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Molėtai
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vaidmuo ir veiklos aplinka
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaita
parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Molėtų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento nuostatas, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir 2015
metų veiklos planą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie Tarnybai nustatytas pagrindines
funkcija ir 2014 metų veiklos rezultatus.
Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Molėtų
rajono savivaldybės tarybai atsakingas Savivaldybės viešasis juridinis asmuo. Tarnybos pagrindinė
funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas
Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnybos ir kontrolieriaus veiklą iš esmės apsprendžia Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 27 straipsnio nuostatos, kurios susiję su veiklos planavimo procesu, išvadų
pateikimu dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto
vykdymo ir turto naudojimo, dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo,
garantijų suteikimo ir kt.
Tarnyba (kontrolierius), įgyvendindama pagrindinę funkciją – prižiūrėti, ar teisėtai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise
valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami piniginiai ištekliai,
atlieka Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės administravimo subjektuose išorės finansinius
ir veiklos auditus, rengia ir teikia Tarybai įstatymu nustatytas išvadas, atlieka kitas priskirtas
kontrolės funkcijas, priima ir nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus, susijusius su Savivaldybės
turtu ir piniginėmis lėšomis, teikia išvadas dėl tyrimo rezultatų.
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Tarnybos (kontrolieriaus) veikla grindžiama principais, išdėstytais Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme: nepriklausomumo, objektyvumo, viešumo ir profesionalumo.
Taip pat, atliekant auditus, vadovaujamasi tarptautinių audito standartų pritaikymo,
nuomonės

nepriklausomumo,

viešosios

atskaitomybės,

audituojamo

subjekto

vadovybės

atsakomybės, vidaus kontrolės, duomenų prieinamumo, viešųjų ir privačių interesų konflikto
vengimo principais bei Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybės kontrolės parengtomis
metodikomis ir kitais teisės aktais. Veiklos išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
Savivaldybės kontrolierius kasmet sudaro veiklos programą, numato priemones jos vykdymui.
Atliekant auditus pagal Valstybinio audito reikalavimus, savarankiškai parenkamos audito
procedūros, nustatomi veiklos prioritetai. Savivaldybės kontrolierius yra politiškai neutralus,
objektyvus, nešališkas. Tarnybos materialinį ir techninį aprūpinimą, vadovaudamasi Vietos
savivaldos įstatymu, vykdo Savivaldybės administracija.
Tarnybos (kontrolieriaus) užduotis, vadovaujantis nepriklausomumo ir viešumo principu,
skatinti viešojo sektoriaus institucijų atskaitingumą, finansų valdymo ir kontrolės sistemų pažangą,
skleisti auditų metu nustatytą gerąją praktiką bei nurodyti pasikartojančias klaidas audituojamiems
subjektams, kad būtų užkirstas kelias jų pasikartojimui. Kontrolierius, atlikdamas auditus, nuolat
siekia bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo su audituojamų įstaigų darbuotojais, rodo
iniciatyvą, kad visos pastebėtos klaidos būtų taisomos iš karto, o finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose pateikti duomenys rodytų tikrą ir teisingą padėtį.
Savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą (2013 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-637) pavesta atlikti viešojo sektoriaus subjektų
(savivaldybių) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditus, o nacionalinio ataskaitų rinkinio, kurį
pagal šio įstatymo 12 straipsnį sudaro ir savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, auditą
atlikti pavesta Valstybės kontrolei. Valstybės kontrolė teikdama nuomonę Lietuvos Respublikos
Seimui buvo įpareigota gauti tinkamą užtikrinimą, kad savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinių auditai atlikti tinkamai ir kokybiškai, kad šie rinkiniai visais reikšmingais atžvilgiais
parengti pagal teisės aktų reikalavimus, o jų duomenys tikri ir teisingi.
Siekiant užtikrinti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu iškeltų uždavinių
įgyvendinimą 2014 metais su Valstybės kontrole pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, kurio
pagrindinis tikslas – dalintis profesine patirtimi, kartu dirbti apibendrinant Savivaldybėje audito
metu nustatytų klaidų mastą, teikti Valstybes kontrolei informaciją apie konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito rezultatus ir kt. 2014 metais buvo numatyti platesni bendradarbiavimo tikslai –
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audito strategijų aptarimas ir suderinimas, audito programų aptarimas, audito procedūrų rezultatų
įvertinimas ir aptarimas.
Savivaldybės kontrolieriui teko prisitaikyti prie pakitusios audito aplinkos, pakeistų ir
papildytų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, Valstybinio audito reikalavimų ir audito
atlikimo metodikos, kuri buvo tobulinama pereinant prie tarptautinių audito standartų bei INTOSAI
standartų taikymo.
Didinant

