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SANTRAUKA

UZdaroji akcine bendrove ,,Klaipedos autobusq parkas" yra Klaipedos miesto savivaldybes
kontroliuojama imone, kurios 100 proc. akcrjq nuosavybes teise priklauso Klaipedos miesto
savivaldybei (toliau - Savivaldybe). Bendrovds, kuriq akcijos, suteikiandios daugiau kaip ll2 balsq
visuotiniame akcininkq susirinkime, nuosavybes teise priklauso savivaldybei, ir kuriose savivaldybe
gali paskirti daugiau kaip pusg administracijos, valdymo arba prieZi[ros tarnybos nariq, priskiriamos
savivaldybes kontroliuojamoms imonems. Savivaldybei nuosavybes teise priklausandiq bendroviq
akctjq suteikiamas turtines ir neturtines teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir savivaldybes
institucijq teises aktai.

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" (toliau - Bendrove) pagrindine veikla - keleiviq perveZimas
miesto, priemiesdio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo mar5rutais.

Vadovaujantis istataisr, Bendrove gali uZsiimti bet kokia kita veikla, kuri nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teises aktams. Licencijuojama veikla vykdoma tik gavus visus reikalingus leidimus ir
licencijas.

Kontrolinis (100 proc.) akcrjq paketas sudaro galimybg Savivaldybei kontroliuoti, tikrinti ir
vie5inti Bendroves veiklq. Savivaldybes tarybos sprendimu2, Savivaldybes administracijos direktoriui
pavesta igyvendinti savivaldybes juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal istatymus priskirtas
turtines ir neturtines teises uZdarosiose akcinese bendrovdse ir vykdyti pareigas. Administracijos
direktoriaus ra5tu iforminti isakymai prilygsta visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams3.

Bendroves veiklos tikslai yra pelno gavimas, tenkinant gyventojq, imoniq ir organizacijq poreiki
bendroves teikiamoms paslaugoms, racionalus bendroves turto bei kitq i5tekliq naudojimas, kad bfitq
nepaZeisti akcininkq turtiniai interesai.

Bendroveje auditas atliktas, vykdant Savivaldybes kontroles ir audito tarnybos 2017 m. veiklos
planqa.

Audito subjektas - uZdaroji akcine bendrove ,,Klaipedos autobusq parkas", buveines adresas:

Garah4 g. 2, LT -921 0 1 Klaipeda.

Audito tikslas - ivertinti Bendroves veikl4 ekonomi5kumo, efektyvumo, ir rezultatyvumo
aspektais.

Pagrindiniai audito klausimai :

ar pasirinkti geriausiai tinkantys ir maZiausiai kainuojantys iStekliai nustatSrtiems tikslams

igyvendinti;
ar pasiektas geriausias santykis tarp sukurtq produktq (paslaugq), rezultatq ir tam panaudotq

iStekliq;

ar Bendroves veikla atitinka galiojandius teises aktus, ar pasiekti Bendroves uZsibreZti tikslai
ir numatyti rezultatai.

Audituojamas laikotarpis 2015 - 2016 metai ir 2017-01-01 - 2017 -09-01.

rUAB ,,Klaipedos autobusq parkas" istatai, patvirtinti Klaipedos m. savivaldybes administracijos direktoriaus 2016-04-
28 isakymu Nr. ADI-1295.
2 Klaipedos m. savivaldybes tarybos 2012-05-24 sprendimas Nr. T2-153 ,,Del pavedimo Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos direktoriui lgyvendinti turtines ir neturtines teises".
3 Savivaldybes administracijos direktoriaus 2007-08-02 isakymas Nr. ADI-1767 ,,Del atstovavimo savivaldybei akcinese
bendrovese ir uZdarosiose akcinese bendrovese taisykliq patvirtinimo" (su velesniais pakeitimais).
a Savivaldybes kontrolieriaus 2016-l l-15 isakymas Nr. KATI-(l.l)- 6.
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Informacija rinkta tikrinant Bendroves pateiktus dokumentus, nagrinejant teises aktus,
susijusius su audituojamo subjekto veikla. Audito metu irodymai rinkti vadovaujantis nuostata, kad
subjektas pateike i5sami4 ir objektyvi4 informacij4, o pateiktq dokumentq kopijos atitinkajq originalus.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir TAAIS. Audito apimtis ir tailqrti
metodai iSsamiau apra5yti ataskaitos 2 priede ,,Audito apimtis ir metodai".

fvertinus audito metu surinktus irodymus, pateikiamos audito i5vados ir rekomendacijos.

ISvADoS

1. Bendroves valdyba buvo patvirtinusi 2015 - 2017 mett4,2016 - 2018 metq ir 2017 - 2019
metq strateginius veiklos planus, kuriuose suformuluota Bendroves misija; numatyti pagrindiniai
tikslai; nustatyti pagrindiniai uZdaviniai ir priemones; pateikta Bendroves aplinkos, stiprybiq,
silpnybiq, galimybiq ir gresmiq analize; nurodytos strategines kryptys; numatlti lmones veiklos
vertinimo kriterijai; pateikta informacija apie planuojamas investicijas bei planuojamus [kines -
fi nansines veiklos rezultatus.

I5analizavus Bendroves strateginiuose veiklos planuose uZsibreZtiems tikslams pasiekti

numatytq konkrediq rodikliq igyvendinim4 nustatyta, kad Bendroves uZsibreZti tikslai ir numatyti
rezultatai ne visi5kai igyvendinti: 2015 2016 metq veiklos rezultatai teigiami, tadiau
rekomenduoj ami veiklos rodikliai nepasiekti.

Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu sudaryta darbo grupe apsvarste Bendrovds

strateginius veiklos planus, veiklos rezultatus ir pateike pastabas, pasillymus, i5vadas ir
rekomendacijas del bendroves veiklos gerinimo, tadiau i5vadose nenumatyta Bendroves vadovq

atsakomybe del neigyvendintq Bendroves uZsibreZtq tikslq ir nepasiektq veiklos rezultatq.

2. Bendroves vidaus kontroles sistema ne visais atZvilgiais sukurta taip, kad uZtikrintq jai keliamus
tikslus. Vidaus kontrole turi trukumq, jos priemones nepakankamos bendroves valdymo, personalo
valdymo ir darbo organizavimo, vie5qjq ir privadiq interesq derinimo, turto ir lesq valdymo, veiklos
rizikos perkant prekes, paslaugas ir darbus srityse:

2.1. Bendroves sukurtos vidaus kontroles procedlros turto ir le5q valdymo srityje buvo

neveiksmingos ir neuZtikrino, kad turtas ir leSos bftq naudojamos ekonomi5kai, efektyviai, racionaliai
ir pagal teises aktq reikalavimus - Bendroves prekes, paslaugos, ir darbai b[tq isigyti, vykdant
vie5uosius pirkimus, taip, kaip reikalavo VP[ nuostatos.

Tai, kad Bendroves vadovas priima skirtingus sprendimus del prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo
vienais atvejais, vykdant vie5uosius pirkimus, kitais - jq nevykdant rodo, kad vidaus kontrole turi
trukumq ir yra nepakankama. Bendrove flkines finansines veiklos vykdymui isigydama prekes,

paslaugas ir darbus, nesivadovaujant VP{ nuostatomis, neuZtikrino skaidraus ir racionalaus tam skirtq
le5q naudojimo bei kad tinkamos ruSies ir kokybes i5tekliai butq lsigytiui maZiausi4 kain4 (3.1).

2.2. Bendroves valdyba nevykde kai kuriq jos kompetencijai teises aktais priskirtq funkcijq -
nesvarstd ir netvirtino pareigybiq, i kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. Bendroves valdybos

funkcijq nevykdymas rodo nepakankam4 valdybos nariq poZiiiri i bendroves personalo politikos ir jos

valdymo formavim4 bei vidaus kontroles trukumus Sioje srityje (3.2).

2.3. Neparengti irlar 7-13 metq neperZilrimi pareigybiniai nuostatai rodo, kad vidaus

kontroles procedlros personalo valdymo ir organizavimo srityje nebuvo sukurtos, o nepakankamas ir
netinkamas darbuotojo vykdomq pareigq bei atsakomybes reglamentavimas yra vienas i5 veiksniq,
didinandiq netinkam4 darbuotojq pareigq ir funkcijq atlikimo rizikq. Tam, kad kiekvienas darbuotojas

Zinotq savo pareigas, atsakomybes ribas, o vadovaujantys darbuotojai galetq vertinti pareigq vykdym4
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kiekybiniu irlar kokybiniu poZi[riu bei analizuoti funkcijq poreiki aktualiu laikotarpiu, turi blti
tinkamai parengti kiekvienos pareigybes pareiginiai nuostatai, kuriuose bltq nustatl'tos Sias pareigas

einandiq ar darbus dirbandiq darbuotojq pareigos ir darbo funkcijos.
Bendroveje sukurta ir veikianti darbo organizavimo sistema turi trukumq. Tokiu bldu, galima

teigti, kad bendroveje Zmogi5kieji iStekliai buvo naudojami nepakankamai ekonomi5kai ir valdomi
nepakankamai efektyviai. Bendrove galejo atlikti tokias padias keleiviq veZimo paslaugas ir pasiekti
tq padiq rezultatq, efektyviau naudojant Zmogi5kuosius ir finansinius i5teklius - su maZesniu darbuotojq
skaidiumi, atsisakant pareigybiq, kuriq darbo funkcijos dubliuojasi, optimizuojant darbo kruvi (3.2).

2.4. Bendroves direktore, eidama pareigas ir priimdama sprendimus del savgs padios bei

btdama Bendroves valdybos pirmininke, dalyvaudama ir balsuodama valdybos posedZiuose, kuriuose

buvo svarstomi su jos padios ar jos dukros tarnybos eiga susijg klausimai, dalyvavo priimant jai
interesq konflikto situacij4 keliandius sprendimus, taigi nesilaike [statymo reikalavimq vengti interesq

konflikto ir elgtis taip, kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yra, ojam kilus - nusi5alinti.

VTEK sprendimu pripaZino, kad buvusi Bendroves generaline direktore ir valdybos
pirmininke, priemusi sprendimus, susijusius su savo padios bei Sioje bendroveje dirbandios dukters

darbo santykiais ir nuo jq nenusi5alindama, paZeide Vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje

tamyboje istatymo nuostatas (3.3).

2.5. Bendrovds valdyba, nustatydama Bendrovds vadovui menesinds algos dydi,
nesivadovavo Vyriausybes rekomendacijomis - nesusiejo Bendroves vadovq menesines algos dydZio

su Bendroves veiklos rezultatais: generalinio direktoriaus darbo uZmokestis nustatytas, atsiZvelgiant

i LR Vyriausybes nustatytE minimalios mdnesinds algos dydi, tadiau visi5kai nepriklauso nuo

Bendroves nustatytq tikslq igyvendinimo bei konkrediq veiklos rezultatq (3.4).

2.6. Reklamines veiklos subjektas UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" audituojamu laikotarpiu

vykde reklamos veikl4, uZ atitinkam4 sutartyje nustatyt4 mokesti reklamuodamas juridinius asmenis

irlar jt4 teikiamas paslaugas ant autobusq, veZandiq keleivius Klaipedos miesto mar5rutais, tadiau

nesilaike teises aktq reikalavimq, reglamentuojandiq i5orines reklamos irengimo bei leidimq irengti
iSoring reklam4 iSdavimo tvarkq - leidimo irengti i5oring reklamq audituojamu laikotarpiu neturejo,

vietines rinkliavos i savivaldybes biudZet4 nemokejo.

3. Bendroves finansiniai santykiniai rodikliai rodo nepakankam4 veiklos efektyvumE:
3.1. Bendroves bendrojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo stabilus, vidutinis (<15%)

(2015 m. - 14,7 %;2016 m. - 12,6 Yo);2017 m.9 men. - 16,9 %o geras (>15%). Tai parodo imones
vadovybes sugebejim4 uZdirbti peln4 i5 pagrindines bendroves atliekamq paslaugq veiklos.

Grynojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo blogas (<5 %), (2015 m. - 3,6 Yo;2016 m. -
2,8 Yo;2017 m.9 men. - 1,7 oA). Pastebima Sio rodiklio maZejimo tendencija - tai yra rimtas ispejimas,
jog paslaugq konkurencingumas maZeja ir reikalingos naujoves ir veiksmingesni verslo sprendimai.

Didelis skirtumas tarp bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo rodikliq rodo, kad bendroves

vadovybe nesugeba optimizuoti valdymo i5laidq (a.l).
3.2. Bendroves einamojo likvidumo koeficientas (rodiklis) buvo labai blogas (<1.0) (2015

m. - 0,58; 2016m. - 0,56; 2017 m.9 men. -0,74). Sio rodiklio saugumo riba-jis negali blti maZesnis

nei 1,2. Bendroves einamojo likvidumo koeficientas (rodiklis) maZesnis kaip L Zemas rodiklio lygis
rei5kia, kad Bendroveje blogai organizuotas materialinis apriipinimas, yra problemq teikiant paslaugas

ir kitq veiklos sutrikimq. Tai rodo potencialias Bendrovds finansines problemas, nepajegum4 laiku
atsiskaityti su tiekejais ir kreditoriais, vadovq negebejim4 rasti teisingq ir saugq santyki tarp

trumpalaikiq skolq ir trumpalaikiq isipareigojimq.
Bendrovds isiskolinimo koeficientas (bendrasis skolq rodiklis) buvo blogas (>70 %) (2015 m.

