MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. gegužės 8 d.
Molėtai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 9 d. 15 p., Molėtų
rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veiklos reglamento 205 p. bei Kontrolės ir audito
tarnybos (toliau – Tarnyba) nuostatais, parengiama ir tarybai teikiama Savivaldybės Kontrolės ir
audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita. Ši ataskaita supažindina su Tarnybos 2018 metų veikla
ir veiklos rezultatais.
Tarnyba yra Savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinė
funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo
teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai. Tarnyba, įgyvendindama jai nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, atlieka finansinius
ir veiklos auditus Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir
kontroliuojamose įmonėse, teikia Savivaldybės tarybai išvadas, rekomendacijas, vykdo prevencines
priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų audito metu nustatyti teisės aktų pažeidimai. Tarnybos
veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto audito apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu, ir
pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas
audituojamas subjektas juos ištaiso, ko pasekoje ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų.
Kartu su finansiniu auditu, kurio tikslas – įvairių ataskaitų

duomenų vertinimas ir

nepriklausomos nuomonės pareiškimas, atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų
ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams vertinimas bei nepriklausomos nuomonės pareiškimas. Veiklos auditas atliekamas siekiant
įvertinti audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir
rezultatyvumo pažiūriu.
Atliekant finansinius auditus buvo vertinama sukurta vidaus kontrolės sistema audituotose
srityse, jos pakankamumas ir atitikimas keliamiems reikalavimams, nes vidaus kontrolė – pagrindas
užtikrinti lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, turto apsaugą, apskaitos ir pateikiamos
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informacijos ataskaitose patikimumą. Vienas iš finansų valdymo skaidrumo ir atskaitingumo
gerinimo būdų yra vidaus kontrolės stiprinimas.
Kiekvienais metais, siekiant užtikrinti teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimą ir
tinkamą kontrolieriaus darbo organizavimą, rengiamas ir nustatyta tvarka derinamas bei tvirtinamas
metinis Tarnybos veiklos planas, kuriame pateikiami numatomi atlikti auditai, kontrolės funkcijos ir
kita veikla, numatomi vykdymo terminai.
Ataskaitiniais metais Tarnybos veikla buvo vykdoma pagal su Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitetu suderintą ir Savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. gruodžio 21 d. (įsakymo Nr. KI7)

patvirtintą 2018 metų veiklos planą. Įstatymo numatyta tvarka planas pateiktas Valstybės

kontrolei. Veiklos plane numatyta 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas (baigiamasis
etapas), Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas (planavimo etapas,
strategijos parengimas) ir kita veikla. Savivaldybės tarybai pavedus atlikti UAB Molėtų vanduo
veiklos auditą, buvo tikslintas veiklos planas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnybos veikla buvo planuojama ir organizuojama atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas veiklos sritis bei veiklos prioritetus ir esamą darbuotojų
skaičių. Dėl šios priežasties praėjusiais metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas finansiniam
auditui, kuris apima įvykusių ir finansinėse ataskaitose parodytų ūkinių operacijų vertinimą, biudžeto
formavimo ir vykdymo, finansinių ataskaitų konsolidavimo proceso vertinimą, vidaus kontrolės,
finansų valdymo, apskaitos sistemos tyrimą, audituojamų subjektų sudarytų sutarčių ir sprendimų,
susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, teisėtumo vertinimą.
Tarnyboje 2018 metais dirbo vienas tarnautojas, t. y. savivaldybės kontrolierius. Įvertinus
Tarnybos tikslus, padidėjusias funkcijas ir išaugusias darbų apimtis, nepakanka vienos pareigybės
visoms Tarnybos funkcijoms kokybiškai atlikti. Tarnyba dėl žmonių trūkumo neplanuoja veiklos
auditų, o veiklos auditas – viena iš priemonių, padedanti viešojo sektoriaus subjektams efektyviai
organizuoti veiklą ir taupyti lėšas.
Patvirtintame Savivaldybės 2018 metų biudžete Tarnybai Savivaldybės valdymo
programoje buvo planuota 28,2 tūkst. Eur asignavimų, panaudota – 28,0 tūkst. Eur, iš jų darbo
užmokesčiui – 21,1 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 6,4 tūkst. Eur. Tarnybos buhalterinę
apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. Teisės aktų nustatyta
tvarka rengiami ir teikiami biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.
Savivaldybės kontrolieriui, siekiant profesionalumo, privalomas nuolatinis tobulėjimas,
domėjimasis gerąja praktika ir jos pritaikymas savo darbe. Bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos valstybės kontrole, kontrolieriams organizuojami mokymai finansinio ir veiklos auditų
metodikų taikymo bei kitais profesinio tobulinimo klausimais ( pagrindinės seminarų temos:
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„Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų auditų kokybės

