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Molėtai
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita
parengta ir teikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Molėtų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
nuostatus ir 2016 metų veiklos planą.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnyje
numatyta, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, ekonomiškai,
efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas
valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, atlieka
išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo
subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Pažymėtina, kad kartu su finansiniais
auditais, kurių tikslas – įvairių ataskaitų duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės
pareiškimas, taip pat atliekamas ir teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir
nepriklausomos nuomonės pareiškimas.
Kontrolės ir audito tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Molėtų
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai. Audito atlikimo teisiniai pagrindai
apibrėžti Valstybinio audito reikalavimuose, o procedūros – Veiklos audito, Finansinio ir teisėtumo
audito vadovuose.
Finansinis auditas – audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų
rinkinių, metinių konsoliduotų ataskaitų rinkinių duomenų vertinimas ir nepriklausomos nuomonės
pareiškimas.
Teisėtumo auditas – audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės
pareiškimas.
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administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu. Audituojamam subjektui
pateikiamos rekomendacijos, padedančios tobulinti veiklą.
Kiekvienais metais, siekiant užtikrinti teisės aktais nustatytų funkcijų įgyvendinimą ir
tinkamą kontrolieriaus darbo organizavimą, rengiamas ir nustatyta tvarka derinamas bei tvirtinamas
metinis kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planas.
Ataskaitiniais metais Tarnybos veikla buvo vykdoma pagal su Molėtų rajono savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetu suderintą, Savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu
Nr. KĮ-6 patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2016 metų veiklos planą. Planuojant
veiklos apimtis, atsižvelgta į 2016 metų darbo laiko fondą, privalomas Tarybai teikti išvadas.
2016 metais Tarnybos audituotinų subjektų skaičius – 38, iš jų: 26 biudžetinės įstaigos, 6
viešosios įstaigos, 4 uždarosios akcinės bendrovės, Savivaldybės iždas ir privatizavimo fondas
(pastarieji priskirti III konsolidavimo lygiui ).
Kaip ankstesniais, taip ir ataskaitiniais metais, finansiniai (teisėtumo) auditai atlikti
vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais bei Valstybės kontrolės parengtu audito vadovu.
Įstatymas numato, kad savivaldybės kontrolieriaus veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo,
objektyvumo, profesionalumo principais.
Įstatymas įpareigoja kiekvienais metais rengti ir teikti Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti
savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (rinkinį sudaro savivaldybės biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys). Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo baigtas Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės (33 VSS)
finansinis (teisėtumo) auditas. Šio audito tikslas – įvertinti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį ir biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais
teisėtumą bei jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Šio
audito procedūros buvo atliekamos nuo 2015 metų spalio 23 dienos; auditas baigtas 2016 metų liepos
15 dieną.
Dėl Savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pareikšta besąlyginė
nuomonė.
Dėl