savivaldybių

kontrolės

ir

audito

tarnybų

atsakomybę

už

atliekamo

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių audito rezultatus, 2013 m. gruodžio 3 d. buvo priimtas Vietos
savivaldos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuriuo 27 straipsnio 9 dalis papildyta 21
punktu – „Savivaldybės kontrolierius sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti
Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės
pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų
rinkinio parengti ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio audito rezultatus“. Įgyvendinant šio įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimus Savivaldybės
tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-30 buvo patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos nuostatai.
Savivaldybės kontrolieriaus veikla
Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus veikla buvo planuojama ir organizuojama
atsižvelgiant į teisės aktais nustatytas veiklos sritis, veiklos planą bei žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės kontrolieriaus 2014 metų veiklos plano projektas apsvarstytas Savivaldybės tarybos
Kontrolės komitete. Kontrolės komitetui pritarus, 2014 metų veiklos planas buvo patvirtintas 2013
m. lapkričio 22 d. kontrolieriaus įsakymu Nr. KĮ-7. Planas išsiųstas Valstybės kontrolei. Pagal
atliekamų auditų rūšis ir pagal auditų pradžią plane auditai suskirstyti į

praėjusių metų

baigiamuosius auditus ir einamųjų metų auditus.
Vykdydamas įstatymų nuostatas Savivaldybės kontrolierius 2014 metais rengė ir
Savivaldybės tarybai teikė sprendimams priimti reikalingas išvadas dėk Savivaldybės skolinimosi
galimybių, naudojimosi bankų kreditais. 2014 metais pateikta išvada dėl galimybės imti iki 2306,5
tūkst. Lt ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
Valstybės investicijų projektams ir kitiems investiciniams projektams finansuoti:
- Molėtų r. Giedraičių miestelio bendruomenės infrastruktūros atnaujinimui – 91,5 tūkst. Lt;
- Universalaus daugiafunkcio centro steigimui Molėtų r. Joniškio miestelyje – 14,3 tūkst. Lt;
- Molėtų r. Giedraičių sen. Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimui – 9,6 tūkst. Lt;
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- apleistų bešeimininkių pastatų likvidavimui Molėtų rajono savivaldybėje – 30,0 tūkst. Lt;
- Molėtų r. Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai – 15,0 tūkst.
Lt;
- centralizuotai tiekiamo vandens nugeležinimo įrenginių įrengimui Molėtų r. Šakališkių, Kaniūkų,
Drąsėnų, Purvėnų ir Geliogalių kaimų vietovėse – 123,1 tūkst. Lt;
- Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcijai – 49,3 tūkst. Lt;
- sporto salės Statybininkų g 9, Molėtuose, kapitaliniam remontui – 1138,7 tūkst. Lt;
- mokyklos pastato, esančio Šilelio g. 6, Videniškių k., paskirties keitimui ir pritaikymui Videniškių
vienuolyno amatų centrui kapitaliniam remontui – 35,0 tūkst. Lt;
- stadiono rekonstravimui Molėtų mieste – 500,0 tūkst. Lt;
- saugomų teritorijų tvarkymui – 100,0 tūkst. Lt;
- Molėtų autobusų parko atnaujinimui – 200,0 tūkst. litų.
Rengiant išvadą buvo vertinama, ar Savivaldybė laikosi Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio reikalavimų bei Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įsakymu nustatytų skolinimosi
limitų. Atliktas ribotos apimties finansinis auditas Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės
ižde. Savivaldybės skolinimosi limitai 2014 metais viršyti nebuvo.
Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos ir Kontrolės komitetui
pateikta išvada „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų 2013 metų Molėtų rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, apskaitos ir panaudojimo“.
Besąlyginė nuomonė pareikšta dėl 2013 metų ataskaitos apie Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų panaudojimą ir atliktus darbus bei biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m.
gruodžio 31 d. ataskaitos duomenų.
Besąlyginė nuomonė pareikšta dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo
teisės aktų nustatytiems tikslams.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio I dalies I punktas numato,
kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (Savivaldybės kontrolierius) „atlieka išorės finansinį ir
veiklos auditą Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse“.
Savivaldybės kontrolierius 2014 metais užbaigė 2013 metų Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) auditą, kurio tikslas buvo įvertinti Molėtų rajono
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savivaldybės 2013 metų biudžeto sudarymą ir jo vykdymą, įskaitant lėšų ir turto valdymo,
naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams;
Savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrumą bei
teisingumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Tarybai kontrolierius pateikė tris išvadas: pareiškė
Besąlyginę1 nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, Sąlyginę2 nuomonę dėl
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir Sąlyginę nuomonę dėl Savivaldybės nuosavybės teise
priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitos.

