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SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VAIDMUO

1.

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VAIDMUO
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – Savivaldybės tarybai atskaitinga savivaldybės

biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir
naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas
savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

MISIJA
Skatinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą.
UŽDAVINIAI
•

•

prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas
Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
vertinti viešojo administravimo subjekto administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip
pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą.

PRIEMONĖS
Įgyvendindami Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos misiją, atliekame išorės auditą.
VERTYBĖS
Vertiname nepriklausomumą, profesionalų ir sąžiningą komandinį darbą. Mūsų santykiai
su audituojamais subjektais grįsti pagarba ir pasitikėjimu.
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savarankiška Savivaldybės
biudžetinė įstaiga, 1997 metais įregistruota Juridinių asmenų registre, turinti savo antspaudą su
pavadinimu ir Savivaldybės herbu ir atliekanti jai įstatymais priskirtas viešojo administravimo
funkcijas.

Tarnybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas ir Kupiškio rajono

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai. Audito atlikimo teisiniai pagrindai įtvirtinti
Valstybinio audito reikalavimuose, o procedūros - Finansinio audito ir Veiklos audito vadovuose.
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2.

2011 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
2011 metai buvo iššūkių metai visiems mūsų audituojamiems subjektams – Savivaldybės

biudžetinių įstaigų ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams bei finansininkams – jie pirmą
kartą rengė finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS, juos visiškai nauja elektronine
informacine sistema VSAKIS pateikė Savivaldybės administracijos Finansų skyriui, o pastarasis
parengė Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitųrinkinį. Ne mažesnis iššūkis teko ir
mums – auditoriams – šiuos ataskaitų rinkinius audituoti.
Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veikla buvo suplanuota atsižvelgiant į turimus
išteklius ir svarbiausius darbus, kuriuos, mūsų manymu, buvo būtina atlikti. Kontrolės ir audito
tarnyba dirbo pagal Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintą, su Savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetu suderintą veiklos planą ir auditų programą, kurioje numatyta: Savivaldybės 2010 metų
biudžeto įvykdymo auditas ir išvados Savivaldybės tarybai rengimas; 2010 m. Savivaldybės
statistinių turto ataskaitų vertinimas ir išvados Savivaldybės tarybai rengimas; Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį auditas. Pagal Savivaldybės tarybos
pavedimą atliktas viešosios įstaigos

Kupiškio rajono turizmo ir verslo centro finansinis

(teisėtumo) auditas. Atsižvelgiant į ribotus Kontrolės ir audito tarnybos žmogiškuosius išteklius,
2011 metais veiklos auditų neplanavome.
Tarnybos veiklos planas įvykdytas. 2011 metais iš viso atlikti 6 auditai, parengtos 6
audito ataskaitos, 4

išvados bei Tarnybos veiklos ataskaita. Apie veiklos plano vykdymą

atsiskaityta Kontrolės komiteto posėdyje.
Tarnybos darbas neapsiribojo vien auditine veikla, kadangi ji yra biudžetinė įstaiga ir
privalo vykdyti visas jai priskirtas funkcijas. Tarnyboje yra nuolat tvarkomi registrai,
dokumentacijos bylos, archyviniai dokumentai, rengiami norminiai aktai, leidžiami įsakymai.
Dalyvauta Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje, tarptautinėje regioninių
sektoriaus

auditorių organizacijoje EURORAI,

viešojo

Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose,

mokymuose, buvo priimami interesantai, atliekamas aiškinamasis darbas, prevencija, teikiama
informacija raštu ir žodžiu įvairioms institucijoms, vykdomi kiti darbai.
Rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš Tarnybos veiklos vertinimo kriterijų,
teikiantis grįžtamąją informaciją apie audito veiksmingumą. 2011 metais visiškai arba iš dalies
įgyvendinta 49 proc. audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų. Tai rodo, kad rekomendacijos
įgyvendinamos vangiai. Tačiau
asignavimai.