Savivaldybės

2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio pareikšta

sąlyginė nuomonė.
Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
pagrindas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo duomenys nesutampa su Savivaldybės
administracijos buhalterinės apskaitos duomenimis, keliai ir gatvės neįregistruoti Nekilnojamojo
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turto registre, analitinė kelių apskaita nėra tiksli, vietinės reikšmės keliams ir gatvėms neteisingai
skaičiuojamas nusidėvėjimas (amortizacija), todėl negaliu patvirtinti Konsoliduotoje FBA eil, A II.
3. Infrastruktūros ir kiti statiniai 13674,6 tūkst. Eur sumos dalies – 6734,46 tūkst. Eur – vietinės
reikšmės keliai ir gatvės, tikrumo ir teisingumo.
Konsoliduotoje FBA eil. „B Biologinis turtas“ likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio
dienai yra 6,11 tūkst. Eur.
Savivaldybės apskaitos politikoje, apsprendžiant, kas yra laikoma biologiniu turtu, duota
nuoroda į standartus, bet nėra konkrečiai apspręsta, kas bus laikoma biologinio turto vienetu, kas ir
kokia tvarka nustatys, ar turtas priskirtinas biologiniam turtui.
Biologinio turto vertinimo taisyklės (metodika) nepatvirtintos, todėl negalėjau įsitikinti, ar
pirminio pripažinimo metu buvo vertinama, ar turtas priskirtinas biologiniam turtui, ar prieš
sudarant finansines ataskaitas buvo vertinamas biologinio turto vertės pasikeitimas. Turto kortelėse
nėra informacijos apie turto buvimo vietą ir sudėtį. Negalėjau įsitikinti, ar visas biologinis turtas ir
konkrečiai kuris (priklausantis Savivaldybei nuosavybės teise) registruotas apskaitoje.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių negaliu patvirtinti biologinio turto likučio paskutinei
ataskaitinio laikotarpio dienai – 6,11 tūkst. Eur – sumos tikrumo ir teisingumo.
Dėl valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo
ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pareikšta sąlyginė nuomonė.
Sąlyginės nuomonės dėl valstybės ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams pagrindas
Vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaita nevisiškai atitinka 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“ reikalavimus. Ne visi keliai (gatvės) registruoti buhalterinėje apskaitoje. Vietinės
reikšmės kelių apskaita yra netiksli, nerodo realios šio turto vertės ir nesudaro galimybių tinkamai
kontroliuoti šį turtą.
2015 metų konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje biologinio turto vertė buvo 6,11 tūkst. Eur.
Negalėjau įsitikinti, ar pirminio pripažinimo metu buvo vertinama, ar turtas priskirtinas biologiniam
turtui, ar prieš sudarant finansines ataskaitas buvo vertinamas biologinio turto vertės pasikeitimas, ar
visas biologinis turtas registruotas buhalterinėje apskaitoje; biologinio turto apskaita tvarkoma ne
pagal turto vienetus. Biologinio turto apskaita nevisiškai atitinka 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas
ir materialiniai ištekliai“ reikalavimus.
Savivaldybės administracijos direktoriui raštu pateiktos rekomendacijos nustatytiems
neatitikimams ištaisyti.
Vienas iš Kontrolės ir audito tarnybos uždavinių – parengti ir pateikti Savivaldybės tarybai
sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais.
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Savivaldybės tarybos pavedimu (2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr.B1-76 „Dėl
pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“) atliktas teisėtumo auditas, kurio tikslas –
įvertinti faktinę Savivaldybės skolinimosi būklę ir nustatyti Savivaldybės galimybes imti iki 854,5
tūkst. eurų paskolą Savivaldybės paimtų paskolų refinansavimui ir investiciniams projektams
finansuoti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos savivaldybių skolinimosi
tvarkos ir neviršijant skolos ir skolinimosi limitų.
Šio audito metu nustatyta:
- skolų refinansavimas nedidina Savivaldybės skolos, todėl skolų refinansavimui Lietuvos
Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu
savivaldybėms nustatyti skolinimosi limitai neturėtų būti taikomi. Todėl Molėtų rajono savivaldybei
paėmus 623,5 tūkst. eurų paskolą ir ją refinansavus (ta pačia suma grąžinus paskolas ar jų dalį) pagal
anksčiau pasirašytas kredito sutartis su bankais, Lietuvos Respublikos 2016 m. Valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolinimosi limitai nebus
viršyti. Turimų paskolų perfinansavimas gali sumažinti palūkanų už paskolas išlaidas.
- Molėtų rajono savivaldybei paėmus 231,0 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniams
projektams, Lietuvos Respublikos 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalimis,
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nagrinėja prašymus, pranešimus ir pareiškimus dėl
Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo: atlieka išorės finansinį ir veiklos
auditą Savivaldybės administracijos subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.
Vykdant Molėtų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pavedimą, UAB „Molėtų
švara“ atliktas atliekų tvarkymo paslaugos įkainio ribotos apimties auditas. Šis auditas veiklos plane
nebuvo numatytas.
Savivaldybės kontrolierė nuolat dirba su gaunamais ir siunčiamais dokumentais, ruošia
archyvavimui bylas, konsultuoja biudžetinių įstaigų darbuotojus įvairiais apskaitos, vidaus kontrolės,
turto bei lėšų naudojimo klausimais.
Savivaldybės kontrolieriui keliami aukšti profesiniai ir etikos reikalavimai. Kontrolierė,
atsižvelgdama į aktualias kvalifikacijos tobulinimo kryptis, dalyvavo seminaruose audito atlikimo ir
bendrosios veiklos klausimais, ugdė specialiąsias profesines žinias savarankiškai, dalijosi profesine
patirtimi, bendradarbiaujant su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų kontrolieriais, Valstybės
kontrolės specialistais. Per ataskaitinį laikotarpį kontrolierė dalyvavo 7 seminaruose, išklausė 45
akademines valandas mokymų.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje yra viena pareigybė.
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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.
Tarnybos artimiausio laikotarpio veiklos tobulinimo kryptys: siekiant efektyvaus audito
atlikimo, plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Valstybės kontrole, Savivaldybių
kontrolierių asociacija. Siekiant audito veiksmingumo, prioritetinėmis vertinimo sritimis toliau
numatyti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimą; siekiant audito kokybės, tobulinti
kvalifikaciją audito standartų taikymo srityje.
Baigdama norėčiau padėkoti audituotų subjektų vadovams ir specialistams, Tarybos
kontrolės komiteto nariams už bendradarbiavimą ir geranorišką supratimą, kontrolieriui atliekant
Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas. Ateityje taip pat tikiuosi konstruktyvaus dalykinio
bendravimo ir bendradarbiavimo.
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