- 76,8 %;2016 m. - 72,5 yo). Tai rodo, kad Bendroves finansine blkle n€ra gera, didele dalis turto
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isigyta i5 skolintq le5q, parodo imones finansavimosi rizikingum4, Lemq saugumo lygi. Tadiau
pastebima Sio rodiklio maZejimo tendencija - bendroves isiskolinimo koeficientas 2017 m.9 men. -
buvo vidutinis 69,1 % (.lO %) (4.2).

3.3. Bendroves ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis (2015 m. - 0,96; 2017 m.9 men. - 0,89)
buvo blogas (<1.0), o 2016 m. - 1,02 geras (>1). Ilgalaikio turto apyvartumo kitimui didZiausi4 itakE
turi ilgalaikio turto verte. Apyvartumas gali sumaZeti, kai Bendrove isigyja naujus, didesnes
balansines vertds techninius irenginius. Vienas i5 veiksniq, lemusiq mdqBendroves ilgalaikio turto
apyvartumq2}ll metais, galejo blti didele 2015 m. investicijq suma i Bendrovds ilgalaiki turt4, kuri
sudare 1758648 Eur (isigyta transporto priemoniq, atlikta bendroves administracinio pastato

kapitaline rekonstrukcij a).

Bendrovds viso turto apyvartumo rodiklis buvo blogas (<1 .0) (2015 m. - 0,86; 2016 m. - 0,90;
2017 m.9 men. * 0,77). Tai rodo, kad Bendroves turtas panaudojamas neefektyviai (4.3).

3.4. Bendroves Altmano Zbanl<roto tikimybes rodiklis Zemiau l,l (2015 m. - 0,2;2016 m. - 0,1;
2017 m.9 men. - 0,3) rodo, kad bankroto tikimybe didele. Finansq srityje Bendrove nera visi5kai saugi,
todel veikla turi bUti itin priZilrima (4.4).

REKOMENDACIJOS

1. Apsvarstyti ir numatyti poveikio priemones Bendroves valdymo organams, kad uZsibreZti

tikslai ir numatyti veiklos rezultatai bfitq pasiekti (1 iSvada).

2. Ultikrinti, kad Bendroves leSos bDtq naudojamos skaidriai, racionaliai ir pagal teises aktq
reikalavimus - bendrovOs vidaus teises aktuose (Pirkimq taisyklese) nustatyti vidaus kontroles
procedtras ir numatyti, kad visos prekes, paslaugos, ir darbai bftq isigyti, vykdant viesuosius pirkimus,
vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis (2. I i5vada).

3. Vidaus teises aktais reglamentuoti darbo organizavimo procesus - tinkamai parengti kiekvienos
pareigybes pareiginius nuostatus, kuriuose bltq nustatytos Sias pareigas einandiq ar darbus dirbandiq
darbuotojq darbo funkcijos, priimamus i darb4 Siq pareigybiq darbuotojus pasiraSytinai supaZindinti su
jq brlsimo darbo sqlygomis (2.3 i5vada).

4. Sukurti vidaus kontroles proced[ras ir uZtikrinti, kad priimami i darb4 darbuotojai turetq
atitinkamoms pareigoms eiti ir pareiginiuose nuostatuose nustatytoms darbo funkcijoms atlikti
privalomq i5silavinim q (2.3 i5vada).

5. Bendroves valdyboje apsvarstyti ir patvirtinti pareigybes, i kurias darbuotojai priimami
konkurso tvarka (2.2 ilvada).

6. Bendroves vadovq darbo uZmokestinustatyti, vadovaujantis Vyriausybes rekomendacijomis
(2.5 i5vada).

7. Vadovautis teises aktq reikalavimais, reglamentuojandiais iSorines reklamos irengimo bei
leidimq irengti i5oring reklam4 i5davimo tvark4- isigyti leidimus irengti i5oring reklam4 ant keleivinio
keliq transporto priemoniq (autobusq), veZandiq keleivius reguliariais vietinio susisiekimo marSrutais

(2. 6 i5vada).

AtsiZvelgiant i tai, kad buvusi Bendroves generaline direktore i5 pareigq atleista 2017-08-04

neteikiame rekomendacijq del vie5qjq ir privadiq interesq derinimo (2.4 i5vada).
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lZa,Nca

Bendrovds pagrindine veiklos kryptis - uZtilainti kokybi5k4 keleiviq pervelimq miesto,
priemiesdio, tolimojo susisiekimo bei tarptautiniuose marsrutuose.

Bendrove yra ribotos civilines atsakomybes juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymu5 (toliau
ABf) ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, galiojandiais teises aktais bei
Bendroves istatais, sutartimis, sudarytomis su Klaipedos miesto savivaldybe, V51 ,,Klaipedos keleivinis
transportas", Klaipedos raj ono savivaldybe.

Bendroves finansiniai metai - kalendoriniai metai. Bendroves istatinis kapitalas yra
1902469,28 Eur, kuris padalytas i 65693 paprastqsias vardines akcijas, vienos akcijos nominali verte

yra28,96Ew.
Bendroves valdymo organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir Bendroves

vadovasl. Vienintelis Bendroves akcininkas yra Klaipedos m. savivaldybe, todel administracijos

direktoriaus ra5tu iforminti isakymai prilygsta visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimams3.

Bendroves valdymo organai privalo veikti bendroves ir jos akcininkq naudai, vadovautis istatymais bei

kitais teises aktais, Bendroves istatais.l
Bendroves veiklos prieZiurai atlikti yra sudarytas kolegialus organas - stebetojq taryba i5 5 nariq,

kurie renkami ketveriq metq laikotarpiui 6. Siuo metu stebetojq taryb4 sudaro 5 Savivaldybes tarybos

nariai: Saulius Liekis, Vytautas eepas, Andrej Kugmenov, Aldona Staponkiene, pirmininkas yra

Savivaldybes tarybos narys Audrius Vai5vila.

Stebetojq tarybarenka kolegialq valdymo organ4 - valdyb4 i5 3 nariq 4 metq laikotarpiuiT . Siuo

metu valdybos sudaro - nepriklausomas valdybos narys Benediktas Petrauskas, Bendroves atstovas

Anicetas Zubavidius, pirmininkasT - Savivaldybes administracijos direktorius Saulius Budinas.

Audituojamu laikotarpiu Bendroves direktores pareigose nuo 1997-l l-03 iki 2017-08-04 dirbo

Jelizaveta Daugininkiene, vyriausiqja buhaltere nuo 2012-04-16 dirbo Laima Gailiene.

Bendrove nuo 20 1 5 metq uZim a 42,5 % Klaipedos miesto rinkos, teikiandios keleiviq perveZimo

miesto mar5rutais paslaugas.

Bendrove audituojamu laikotarpiu vykdydama [king veikl4, didliqatdali pajamq - 98,5 Yo gavo

i5 pagrindines vykdomos veiklos - keleiviq perveZimq. Pajamos i5 kitos vykdytos veiklos - reklamos

ant autobusq, patalpq nuomos, autoremonto paslaugq teikimo - sudare 1,5 %. Didesniqj4 dali

bendroves sqnaudq sudaro pardavimq savikaina - 85 yo, tadiau reik5minga yra ir bendrqjq ir
administraciniq s4naudq (administracijos darbo uZmokestis, ilgalaikio turto nusidevejimo, draudimo,

Zemes nuomos mokesdio, veiklos mokesdiq ir kitos bendrosios s4naudos) dalis - 15 %. @inreti I pav.)

5 Lietuvos Respublikos 2000-07-13 Akciniq bendroviq istatymo Nr. VIII-1835 (su velesniais pakeitimais) 34 straipsnio
2 dalis.
6 Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymai ,,Del vienintelio akcininko sprendimo": 2015-05-06 Nr. ADI-1329;

2017-0 I -l 8 Nr. ADI-177.
7 Valdybos posedZio protokolas 2017 -07 -24 Nr. I
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1 pav. Pajamq ir s4naudq struktDra, proc.

PAJAMOS SANAU DOS

r KELETVTQ prRvrZtvnr m KrrA vETKLA 
r PARDAVIMo SAVIKAINA

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 ^.;zoti,,jrrr: H. t#;:::i;::r-",r-
duomenis

Audituojamu laikotarpiu bendroves veikla buvo pelninga (Zr. I lentelg).

1 lentele. 2015 metq,2016 metq ir 2017 mett49 menesiq finansiniai rodikliai, tflkst. Eur

Rodiklis/laikotarpis

Pajamo

' S4naudos

Pelnas

apmokestinimq

Grynasis pelnas

, 2015 metai :2016 metai

8040,74 ', 7896,54

7697,56 7635,67

pries 343, 18 ' 260,87

236,48

2017 m.9 menesiai

6263,29

6139,72

, 123,57

, 105,04217,48

Saltinis - Kontroles ir
duomenis

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" paj amos 2016 metais, lyginant su 20 1 5 metais sumaZejo 2 %o,

pajamq sumaZejim4leme pardavimo pajamr+ i5 pagrindines vykdomos veiklos - keleiviq perveZimq

- sumaZejimas.

Bendroves s4naudos 2016metais,lyginant su 2015 metais sumaZejo I %o, sqnaudq sumaZejimui

itakos turejo bendrqjq ir administraciniq sqnaudq (ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo, Zemes

nuomos mokesdio, draudimo s4naudq ir kt.) maZejimas.

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" 2016 metais bendrasis pelnass, lyginant su 2015 metais

sumaZejo 16 %; grynasis pelnase sumaZejo 24 % (Linrdti2,3,4 pav.).

8 Bendrasis pelnas (nuostoliai) pardavimo pajamq ir pardavimo savikainos skirtumas
e Grynasis pelnas (nuostoliai) - visq pajamq ir visq s4naudq skirtumas

L,50%
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2 pav. Pardavimo pajamq ir kitos veiklos rezultatq pokydiai, tlkst. Eur
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Saltinis

1.1.6,3

2015 M. 2016 M.

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 m.;2016 m. Pelno (nuostoliq) ataskaitq duomenis

3 pav. S4naudq pokydiai, ttikst. Eur

--{-Pardavimo savikaina *6*Bendrosios ir administracines sqnaudos "**{r* Pal[kanq ir kt. sqnaudos

-.1-Pardavimo pajamos

7922,8

- ii;;ir-" Kitos veiklos rezultatai

Rqq q
822,6

39,1 41,7

&*- i*@*44@

2015 M. 2016 M.

- Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 m.;2016 m. Pelno (nuostoliq) ataskaitq duomenis

6758,5 677t,4
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4 pav. Bendrojo pelno (nuostoliq) ir grynojo pelno (nuostoliq) pokydiai, t[kst. Eur

.*4* Bendrasis pelnas (nuostoliai) "'.iriii,, Grynasis pel nas (nuostoliai)

1200
1t64,3

975,5

600

286,5

217,5

2015 M. 2016 M.

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves 20 l5 m.; 20 l6 m. Pelno (nuostoliq) ataskaitq duomenis

AUDITO REZULTATAI

1. Strateginiq veiklos planq igyvendinimas

Strateginis planavimas - procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir b[dai vykdyti

organizacijos misij4, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius,

materialinius ir Zmogi5kuosius i5teklius. Savivaldybes kontroliuojamos imones turi tureti ai5kius

strateginius planus, kurie bltq komunikacijos tarp savivaldybes ir imoniq valdybq bei vadovq

priemone. Strategijose imones turi nurodyti kryptis, kuriomis pletos savo veikl4, ilgalaikius ir
trumpalaikius tikslus bei konkredius rodiklius, kuriais bus matuojami siekiami tikslai. Plane, be tikslq
ir rodikliq, turi buti nurodyta strateginiq projektq itaka imones vertei, jq finansavimo Saltiniai, imones
aplinkos analizd, turimi i5tekliai ir kt.

ABf itvirtinta nuostata, sukurianti prielaidas rezultatyviam imoniq valdymui, orientuotam i
tikslq pasiekim4 - valdybai nustatyta pagrindine atsakomybe uZ imones veiklos rezultatus, ji turi bUti

atskaitinga savininkams ir veikti taip, kad siektq padiq geriausiq rezultatq, numatyta pareiga svarstyti

ir tvirtinti imones veiklos strategij4, analizuoti ir vertinti imones vadovo pateikt4 mediiagq, apie

imones veiklos strategijos igyvendinim4 ir imones veiklos organizavim4.

1400

1000

800

400

200
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Strateginiu veiklos planu turetq bfrti siekiama efektyvios veiklos ir gery rezultatq.

Bendroves veiklos rezultatyvum4 galima ivertinti analizuojant Bendroves strateginiame veiklos plane

uZsibreZtiems tikslams pasiekti numatytq konkrediq rodikliq igyvendinim4.
Audito metu buvo vertinami Bendroves 2015-2017 m; 2016-2018 m.; 2017-2019 m.

strateginiai veiklos planai ir jq igyvendinimo 2015 - 2016 metq ataskaitos.

Savivaldybes taryba patvirtinor0 Savivaldybes imoniq, vieSqjq istaigq ir uZdarqjq akciniq

bendroviq, kuriq dalyve ytd, strateginiq veiklos planq rengimo rekomendacijas, kuriomis

reglamentuota strateginiq veiklos planq struktfira, jq rengimo bei atsiskaitymo uZ vykdymo rezultatus

tvarka bei pavyzdines finansinio veiklos plano formasll.