gerinimas“,

„Auditų

kokybės

užtikrinimo sistemos ypatumai mažose audito institucijose“, „Veiklos audito metodikos naujovės“,
„Reikšmingumas, atliekant grupės auditą, audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas“). 2018
metais mokymams ir kvalifikacijos tobulinimui (43 akademinės valandos) panaudota 420 eurų arba
1,5 proc. bendro darbo užmokesčio fondo1.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 10 p. nustato, kad savivaldybės
kontrolierius kiekvienais metais nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl
pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo ataskaitos.
Kontrolierius 2018 m. užbaigė Savivaldybės 2017 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės iždo ir kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkiniai) finansinio (teisėtumo) auditą, kurio tikslai:
-

įvertinti Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
duomenų tikrumą ir teisingumą bei pareikšti nuomonę dėl šio ataskaitų rinkinio;

-

įvertinti Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
duomenų tikrumą ir teisingumą bei pareikšti nuomonę dėl šio ataskaitų rinkinio;

-

įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei pareikšti nuomonę.

Atlikto audito sritys:
-

2017 m. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2017 m. gruodžio 31
d. ataskaitos ir Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31
d. ataskaitos atitiktis teisės aktų reikalavimams ir duomenų teisingumas. 2017 m.
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajame rašte pateiktų duomenų apie
Savivaldybės biudžeto vykdymą atskleidimas.

-

2017 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 2017 m. gruodžio 31 d.
(Finansinės būklės ataskaitos, Veiklos rezultatų ataskaitos, Grynojo turto pokyčių
ataskaitos, Pinigų srautų ataskaitos ir Aiškinamojo rašto) atitiktis teisės aktų
reikalavimams ir jų duomenų teisingumas.

___________________
1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų tarnautojų mokymui valstybės ir savivaldybių biudžetuose numatomos lėšos turi sudaryti ne mažiau
kaip 1 proc. ir ne daugiau kaip 5 proc. valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytų lėšų.
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Audito rezultatų pagrindu Savivaldybės kontrolierius pateikė tris išvadas:
1. Pareiškė besąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio:
Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais
atžvilgiais

parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,

reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą.
2. Pareiškė sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio, nes audito metu nustatyta, kad Savivaldybės konsoliduotųjų finansinės
būklės ataskaitos (ilgalaikio turto) duomenys iškraipyti, todėl negalima patvirtinti jų
teisingumo.