Atlikto audito subjektai ir sritys
Į Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktos
Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už metus,
pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d., - Savivaldybės administracijos, 26 biudžetinių įstaigų, 6 VŠĮ
sveikatos įstaigų, Savivaldybės iždo ir Privatizavimo fondo. Taip pat ataskaitų rinkinyje įtrauktas
finansinis turtas, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas: 5
uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Savivaldybei priklauso daugiau nei 50 proc. akcijų, 1
kontroliuojama viešoji įstaiga, priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų ir 4 kiti subjektai.
Audituoto turto balansinė vertė – 173119,13 tūkst. litų.
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio finansinis (teisėtumo) auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais
teisėtai.
Audito metu buvo tiriama ir vertinama apskaitos sistema, vidaus kontrolė, atlikta rizikos
veiksmų analizė, nustatyta reikšmingų rizikos veiksmų galima įtaka Savivaldybės biudžeto
vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų straipsniams. Siekiant gauti audito tikslams reikalingų
įrodymų, nustatytos svarbiausios audito sritys – Savivaldybės pajamų, ilgalaikio turto apskaitos ir
naudojimo, įsipareigojimų, finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos sąnaudų.

______________________________________________________
1

Besąlyginė nuomonė pareiškiama kai auditoriai neturi reikšmingų pastabų, kurios keistų auditorių nuomonę

(Valstybinio audito reikalavimų 45 punktas).
2

Sąlyginė nuomonė pareiškiama, kai auditoriai nustato teisės aktų pažeidimus ir/ar be tam tikrų pastabų negali pareikšti