Bendrovesvaldybospatvirtintuosel2 Bendroves2015 -2017m.;2016-2018 m.;2017 -2019
m. strateginiuose veiklos planuose suformuluota misija - uZtikdnti Klaipedos miesto gyventojq
judejimE mieste, priemiestyje ir tarpmiestiniuose mar5rutuose. Numatyti pagrindiniai tikslai-
uZtikrinti kokybiSk4 keleiviq perveZim4 miesto, priemiesdio, tolimojo susisiekimo bei tarptautiniuose

mar5rutuose, siekti imones veiklos eksploataciniq ir ekonominiq rodikliq teigiamos dinamikos, gerinti

Bendroves turto ir transporto priemoniq kokybg. Nustatyti pagrindiniai uZdaviniai ir priemones,

Atlikta ir pateikta Bendroves aplinkos analize, stiprybiq, silpnybiq, galimybiq ir gresmiq analize.

Nurodytos strategines kryptys (paslaugq, kainq, personalo strategija), numatyti imones veiklos

vertinimo kriterijai. Pateikta informacija apie planuojamas investicijas bei planuojamus iikines -
fi nansines veiklos rezultatus.

Audito metu, i5nagrinejus Bendrovds strateginiq veiklos planq igyvendinimo 2015 m. - 2016

m. ataskaitose nurodytas, bendroves vadovybes prognozuotas ir faktines investicijas, finansavimo leSq

Saltinius; prognozuotas ir faktines pajamas, s4naudas bei veiklos rezultatus, nustatyta, kad:

l. |gyvendinant 2015 -2017 metq investicinius projektus, bendra 2015 m. Bendroves investicijq

suma sudare 1758648 Eur, i5 jq: nuosavos le5os - 5297 58 Enr; 1228890 Eur - banko paskolos, lizingai
bei232773 eurais vir5ijo planuot4 investicijq sumq. 2015 m. Bendrove isigijo - 14 transporto priemoniq

(13 vnt. miesto tipo autobusq ir 1 vnt. tarpmiestinio tipo autobusq) uZ 565000 Eur (buvo planuota isigyti
11 vnt. uZ 388000 Eur); kompiuteriniq programq uZ 4550 Eur (planuota tZ 5792Etr); ma5inq ir

irengimq, kitos irangos, prietaisq, irankiq, irenginiq 5140 Eur (planuota uL 75970 Eur); atliko

bendroves administracinio pastato kapitaling rekonstrukc4q uL 1 I 83958 Eur (planuota ui. 10561 13

Eur).

Bendrove, 2015 m. vykdydama [king veikl4, gavo 8040739 Eur pajamq (668 Eur daugiau, nei

planuota), i5 jq 98,5 % i5 pagrindines veiklos - keleiviq perveZimq; patyre 7697564 Eur iSlaidq

(325396 Eur maZiau, nei planuota) - pagrindine i5laidq sumaZejimo prieZastis buvo dyzelino kainos

kritimas iki 16%. 2015 m. Bendroves [kines finansines veiklos rezultatas prie5 apmokestinim4 buvo

34317 5 Eur pelno, pelno mokestis 56693 Eur, grynasis pelnas po pelno mokesdio sudare 286482 Eur.

2. {gyvendinant 2016 - 2018 metq investicinius projektus, bendra 2016 m. Bendroves

investicijq suma sudare suma sudare 633489 Eur, i5 jq: nuosavos le5os - 300135 Eur; 333354 Eur

- banko paskolos, lizingai bei buvo 307511 eurq maZesne, nei planuota investicijq suma. 2016 m.

Bendrove isigijo - 13 transporto priemoniq (11 vnt. miesto tipo autobusq ir 2 vnt. tarpmiestinio tipo

autobusq) uZ 563000 Eur (3 vnt. ir 198000 Eur maZiau nei planuota - buvo planuota isigyti 16 vnt.

uZ76l000Eur); kompiuteriniqprogramq u/,2232Eur(planuota uZ 8000Eur); maSinqir irengimq,

r0 Klaipedos m. savivaldybes tarybos 201l-l l-24 sprendimas Nr. T2-373.
tt Klaip€dos m. savivaldybes administracijos direktoriaus 201l-12-12 isakymas Nr. ADI-2494 ,,Del pavyzdiniq

finansinio veiklos plano formq patvirtinimo"
12 Bendroves valdybos pos0dZiq protokolai: 2015-05-21 Nr. 1;2016-04-05 Nr. 5;2017-04-24 Nr.l6.



ll
kitos irangos, prietaisq, irankiq, irenginiq 15274 Eur (planuotaul,12000 Eur); atliko bendroves

remonto dirbtuviq rekonstrukcij4, administracinio pastato teritorijos renovacij4 uZ 52983 Ew
(planuota uZ 160000 Eur).

Bendrove, 2016 m. vykdydama [king veikl4, gavo 7896539 Eur pajamq (61390 Eur maZiau,

nei planuota), i5 jq 98,5 yo i5 pagrindines veiklos - keleiviq perveZimq (lyginant su 2015 metais, 2016

metais pajamos sumaZejo 2 %); patyre 7635672 Eur iSlaidq (91347 Eur maZiau, nei planuota);

lyginant su 2015 metais, 2016 metais i5laidos sumaZejo I % - pagrindine i5laidq sumaZejimo

prieZastis buvo dyzelino kainos kritimas iki 12 %. 2016 m. Bendroves [kines finansines veiklos

rezultatas prie5 apmokestinim4 buvo 260867 Eur pelno (lyginant su 2015 m, 2016 metais Sis pelnas

sumaZejo 82308 Eur); pelno mokestis 43383 Eur, grynasis pelnas po pelno mokesdio sudare 217484

Eur.

Administracijos direktoriaus isakymu 
13 sudaryta darbo grupe posedZiuose la apsvarste

Bendroves 2015-2017 m;2016-2018 m.; 2017-2019 m. strateginius veiklos planus, 2015 m.;2016
m. veiklos rezultatus bei Savivaldybes administracijos direktoriui ir Bendroves vadovui pateike

strateginiq veiklos planq svarstymq pastabas, pasi[lymus, iSvadas ir rekomendacijas del bendroves

veiklos gerinimols. Darbo Brupe, atlikusi Bendroves strateginiq veiklos planq ir veiklos rezultatq

vertinim4lT, nustatO, kad 2015 m. veiklos rezultatai teigiami, tadiau rekomenduojami nera pasiekti.

2016 m. veiklos rezultatai teigiami, blogesni, nei ankstesniais metais, rekomenduojami veiklos

rodikliai nepasiekti.

Bendrovds vadovui darbo grupe rekomendavo: siekti regionines pletros; siekti turim4

remonto bazes potencial4 i5naudoti pajamq uZdirbimui, teikiant paslaugas i5oriniam vartotojui arba

optimizuoti. siekiant maLinti imones ka5tus, tenkandius remonto bazes i5laikymui; sudaryti imones
veiklos vie5inimo program4; siekti, kad bendroves strateginiai planai b[tq sudaromi ir igyvendinami,
pilnai atsiZvelgiant i miesto strateginius planus; uZtikrinti, kad rinkos paklausos pasikeitimas buq
sutartiniais santykiais sureguliuotas sudarnios vie5ojo transporto sistemos uZtikrinimq igyvendinandia

istaiga, o nei5naudojamas turtas bltq pakeistas pagal poreikius; ieskoti sprendimq, kaip pasiekti

rekomenduojamus finansinius rodiklius; ie5koti resursq ir planuoti didinti autobusq vairuotojq

atlyginimus; optimizuoti lmones valdymo struktflr4, valdom4 turt4 ir iStekliuslT.

Audito metu Bendrovei pateiktas paklausimasl6 del informacijos pateikimo, ar audituojamu

laikotarpiu buvo atsiZvelgta i darbo grupes teiktas pastabas, pasillymus bei kas buvo padaryta,

igyvendinant rekomendacij as del bendroves veiklos gerinimo.

Bendroves generalinis direktoriaus ra5tu 17 pateike informacij4, kad Bendrove atkreipe

demesi i rekomendacijas ir prieme sprendimus: autobusq parko teritorija iSnuomota - 98 %; remonto

bazes ka5tai - perZilreta remonto bazes struktlra ir atleisti 6 darbuotojai; turimq ilgq ir trumpq

autobusq skaidius atitinka sutartyje su VSI "Klaipedos keleivinis transportas" keliamus reikalavimus;

su autobusq parko vairuotojais yra pravedami pokalbiai apie elgesio ir etiketo kultur4, taip pat

mokymai - streso valdymas, bendravimas su neigaliais, visi vairuotojai aprupinti vieninga uniforma".

13 Savivaldybes administracijos direktoriaus 2015-06-01 isakymas Nr. AD1-1626 ,,Del darbo grupes sudarymo" (su

velesniais pakeitimais).
la Darbo grupes posedZiq pasitarimq protokolai: 2015-10-16 Nr. ADMl-221;2016-10-16 Nr. ADMl-230;2016'lbla
Nr. ADM1 -27 l; 2017 -07 -13 Nr. ADM1-20 l.
15 Rastai: 2015-fi -05 Nr. VS-6519; 2015-11-16 Nr. (11.38.)-MD3-1395; 2016-11-03 Nr. VS-6004; 2016-ll-23 Nr.
(4.3 6.)-R2 -3239 ; 20 t7 - t 0 -l 6 Nr. 6096 ; 20 t7 - t 0 -26 Nr. (4. 76. )-R2-3 009).
16 Tarnybos 2017-11-21 ra5tas, pateiktas elektroniniu biidu.
17 Bendroves generalinio direktoriaus 2017-l l-29 ra5tas Nr. 841 ,,Del informacijos pateikimo"
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Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Bendroves valdyba buvo patvirtinusi 2015 - 2017 m.;

2016 - 20 1 8 m. ; 2017 - 2019 m. strateginius veiklos planus, kuriuose suformuluota Bendroves misij a;

numatyti pagrindiniai tikslai; nustatyti pagrindiniai uZdaviniai ir priemones; pateikta Bendrovds

aplinkos, stiprybiq, silpnybiq, galimybiq ir gresmiq analize; nurodyos strategines kryptys; numatyti

imones veiklos vertinimo kriterijai; pateikta informacija apie planuojamas investicijas bei

planuojamus flkines - finansines veiklos rezultatus.

I5analizavus Bendroves strateginiuose veiklos planuose uZsibreZtiems tikslams pasiekti

numatytq konkrediq rodikliq igyvendinim4 nustatyta, kad Bendrovds uZsibreZti tikslai ir numatyti

rezultatai ne visi5kai igyvendinti: 2015 2016 metq veiklos rezultatai teigiami, tadiau

rekomenduoj ami veiklos rodikliai nepasiekti.

ISkelus Bendrovei tikslus, Savivaldybe (100 proc. akcijq savininke) turi kontroliuoti, kad jq
b[tq siekiama, ir numatyti valdymo organq atsakomybg, jeigu jq nebltq pasiekta. Savivaldybes

administracijos direktoriaus fsakymu sudaryta darbo grupe apsvarstd Bendroves strateginius veiklos

planus, veiklos rezultatus ir pateike pastabas, pasi[lymus, iSvadas ir rekomendacijas del bendroves

veiklos gerinimo, tadiau i5vadose nenumatlta Bendrovds vadovq atsakomybe del neigyvendintq

Bendrovds uZsibreZtq tikslq ir nepasiektq veiklos rezultatq.

Bendrove kartu su Savivaldybe turetq apsvarstyti ir numatyti poveikio priemones valdymo

organams, kad uZsibreZti tikslai ir numatyti veiklos rezultatai bttq pasiekti.

7 Zmogi5kqjq iStekliq sqnaudos

Bendroves darbai, darbuotojq bei vadovq ir tarnautojq pareigos tarifikuojamos, tai yra

priskiriamos vienai ar kitai kvalifikacinei kategorijai ar darbq sudetingumo grupei, vadovaujantis

tipiniais darbq, profesijq ir pareigq tarifiniais kvalifikaciniais reikalavimais, kitais norminiais aktais

ir pareiginiais nuostatais.

Bendrov6s darbuotojq, tarnautojq, specialistq ir vadovq darbo apmokejimui taikoma laikine,

laikine-premijine apmokejimo sistema, vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais,
poistatyminiais aktais, kolektyvine sutartimi 18 ir kitais lokaliniais aktais. Darbuotojq darbo

uZmokestis apskaidiuojamas pagal generalinio direktoriaus isakymais patvirtintus darbuotojq darbo

apmokejimo nuostatusle. Darbuotojo darbo uZmokestis susideda i5 pagrindinio ir papildomo darbo

uZmokesdio:

- pagrindinis darbo uZmokestis (valandinis, menesine alga), tai valandinis tarifinis atlygis ar

menesine tarifine alga ir premijos, mokamos uZ apmokejimo nuostatuose nustatytus rodiklius;

- papildomas darbo uZmokestis, tai priedai ir priemokos uZ atlikt4 darb4 pagal i5 anksto

nustatytus rodiklius.

Bendroveje audituojamu laikotarpiu dirbo vidutini5kai264 -270 darbuotojq, i5 jq: irengimq,
ma5inq operatoriai bei surinkejai (vairuotojai) - 169 - t75 (62-66yr); administracijos darbuotojai

(vadovai, specialistai, technikai, jaunesnieji specialistai, tamautojai) * 32 - 37 (12-14 %.); autobusq

stoties darbuotojai (AS dispederiai, informatoriai, bagaZo ir siuntq priemejai-i5davejai, bilietq

kasininkai) - 16 - 19 (6-7 %.), kiti darbuotojai (kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, nekvalifikuoti

darbininkai) - 39 - 45 (15-17 %) (2r.5 pav.).