Šiuos

neatitikimus

lėmė

reikšmingi

iškraipymai

žemesniojo

konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjekto (Savivaldybės administracijos)
finansinių ataskaitų rinkinyje, nes vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita neparodo
realios šio turto vertės: dalis kelių ir gatvių Savivaldybėje neapskaityti; Savivaldybės
vietinės reikšmės kelių techninė inventorizacija ir kelių teisinė registracija nėra
pabaigta; Savivaldybės kelių sąraše, apskaitos registre ir Vietinės reikšmės
automobilių kelių statistinėje ataskaitoje pateikti duomenys apie kelių ilgį nesutampa.
Dėl išvardintų priežasčių negaliu įvertinti, ar 2017-12-31 nurodyta infrastruktūros ir
kitų statinių straipsnio sudėtyje esančių vietinės kelių ir gatvių 9628,8 tūkst. Eur
likutinė vertė yra teisinga.
3. Pareiškė besąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams: Savivaldybė
2017 m. lėšas ir turtą valdė ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.
Viena iš Tarnybos funkcijų yra rengti ir teikti Tarybai išvadas dėl Savivaldybės paskolų
ėmimo ir teikimo, dėl garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų
įmonių imamas paskolas. Šiuo pagrindu ataskaitiniais metais Savivaldybės tarybai pateikta Išvada
dėl Savivaldybės galimybės imti 450,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų projektams
finansuoti.
Savivaldybė, paimdama 450,0 tūkst. Eur ilgalaikę (10 metų) banko paskolą ankstesniems
skoliniams įsipareigojimams (235,7 tūkst. Eur) vykdyti ir investiciniams projektams (214,3 tūkst.
Eur) finansuoti, nepažeis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio nuostatų, t. y. nebus viršyti
skolinimosi ir skolos limitai, o metinio grynojo skolinimosi suma nebus teigiamas dydis (Savivaldybė
negali skolintis daugiau nei planuoja grąžinti paskolų). Rekomenduota atkreipti dėmesį į tai, kad
Savivaldybės 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms
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grąžinti) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas
paskoloms grąžinti).
Molėtų rajono savivaldybės tarybos pavedimu 2018 m. buvo atliktas neplaninis UAB
Molėtų vanduo veiklos auditas. Audito metu nustatyta:
1. Audito metu atlikta UAB Molėtų vanduo ekonominių veiklos rodiklių, finansinio
stabilumo rodiklių analizė rodo, kad finansų srityje Bendrovė nėra sėkmingai veikianti įmonė:
padidėjęs įmonės mokumo rizikos faktorius ir kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami
trumpalaikiais metodais, todėl galima prielaida, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių
įsipareigojimų ir yra rizika neatsiskaityti su kreditoriais.
2. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas vykdo Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatuose ir Valdybos darbo reglamente jiems
nustatytas funkcijas Bendrovės rezultatyvumo ir kontrolės srityse, tačiau Valdybos ir vadovo veiklos
procesai yra tobulintini.
3. Bendrovė jai nuosavybės teise priklausantį turtą valdo neefektyviai.
4. Viešieji pirkimai ne visada organizuojami ir vykdomi tinkamai (Bendrovė, vykdydama
viešąjį pirkimą „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Molėtų rajone (Naujasodyje,
Giedraičiuose) ir neskaidydama pirkimo objekto į dalis, pažeidė LR viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatas. Bendrovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai turėjo grąžinti netinkamų finansuoti
projektui 36056,96 eurų ir sumokėti 1730,73 eurus delspinigių (nurodytas lėšas pervedė praleisdama
nustatytą terminą). 1897,74 eurai – netinkamai šiam projektui panaudotos Bendrovės lėšos.
5. Daugiau nei dešimt metų neperžiūrimi pareiginiai nuostatai, kolektyvinė sutartis, vidaus
tvarkos taisyklės, darbuotojų darbo apmokėjimo sistema rodo vidaus kontrolės šioje srityje nebuvimą,
o nepakankamas ir/ar netinkamas darbuotojų vykdomų pareigų bei atsakomybės reglamentavimas
yra vienas iš veiksnių, didinančių netinkamo pareigų atlikimo riziką.
Bendrovei buvo pateiktos keturios rekomendacijos – apie rekomendacijų vykdymą
kontrolierė neinformuota.
Savivaldybės kontrolierius 2018 m. spalio 26 d. pradėjo Savivaldybės 2018 m.
konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir turto
naudojimo audito planavimo procedūras. Įvertintos rizikingos sritys, atsirinkti subjektai, kuriuose
2018 – 2019 metais bus atliekamos audito procedūros.
Savivaldybės kontrolės komitetui pateiktas Tarnybos 2019 metų veiklos planas; po komiteto
pritarimo – patvirtintas kontrolieriaus įsakymu.
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2018 metų veiklos plane numatyti darbai atlikti. Visos atliktų auditų ataskaitos, išvados
buvo teikiamos pagal kompetenciją Tarybai, Savivaldybės merui, Kontrolės komitetui, Savivaldybės
administracijos direktoriui. Visos ataskaitos ir išvados, taip pat Tarnybos metinis veiklos planas, kita
dokumentacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
Auditu siekiama paveikti, kad audituojamuose subjektuose ateityje būtų išvengta klaidų ir
neatitikimų, kad būtų stiprinama vidaus kontrolė, padidintas veiklos efektyvumas. Auditų metu buvo
nuolat bendraujama su audituojamų įstaigų vadovais ir specialistais, ieškoma būdų probleminiams
klausimams išspręsti. Tikrinamieji subjektai teikė kontrolieriui informaciją apie pareikštų pastabų
ištaisymą, rekomendacijų įgyvendinimą, pateikdami tai patvirtinančius dokumentus. Aktyviausiai
rekomendacijos vykdomos ir pažeidimai šalinami atliekamo audito ar patikrinimo metu, t. y. audito
veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus ir neatitikimus
informuotas audituojamas subjektas juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių
iškraipymų.
Be tiesioginių pareigų, susijusių su audito vykdymu ir jo priežiūra, Savivaldybės
kontrolierius dalyvavo Savivaldybės tarybos ir Kontrolės komiteto posėdžiuose, bendradarbiavo su
Savivaldybės administracijos skyriais. Atlikdamas savo funkcijas, kontrolierius bendradarbiavo su
kitomis audito institucijomis, konsultavo ir teikė metodinę paramą Savivaldybės biudžetinių įstaigų
ir administracijos specialistams; teikė informaciją savo kompetencijos ribose piliečiams, įstaigoms,
institucijoms, kontrolės komiteto nariams. Pagal savo kompetenciją leido įsakymus ir rengė Tarnybos
veiklą reglamentuojančias tvarkas, taisykles.
Tarnyba, būdama Savivaldybių Kontrolierių asociacijos (SKA) nare, bendradarbiauja su
kolegomis iš kitų savivaldybių, dalyvauja rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, aiškinasi
iškilusias problemas ir klausimus. Kontrolierius dalyvauja apskrities kontrolierių susirinkimuose, kur
aptariami svarbūs bei probleminiai kontrolieriams klausimai.
Nors Lietuvos Respublikos įstatymais kontrolės ir audito tarnybų funkcijos nuolat
plečiamos, tačiau iki šiol tarnybos neturi metodikos specifinių audito išvadų parengimui (pvz., dėl
paskolų gavimo galimybių, vietinių rinkliavų tikrinimo, dėl koncesijos ir kt.). Esant tokiai situacijai
ir nuolat plečiantis funkcijoms, iškyla rizika tinkamai įgyvendinti tarnybos misiją – prižiūrėti
savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumą.
Tarnyba savo rezultatus vertina ne tik atliktų auditų ir išaiškintų pažeidimų bei klaidų
skaičiumi, bet ir tarnybos darbo poveikiu. Atlikus įstaigų finansinius auditus bei ruošiant ataskaitas
ir išvadas, išryškėja besikartojančios , būdingiausios problemos:
- neskiriamas reikiamas dėmesys kontrolės rizikos veiksnių nustatymui bei jų valdymui;

