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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
IR SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. TARNYBOS STATUSAS
Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – Savivaldybės kontrolierius,
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (Tarnyba) prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir
naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės taryba
savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį.
Tarnyba turi registracijos pažymėjimą, antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir Savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS - 237 patvirtintais Tarnybos nuostatais.
Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius.
Savivaldybės kontrolierius vadovavimą Tarnybai įgyvendina leisdamas įsakymus,
duodamas pavedimus, sudarydamas veiklos planus ir audito strategijas, taip pat kitais teisės
norminių aktų nustatytais būdais, priemonėmis ir formomis.

II. TARNYBOS VEIKLOS PRINCIPAI
Tarnyba užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti atlieka veiklos plane numatytus ir nenumatytus
Savivaldybės

administracijos,

Savivaldybės

administravimo

subjektų

bei

Savivaldybės

kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą; vykdo Savivaldybės turto apskaitos, valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo kontrolę; teikia Savivaldybės tarybai išvadas, vykdo prevencines
priemones, kad būtų ištaisyti ir nesikartotų audito metu nustatyti neatitikimai teisės aktams, atlieka
stebėjimą po audito.
Siekiama, kad Tarnybos veikla būtų grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo ir
profesionalumo principais.
Savivaldybės kontrolierius, kiti Tarnybos darbuotojai yra nepriklausomi nuo audituojamo
subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir vykdo kitus šiame kodekse
nustatytus reikalavimus.
Auditas atliekamas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus,
kuriuose nurodyta auditą planuoti ir atlikti taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas dėl
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auditui pateiktų duomenų finansinių ataskaitų rinkiniuose ir kt. dokumentuose, savivaldybės lėšos
ir turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai ir įstatymų nustatytiems tikslams.
Savivaldybės kontrolierius, kiti Tarnybos darbuotojai yra nepriklausomi nuo audituojamo
subjekto pagal Savivaldybės kontrolierių asociacijos etikos kodeksą ir vykdo kitus šiame kodekse
nustatytus reikalavimus.
Tarnyba, kaip ir kitos Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos ar savivaldybių
kontrolieriai su Valstybės kontrole 2017 m.

nepasirašė bendradarbiavimo susitarimo, tačiau

bendradarbiavo 2017 metais atlikdama Savivaldybės finansinį (teisėtumo) auditą. Tarnybai atlikus
Elektrėnų savivaldybės finansinį (teisėtumo) auditą, Savivaldybės kontrolierius teikė apibendrintus
audito rezultatus ir išvadas Valstybės kontrolei, audito ataskaitą ir išvadas – Savivaldybės tarybai,
merui, administracijos direktoriui, audituotiems subjektams.
Tarnyba teikė audito ataskaitas ir / arba išvadas Savivaldybės tarybai, merui, administracijos
direktoriui, audituotiems subjektams.

III. TARNYBOS PERSONALAS, VEIKLOS PLANAVIMAS IR
ORGANIZAVIMAS
Nuo 2012 m. vasario 1 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu TS-03 ,,Dėl didžiausio
leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo“ Tarnyboje
patvirtintos 2 pareigybės – Savivaldybės kontrolierius ir vyriausiasis specialistas.
Savivaldybės 2017 m. biudžete Tarnybai buvo patvirtinta1 43,70 tūkst. Eur asignavimų.
Savivaldybės kontrolierius 2017 m.
✓ leido įsakymus, davė pavedimus, organizavo Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
✓ rengė Tarnybos veiklos planą, audito strategiją, audito planą, atliko veiklos plane
numatytus ir nenumatytus auditus bei vertinimą ir teikė Savivaldybės tarybai audito
ataskaitas ir išvadas, analizavo audito metu audito subjektams teiktų rekomendacijų
įgyvendinimą bei atliko valstybės tarnautojo atliekamo audito priežiūrą ir peržiūrą;
✓ sudaręs Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės
komiteto pritarimą, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtino ateinančių metų
Tarnybos veiklos planą (Planą), tikslino jį bendra Plano tvirtinimo tvarka; Vietos
savivaldos įstatymo nustatyta tvarka Planą pateikė Valstybės kontrolei, Elektrėnų
savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui;
1