18 UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" kolektyvine sutartis (patvirtinta darbuotojq konferencijoje protokolais:2014-03-25

Nr. 2; 2016-04-26 Nr. l)
re UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" generalinio direktoriaus isakymai: 2014-03-20 Nr. l0; 2016-04-29 be Nr.
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Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves bendrqjq reikalq skyriaus vadovo pateiktus duomenis

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" audituojamu laikotarpiu irengimq, ma5inq operatoriai bei

surinkejq (vairuotojq) darbo uZmokestis * tiesiogines darbo uZmokesdio sqnaudos - sudare 63-64 %

visq bendroves darbo uZmokesdio sqnaudq, likusi dalis (36-37 %) - netiesiogines darbo uZmokesdio

sqnaudos, i5 jq: administracijos darbuotojq darbo uZmokestis - 9-10 o/o; autobusq stoties darbuotojq

- 6-7yo, kitq darbuotojq - 20-22% (2r.6, 7 paveikslus).

6 pav. Tiesioginio ir netiesioginio darbo uZmokesdio s4naudq pasiskirstymas, proc.

DARBO UzVOrrSe lO S4rueuDU STRUKTURA

r TIESIOGINES r NETIESIOGINES

Saltinis-Kontrolesirauditotarnybapagal Bendroves20l5 m.;2016m.;2017 m.gmen.apskaitosregistrq
duomenis

autobusq stoties
da rbuotojai

l3

5 pav. Darbuotojq skaidiaus pasiskirstymas pagal pareigybes, procentais

DARBUOTOJU SKATeTUS

66
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7 pav. Darbo uZmokesdio s4naudq pasiskirstymas pagal darbuotojq pareigybes, procentais

DARBO UzMOKESC rO SATAUDOS
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: 2015 m. W2OLG m. ru2077 n.9 men.

kiti darbuotojr.l

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 m.;2016 m.;2017 m. 9 men. apskaitos registrq duomenis

Vairuotojq ir kitq darbuotojq skaidius ir darbo uZmokesdio s4naudos pasiskirstg proporcingai.

Audituojamu laikotarpiu vairuotojq skaidius bendroveje sudare vidutini5kai 64 % visq darbuotojq, jt+

darbo uZmokesdio s4naudos - 63 Yo, kitt4 darbuotojq skaidius vidutiniSkai sudare 36 % visq

darbuotojq, o jq darbo uZmokesdio s4naudos -37 % visq darbo uZmokesdio sqnaudq. Audito metu

iSanalizavus vidutini sqlygini Bendrovds darbuotojq priskaidiuot4 @ruto) darbo uZmokesti ir
palyginus su statistiniais Salies 20 priskaidiuoto darbo uZmokesdio duomenimis, nustatyta, kad

Bendroveje vyrauja 14-22 proc. didesnis darbo uZmokestis nei vidutinis statistinis Salies darbo

uZmokestis pagal visus Salies flkio sektorius. Audituojamu laikotarpiu Bendroves darbuotojq (be

vadovq) darbo uZmokestis buvo 8-16 procentais didesnis nei Salies vidutinis statistinis darbo

uZmokestis (Zr. 2 lentelE).

Bendroves 2015 - 2016 metq ir 2017 m. II ketvirdio darbo uZmokesdio palyginimas su Salies

darbo uZmokesdiu

20 interaktyvu 2Ol7-10-27,https://osp.stat.gov.lVstatistiniu-rodikliu-analize?hash:4309d917-51b9'4b7a-
b0a8acdO53012Ra#/

2 lentele

Darbuotojq
grupes

Vidutinis darbo uZmokestis, EUR

Bendrovds darbuotojq*
V i dutinis s t at is t inis i qlies

darbo uimokestis2o

Bendrovds vidutinio darbo

uimokesiio palyginimas su

vidutiniu statistiniu ialies
darbo uimokes iiu, proc.

2015
m.

2016 m. 2017 m.

2ketv.
201 5

m.

2016 m. 2017 m.

2 ken
201 5 m. 201 6 m. 2017 m.

2 ken.

Bendras 870 882 955
714,10 770,80 83 8.70

22 l4 l4

Be vadovq 828 838 908 16 9 8

*Bendrovos duomenimis

64
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3. Bendrov6s valdymas turi trtrkumq, nepakankama vidaus kontrolO

Vidaus kontrole - juridinio asmens vadovo sukurta visq kontroles ruSiq sistema, kuria
siekiama uZtikrinti juridinio asmens veiklos teisetum4, ekonomi5kum4, efektyvum4, rezultatyvum4 ir
skaidrum4, strateginiq ir kitq veiklos planq igyvendinim4, turto apsaugq, informacijos ir ataskaitq

patikimum4 ir iSsamum4, sutartiniq ir kitq isipareigojimq tretiesiems asmenims laikym4si bei su visa

tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4.

Vadovybe ir darbuotojai turi bUti tokios kompetencijos, kad galetq suprasti vidaus kontroles

organizavimo, igyvendinimo, palaikymo ir tobulinimo svarb4, nes kiekvienas subjekto darbuotojas

dalyvauja vidaus kontroles klrime ir jos veikloje, turedamas nustatytas pareigas ir atsakomybg.

Siekiant ivertinti informacij4 apie auditui aktualiq bendroves vidaus kontroles aplink4,

nustatlti ar bendrove idiege reikiamas vidaus kontroles proced[ras, kurios turejo padeti jai vykdyti
veiklq ekonomi5kai, efektyviai ir rezultatyviai, buvo susipaiinta su bendroves vidaus teises aktais ir

ivairiomis bendroves patvirtintomis tvarkomis irtaisyklemis, kuriose dokumentuotos vidaus kontroles

proceduros veiklos planavimo ir valdymo, valdymo organizacines struktlros, personalo valdymo, le5q

ir turto valdymo, turto naudojimo ir apsaugos srityje bei apibendrinti ir ivertinti subjekto atsakymai

ipateikt4 klausimyn4 apie vidaus kontrolg ir kontroles procediiras.

Audito metu nustatlta, kad bendroves vidaus kontroles sistema ne visais atZvilgiais sukurta taip,

kad uZtikrintq jai keliamus tikslus. Vidaus kontrole turi trukumr+, jos priemones nepakankamos

bendroves valdymo, personalo valdymo ir darbo organizavimo, vie5qjq ir privadiq interesq derinimo,

turto ir leSq valdymo, veiklos rizikos perkant prekes, paslaugas ir darbus srityse.

3.1. Prekiq, paslaugq ir darbq isigijimai vykdomi, neuZtikrinant skaidraus ir racionalaus

tam skirtq l65q naudojimo

Turto valdymas - tikslinga imones turimo turto, i5tekliq valdymo veikla, siekiant uZtikrinti

ekonomi5kai sekming4 imones veikl4, didinti pajamingum4 ir pelningum4.

Pirkimq tikslas - nusipirkti tai, ko reikia organizacijai, racionaliai naudojant tam skirtas

le5as, taiyra, isigyti numatytoms ir atliekamoms funkcijoms bUtinas prekes, paslaugas ar darbus, uZ

iprasting kain4, kuri4 moketq kiekvienas racionalus fizinis ar juridinis asmuo.

Audito metu iStekliq valdymo ir naudojimo procesai Bendroveje vertinti efektyvumo,

ekonomi5kumo ir racionalumo aspektais, efektyvum4 traktuojant kaip iStekliq naudojimq, uldirbant
pajamas i5 pagrindinds ar kitos veiklos, ekonomi5kum4 ir racionalum4 - kaip teikiamq paslaugq

apimties ir kokybes i5laikym4 su maZiausiomis s4naudomis bei laikantis teises aktq reikalavimq.

Bendrove audituojamu laikotarpiu nelaike savgs perkanli1la organizacija ir Pirkimus vykde

nesivadovaudama Vie5qjq pirkimq istatymo2l (toliau VPf) nuostatomis, pagal Bendroves patvirtintas

,,Pirkimq taisykles"22, kuriose nurodyta, kad atsiZvelgiant i VPI istatyme itvirtint4 specialiqj4 teises

norm423, bendrovds pirkimams taikoma i5imtis.

Pagal VPI nuostatas24, kad UAB,,Klaipedos autobusqparkas" galetqpakliuti iiSimti ir
nevykdyti vie5qjq pirkimq kaip subjektas, veikiantis transporto srityje, kuriam bltq istatymas

2r Lietuvos Respublikos 1996-08-13 Vie5qiq pirkimq istatymas Nr. I-1491 (su velesniais pakeitimais).
22 Bendroves,,Pirkimq taisykles", patvirtintos generalinio direktoriaus isakymais:2008-12-08;2015-08-07 Nr. 37;2017-
08-31 Nr.44
23 Lietuvos Respublikos 1996-08-13 Vie5qjq pirkimq istatymo Nr. I-1491 (su velesniais pakeitimais) 70 str.2 d. 4 p.
2a Lietuvos Respublikos 1996-08-13 VieSqjq pirkimq istatymo Nr. I-1491 (su velesniais pakeitimais) l0 str. 3 d. 7 p.
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netaikomas, Bendrov€ privalo netureti jokiq i5imtiniq teisiq teikdama paslaugas ir veikti tokiomis
padiomis s4lygomis kaip ir kiti veZejai. Vien tai, kad Bendrove galetq pasinaudoti VP[ numatyta

i5imtimi ir nevykdyi vie5qjq pirkimq kaip subjektas, veikiantis transporto srityje, dar nerei5kia, kad

subjektas kartu neatitinka ir VP{ nustatytq kriterijq 25 , pagal kuriuos Bendrovei pripaZintinas

perkandiosios organizacijos statusas. Jeigu Bendrove kartu atitinka ir VP{ ivardintus kriterijus, tokiu
atveju, subjektas turetq vykdyti vie5uosius pirkimus tiems pirkimo objektams, kurie bltq skirti ne

komunaliniam, o klasikiniam sektoriui.

Audito metu, pagal Bendroves ir Savivaldybes administracijos pateiktus dokumentus

nustatyta, kad UAB,,Klaipedos autobusq parkasooir j4 kontroliuojandios, 100 procentq bendroves

akcijq turindios Klaipedos miesto savivaldybds sandoriai, tai:

- Savivaldybes tarybos sprendimu 26 suteikta garantija (Savivaldybes 2016-12-3I
Konsoliduotqjq finansiniq ataskaitq rinkinyje nurodytas suteiktos garantijos del paskolq likutis 2016-
12-31 - 146,73 ttkst. Eur) kredito gavejo - UAB ,,Klaipedos autobusq parkasoo prievoliq pagal

ilgalaikg sutarti ivykdymo uZtikrinimui, pagal kuri4 Bendrovei 6 metq terminui suteiktas 12 vnt.
naujq LemagrindZiq, vienauk5diq miesto tipo autobusq, eksploatacijai naudojandiq suspaustas

gamtines dujas, isigijimui pagal projekt4,,Klaipedos miesto autobusq parko atnaujinimas".

- Savivaldybes administracijos direktoriaus lsakymu27 nustatyta ir Bendrovei Savivaldybes

le5omis avansu (tam, kad bfltq padengtos ekologi5kq vieSojo transporto priemoniq isigijimo i5laidos)

ekologi5ko projekto igyvendinimo pradZioje sumoketa bendra 5 (penkeriq) metq vienkartines

papildomos kompensacijos suma (iskaitoma i Savivaldybes s4naudas) 7303200 Lt (2115152,90 Eur)

arba 85 o% investicijq dydZio, kuri patyre veZejas lgyvendinus ekologi5kq vieSojo transporto

priemoniq isigijimo projekt4,,Klaipedos miesto autobusq parko atnaujinimas".
- Savivaldybes administracijos direktoriaus ir Bendroves sudarytos sutaftys28 (paslaugos isigytos

ir sutartys sudarytos, netaikant vie5qjq pirkimq procedlrq), pagal kurias Bendrove audituojamu

laikotarpiu teike Savivaldybei keleivinio keliq transporto vieS4sias paslaugas - veZd keleivius vietinio

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais Siq sutardiq prieduose nustatyta marSruto trasa -
parodo ne tik glaudZius 5iq subjektq ekonominius santykius, bet ir tai, kad UAB ,,Klaipedos autobusq

parkas" i5 esmds neveikia laisvos rinkos s4lygomis. Savivaldybes tarybos sprendimais Bendrove

igijo i5imtines teises - galimybg naudotis savivaldybes jai skirlomis leSomis, o tuo padiu ir

2s LR t996-08-13 VPI Nr. I-1491 (su velesniais pakeitimais) 4 str. 2 d. -,,Vie5asis ar privatusis juridinis asmuo yra
perkandioji organizacija, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai vie5iesiems interesams, kurie yra
nekomercinio ir nepramoninio pobiidZio, tenkinti ir atitinka bent vien4 i5 Siq s4lygq:
l) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentq finansuojama i5 valstybes ar savivaldybiq biudZetq arba kiq valstybes ar
savivaldybiq fondq le5q, arba kitq Sioje dalyje nustatytr] vie5qjq ar privadiqjq juridiniq asmenq le5q;

2) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybes ar savivaldybiq institucijq arba kitq Sioje dalyje nustatytrl vie5qjq ar
privadiqjq juridiniq asmenq;
3) turi administracijq, valdymo ar prieZiiiros organ4, kurio daugiau kaip puse nariq yra skiriami valstybes ar savivaldybiq
institucijq arba Sioje dalyje nurodytq vie5qlq ar privadiqjq juridiniq asmenq".
26 Savivaldybes tarybos 2011-09-23 sprendimas Nr. T2-291 ,,Del garantijq suteikimo UAB ,,Klaipedos autobusq parkas"
27 Savivaldybes administracijos direktoriaus 2013-ll-08 isakymu Nr. ADI-2777 patvirtintas ,,Ekologi5kq vieSojo
transporto priemoniq fsigijimo iSlaidq, patirq vykdant keleivinio kelirl transporto vieSqjq paslaugq sutartis, veZant
keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusq marSrutais ir igyvendinant ekologiSkq vieSojo transporto
priemoniq isigijimo projekt4 ,,Klaipedos miesto autobusq parko atnaujinimas", papildomos kompensacijos iSmokejimo

tvarkos apraSas".
28 K"l"iuiq veZimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais laikinosios sutartys (i sodus ,, Dituva";

,,Vaiteliai", ,,Rasa"; ,,Tolupis"): 2013-02-06 Nr. J9-93; Nr. J9-94; Nr. J9-95; 2014-10-23 Nr. J9-l182; J9-l183; J9-1184;
2015-12-04 Nr. J9-t851; Nr. J9-1852; Nr. J9-1853 (2015-12-04 sutartys Nr. J9- 1851;Nr. J9-1852 galiojo iki 2016-
l2-31;sutartiesNr. J9-l853terminas2016-12-30papildomususitarimuNr.J9-2388pratgstasiki20l7-03-31,sutartis
2017 m. kovo I d. nutraukta).
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i5skirtinemis veiklos s4lygomis, palyginus su kitais privadiais [kio subjektais, teikiandiais keleiviq
perveZimo paslaugas. Aplinkybe, kad Savivaldybe suteikia garantijas ir atsiskaito su veZeju -
kompensuoja Bendroves i5laidas, susijusias su transporto priemoniq isigijimu, sudaro daugiau

galimybiq imonei dirbti pelningai.