-

nepakankamai

sparčiai
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vyksta Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei

valstybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto inventorizavimo bei teisinės registracijos
procedūros, nepakankamas dėmesys skiriamas ilgalaikio turto nuvertėjimo požymiams nustatyti.
Ne visada pažeidimo padarinius galima visiškai ištaisyti, todėl žymiai paprasčiau imtis
tinkamų prevencijos veiksmų, siekiant iš anksto užkirsti kelią galimiems pažeidimams. Tai padaryti
galima tik sukūrus pozityvią vidaus kontrolės aplinką ir įdiegus pakankamai veiksmingas kontrolės
procedūras tiek į Savivaldybės biudžeto lėšų, turto valdymo ir naudojimo, tiek į biudžeto bei
finansinių ataskaitų sudarymo bei vykdymo procesus.
Pagrindinis Tarnybos (Savivaldybės kontrolieriaus) veiklos uždavinys – ne tik atlikti
Savivaldybės lėšų ir turto valdymo ir naudojimo teisėtumo vertinimą, bet ir skatinti tikslingus
pokyčius. Tarnyba, padėdama Savivaldybei užtikrinti efektyvesnę finansų ir turto valdymo kontrolę,
siekia būti patarėja, todėl akcentuoja bendradarbiavimo ir komunikavimo svarbą su audituojamais
subjektais ir Savivaldybės administracija tiek rekomendacijų formavimo etape, tiek jas įgyvendinant.
Teikdama ataskaitą savivaldybės tarybai, norėčiau padėkoti audituotų subjektų vadovams
ir specialistams už dalykišką bendradarbiavimą audito metu, už operatyvų reagavimą į teikiamas
pastabas ir klaidų taisymą, išreikštą norą tobulinti savo veiklą, kad ekonomiškiau būtų naudojamos
lėšos, kad teisėtai ir efektyviai būtų valdomas savivaldybės turtas.
Už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą dėkoju Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetui, kurio nuomonė ir dėmesys, svarstant audito rezultatus, aptariant nustatytus pažeidimus ir
priemones audituotų sričių veiklai gerinti, kontrolieriui yra labai svarbūs. Ateityje taip pat tikiuosi
konstruktyvaus ir dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