besąlyginės nuomonės (Valstybinio audito reikalavimų 46 punktas).
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Įvertinus pateiktus 2013 metų duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas, išlaidas,
mokėtinas ir gautinas sumas, reikšmingų klaidų, turinčių įtakos metinėms Savivaldybės
biudžeto vykdymo ataskaitoms, nenustatyta.
Pastebėjimai dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų
Atliekant audito procedūras Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės biudžetinėse
įstaigose nustatyta, kad Molėtų menų mokyklos pateiktas 2013 metų finansinių ataskaitų
Aiškinamasis raštas neatitinka VSAFAS reikalavimų, t.y. nepateiktos visos pastabos, privalomos
pagal 6 VSAFAS reikalavimus. Aiškinamajame rašte nebuvo detalizuojamos Veiklos rezultatų,
Finansinės būklės, Grynojo turto pokyčių, Pinigų srautų ataskaitose nurodytos sumos tiek, kiek
reikalauja šis ir kiti VSAFAS, kad būtų teisingai suprantama finansinėse ataskaitose pateikta
informacija.
Konsolidavime dalyvaujančių Viešojo sektoriaus subjektų pateikti duomenys nėra visiškai
teisingi ir patikimi dėl šių netikslumų finansinio turto apskaitos srityje:
- Savivaldybė, pereidama prie naujos apskaitos, neteisingai perkėlė nuosavybės metodo
įtakos likučius. Pagal 15 VSAFAS 49 p., viešojo sektoriaus subjektui tenkanti kontroliuojamų ne
viešojo sektoriaus subjektų nuosavo kapitalo dalis, atėmus investicijos į tą subjektą įsigijimo
savikainą, rodo investicijos vertės pokytį ir yra rodoma FBA straipsnyje „Nuosavybės metodo
įtaka“, neatsižvelgiant į investicijų finansavimo šaltinį. Savivaldybė šią nuosavo kapitalo dalį
apskaitė ne kaip nuosavybės metodo įtaką (sąskaita 312), o kaip perviršį (311). Ši klaida tęsiasi iki
šiol ir turi įtakos Savivaldybės konsoliduotoms 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitoms. Dėl šios
klaidos Savivaldybės konsoliduotoje FBA-je nurodyta 1039409 Lt mažesnė nuosavybės metodo
įtaka (F.11 eilutė) ir ta pačia suma didesnis ankstesnių metų perviršis (F.III.2 eilutė). Savivaldybės
konsoliduotoje GTPA-je nurodytas 1039409 Lt mažesnis nuosavybės metodo įtakos likutis (7
stulpelio 19 eilutė).
Pažymėtina, kad įtakos FBA-os A.III.I. 1 eilutei „Investicijos į kontroliuojamus ir
asocijuotus subjektus“ neturi.
- Savivaldybėje neteisingai apskaitoma nuosavybės metodo įtaka., nes kontroliuojamų ne
VVS nuostolių suma apskaitoma nebalansinėje sąskaitoje nesumažinus balansinės investicijų vertės
iki 0 (to reikalauja 14 VSAFAS 56 p.). Todėl Savivaldybės administracijos apskaitoje užregistruota
ir konsoliduotoje FBA-oje (A.III.1.1 eilutė) atvaizduota 1648533 Lt didesnė investicijų į
kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus įsigijimo savikaina. Kadangi visos investicijos įsigytos iš
finansavimo sumų iš Savivaldybės biudžeto, tai konsoliduotoje FBA-je atvaizduotas 1648533 Lt
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didesnis sukauptas perviršis ar deficitas (F.III eilutė). Taip pat konsoliduotoje 2013 m. VRA-je
atvaizduotas 25646 Lt didesnis finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (E eilutė). Be to, GTPAje atvaizduotas 25646 Lt didesnis ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas (8 stulpelio
17 eilutė) ir 1648533 Lt didesnis sukaupto perviršio ar deficito likutis (8 stulpelio 19 eilutė).
- Savivaldybei priklauso tik 13,7 proc. UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras
akcijų. Kita akcijų dalis priklauso kitoms savivaldybėms, t.y. VSS-ams. Todėl ši bendrovė turi būti
laikoma Molėtų rajono savivaldybės asocijuotu subjektu (14 VSAFAS 45 p.). Tačiau Savivaldybė
šį subjektą priskyrė prie kitų subjektų ir investiciją į šį subjektą apskaitė įsigijimo savikaina, nors
tokia investicija turi būti apskaitoma nuosavybės metodu (14 VSAFAS 45 p.). Kadangi 2013 m.,
gruodžio 31 d. bendrovės nuostolių dalis, priklausanti Savivaldybei, viršija Savivaldybės investiciją