visoms rekomendacijoms įgyvendinti reikalingi ir papildomi
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Siekiant geresnių rezultatų 2012 metais šioje srityje bus stiprinamas bendradarbiavimas
su Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje tarnyba ir Kontrolės komitetu.
Vienas iš pagrindinių išorės auditą atliekančių institucijų tikslų yra užtikrinti, kad nuolat
būtų teikiama informacija visuomenei apie auditų rezultatus ir kad ji būtų skleidžiama be
apribojimų. Šį tikslą siekiama įgyvendinti – visos atliktų auditų ataskaitos skelbiamos viešai
Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. Interneto svetainėje taip pat
pateikta informacija apie Tarnybos veiklą, skelbiamas metinis veiklos planas. Auditų ataskaitos ir
išvados teikiamos Kontrolės komitetui, Savivaldybės

merui,

Savivaldybės administracijos

direktoriui bei audituotiems subjektams.
Tarnyba nuolat bendrauja su žiniasklaidos atstovais, jiems siunčiami informaciniai
pranešimai, teikiamos audito ataskaitos ir kita jiems reikalinga bei audito ataskaitose patvirtinta
informacija apie Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą ir turto valdymą, teisės aktų pažeidimus,
neteisėtus veiksmus ir neveikimą, apgaulės atvejus ir kt. 2011 metais su žiniasklaida bendrauta
tiek, kiek spaudos atstovams buvo įdomi Tarnybos veikla ir jos veiklos rezultatai.
Savivaldybės kontrolieriaus 2010 metų veiklos ataskaitos santrauka 2011 metais buvo
paskelbta rajoniniame laikraštyje „ Kupiškėnų mintys“.

2.1. FINANSINIS ( TEISĖTUMO) AUDITAS
Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto vidaus kontrolę, įskaitant finansų
valdymą, audituojamo subjekto turto (valstybės ar savivaldybės) valdymo, naudojimo,
disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų
tikrumo ir teisingumo.
2011 metais Kontrolierius atliko ribotos apimties finansinį auditą Kupiškio rajono
savivaldybės administracijoje dėl

Kupiškio rajono savivaldybės

kelių priežiūros ir plėtros

programos lėšų panaudojimo pagal tikslinę paskirtį.
Savivaldybės kontrolierius konstatuoja, kad negauta informacija apie šių pastebėjimuose
nurodytų neatitikimų šalinimą:
•

Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliai ir gatvės nesuskirstyti pagal
kategorijas, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 9 straipsnis;
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•

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nepatvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti,
taisyti ir prižiūrėti tvarkos aprašas, kuriame būtų nustatyti lėšų skyrimo prioritetai ir
užtikrintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas ir panaudojimas pagal
patvirtintą tvarką;

•

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybė iki šiol neturi nustačiusi vietinės reikšmės kelių ir
gatvių atrankos, priežiūros ir plėtros, finansavimo kriterijų bei prioritetų.
Paprastai finansiniai auditai pradedami einamaisiais finansiniais metais. Jų metu

susipažįstama su įstaigos veikla, apskaita, 9 mėnesių finansine atskaitomybe, vidaus kontrole,
nustatomos rizikos, teikiami siūlymai vadovybei nustatytoms klaidoms ištaisyti bei rizikoms
suvaldyti dar iki metinės atskaitomybės parengimo.
Vadovaudamasi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu
Nr. TS – 207, Kontrolės ir audito tarnyba atliko finansinį ( teisėtumo) auditą dėl 2010 metų
finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo viešojoje įstaigoje Kupiškio rajono turizmo ir
verslo informacijos centre (toliau- Centras). Auditas baigtas 2012 metais.
Audito metu nustatyta, kad:
•

Kupiškio rajono savivaldybei priėmus sprendimą perimti turtines ir neturtines teises iš VšĮ
Panevėžio apskrities turizmo ir informacijos centro, ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas,
dalininko įnašas perdavimo priėmimo aktais nebuvo perduotas Centrui.