- Bendroves faktiSkai vykdyta veikla atitinka visuotines svarbos poreikius ir bent jau tam tikra

dalimi yra susijusi su vie5ojo intereso, kuris nera komercinio ar pramoninio pobfldZio, tenkinimu.

UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" atitinka VP{ nustatl.tus kriterrjut", pagal kuriuos Bendrovei

pripaZintinas perkandiosios organizacijos statusas.

Nustatyta, kad Bendrovd, nesivadovaudama VPI nuostatomis ir nevykdydama vie5ojo pirkimo
procedlrq, audituojamu laikotarpiu ukines finansines veiklos vykdymui isigijo ilgalaikio tufto, prekiq

(transporto priemoniq, maSinq ir irengimq, medZiagq, kuro, tepalq, atsarginiq daliq ir pan.), ivairiq
paslaugq ir darbq (apsaugos; administraciniq patalpq valymo; autobusq plovimo ir valymo; technines

prieZilros; transporlo priemoniq remonto uZsienyje; ry5iq su visuomene ir reklamos; kasos aparatq

sistemos frangos administravimo; rySiq; kompiuterines technikos remonto; asfaltavimo,

projektavimo, geodeziniq; statybos rangos; gaisro signalizavimo sistemos ir elektroniniq rySiq

irengimo darbq ir pan.) i5 viso uL 27061700 Eur.

Tadiau paLymetina, kad Bendrove vykdydama Pirkimus, susijusius su projektais, finansuojamais

Europos Sqjungos ld5omis, save Perkandiqja organizacijapripaListair laikosi VPf reikalavimq (Zr.

pavyzdi):

Pa.yzdys
. pagal CVP lS ,,VieSojo pirkimo procedurq ataskait4" ir ,,fvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskait4"

nustatyta, kad perkandioji organizacija - UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" atviro konkurso budu vykde vie54ji pirkim4
Nr. 108788 ,,Naujq ZemagrindZiq vienauk5diq miesto tipo autobusq, eksploatacijai naudojandiq suspaustas gamtines

dujas", pirkimo kodas pagal 8YP234121100-2. Pirkimo sutartis su konkurso laimetoju sudary4a 2012-11-23, sutartyje

nustatyta bendra pirkimo objekto apimtis - 10396320 Lt. Sutartis lvykdyta 2013-09-04.
. bendroves generaline direktore isakymu2e sudare VieSojo pirkimo komisijq prekiq vie5iesiems pirkimams atlikti,

lgyvendinant projekt4,,Klaipedos miesto vie5ojo transpofio atnaujinimas"30 - i5 E,S strukt[riniq fondq leSq 2017-2019 m.

isigyti maZiausiai 17 vnt. ZemagrindZiq, vienaauk5diq miesto tipo autobusq, eksploatacijai naudojandiq suspaustas

gamtines dujas bei komisijos narius ipareigojo savo darbe vadovautis Vie5ojo pirkimo komisijos darbo reglamentu,

savalaikiai ruo5ti visus Pirkimui ivykdyti b[tinus dokumentus ir derinti su atsakingomis institucijomis, vadovaujantis

pirkimus reglamentuojandiais teises aktais vykdyti visas pirkimui tinkamai atlikti bltinas funkcijas. Pagal Centriniame
vieSqjq pirkimq portale (CVPP) pateiktq informacijE nustatyta, kad perkandioji organizacija- UAB ,,Klaipedos autobusq

parkas" 20l7-11-15 paskelbe skelbimqapie pirkim4: atviro konkurso bfidu vykdyti vie5qjipirkim4-,,17 vienetq naujq

ZemagrindZiq vienauk5diq miesto tipo autobusq, eksploatacijai naudojandiq suspaustas gamtines dujas, !sigijimas".
Pirkimo kodas pagal BYPZ 34121 100 - vieSojo transporto paslaugq autobusai. Pirkimas yra susijgs su projektu ir (arba)

programa finansuojama Europos Sqlungos leSomis, projekto identifikacijos duomenys: ,,2014-2020 metq Europos

Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos 4 prioriteto,,Energijos efektyvumo ir atsinaujinandiq iStekliq energijos

gamybos ir naudojimo skatinimas, 04.5.1-TID-V-5 17".

Bendrovds sukurlos vidaus kontrolds proced[ros turto ir le5q valdymo srityje buvo

neveiksmingos ir neuZtikrino, kad turtas ir leSos butq naudojamos ekonomiSkai, efektyviai, racionaliai

ir pagal teises aktq reikalavimus - Bendroves prekds, paslaugos, ir darbai b[tl] isig]ti, vykdant

viesuosius pirkimus, taip, kaip reikalavo VP{ nuostatos.

2e Bendroves generalines direktores 2017-05-29 isakymas Nr. 30 ,,Del vieSojo pirkimo komisijos sudarymo",
30 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-05-08 isakymas Nr. 3-21 I ,,Del 2014-2020 metq Europos Sqjungos

fondq investicijq veiksmq programos igyvendinimo priemonds 04.5.1-TID-V-517 ,,Miesto vieSojo transporto priemoniq

parko atnaujinimas"
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Tai, kad Bendroves vadovas priima skirtingus sprendimus del prekiq, paslaugq ir darbq isigijimo
vienais atvejais, vykdant vie5uosius pirkimus, kitais - jq nevykdant rodo, kad vidaus kontrole turi

trukumq ir yra nepakankama.

Bendrove audituojamu laikotarpiu flkines finansines veiklos vykdymui isigydama prekes,

paslaugas ir darbus, nesivadovaujant VPI nuostatomis, neuZtikdno skaidraus ir racionalaus tam skirtq

lesq naudojimo bei kad tinkamos ruSies ir kokybes i5tekliai butrl isigyti uL maiiausi4 kain4.

3.2. Darbo organizavimo procesas ir Zmogi5kqjq i5tekliq naudojimas n6ra pakankamai
reglamentuotas ir kontroliuojamas

Vadovaujantis Akciniq bendroviq lstatymu ir Bendroves valdybos darbo reglamentu3r,

valdymo strukttiros ir darbuotojq pareigybiq bei pareigybiq, i kurias darbuotojai priimami konkurso

tvarka svarstymas ir tvirtinimas ),ra viena i5 Bendroves valdybai priskirtq funkcijq. Ai5ki valdymo

organizacine struktlra, racionalus darbo funkcijq paskirstymas ir pokydiq Sioje srityje analize yra

svarbDs elementai efektyviam veiklos procesq valdymui ir nuolatiniq imones valdymo tikslq

igyvendinimui. Tinkamai sukurta ir gerai veikianti imones darbo organizavimo sistema leidZia

efektyviai ir racionaliai valdyti Zmogi5kuosius ir piniginius i5teklius.

Audito metu buvo analizuoti Bendroves vidaus teises aktai, vertinant, ar tinkamai nustatyti

darbo organizavimo procesai, ar priimami savalaikiai sprendimai del darbo organizavimo pokydiq.

Bendroves valdybos 2014-02-12 posedZio protokolo Nr. 24 sprendimu patvirtinta bendrovds

valdymo strukttra ir bendras viso personalo pareigybese numatytq darbuotojq (etatq) skaidius - 296.

Audituojamu laikotarpiu bendroves valdymo struktura ir bendras viso personalo pareigybese

numatl.tq darbuotojq (etatq) skaidius valdybos posedZiq protokolais32 buvo keidiami 3 kartus bei

darbuotojq (etatq) skaidius sumaZejo 2l etafi - iki 275.

Audito metu, i5nagrinejus Bendroves valdymo struktflros ir pareigybiq kait4 nustatyta, kad

keidiant valdymo struktUr43a, buvo maZinamas darbuotojq skaidius tokiuose Bendroves padaliniuose,

kaip perveZimq skyrius - autobusq vairuotojq skaidius sumaZintas 10 etatq; autobusq stotis - bilietq

kasininkq, administratoriq, kasininkq-kontrolieriq skaidius sumaZintas 9 etatais, o Bendroves

administracijos (vadovq ir specialistq) etatq skaidius didinamas - isteigtas Finansq ir strateginio

valdymo departamentas ir departamento direktoriaus pareigybe - 1 etatas, teises ir personalo skyriuje

isteigta teisininko pareigybe - I etatas.3a

Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Bendroves valdyba nevykde kai kuriq jos kompetencijai

teises aktais priskirtq funkcijq - nesvarste ir netvirtino pareigybiq, i kurias darbuotojai priimami

konkurso tvarka.

Bendroves valdybos funkcijq nevykdymas rodo nepakankam4 valdybos nariq poZilri I bendroves

personalo politikos ir jos valdymo formavim4 bei vidaus kontroles trlkumus personalo srityje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso33 ir Darbuotojq saugos ir sveikatos

istatymo3a reikalavimais, konkredios darbuotojq pareigos, saugant savo ir kitq darbuotojq sveikat4 bei

gyvybQ nustatomos darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijose, pareigybes apraSymuose ir

3r Bendroves valdybos darbo reglamentas, patvirtintas valdybos posedZiq protokolais: 20ll-02-15 Nr. 26; 2017-04-24

Nr.16
32 Valdybos posedZiq protokolai: 2015-06-02 Nr. 2; 2016-08-18 Nr. 9;2016-11-25 Nr. I I
33 LR Darbo kodekso, patvirtinto 2002-06-04 LR darbo kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir lgyvendinimo istatymu Nr.

rX-926 (galiojo iki2017-07-0r)274 str.2 d.
34 LR 2003-07-01 Darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo Nr. IX-1672 25 str. 5 d.
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nuostatuose3s. Darbdavio pareiga tvirtinti darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijas, pareigybiq

apra5ymus36. Sudarydamas darbo sutarti, darbdavys privalo pasira5ytinai supaZindinti priimam4 dirbti
asmeni su jo busimo darbo s4lygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklemis, kitais

darbovietej e galioj andiai s aktais, re glamentuoj andiai s j o darb4 3 s.

Bendroves vidaus teisds aktai - darbo tvarkos taisykles, kolektyvind sutartis, istatai ar atskiros

tvarkos - nustato bendr4 darbo tvark4 bendroveje, taikomE visiems darbuotojams: darbo, poilsio ir
atostogq laikas, darbuotojq kvalifikacijos kelimas ir atestavimas, reikalavimai darbuotojq saugai ir
sveikatai, drausminiq nuobaudq skyrimas ir t.t. Atskirq darbuotojq funkcrjos nustatomos tik tam

darbuotojui skirtame akte - darbo sutartyje irlar jo pareigybes apraSyme. Vadovaujantis Bendroves

Kolektyvine sutartimi ir Darbo tvarkos taisyklemis3s, vienas i5 dokumentq, reglamentuojandiq

administracijos ir darbuotojq pareigas, kvalifikacinius reikalavimus yra pareigines instrukcijos
(pareiginiai nuostatai), kurias tvirtina bendrovds direktorius. Kai priemimas i darb4 siejamas su tam

tikru i5simokslinimu ar profesiniu pasirengimu, darbdavys privalo pareikalauti, kad asmuo pateiktq

iSsimokslinim4 ar profesini pasirengim4 pateisinandius dokumentus.

PaZymetina, kad Bendroves Darbo tvarkos taisykles, kurios nustato vidaus darbo tvark4 ir
reglamentuoja darbuotojq kolektyvo nariq ir darbdavio tarpusavio santykius darbo procese,

patvirtintos daugiau kaip prie5 10 metq 37.

I5analizavus Bendrovds darbuotojq pareiginius nuostatus ir ivertinus atitinkamoms pareigybems

priskirtas ir fakti5kai vykdomas funkcijas, nustaty.ta, kad:

- nepatvirtinti ir auditui nepateikti 21 pareigybes nuostatai36, jokiame kitame dokumente

nebuvo aptartos tq pareigybiq darbuotojq darbo funkcijos ir atsakomybe, priimami i darb4 Siq

pareigybiq darbuotojai nebuvo pasiraSytinai supaZindinami su jq bUsimo darbo s4lygomis (Zr.

pavyzdi):
patyzdys

Nepatvirtinti perveZimq specialisto, eksploatacijos specialisto, personalo specialisto, dokumentq tvarkymo
specialisto, sekretoriaus, elektromonterio, naftos produktq sandelininko, Saltkalvio - remontininko, [kio maSinq

vairuotojo pareiginiai nuostatai ir t.t..