į šią bendrovę 5808,26 Lt, tai investicijos į šią bendrovę balansinė vertė turi būti lygi 0 (14
VSAFAS 56 p.). Tačiau investicija į šią bendrovę Savivaldybės apskaitoje 2013 m. gruodžio 31 d.
užregistruota ir FBA-oje atvaizduota įsigijimo savikaina (13652 Lt investicija į kitus subjektus). Dėl
šios priežasties Savivaldybės konsoliduotoje FBA-oje investicijų į kitus subjektus likutis
atvaizduotas 13652 Lt didesnis. Ta pačia suma didesnis einamųjų metų perviršis. Taip pat
Savivaldybės konsoliduotoje VRA-oje atvaizduotas finansinės ir investicinės veiklos rezultatas
didesnis 13652 Lt, o GTPA-oje atvaizduotas 13652 Lt didesnis ataskaitinio laikotarpio grynasis
perviršis ar deficitas (8 stulpelio 17 eilutė). Nebalansinėje sąskaitoje užregistruotas 5808,26 Lt
mažesnis nuosavybės metodo likutis.
- Savivaldybė iki 2013 metų investiciją į UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras
apskaitė nuosavybės metodu. Nuo 2013 metų Savivaldybė šį subjektą priskyrė prie kitų subjektų ir
investiciją į šį subjektą apskaitė įsigijimo savikaina, t.y. – apskaitoje sumažino sukauptą nuosavybės
metodo įtaką į šį subjektą 25600 Lt per klaidų taisymą. Tačiau ši bendrovė yra asocijuotas subjektas
(14 VSAFAS 45 p.), todėl sukauptos nuosavybės metodo įtakos nereikėjo mažinti. Pažymėtina, kad
dėl šios klaidos taisymo Savivaldybės konsoliduotoje FBA-oje (F.III eilutė) nuosavybės metodo
įtaka nebuvo sumažinta (turėjo būti sumažinta 25600 Lt., atsižvelgiant į bendrovės veiklos
rezultatus). Dėl šių priežasčių savivaldybės konsoliduotos FBA-os F.II eilutėje atvaizduotas 25600
Lt didesnis nuosavybės metodo likutis bei ta pačia suma mažesnis sukauptas perviršis (FBA-os F.III
eilutė). Todėl konsoliduotas VRS-os F eilutėje atvaizduota 25600 Lt didesnė esminių apskaitos
klaidų taisymo įtaka, o VRS-os H eilutė atvaizduota 25600 Lt didesnė nuosavybės metodo įtaka.
Taip pat savivaldybės konsoliduotos GTPA-os 7 stulpelio 17eilutėje atvaizduota 25600 Lt didesnė
nuosavybės metodo įtaka, o 8 stulpelio 17 eilutėje – ta pačia suma didesnis ataskaitinio laikotarpio
deficitas.
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Savivaldybės konsoliduotų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likutis nėra visiškai
teisingas ir patikimas dėl šių netikslumų paskolų apskaitos srityje:
- Savivaldybė, sudarydama finansines ataskaitas, paskolų nevertina amortizuota savikaina
(paskesnis paskolų vertinimas) (17 VSAFAS 49.3 punktas). Pažymėtina, kad paimtų paskolų
palūkanų normos reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normų (2008 m. ir 2010 m. paimtos
paskolos su fiksuota 8 proc., 2011 m. – su fiksuota 5,46 proc. palūkanų norma, o Lietuvos banko
duomenimis 2013 m. gruodžio mėn. vidutinė rinkos palūkanų norma – 3,61 proc.). Dėl šios
priežasties negalima įsitikinti, ar Savivaldybės konsoliduotos FBA-os E.I.1 eilutėje atvaizduotas
6091566,55 Lt ilgalaikių finansinių įsipareigojimų likutis ir E.II.2 eilutėje atvaizduotas 977798,64
Lt ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies likutis yra teisingi. Paskolų apskaita amortizuota
savikaina turi įtakos FBA-os F.III eilutėje atvaizduotam sukaupto perviršio likučiui; VRA-os E
eilutėje atvaizduotam finansinės ir investicinės veiklos rezultatui; GTPA-os 8 stulpelio 17 eilutėje
atvaizduotam ataskaitinio laikotarpio deficitui ir 8 stulpelio 19 eilutėje atvaizduotam sukaupto
perviršio likučiui.
-Savivaldybės konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto P17 lentelės
„Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 5-me stulpelyje nenurodyti
įsiskolinimai kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams. Audito metu
nustatyta, kad Savivaldybės administracija 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo 350,1 tūkst. Lt
įsiskolinimą kontroliuojamiems ne viešojo sektoriaus subjektams.
Dėl