•

Centras atskiru perdavimo priėmimo aktu neperdavė Vietos veiklos grupei detalaus
išnuomojamų baldų ir įrangos sąrašo.

•

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre neįregistruotas ilgalaikio turto, t.y.
patalpų nuomos faktas Kupiškio rajono vietos veiklos grupei.

•

Nesilaikant

Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 reikalavimų,

Kupiškio rajono vietos veiklos

grupei išnuomotas turtas neinventorizuotas pagal jo perdavimo nuomininkui dienos būklę,
nesudarytas išnuomoto turto inventorizavimo aprašas ir

jame nenurodomas nuomos

pabaigos laikas.
•

Centre 2010 m. turto ir įsipareigojimų inventorizacija atlikta formaliai. Kontrolieriui buvo
pateiktas 2010 m. gruodžio 31 d. Inventorizacijos aprašas, kuris neatitinka minėtame
nutarime nurodytų reikalavimų.
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•

Balanso straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ nenurodyti sukaupti
atostoginiai ir kiti įsipareigojimai darbuotojams, nesilaikant Buhalterinės apskaitos
taisyklių 191 p. reikalavimų.

•

2010 metais dvi Centro darbuotojos: vadybininkė ir buhalterė dirbo ir Kupiškio rajono
vietos veiklos grupėje. Nesivadovaujant Darbo kodekso reikalavimais ir Centro Vidaus
tvarkos taisyklėmis, darbo laiko grafikas Centre darbuotojoms nebuvo patvirtintas.
Kontrolieriui audito metu Centro vadovybė negalėjo pateikti dokumentų, kokiomis
konkrečiai valandomis dirbta Centre, o kokiomis - Vietos veiklos grupėje.

•

2010 metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito
tarnyba atliko Centro 2009 metų finansinės atskaitomybės auditą ir pateikė
rekomendacijas: 1) papildyti darbuotojų pareiginius nuostatus, įrašant faktiškai vykdomas
funkcijas ir 2) patikslinti darbuotojų pareiginius nuostatus, įrašant jiems priskirtas vidaus
kontrolės procedūras ir atsakomybę. Kontrolierius nustatė, kad rekomendacijos nebuvo
įgyvendintos.

•

Nesivadovaudama Vietos savivaldos įstatymo reikalavimais ir Centro nuostatais,
Kupiškio rajono savivaldybės tarybai

Centras nepateikė

2010 metų finansinės

atskaitomybės.
•

Nesivadovaujant Vietos savivaldos įstatymo reikalavimais ir Centro nuostatais Kupiškio
rajono savivaldybės tarybai nepateikta ir Centro 2010 metų veiklos ataskaita.

2.2. IŠVADOS DĖL SAVIVALDYBĖS ATASKAITŲ
Įgyvendinant Tarnybos strateginį tikslą - prižiūrėti, kaip valdomas ir naudojamas
Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, Kontrolierius atliko
parengė privalomas išvadas Tarybai.
2011 metais ataskaitų audito išvadose buvo pateiktos 2 besąlyginės nuomonės.

auditus bei
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Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos
Savivaldybės kontrolieriaus nuomone,

Kupiškio rajono savivaldybės 2010 metų

biudžeto įvykdymo ataskaita visais reikšmingais atvejais parengta ir pateikta Savivaldybės
tarybai pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros ir Lietuvos Respublikos 2010 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, kitų
teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai sudaryti, joje nėra reikšmingų iškraipymų
lyginant su Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis sąmatų įvykdymo
ataskaitomis ir kitais Finansų ir biudžeto skyriaus tvarkomais duomenimis, iš kurių ji buvo
sudaryta.

Išvada dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2010 metų
ataskaitos ir išvada dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitos
Kontrolieriaus

nuomone,

Kupiškio

rajono

savivaldybei

nuosavybės

teise

priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ( VT-01 ir VT-02)
visais atžvilgiais parengtos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus,
reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą ir

turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek

reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose.