- daugumos darbuotojq pareiginiai nuostatai parengti ir patvirtinti prie5 7-13 mefq (Lr.

pavyzdi):
Pa4tzdys

. Vyriausiojo buhalterio pareiginiai nuostatai patvirtinti 2005 metais;

. Duomenq baziq administratoriaus, autobuso vairuotojo, eksploatacijos inZinieriaus, perveZimq vadybininko
pareiginiai nuostatai patvirtinti 20 10 metais;

. Generalinio direktoriaus nuostatai patvirtinti 201 I metais ir t.t.

- 5 galiojantys pareiginiai nuostatai neatitinka bendroves pareigybiq (etatq) s4raSe nurodytq

parei gybiq 34 (Zr. pavyzdl):
Pavyzdys

. Pareigybiq (etatq) s4raSe yra nurodytos perveZimq skyriaus vadovo, remonto dirbtuviq vadovo, autobusq stoties

vadovo, [kio prieZilros skyriaus vadovo pareigybes, tadiau tebegalioja 20 10 metais patvirtinti perveZimq skyriaus

virSininko, remonto dirbtuviq vir5ininko, autobusq stoties virSininko, [kio prieZiDros skyriaus vir3ininko pareiginiai

nuostatai;
. Pareigybiq (etatq) s4raSe yra nurodya autobusq vairuotojo pareigybe, tadiau tebegalioja 2010 metais patvirtinti

miesto susisiekimo autobuso vairuotojo pareiginiai nuostatai;

3s Bendroves ,,Darbo tvarkos taisykles", patvirtintos generalines direktores 2007-09-27 isakymu.
36Valdybos posedZio 2016-ll-25 protokolas Nr. ll del valdymo struktiiros ir bendro viso personalo pareigybese

numatytrl darbuotoj q (etatq) skaidiaus pake itimo
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- 6 pareigybiq darbuotojq (vadovq ir specialistq) pareiginiuose nuostatuose nurodytos kai

kurios darbo funkcijos ir uZdaviniai dubliuojasi (Zr. pavyzd):
Pavyzdys

. Nustatyta, kad tiek Bendrovds eksploatacijos direktorius, tiek ir perveZimq skyriaus viriininkas: planuoja,

organizuoja, kontroliuoja keleiviq perveZimo skyriaus veikl4, uZtikrina tinkam4 keleiviq perveZim4 reguliariais ir
nereguliariais mar5rutais, koordinuoja ir kontroliuoja transpofto priemoniq tinkamq paruoSimq, prieZiDr4 bei

eksploatavimq;
. Ekonomikos skyriaus vadovas ir ekonomistas: uZtikrina visq bendroves ekonominiq, finansiniq, darbo uZmokesdio,

eksploataciniq rodikliq savalaiki ir kokybi5k4 rengim4, nagrinejim4, planavim4, skaidiavim4, sisteminim4, gavim4 ir
pateikimq bendroves skyriams bei institucijoms tolimesniam nagrinejimui ir lykdymui; sistemina, analizuoja gaunamq
informacij4 bei rengia ivairias veiklos duomenq ataskaitas, analizes ir iSvadas.

.Tiekteisesirpersonaloskyriausvadovas,tiekir teisininkas:generaliniodirektoriauspavedimuatstovaujabendroves
interesams visq instancijq teismuose, valstybes ir savivaldybes institucijose.

- 3 pareigybiq pareiginiuose nuostatuose nustatytas darbo funkcijas atlieka asmenys, neturintys

Sioms pareigoms eiti privalomo iSsilavinimo3T (Lr. pavyzd):
Pa,vyzdys

. ekonomisto, eksploatacijos inZinieriaus, duomenq baziq administratoriaus pareigybiq pareiginiuose nuostatuose
nustatyta, kad 5ias pareigas einantys asmenys privalo tureti atitinkamai aukStqji ekonomikos ar finansq srities, matematini,
technini; inZinerini iSsilavinim4, tadiau Sias pareigas einantys asmenys turi tik vidurin! iSsilavinimE.

- nors valdybos sprendimu3a yra patvirtintos teises ir personalo skyriaus vadovo ir teisininko

pareigybes ir i Sias pareigas priimti darbuotojai, tadiau Bendroveje sudaryta teisiniq paslaugq

sutartis3s, pagal kuri4 Bendrovei teikiamos paslaugos dubliuojasi su teises ir personalo skyriaus

vadovo ir teisininko pareiginiuose nuostatuose nustaty'tomis darbo funkcijomis (Zr. pavyzdi):

Pa:'tyzdys
. Teises ir personalo skyriaus vadovo ir teisininko pareiginiuose nuostatuose nustatytos darbo funkcijos: sprgsti

problemas, susijusias su teises aktq taikymu, ruo5ti bendroves sutardiq, jq pakeitimq, nutraukimq projektus, procesinius

dokumentus teismams, generalinio direktoriaus pavedimu atstovauti bendroves interesams visq instancijLl teismuose,

valstybes ir savivaldybes institucijose ir t.t.
. Teisiniq paslaugq sutartyje taip pat numat),ta, kad advokatas (advokatq kontora) veiks kaip kliento teisinis

konsultantas, teiks teisines konsultacijas, rengs teisiniq dokumentq projektus (sutartis, raitus), atliks dokumentq teisini

ivertinim4, rengs procesinius dokumentus, atstovaus valstybinese, visuomeninese ir kitose institucijose visq instancijq
teismuose, arbitraZuose, taip pat santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Neparengti irlar 7-13 metq neperZi[rimi pareigybiniai nuostatai rodo vidaus kontroles Sioje

srityje nebuvim4, o nepakankamas ir netinkamas darbuotojo vykdomq pareigrl bei atsakomybes

reglamentavimas yra vienas i5 veiksniq, didinandiq netinkamo pareigq atlikimo rizikq. Tam, kad

kiekvienas darbuotojas Zinotq savo pareigas, atsakomybes ribas, o vadovaujantys darbuotojai galetq

vertinti pareigq vykdym4 kiekybiniu irlar kokybiniu poZilriu bei analizuoti funkcijq poreiki aktualiu
laikotarpiu, turi blti tinkamai parengti kiekvienos pareigybes pareiginiai nuostatai, kuriuose butq

nustatytos Sias pareigas einandiq ar darbus dirbandiq darbuotojq darbo funkcijos.
Nepakankamos vidaus kontroles procedlros Sioje srityje neuZtikrina struktilros ir pareigybiq

pokydiq sekimo, analizavimo bei tinkamo ir savalaikio reglamentavimo lokaliais teises aktais.

Bendroveje sukurta ir veikianti darbo organizavimo sistema turi trlkumq. Tokiu bldu, galima

teigti, kad bendroveje Zmogi5kieji i5tekliai naudojami nepakankamai ekonomiSkai ir valdomi
nepakankamai efektyviai. Bendrove galejo atlikti tokias padias keleiviq veZimo paslaugas ir pasiekti

tq padiq rezultatq, efektyviau naudojant ZmogiSkuosius ir finansinius iSteklius - su maZesniu darbuotojq

skaidiumi, atsisakant pareigybiq, kuriq darbo funkcijos dubliuojasi, optimizuojant darbo krlvf .

37 Bendroves ekonomisto, eksploatacijos inZinieriaus, duomenq baziq administratoriaus pareigas einandiq darbuotojq
asmens korteles
38 2017-08-16 teisiniq paslaugq sutartis su advokatq kontora
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3.3. Bendrov6s generalind direktor€ nesilaikd reikalavimq ddl vie5qjq ir privaiiqjq
interesq derinimo

Vienintelis Bendroves akcininkas yra Klaipedos m. savivaldybe. Pagal Vie5qjq ir privadiq interesq

derinimo valstybineje tarnyboje istatymo 
3e nuostatas, uZdarqjq akciniq bendroviq, kuriq akcijos,

suteikiandios daugiau kaip I12 balsq visuotiniame akcininkq susirinkime, nuosavybes teise priklauso

valstybei ar savivaldybei, vadovai priskiriami valstybineje tarnyboje dirbandiq asmenq kategorijai.

fstatymas ipareigoja valstybineje tarnyboje dirbandius asmenis ne5aliSkai, s4Ziningai ir tinkamai atlikti

tarnybines pareigas, teises aktq nustatlta tvarka ir priemonemis vengti interesq konflikto ir elgtis taip,

kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yra, priimant sprendimus vadovautis istatymais ir visq asmenq

lygybes principu. Asmeniui, dirbandiam valstybineje tarnyboje, draudZiama dalyvauti rengiant"

svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesq konflikt4. Prie5 pradedant tokio sprendimo

rengimo, svarstymo ar priemimo procedlrEarba padios proced[ros metu asmuo, dirbantis valstybineje

tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadov4 ar institucijos vadovo fgaliot4 atstov4 arba

kolegiali4 valstybes ar savivaldybes institucij4, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja

rengiant, svarstant ar priimant sprendim4, apie esamq interesq konflikt4, pareikSti apie nusi5alinim4 ir
jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendim4.

Nustatyta, kad Bendroves generaline direktore i 5i4 bendrovq kaip sau tiesiogiai pavaldiiq

darbuotoj4 idarbino artim4 asmen! (dukr4)40.

Audito metu Kontroles ir audito tarnyba informavoal VyriausiEj4 tarnybines etikos komisij4

(toliau VTEK) ir papra5e ivertinti, ar Bendroves generaline direktore (dirbo iki 2017-08-04), i5i4
bendrovE kaip sau tiesiogiai pavaldq darbuotoj4 idarbinusi savo dukr4, nepaZeide Vie5qiq ir privadiq

interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo reikalavimq vengti interesq konflikto, o jam kilus

- nusiSalinti.

VTEK, visapusi5kai iverlinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, padare iSvad4 a2 kad

Bendrovds direktore, eidama pareigas ir priimdama sprendimus del savgs padios bei b[dama

Bendroves valdybos pirmininke, dalyvaudama ir balsuodama valdybos posedZiuose, kuriuose buvo

svarstomi su jos padios ar jos dukros tarnybos eiga susijg klausimai, dalyvavo priimant jai interesq

konflikto situacij4 keliandius sprendimus, taigi nesilaike fstatymoar reikalavimq vengti interesq

konflikto ir elgtis taip, kad nekiltq abejoniq, jog toks konfliktas yra, o jam kilus - nusi5alinti.

VTEK sprendimu nusprende pripaZinti, kad buvusi Bendroves generaline direktore ir valdybos

pirmininke, priemusi sprendimus, susijusius su savo padios bei Sioje bendroveje dirbandios dukters

darbo santykiais ir nuo jq nenusi5alindama, paLeide Vie5qiq ir privadiq interesq derinimo valstybineje

tarnyboj e istatymo nuostatas.

3e Lietuvos Respublikos 1997-07-12 vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo Nr. VIII-371
(su velesniais pakeitimais), 2, 3, I I str.
40 1998-04-06 darbo sutartis Nr. I 5 (su velesniais pakeitimais).
ar Klaipedos m. savivaldybes kontroles ir audito tarnybos 2017-10-07 raStas Nr. KATI3-(3.4)-l10.
a2 Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 201 8-01-3 1 sprendimas Nr. KS- 14 (2018-02-07 ra5tas Nr. 5-482-( I .2).
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3.4. Bendrovds vadovai neskatinami efekfvesnei ir rezultatyvesnei veiklai - jq darbo

uZmokestis nesiejamas su veiklos rezultatais

Pagal Akciniq bendroviq istatymos nuostatas ir valdybos darbo reglament4a3 bendrov€s valdyba

renka ir at5aukia bendrovds vadov4, nustato jo atlyginimE, kitas darbo sutarties s4lygas, tvirtina

pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu a4 rekomenduojama savivaldybdms, nustatant

savivaldybes kontroliuojamq imoniq vadovq darbo uZmokesdio nustatymo tvark4, vadovautis Sio

nutarimo nustatytais reikalavimais, pagal kuriuos vadovq menesind alga susideda i5 pastoviosios

dalies, kuri nustatoma koeficientais, atsiZvelgiant i imones kategorij4 (i bendroves darbuotojq skaidiq,

valdomo turto dydi, pardavimo ir (ar) paslaugq apimtis) ir kintamosios dalies, priklausandios nuo

bendrovds nustatytq tikslq igyvendinimo ir veiklos rezultatq.

|mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija tvirtina konkredius imones vadovo

mdnesinds algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydZius, taip pat paveda imones vadovui

Sio nutarimo nurodyta tvarka imones vadovo pavaduotojams nustatyti 10-20 procentq maZesni atlygi

uZ imones vadovo menesinds algos dydi.

Bendroves valdyba patvirtinoas generalinei direktorei mdnesines algos dydi, priklausanti nuo

Salies minimalios mdnesines algos.

Bendroves generaline direktore darbo sutaftysea6 lsipareigojo eksploatacijos direktoriui (pagal

pareiginius nuostatus, nesant generalinio direktoriaus, jo funkcijas vykdo bei ne5a vis4 atsakomybg

eksploatacijos direktorius) moketi darbo uZmokestipagal bendroveje galiojandius darbo apmokejimo

nuostatus.

Bendroves valdyba, nustatydama Bendrovds vadovui menesinds algos dydi, nesivadovavo

Vyriausybes rekomendacijomis - nesusiejo Bendroves vadovq menesinds algos dydZio su Bendroves

veiklos rezultatais: generalinio direktoriaus darbo uZmokestis nustatytas, atsiZvelgiant i LR

Vyriausybes nustatyt4 minimalios mdnesines algos dydi, tadiau visi5kai nepriklauso nuo Bendrovds

nustatytr+ tikslq igyvendinimo bei konkrediq veiklos rezultatq. PaZymetina, kad fmones savininko

teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos - savivaldybes administracijos darbuotojas, paskirtas

bendrovds valdybos nariu, nustatant bendrovds vadovo mdnesines algos dydi, valdybos posedZiuose

nedalyvavo.