aukščiau

išvardintų

reikšmingų

iškraipymų

ataskaitose

dėl

Savivaldybės

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo pareikšta sąlyginė nuomonė.
Pastebėjimai dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaita (toliau – Turto ataskaita) rengiama metinių finansinių ataskaitų
pagrindu. Turto skyrius Savivaldybės kontrolieriui Turto ataskaitą pateikė 2014-06-11.
Pažymėtina, kad pasikeitus teisės aktams5 nuo 2013 m. gegužės 8 d. atsirado prievolė nustatyti
tvarką ir terminus, kuriais vadovaujantis Savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondai,
Savivaldybės įmonės ir kiti juridiniai asmenys, teiktų Savivaldybės administracijai informaciją,
reikalingą turto ataskaitai parengti. Ši tvarka Savivaldybėje parengta.
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Įvertinus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės patikėjimo
teise valdomo valstybės turto 2013 metų ataskaitoje pateiktus duomenis apie turtą ir
įsipareigojimus, nustatyti Turto ataskaitos ir pateiktų FBA duomenų neatitikimai:
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas Turto ataskaitos
eilutėse: 1.2. „Gyvenamieji pastatai“, 1.3. „Negyvenamieji pastatai“, 1.4. „Infrastruktūros ir kiti
statiniai“, 1.6. „Mašinos ir įrenginiai“, 1.7. „Transporto priemonės“, 1.9. „Baldai ir biuro įranga“,
1.10. „Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai“, 1.11. „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“
sumažintas 17167,94 tūkst. Lt.
Dėl minėtos reikšmingos ilgalaikio materialiojo turto klaidos Savivaldybės 2013 metų
Turto ataskaita neparodo tikrosios padėties, todėl už ilgalaikį materialųjį turtą pasisakyti negaliu.
Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir Savivaldybės
patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagrindas:
Savivaldybės administracijoje melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma nesivadovaujant
12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“, nes
melioracijos įrenginių apskaita tvarkoma pagal atskirus turto vienetus, nevertinama, ar melioracijos
įrenginiai turi nuvertėjimo požymių, todėl šio turto apskaita nėra tiksli, nerodo tikros turto būklės ir
nesudaro galimybės tinkamai kontroliuoti šį turtą. Dėl minėtos priežasties nėra galimybės įsitikinti,
ar Savivaldybės melioracijos įrenginių 13916,4 tūkst. Lt (likutine verte administracijos apskaitos
duomenimis) ir atitinkamas gautų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis 2013 m. gruodžio
31d. yra teisingi.
Dėl tvenkinių (hidrotechnikos statinių) - 2002 metais Savivaldybė perėmė iš Utenos
apskrities viršininko administracijos valdyti ir naudoti patikėjimo teise tvenkinius (pagal Utenos
apskrities viršininko 2002-10-04 patvirtintą ilgalaikio turto sąrašą, pradinė tvenkinių vertė - 58327
litai.). Hidrotechnikos statiniams (tvenkiniams) naudoti turėtų būti suformuoti žemės sklypai pagal
Žemės įstatymo 37 str. 7 d. ir 40 str. nuostatas bei žemės ūkio ir aplinkos ministrų 2004-10-04
įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisykles.
Pastebėjimai dėl valstybės ir Savivaldybės turto ir lėšų valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumo
Atliekant audito procedūras Savivaldybės administracijoje nustatyta:
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- vertindama turto gavėjų prievoles nustačiau, kad Savivaldybės administracijos ir turto
Panaudos sutartyse (daugumoje) nėra punkto, kuriame nustatyta panaudos gavėjo pareiga, savo
lėšomis apdrausti gautus daiktus visam sutarties galiojimo laikotarpiui panaudos gavėjo naudai nuo
žalos, kuri gali būti padaryta ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių.
Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatyta,
kad valstybės ar savivaldybės turto panaudos sutartyse turi būti nustatyta pagal panaudos sutartį
perduodamo turto naudojimo paskirtis; panaudos gavėjo pareiga savo lėšomis apdrausti gaunamą
turtą ir kitos Civiliniame kodekse nustatytos panaudos sąlygos.
-Audito metu negalėjau įsitikinti, ar Savivaldybės balanse esantys pastatai - Buitinės
patalpos prie valymo įrenginių Arnionių k. ir Dujų ūkio sandėliukas Dubingių sen. Ciūniškių k.,
Dubingių pagrindinės mokyklos balanse esantis mokyklos pastatas (Dubingių mstl.) ir Giedraičių
Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos balanse esantis mokyklos pastatas (Giedraičių sen,
Giedraičių mstl., Širvintų g.) yra užregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nes negavau registraciją
įrodančių dokumentų.
Tarnybos valdymas, ištekliai, kita veikla
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas reglamentuoja, kad Tarnybos darbuotojų
skaičių turi nustatyti Savivaldybės taryba. Tarnybos darbuotojų skaičius nepakitęs nuo 1997 metų –
dirba 1 kontrolierius. Labai padidėjus darbo apimtims, tarnybos žmogiškieji ištekliai liko nepasikeitę.
Kadangi Tarnyboje dirba vienas kontrolierius, audito kokybės kontrolė, kuri vykdoma
atliekant priežiūrą ir peržiūrą, nevykdoma. Peržiūros principas – audito dokumentus peržiūri ne juos
parengęs, bet kitas Tarnybos specialistas. Kokybės užtikrinimo audito metu tikslas – užtikrinti, kad
auditas būtų atliekamas laikantis Valstybinio audito reikalavimų bei tarptautinių audito standartų ir
būtų parengta pakankamais įrodymais pagrįsta audito ataskaita ir išvada.
Bendradarbiaudamas su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, kontrolierius informuoja
komiteto narius apie viešojo sektoriaus veiklos problemas. 2014 metais pristatyti visų atliktų auditų
rezultatai, pateikta informacija apie suformuotas išvadas ir rekomendacijas. Taip pat Kontrolės
komiteto nariai supažindinti su parengta Savivaldybės 2014 metų audito strategija.
2014 metų spalio-lapkričio mėn. kontrolierius pradėjo rengti Savivaldybės viešojo
sektoriaus subjektų grupės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategiją. Tęsdama
bendradarbiavimo tradicijas su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis, 2014 m. lapkričio 17 d.
Valstybės kontrolierė ir Molėtų rajono savivaldybės kontrolierė pasirašė bendradarbiavimo
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susitarimą, kuriame aptarti bendradarbiavimo principai, šalių įsipareigojimai, bendradarbiavimo
tvarka ir auditų atlikimo terminai. Vadovaujantis pasirašytu susitarimu su Valstybės kontrole, 2014
metų gruodžio mėnesį audito strategija buvo pristatyta Valstybės kontrolei ir su ja suderinta.
Kontrolės ir audito tarnyba (kontrolierius), būdama savivaldybių kontrolierių asociacijos narė,
glaudžiai bendradarbiavo su kolegomis iš kitų savivaldybių, dalyvavo rengiamuose seminaruose,
pasitarimuose, aiškinosi iškilusias problemas ir klausimus.
Be tiesioginių pareigų, susijusių su auditų vykdymu, Savivaldybės kontrolierius dalyvavo
Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, pagal savo kompetenciją leido įsakymus ir kitus
tvarkomuosius dokumentus. Kontrolierius nuolat bendradarbiavo su Savivaldybės administracijos
skyrių vadovais ir specialistais, biudžetinių įstaigų finansininkais, teikė pastabas ir pasiūlymus.
Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams šiandien keliami ypač aukšti profesinės
kvalifikacijos bei etikos reikalavimai. Dirbant šį sudėtingą darbą reikia nuolat gilinti žinias ir
tobulinti įgūdžius. Kontrolierius 2014 metais kėlė kvalifikaciją apskaitos pagal VSAFAS
pasikeitimų dėl Euro įvedimo Lietuvoje, Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų
konsolidavimo vertinimo ir išvadų paruošimo srityse, finansinių ataskaitų, sudarytų pagal VSAFAS,
audito srityje.
Savivaldybės kontrolierius nuolat siekia, kad kiekvienas auditas būtų išsamus, objektyvus,
pagrįstas patikimais įrodymais, o išvados atspindėtų esmines problemas. Malonu, kad didelė dalis
subjektų vertina audito paslaugas, operatyviai teikia dokumentus audito procedūroms atlikti ir
skubiai taiso klaidas. Todėl noriu padėkoti visiems audituotų subjektų vadovams, specialistams,
buhalteriams ir kitiems darbuotojams už supratimą ir pagalbą laiku teikiant informaciją auditams
atlikti. Kontrolierius ir toliau sieks su audituojamais subjektais abipusio suinteresuotumo ir
pasitikėjimu pagrįstų santykių, konstruktyvaus dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, ši ataskaita (ar jos
santrauka) turi būti paskelbta vietinėje spaudoje.
P.S. Pilna 2014 metų veiklos ataskaita paskelbta Molėtų rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.molėtai.lt.
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