2.3. SAVIVALDYBĖS ATASKAITŲ AUDITAS
Savivaldybės ataskaitų audito tikslas - įvertinti, ar Savivaldybės biudžeto įvykdymo
apyskaita, Savivaldybei ir valstybei nuosavybės teise priklausančios turto ataskaitos (toliau –
Ataskaitos) visais reikšmingais atvejais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus, ar jose nėra
reikšmingų informacijos iškraipymų, palyginti su duomenimis, iš kurių jos sudarytos.
Atlikus Kupiškio

rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos ir

Savivaldybės biudžeto vykdymo auditą, Savivaldybės kontrolierius nustatė, kad:
•

Neįgyvendintos Kontrolieriaus rekomendacijos ir jau kelinti metai Savivaldybės
taryba nėra nustačiusi įstaigų vadovų materialinio skatinimo tvarkos. Kasmet
skiriami ir didinami priedai nesiejami su įstaigos veiklos rezultatais;
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•

Savivaldybės taryba nėra patvirtinusi mokesčių lengvatų teikimo juridiniams
asmenims tvarkos.

Atlikus

dviejų Savivaldybės suvestinių statistinių ataskaitų - Valstybės turto ataskaitos

(VT-01) ir Savivaldybės turto ataskaitos (VT-02) - auditą, nustatyta, kad išlieka ir praėjusiais
metais nustatytos problemos:
•

Ne visas Savivaldybės balanse apskaitytas registruotas turtas įregistruotas
viešuosiuose registruose.

•

Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų patikėjimo būdu valdomo turto turtinės
teisės neįregistruotos viešuosiuose registruose.

•

Didžioji dalis žemės sklypų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto nėra suformuoti, nesudarytos panaudos sutartys, jie
neapskaityti teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4. PASKOLŲ ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMAS
Pagal Savivaldybės administracijos prašymus Kontrolierius atliko du auditus, susijusius
su Savivaldybės skolinių santykių galimybių vertinimais ir pateikė Savivaldybės tarybai išvadas.
Atlikęs Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos iki 3968,4 tūkst. Lt ėmimo iš
kredito įstaigų galimybių vertinimą, Kontrolierius nustatė, kad Savivaldybei paėmus iki 3968,4
tūkst. Lt paskolą, Savivaldybės skola sudarytų 13155,4 tūkst. Lt, tai yra 58,6 procentus patvirtintų
2011 metų Savivaldybės biudžeto pajamų ( neįskaitant iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų ir valstybės biudžetui grąžinamų bendrosios dotacijos kompensacijų).
Įvertinus papildomą 30 proc. limitą ( prie leistino 40 proc.) projektams iš Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų vykdyti, leistinas limitas nebūtų viršytas.
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pateikė Savivaldybės tarybai
išvadą, kad, gavus 3968,4 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Savivaldybės
biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, vykdyti, Lietuvos
Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 11 str. nustatyti skolinimosi limitai nebus viršyti.
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Atlikęs trumpalaikės paskolos 800 tūkst. Lt ėmimo iš valstybės biudžeto galimybių
vertinimą, Kontrolierius nustatė, kad planuotas Kupiškio rajono savivaldybės 2011 metų I
pusmečio biudžeto pajamų planas yra 28 069,8 tūkst. Lt, išlaidų – 31 473,0 tūkst. Lt,
išlaidos viršija planuotas pajamas 1 354,4 tūkst. Lt.

planuotos

Kadangi apyvartos lėšų likučio nėra,

planuotas Savivaldybės biudžeto I pusmečio apyvartinių lėšų trūkumas - 1 263,5 tūkst. Lt.
Savivaldybės kontrolierius pateikė Savivaldybės tarybai išvadą, kad teisės aktais nustatyti
Savivaldybės skolinimosi rodikliai, sąlygos ir audito metu nustatyti faktiniai duomenys apie
Savivaldybės biudžeto vykdymą bei įsipareigojimus, suteikia Savivaldybei galimybę imti 800
tūkst. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto ir naudoti ją biudžetinių įstaigų darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.