Valdyba, nustatydama atlyginim4 Bendrovds direktoriui, nesivadovavo Vyriausybes

rekomendacijomis, nors jas igyvendinus ir Bendroves vadovaujandiq darbuotojq atlyginimus susiejus

su Bendroves veiklos rezultatais, bfitq sudarytos tinkamos prielaidos efektyvesnei ir rezultatyvesnei

Bendroves veiklai.

a3 Bendroves valdybos darbo reglamentas, patvirtintas valdybos posedZiq protokolais:

Nr. 16.
aa Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002-08-23 nutarimo Nr. l34l ,,Del valstybes

uZmokesdio" (su velesniais pakeitimais) 4 punktas.

20ll-02-15 Nr. 26; 2017-04-24

valdomq imoniq vadovq darbo

45 Valdybos posedZiq protokolai: 2014-03-24 Nr. 25; 2016-06-20 Nr' 7.
a6 Eksploatacijos direktoriaus darbo sutartys: 2008-09-01 Nr. 49-1260; 2010-06'28 Nr. 10/1322;2012-04-26 Nt.
127 I 1355 (su velesniais pakeitimais).
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3.5. ISorind reklama ant autobusq irengiama neturint leidimo

Vadovaujantis istataisl, vienas i5 bendroves veiklos objektq - reklama, reklamos priemoniq

klrimas ir jq igyvendinimas.
Pagal Lietuvos Respublikos reklamos istatymoaT nuostatas, draudZiama rengti iSorinE

reklam4, neturint leidimo. {sakymuaS patvirtintos iSorines reklamos irengimo taisykles reglamentuoja,

kad iSorine reklama ant keleivinio keliq transporto priemoniq, veZandiq keleivius reguliariais vietinio
susisiekimo marSrutais irengiama, vadovaujantis taisyklemis ir keleivinio keliq transporto priemoniq

apipavidalinimo nuostatomisae. Reklamines veiklos subjektas, norintis irengti iSoring reklam4, turi
gauti leidim4ae.

Vadovaujantis Rinkliavq istatymoso ir Savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintq vietines

rinkliavos nuostatq5l reikalavimais, vietinq rinkliav4 uZ leidimo irengti i3oring reklam4 iSdavim4

moka visi iSorines reklaminds veiklos subjektai.

Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Bendrove sudard ,,Reklaminio ploto ant marSrutiniq

autobusq nuomosoo sutaftis su 23 juridiniais asmenimis, pagal kurias isipareigojo eksponuoti reklam4

Klaipedos mieste per nuomos laikotarpi. Vadovaujantis minetomis sutartimis, i5orine reklama irengta
ant 7l bendroves transporto priemones - autobuso.

Audito metu Savivaldybes administracija informavos2, kad duomenq apie Bendrovei i5duotus

leidimus iSorinei reklamai frengti Savivaldybes teritorijoje laikotarpiu 2015 - 2017 metais neturi.

Nustatyta, kad uZ be leidimo suteiktas reklamos paslaugas audituojamu laikotarpiu bendrove

gavo 94088 Eurpajamq (2015m.-25724 Eur;2016 m.40261Eur;2017-01-01 -2017-09-01 -28103
Eur)

Audito metu nebuvo vertinta, kiek pajamq negavo Savivaldybe del Bendroves audituojamu

laikotarpiu nesumokdtos vietines rinkliavos.

Reklamines veiklos subjektas UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" audituojamu laikotarpiu vykde

reklamos veikl4, uZ atitinkam4 sutartyje nustatyt4 mokestf reklamuodamas juridinius asmenis irlar jq
teikiamas paslaugas ant autobusq, veZandiq keleivius Klaipedos miesto marSrutais, tadiau nesilaike

teises aktq reikalavimq, reglamentuojandiq i5orines reklamos irengimo bei leidimq irengti i5orinE

reklam4 i5davimo tvark4 - leidimo irengti i5orinE reklam4 audituojamu laikotarpiu neturejo, vietinds

rinkliavos i savivaldybes biudZet4 nemokejo.

4. Bendrovds finansiniai sanfykiniai rodikliai rodo nepakankamq veiklos

efektwumq

Finansine analize yra imones veiklos rezultatq visuma, igalinanti ivertinti imones finansinius

gebejimus ir finansini mechanizm4. Finansine analize leidLia ivertinti imones finansiniq i5tekliq

panaudojim4, turto bUklg bei naudojamq priemoniq pelningumq. Finansineje analizeje atsispindi

a7 Lietuvos Respublikos 2000-07-18 Reklamos istatymas Nr. VIII-1871 (su velesniais pakeitimais) 12 str.ld.5 p.
a8 Lietuvos Respublikos iikio ministro 2013-07-30 isakymu Nr. 4-670 patvirtintos I5orines reklamos irengimo taisykles
(su velesniais pakeitimais) 7 p.; 11 p.
ae Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998-02-12 isakymas Nr. 55 (su velesniais pakeitimais) ,,Del keleivinio
keliq transporto priemoniq apipavidalinimo nuostatq patvirtinimo"
50 Lietuvos Respublikos 2000-06-13 rinkliavq istatymas Nr. VIII-1725 (su velesniais pakeitimais) l1 str, 3 d.
5r Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2Ol3-11-28 sprendimas Nr. T2-300 ,,Del vietines rinkliavos uZ leidimo irengti
i5oring reklam4 Klaipedos miesto savivaldybes teritorijoje iSdavim4 nuostatr+ patvirtinimo"
s2 Klaipedos m. savivaldybes administracijos 2017-09-25 raStas
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ivairus rodikliai, kuriq svarbiausiais skiriami pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo, kapitalo

rinkos53. Audito metu ivertinti Bendroves veiklos finansiniai santykiniai rodikliai, kurie apskaidiuoti,

naudojant 2015 - 2016 metq ir 2017 metq 9 menesiq Bendroves finansines atskaitomybes duomenis.

4.1. Bendrovds pelningumo rodikliai

Pelningumas - svarbiausias efektyvumo kriterijus ir pagrindine veiklos tgstinumo s4lyga.

Bendrasis pardavimo pelningumas parodo pardavimo ribinipelningumq,taiyra kaip efektyviai imone
dirbtq, jeigu neturetq administraciniq valdymo iSlaidq. Bendrojo pardavimo pelningumo rodiklis rodo

kiek bendrojo pelno tenka vienam pardavimo pajamq eurui. LeidLia ivertinti kaip kontroliuojama
pardavimq savikaina, tai yra svarbiausias imones pagrindines veiklos elementas. Statistikos

departamento imones finansiniq rodikliq vertinimo metodikoje pateikiami tokie rodiklio vertinimai:

labai geras >35o , geras >15olo, vidutinis <lsyo, blogas <7oh ir labai blogas <0%. Manoma, kad

bendrasis pardavimo pelningumas ilgu laikotarpiu turetq buti stabilus. Stabilumu suprantama kaip

rodiklio svyravimas ne daugiau 5 procentais.

Grynojo pardavimo pelningumo rodiklis rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo

pajamq eurui. Tai galutinio imones pelno dydZio ivertinimas, lyginant ji su pardavimo pajamomis. Jis

apima visas imones veiklos pajamas ir s4naudas ir parodo galutini imones veiklos efektyvum4

Statistikos departamento (SD) metodikoje pateikiami tokie rodiklio vertinimai (labai geras>25oh, geras

>10 yo, vidutinis <llyo, blogas <5 yo, ir labai blogas <0).

Bendroves 2015 - 2016 metq;2017 m. 9 men. bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo

rodikliq dinamika pateikta 8 paveiksle.

8 pav.

PELNINGUMO RODIKLIA] 0,159

0,160

q,()28
%**..***ll%

0,140

0,G6

2017

0,017

0,169

2016

0,028

o,126

2015

0,036

4,147

*'*.% q017

0,000

",",jFGrynasis pelningumas

+Bendrasis pelningumas

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves finansiniq ataskaitq duomenis

s3Prof. Jonas Mackevidius ,,lmoniq veiklos analize", 2005 m.
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Audituojamu laikotarpiu bendroves bendrojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo stabilus,

vidutinis (<1,5%) (2015 m. - 14,J %;2016 m. - 12,6 %o);2017 m. 9 men. ' 76,9 oh geras (>15%).

Tai parodo imones vadovybes sugebejim4 uZdirbti peln4 i5 pagrindines bendroves atliekamq paslaugq

veiklos.

Bendroves grynojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo blogas (<5 %), (2015 m. - 3,6 %;2016

m. - 2,8 %; 2017 m. 9 mdn. - 1,7 oA). Pastebima Sio rodiklio maZejimo tendencija - tai yra rimtas

ispejimas, jog paslaugq konkurencingumas maZeja ir reikalingos naujovds ir veiksmingesni verslo

sprendimai.

Didelis skirtumas tarp bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo rodikliq rodo, kad bendroves

vadovybe nesugeba optimizuoti valdymo iSlaidq.

4.2. Bendrovds mokumo-likvidumo rodikliai

Kiekvienai imonei svarbiausia yra sugebeti ivykdyti savo isipareigojimus. Sugebejimas ivykdyti
isipareigojimus priklauso nuo mokumo. Nuo mokumo priklauso imones finansine b[kle ir veiklos

rezultatai, tolesne jos veikla, perspektyvos, taktika, strategija, investiciniai sprendimai. Mokumas yra

brltina imones egzistavimo s4lyga, imones sugebejimas turimomis mokejimo priemonemis apmoketi

trumpalaikius ir ilgalaikius isipareigojimus.
Einamojo likvidumo koeficientas (rodiklis) rodo kiektrumpalaikio turto tenka 1-namtrumpalaikiq

isipareigojimq eurui, ivertina imones sugebejim4 savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius

isipareigojimus. Kartu jis parodo ir imones gebejimq rasti teising4 ir saugq santyki tarp trumpalaikiq

skolq ir trumpalaikiq isipareigojimq, padeda prognozuoti imones mokumo b[klg artimiausiu metu.

Statistikos departamento (SD) metodikoje pateikiami tokie rodiklio vertinimai (labai geras >2.0, geras

>1.5, vidutinis >1.2, blogas <l.2ir labai blogas <1.0).

[mones sugebejim4 atsiskaityti uZ ilgalaikius isipareigojimus numatytais terminais parodo

ilgalaikio mokumo rodikliai. Jeigu imone negali laiku padengti ilgalaikiq isipareigojimq, ji tampa

nemoki. Pagrindiniu ilgalaikio mokumo rodikliu laikomas bendrasis skolos koeficientas.

[siskolinimo koeficientas (bendrasis skolq rodiklis) rodo kiek viso isiskolinimo (skolq) tenka 1-

nam turto eurui, tai yra, kokia dalis turto isigyta i5 skolintq pinigq. Kreditoriq nuomone, Sis santykis

turi bfiti mailas,norint apsaugoti juos nuo rizikos gauti nuostolius imones bankroto atveju. Kuo didesnis

skolos rodiklis, tuo Zemesnis saugumo lygis. SD metodikoje pateikiami tokie rodiklio vertinimai (labai

geras <30 o/o, geras <50 yo, vidutinis <70 yo, blogas >70 yo ir labai blogas >100 %).

Bendroves 2015 - 2016 metq,2017 m.9 men. einamojo likvidumo koeficiento (rodiklio) ir

isiskolinimo koeficiento (bendrojo skolq rodiklio) dinamika pateikta 9 paveiksle.



9 pav.

26

MOKUMO-LIKVIDUMO RODIKLIAI
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Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves finansiniq ataskaitq duomenis

Audituojamu laikotarpiu bendroves einamojo likvidumo koeficientas (rodiklis) buvo labai blogas

(<1.0) (2015 m. - 0,58; 2016 m. - 0,56; 2017 m.9 men. - 0,74). Sio rodiklio saugumo riba - jis
negali blti maZesnis nei 1,2. Bendrovds einamojo likvidumo koeficientas (rodiklis) maZesnis kaip I .

Zemas rodiklio lygis reiSkia, kad imoneje blogai organizuotas materialinis aprlpinimas, yra problemq

teikiant paslaugas ir kitq veiklos sutrikimq. Tai rodo potencialias bendrovds finansines problemas,

nepajegum4 i5kart apmoketi skolq, imones vadovq negebejim4 rasti teising4 ir saugq santyki tarp

trumpalaikiq skolq ir trumpalaikiq isipareigojimq.
Bendrovds isiskolinimo koeficientas (bendrasis skolq rodiklis) buvo blogas (>70 %) (2015 m. -

76,8 oh;2016 m. - 72,5 %). Tai rodo, kad imones finansine b[kle nera gera, didele dalis turlo isigyta
i5 skolintq leSq, parodo imones finansavimosi rizikingumq, Lemq saugumo lygi. Tadiau pastebima Sio

rodiklio maZeiimo tendencija - bendroves fsiskolinimo koeficientas 2017 m.9 men. - buvo vidutinis

69,1. o (<70 %).

4.3. Bendrov€s veiklos efektyvumo rodikliai

Kiekviena imond, norddama i5silaikyti konkurencineje rinkoje ir sukurti peln4, savo veiklos

procese naudoja ivairius iSteklius (materialinius, finansinius, ZmogiSkuosius). Efektyvumas

suprantamas kaip racionalus le5q veiklos procese cirkuliavimas, duodantis teigiam4 rezultat4, kurio

metu sukuriamas ne tik pelnas, bet ir pinigq srautas, reikalingas veiklos procesui palaikyti. {mones

veiklos ekonominis efektyvumas priklauso nuo turto apyvartumo.

