomos) ar pana5äs

oareieoiimai

r.2

Kredito istaisoms

I a
.J

Kitos finansinés skolos

I .4.

Skolos tiekeiams

I .5.

Gauti i5ankstiniai apmokei imai

I .6

Atideiiniai
Atidètoio mokesõio isipareigoiimas

u

-20549698

Kitos mokétinos sumos ir ilealaikiai isipareieoiimai

-3973747

PER VIENERIUS METUS MOKETINOS
SUMOS
IR TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI

II.1

-16575951

TI.2

II .2

Ilealaikiu

II
.1.

-16575951

,2

Finansinès skolos

r8755976

t')

II

-4505366

.2.

Kredito istaigoms

II

- 12070585

.4.

Kitos skolos

sko

II.5.

10969813

Skolos tiekeiams

lu

II.6.

8321

Gauti i5ankstiniai apmoke

eln

1T.7.

-3973747

14808294

Pelno mokesðio isinareiso

amuiu metu dalis

53 1619

8321

Su darbo santykiais susiiç

II.8.

-4s05366

Atidéiiniai

7836002

Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai
isipareieoiimai

r4020

z.)

-1 1,8

10961492

3947682

NUOSAVO KAPITALO IR
TSIPAREIGOJIMU I5 VISO:

14020

)I .33

3133811

tmal

-s699

26

mal

7821982

.66

sipareigoiimai

-5699

7786163

39,99

2079403

-40.6

5671

-40,6

3139510

6972292

405t714

2201768

33602

5450

40 t4

1309799

813871

368 1 593

-122365

38542

305974

221

41593

r739s6976

rt,67

775395

370r2r

4.055

2279s1

-4940

1777s7664

-41593

10.05

s34404

-r4.7

78023

-r00

-3800688

69, A)

3+

-2.14
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Audito ataskaitos

,,Döl SI ,,Vilniaus miesto büstas" audito"
2 priedas

Lentele Nr. 2. S{ ,,Vilniaus miesto bÌistas" veiklos rezultat4 ataskaitos straipsniq pokyðiai
pagal2}I4m. gruodZio 31 d. duomenis

EiI.
nr.

I.

II.

STRAIPSMAI

PARDAVIMO PAJAMOS

III

PARDAVIMO SAVIKAINA

w.

BENDRASIS PELNAS TNUOSTOLIAI

ry.1

VEIKLOS SANAUDOS

z

rv.2

Pardavimo

V.

Bendrosios ir administracines

vr.

TIPINES VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

VI

Finansiniai
metai

20t4-12-31

.l

KITA VEIKLA

VI .2

,]

Paiamos

vII.

J

Sanaudos

t

2013-r2-31

VII

F'INANSINE IR INVESTICINE VEIKLA

.1.

1675248

VII

3343629

.2

Paiamos

- 166838 I

VIII.

4

IX.

Sanaudos

2711252

IPRASTINES VEIKLOS PELNAS
(NUOSTOLIAI)

1881720

X.

Skirtumas
(3-4)

3325820

PAGAUTE

XI.

Lt

-1444100

NETEKIMAI

2711252

xII.

5

-4379633

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES
APMOKESTINIMA

-206472

3710023

XIII.

PELNO MOKESTIS

%

30968

GRYNASIS PELNAS INUOSTOLIAN

3110023

17809

6

-224281

-10,97

-5154123

30968

-998771,

0.53s

374918

28872

15,s3

-998771

-26,92

28882

9 l 0020

774490

535r02
-3973747

_)Á a')

l0

2096

61988s

-15,03

10 I 6838

2086

7,26

396953

-3973147

-4s0s366

-10

-244967

-t )))

-1068 1 8

-3973747

-100

-39,52

-4s0s366

138149

531619

-tt¡ I

-450s366

34,8

-1 1,8

531619

531619

-11,8

-1 1,8