2.5. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
Atlikdama savo tiesiogines funkcijas Tarnyba vykdė gyventojų priėmimą, analizavo ir
vertino žodžiu, telefonu

bei raštu pateiktus prašymus ir nusiskundimus. Didžioji dalis

besikreipiančiųjų – anonimai.
Kontrolieriaus tarnyba pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas nagrinėja prašymus ir
skundus, kuriuose pateikiama institucijos kompetencijai priskirta informacija.
2010 metais Savivaldybės kontrolierius gavo Tėvynės sąjungos frakcijos Kupiškio
rajono taryboje seniūno Valentino Beinorio paklausimą dėl potvarkių komandiruotėms dalyvauti
tarptautiniame seminare „ Vietos projektų rengimas, vertinimas, finansavimas ir įgyvendinimas“
tikslingumo ir mokėjimo teisėtumo patikrinimo. Įvertinęs pateikto prašymo svarbą Savivaldybės
lėšų ir turto naudojimo bei viešojo intereso atžvilgiu, Savivaldybės kontrolierius 2010 metais
pradėjo patikrinimą, kurį baigė 2011 metais.
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
•

nesivadovaujant Vyriausybės nutarimo reikalavimais, Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintose Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo Kupiškio rajono
savivaldybės administracijoje taisyklėse nenurodoma darbuotojams, grįžusiems iš
komandiruotės, per 3 dienas pateikti ataskaitą.

10
•

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai buvo siunčiami į tarptautinį seminarą,
nors

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

nėra

įtraukta į Valstybės tarnautojų

kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

3.

TARNYBOS IŠTEKLIAI, VEIKLOS PRIORITETAI
Pagrindiniai Kontrolės ir audito tarnybos ištekliai – personalas, jo kompetencija ir

profesionalumas bei veiklai finansuoti Savivaldybės tarybos skiriami Savivaldybės biudžeto
asignavimai.
2011 metais Tarnyboje dirbo 1 valstybės tarnautojas, nors Savivaldybės taryba yra
patvirtinusi 2

pareigybes. Antrai pareigybei Tarnyboje

kelinti metai iš eilės

finansavimas

neskiriamas.
Tarnybai skirti biudžeto asignavimai 2011 metais sudarė 56,4 tūkst. Lt, 2010 metais
faktiškai gauta ir panaudota 59,7 tūkst. Lt. Buhalterinę apskaitą tvarko ir atskaitomybę rengia
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.
Valstybės tarnautojams, atliekantiems išorės auditą ir kontrolės funkcijas, keliami aukšti
profesiniai ir kvalifikaciniai

reikalavimai. Keičiasi Valstybinio audito reikalavimai, nuolat

keičiamos ir tobulinamos valstybinio audito metodikos. Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams
didėja profesionalumo, atsakomybės, profesinės etikos, veiklos viešumo ir kiti reikalavimai.
Siekiant užtikrinti tinkamą audito proceso organizavimą, tinkamą ir efektyvų audito atlikimą ir
aukštą valstybės tarnautojų kvalifikaciją, būtina užtikrinti efektyvų mokymą.
2011 metais Kontrolierius dalyvavo 6 seminaruose, bendra mokymų trukmė – 42
valandos. Daugiausia dėmesio skirta kvalifikacijai audito srityje tobulinti (finansinis auditas,
viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir finansinės atskaitomybės
sudarymas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus).
Teikdami šią ataskaitą, skaičiuojame ne tik darbus, kuriuos padarėme siekdami, kad
Savivaldybės lėšos ir turtas būtų valdomi ir naudojami geriau. Puikiai matome ir tai, ką turime
nuveikti per artimiausius metus:
•

Dabartiniai iššūkiai skatina mus ne tik fiksuoti praeityje padarytas klaidas, trūkumus ar
pažeidimus, bet pagrindinį dėmesį sutelkti į apskaitos naujoves.