Turto apyvartumo rodiklis rodo imones turto apyvarlq skaidiq per metus arba kiek 1-nam turto

eurui tenka pardavimq pajamq. Rodo imones turto ir jos veiklos rezultato ry5i, turto panaudojimo

efektyvum4. Kuo didesne Sio rodiklio reikSme, tuo aukStesnis imones turto valdymo efektyvumo lygis.
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SD metodikoje pateikiami tokie rodiklio vertinimai (labai geras >2.0, geras >1.0, vidutinis 1.0, blogas

ir labai blogas <1.0).

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis rodo imones ilgalaikio turto apyvartq skaidiq per metus arba

kiek l-nam ilgalaikio turto eurui tenka pardavimq pajamq. SD metodikoje pateikiami tokie rodiklio

vertinimai gamybineje imoneje: (labai geras >1.5, geras >1.0, vidutinis 1.0, blogas ir labai blogas <1.0).

Bendroves 2015 m.; 2016m.;2017 m.9 men. viso turto apyvartumo ir ilgalaikio turto apyvartumo

rodikliq dinamika pateikta 10 paveiksle.

1o Pav' 
AP*ARTUMo RoDrKLrAr

1,200
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@Turto apyEnumas 0,859 0,903

*llgalaikioturto apyvartumas 0,959 1,020

Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves finansiniq ataskaitq duomenis

Bendroves ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis (2015 m. - 0,96; 2017 m.9 men. - 0,89) buvo

blogas (<1.0), o 2016 m. - 1,02 geras (>1). Ilgalaikio turto apyvartumo kitimui didZiausiE itak4 turi

itgalaikio turto verte. Apyvartumas gali sumaZeti, kai imone lsigyja naujus, didesnes balansines vertes

techninius irenginius. Vienas i5 veiksniq, lemusiq maZ4 bendroves ilgalaikio turto apyvartumq2}ll
metais, galejo blti didele 2015 m. investicijq suma i bendroves ilgalaikiturt4, kuri sudare 1758648

Eur (isigyta transporto priemoniq, atlikta bendroves administracinio pastato kapitaline

rekonstrukcija).

Audituojamu laikotarpiu bendroves viso turto apyvartumo rodiklis buvo blogas (<1.0) (2015 m.

- 0,86; 2016 m. - 0,90; 2017 m. 9 men. - 0,77). Tai rodo, kad bendroves turtas panaudojamas

neefektyviai.

4.4. Bendrov6s finansinio stabilumo vertinimas

I5vystytos rinkos s4lygomis kiekvienas verslas patiria didesng ar maZesng izikq. Ne viena imone

nera garantuota, kad jos veikla visq laik4 bus tgstina, kad jos paslaugos nuolat tures paklausE, kad del

paklausos svyravimq nereikes keisti veiklos apimties, atleisti darbuotojq, tureti papildomq iSlaidq.

20!7

0,165

0,895
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Ekonomistq nuomone, veiklos tgstinumo vertinimui paZangiausi yra E. Altmano bankroto tikimybes

analizes metodai, vardinti,,Zeta modeliu'..

Altmano Z bankroto tikimybes rodiklis yra kompleksinis ir gaunamas kaip papildomq keturiq

rodikliq, apib[dinandiq skirtingus bendrovds finansines veiklos aspektus (nuosav4 ir apyvartini

kapital4, turt4, isipareigojimus) ir jq svarumo koeficientq sandaugos suma. Priklausomai nuo

apskaidiuoto Z koeficiento dydZio, daroma apibendrinta i5vada del imones bankroto tikimybes: rodiklis

Lemiau 1,1 rei5kia, kad bankroto tikimybe labai didele,tarp l,l-2,59 didele. Bankroto tikimybe maZa

rodikliui esant vir5 2,6.

Bendroves 2015 m.;2016 m; 2011 m.9 men. Altmano Z bankroto tikimybes rodiklio dinamika

pateikta 11 paveiksle.

I 1 pav.
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Saltinis - Kontroles ir audito tarnyba pagal Bendroves finansiniq ataskaiq duomenis

20L7

Audituojamu laikotarpiu bendroves Altmano Z bankroto tikimybes rodiklis Zemiau 1,1 (2015 m.

- 0,2;2016 m. - 0,1; 2017 m.9 men. - 0,3) rodo, kad bankroto tikimybe didele. Finansq srityje

Bendrove nera visiSkai saugi, todel veikla turi blti itin priZifirima.

Savivaldybes kontroliere

Audito grupes vadove,

ryriausioj i specialiste

Daiva ieporitte

Daina Zdanevidiene
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UAB ,,KlaiPedos autobusq Parkas"

veiklos audito ataskaita

Rekomendacija Ve iksmai/Priemone s/komentarai Rekomendacijos

igyvendinimo
terminas (data)

Nr.

2018 m. IV ketv.
1

@tyti i. n mutyti Poveikio
p.i.*orts Bendroves valdYmo

Lrgunu*t, kad uZsibreZti tikslai ir
numatyti veiklos rezultatai buttl
pasiekti.

Bus apsvarstlta 1r numatytos

poveikio priemones

Bendroves valdYmo

organams.

2.
iJzttktlrtt,-kra-EAa-ves le5os bltq
naudojamos skaidriai, racionaliai ir
pagal teises aktq reikalavimus'g*drou.t vidaus teises aktuose

(Pirkimq taisykl€se) nustatl'ti vid,aul

kontrolei proceduras ir numatl'ti, kad

visos prekes, paslaugos, ir darbai bltq

isigyti, rykdant viesuosius pirkimus,

va-ovaujantis V ie5ql q p irkimq istarymo

I nuostatomls

Bendrove nera PerKancloJr

organizacija. Su

Rekomendacija nesutinku'

Pridedu ra5t4.

ffip"*Ctilffis redakcijos

pareiginiai nuostatai ir
Bendroves darbuotojai bus

supaZindinami PasiraSYtinai'

2018 m. II ketv.
Vidaus teises aktais reglamentuotl darbo

organizavimo Procesus tinkamai

paiengti kiekvienos PareigYbes

pareiginius nuostatus, kuriuose b[tq
nustalyos Sias pareigas einandiq ar darbus

dirbaneiq darbuotojq darbo funkcijos'

priimamus i darb4 Siq ParelsfbiU
iarbuotojus pasira5ytinai supaZindinti su

iu bfisimo darbo salygomis.
2018 m. II ketv'

4.
Hlkurti tida,ls kontrotes proced[ras ir

uZtikrinti, kad Priimami i darb4

darbuotojai turetq atitinkamoms

pareigoms eiti ir Pareiginiuo.se

nuoritoot. nustatytoms darbo

funkcijoms atlikti Privalom4

Bus sukurtos vldaus Kontroles

proced[ros, kuriomis bus

uZtikrinama, kad Priimamq
darbuotojq issilavinimas

atitiktq Pareiginiq nuostatq

reikalavimus.

Brs aps"a.styt" 
"aldYboje 

ir

patvirtintos PareigYbes i

kurias darbuotojai Priimami
konkurso biidu.

2018 m.II ketv.
Bendroves valdyboje apsvarst)'tl lr
patvirtinti PareigYbes, i kurias

iarbuotojai priimami konkurso tvarka'

2018 m.IV ketv.

6.
ffiuzmokesti
nustatyti, vadovaujantis Vyriausybes

rekomendacijomis.

Nustatant Benclroves vaqovq

darbo uZmokesti bus

atsiZvelgta i VYriausYbes

rekomendacijas.

ffiKtaipedos I

miesto savivaldYbq del

leidimq irengti i5orinq

reklam4 ant keleivinio keliq

transporto Priemoniq
(autobusq), veZandiq

keleivius reguliariais vietinio

susisiekimo mar5rutais.

2018 m. II ketv'

7.
Vadovautis teises aktq retkalavtmats'

reglamentuojandiais i5orines reklamos

irJrgimo bei leidimq irengti i5oring

ieklima i5davimo tvark4 - fsigYti

leidimus irengti iSoring reklamq ant

keleivinio keliq transporto priemoniq

(autobusq), veZandiq keleivius

ieguliariais vietinio susisiekimo



30

PRIEDAI

UAB ,,Klaipedos autobusq patkas"

veiklos audito ataskaitos

1 priedas

SANTRUMPOS IR SAVOKOS

TAAIS - Tarptautiniai aukSdiausiqjq audito institucijq standartai.

Savivaldybe Klaipedos miesto savivaldybe.

Bendrov6 - UAB ,,Klaipedos autobusq patkas".

UAB - uZdaroji akcine bendrove.

[statai - UAB ,,Klaipedos autobusq parkas" istatai, patvirtinti Klaipedos m. savivaldybes
administracij os direktoriaus isakymu
ABI - Akciniq bendroviq istatymas
VPI - VieSqjq pirkimq fstatymas
VTEK - Vyriausioji tarnybines etikos komisija
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UAB ,,Klaipedos autobusq parkas"

veiklos audito ataskaitos

2 priedas

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito apimtis

Audito tikslas - ivertinti Bendroves veikl4 ekonomi5kumo, efektyvumo, ir rezultatyvumo aspektais.

Pagrindiniai audito klausimai :

- ar pasirinkti geriausiai tinkantys ir maZiausiai kainuojantys i5tekliai nusta[tiems tikslams

!gyvendinti;
- ar pasiektas geriausias santykis tarp sukurtq produktq (paslaugq), rezultatq ir tam panaudotq

iStekliq;
- ar Bendroves veikla atitinka galiojandius teises aktus, ar pasiekti Bendrovds uZsibreZti tikslai ir

numatyti renitatai.

Audituojamas subjektas - UAB ,,Klaipedos autobusq parkas'..

Audituojamas laikotarpis - 20 1 5 m. - 2016 m. ir 2017 -0 1 -0 1 - 2017 -09 -01.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus.sa

Audito duomenq rinkimo ir vertinimo metodai

Audito ataskaitos

skyrius

Tailqti duomenq rinkimo ir
vertinimo metodai

Tikslai

l.Strateginiq veiklos
planq igyvendinimas

Dokumentq perZi[ra. Duomenq
analize. Nagrinejome Bendroves

istatus, valdymo organq posedZiq
protokolus, direktoriaus isakymus;
analizavime strateginius veiklos
planus.

Nustatyti, ar sudaryti strateginiai veiklos planai,
jei taip, ar igyvendinamos juose numatytos
priemones uZsibreZtiems tikslams pasiekti,

atlikti analizg i kokias veiklos kryptis
investuojama, kam panaudojamos leSos.

2.ZmogiSkqjq istekliq
s4naudos

Dokumentq perLi0ra.
Skaidiavimas, palyginamoj i
analizb.

Surinkti informacij4 apie darbuotojq darbo laiko
apskaitos ir darbo apmokejimo sistem4, atlikti
darbo uZmokesdio s4naudq analizg pagal veiklos
sritis, iSsiaiSkinti Bendroves darbuotojq darbo

uZmokesdio lygi, lyginant su Salies rodikliais.

3.Bendroves valdymas

turi 0r1kumq,

nepakankama vidaus

kontrole

Anketavimas (pateiktas
klausimynas Bendroves
vadovybei).
Dokumentq perZilra.
Skaidiavimas, palyginamoj i

analize.

Surinkti auditui reikalingE informacij4 apie

Bendroves valdymo, veiklos ypatumus ir vidaus

kontrolg, ZmogiSkqjq i5teklitl valdymo praktikE.

Nustatyti, ar valdymo organai vykdo teises aktais

nustatytas ir jiems pavestas funkcijas. Surinkti
informacij4 apie Bendroves struktlr4, ivertinti ar

bendroves teises aktais tinkamai nustatyti darbo

organizavimo procesai, ar priimami savalaikiai
sprendimai del darbo organizavimo pokydiq, ar

54 LR Valstybes kontrolieriaus 2007-02-21 !sakymas Nr. V-26 ,,Del valstybinio audito reikalavimq patvirtinimo"
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darbo sutartys sudarytos vadovaujantis teises aktq
nustatyta tvarka, ar mokamas darbo sutartyje
sulygtas atlyginimas. ar patvininti pareiginiai
nuostatai, ar darbuotojai pasira5ytinai su jais
supaZindinti, ar darbuotojq pareigybes atitinka
valdybos patvirtintas pareigybes; ar Bendroves
vadovaujandiq darbuotojq darbo uZmokestis
priklauso nuo veiklos rezultatq Nustatyti ar
Bendroves tuftas yra inventorizuojamas, isigytas
tuftas apskaitomas, nuraSomas vadovaujantis
teises aktais, ar inventorizuotas visas ilgalaikis
tufias. ISsiaiSkinti, ar pagristai ir taupiai
naudo.iamos leSos, ar pakankama kontrole.
Nustatyti, ar Bendrove tinkamai vykde pirkimus.

4.Bendroves
finansiniai santykiniai
rodikliai rodo
nepakankam4 veiklos
efektyvum4.

Dokumentq perZiiira.
Skaidiavimas, palyginamoj i
analize.

Surinkti auditui reikalingus irodymus, atlikti
finansiniq santykiniq rodikliq: pelningumo,
mokumo-likvidumo, veiklos efektyvumo,
finansinio stabilumo skaidiavimus ir analizg,
jvertinti priimamq sprendimq ekonomini
efektyvum4 ir pagrlstum4 bei finansing padeti ir
veiklos tendencijas. Palyginti 2015-2011 m.

Bendroves finansines blkles pokydiq tendencijas,
atrinktus finansinius santykinius rodiklius su

atitinkamais Salies statistiniais rodikliais.