2017 m. gruodžio 27 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V.TS-266.
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✓ organizavo 2017 m. Plano vykdymą;
✓ rengė ir teikė Savivaldybės tarybai 2016 m. Tarnybos veiklos ataskaitą;
✓ dalyvavo Savivaldybės tarybos, komitetų, posėdžiuose ir reiškė nuomonę savo
kompetencijos klausimais;
✓ nustatytu laiku Tarnyboje priėmė gyventojus;
✓ organizavo Tarnybos informacijos skelbimą Savivaldybės interneto svetainėje;
✓ nagrinėjo Tarnyboje gautus raštus, rengė ir siuntė juos;
✓ rengė 2018 m. Tarnybos dokumentacijos planą ir derino jį;
✓ Savivaldybės kontrolierius yra Savivaldybių kontrolierių asociacijos (Asociacijos)
narys. Kontrolierius dalyvavo Asociacijos rengiamuose pasitarimuose, seminaruose,
konferencijose;
✓ atliko kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
Tarnybos 2017 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis atitinkamais Lietuvos
Respublikos įstatymais, Tarnybos nuostatais, kitais teisės aktais, kitais veiklos planavimą
reglamentuojančiais Tarnybos dokumentais atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos, Kontrolės
komiteto pasiūlymus.
Tarnybos 2017 m. veiklos plane numatyti darbai suplanuoti skiriant prioritetą finansiniam
(teisėtumo) auditui, išvadoms dėl Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitos bei konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo
teise valdomo valstybės turto ataskaitų ir turto valdymo, parengti.
Savivaldybės tarybos kontrolės komitetas posėdyje (2016 m. spalio 31 d. protokolas Nr.
KK-11) pritarė Tarnybos 2017 m. veiklos planui. Veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės
kontrolieriaus 2016-11-11 įsakymu Nr. 04V-7. Kontrolės komitetas pritarė patikslintam 2017 metų
Tarnybos veiklos planui (2017 m. spalio mėn. 24 d. protokolas Nr. V.KK-10), kuris patvirtintas
Savivaldybės kontrolieriaus 2017-11-10 įsakymu Nr. 04V-6.
Elektrėnų savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2017-11-14
pateikė Tarnybai ateinančių metų Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plano projektą
Tarnybai tarpusavio veiklos koordinavimo tikslais.
Tarnybos darbuotojai 2017 metais kėlė kvalifikaciją mokymuose: ,,VSS darbo apmokėjimo
tvarka nuo 2017-02-01, VSAFAS ir kiti aktualūs pasikeitimai“, ,,Veiklos audito veikimas viešajame
sektoriuje. Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas“, ,,Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo, darbo
apmokėjimo, suminės darbo laiko apskaitos ir kiti ypatumai įsigaliojus naujam Darbo kodeksui“,
„Kokybiško audito planavimas ir atlikimas“, ,,Audito metodikos pakeitimų pristatymas“, ,,Klaidos,
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apgaulės ir finansiniai nusikaltimai, tvarkant apskaitą – kaip aptikti? Auditoriaus pareigos vertinant
susijusių šalių santykius, sandorius ir apskaitos operacijas“ ir kt.
Tarnyboje užregistruoti 86 gauti raštai, išsiųsti – 42 raštai.

Tarnyba vadovaudamasi patvirtintu 2017 m. Tarnybos veiklos planu 2017 metais parengė ir
pateikė Savivaldybės tarybai šias išvadas:
1. Dėl Savivaldybės 2016 m. metinio biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
vertinimo. Atlikto vertinimo rezultatai pateikti Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje ir
išvadoje;
2. Dėl 2016 m. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitos. Atlikto vertinimo rezultatai pateikti Finansinio (teisėtumo) audito
ataskaitoje ir išvadoje;
3. Dėl 2016 m. Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio. Atlikto vertinimo
rezultatai pateikti Finansinio (teisėtumo) audito ataskaitoje ir išvadoje.
Tarnyba pagal Tarnybos veiklos planą atliko:
1. baigė 2016 metais pradėtą ribotos apimties finansinį (teisėtumo) auditą dėl Elektrėnų
savivaldybės gautų lėšų už parduotus valstybinės žemės sklypus naudojimo. Audito rezultatai
pateikti audito ataskaitoje ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės gautų lėšų už parduotus valstybinės žemės
sklypus 2016 m. I-ojo pusmečio naudojimo ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito
rezultatų“;
2. Finansinį (teisėtumo) auditą, kurį sudarė:
2.1.

Savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio vertinimas,

Savivaldybės

biudžeto

administracijoje),

Savivaldybės

Socialinės

apsaugos

valdymo
plėtojimo

programos
programos

(Elektrėnų

savivaldybės

(Elektrėnų

savivaldybės

administracijoje), Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programos (Elektrėnų
savivaldybės sporto centre, Semeliškių vaikų darželyje, Semeliškių gimnazijoje2) audito
procedūros;
2.2.

Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio vertinimas ir audito

procedūros dėl subjektų finansinių ataskaitų rinkinių: Elektrėnų savivaldybės administracijoje,
Elektrėnų savivaldybės sporto centre, Semeliškių vaikų darželyje, Semeliškių gimnazijoje3;
2.3.

2
3

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto

Semeliškių gimnazijoje pradėtos audito procedūros, atliktas atskiras finansinis auditas.
Semeliškių gimnazijoje pradėtos audito procedūros, atliktas atskiras finansinis auditas.
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(Turto) ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis vertinimas ir Turto valdymo audito
procedūros.
Atlikto vertinimo rezultatai pateikti 2017 m. audito ataskaitoje ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės
atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ ir 3 išvadose: ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016
metų biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo“, ,,Dėl Elektrėnų
savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo“, ,,Dėl
Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto 2016 m. ataskaitos duomenų vertinimo“;
3. Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos ribotos apimties finansinį (teisėtumo) auditą.
Audito rezultatai pateikti audito ataskaitoje ,,Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos
atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“;
4. Elektrėnų savivaldybės 2016 m. biudžeto Valdymo programos (Elektrėnų savivaldybės
administracijos padalinių – seniūnijų: Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Kazokiškių,
Pastrėvio, Gilučių, Beižionių) auditą. Atlikto vertinimo rezultatai pateikti audito ataskaitoje ,,Dėl
Elektrėnų savivaldybės biudžeto Valdymo programos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
Programos auditas suplanuotas kaip 2017 m. Savivaldybės biudžeto finansinio audito dalis;
5. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro ribotos apimties finansinį (teisėtumo) auditą. Atlikto
vertinimo rezultatai pateikti audito ataskaitoje ,,Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro atlikto
ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“.
Tarnyba atliko Veiklos plane nenumatytą vertinimą, pateikė išvadas:
1. išvadą dėl ilgalaikės komercinės 459 860 eurų paskolos ėmimo investicijų projektų
bendrajam finansavimui užtikrinti;
2. išvadą dėl ilgalaikės paskolos garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Elektrėnų
komunalinis ūkis“ vertinimo.
IV. 2017 M. ATLIKTŲ AUDITŲ IR VERTINIMŲ REZULTATAI
2017 m. vasario 27 d. ataskaita Nr. 04.A-1 dėl Elektrėnų savivaldybės gautų lėšų už parduotus
valstybinės žemės sklypus 2016 m. I-ojo pusmečio naudojimo ribotos apimties finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslas – įvertinti ar lėšos, gautos už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojamos
laikantis Vyriausybės nutarimuose nustatytos lėšų naudojimo paskirties ir prioritetų.
Išvada. Savivaldybės administracija lėšas, gautas už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudoja
ir apskaito laikantis Vyriausybės nutarimuose ir Apraše nustatytos lėšų naudojimo paskirties.
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Lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo analizė rodo, kad piliečių
nuosavybės teisių į žemės sklypus Elektrėnų ir Vievio miestuose

atkūrimo procedūros nėra

prioritetinės, naudojant biudžeto asignavimus.
Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę procedūros Elektrėnų ir Vievio miestuose
nebaigtos. Savivaldybės 2016 - 2018 metų strateginio veiklos plano 06.01.01.02 priemonės
„Teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų, žemės sklypo ribų planų), topografiniųinžinerinių nuotraukų rengimas, kadastriniai matavimai ir kt. veiklos“ planas įvykdytas 41,8 %.

Audito
ataskaitoje
rekomendacijos

pateiktos Gauta
informacija
apie
rekomendacijų
vykdymą

Elektrėnų savivaldybės
administracijai:
Piliečių nuosavybės teisių atkūrimo
procedūras į žemės sklypus Elektrėnų
ir Vievio miestuose baigti iki 201706-30 d.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
2017-10-20
raštas Nr. 04.235.

Rekomendacijų
Taip/Ne/Vykdoma

įvykdymas

1. Vykdoma iš dalies. Administracijos
direktorius įsakymu Nr. 03V-720
patvirtino teritorijų, kuriose bus
formuojami neatlygintinai nuosavybėn
nauji
žemės
sklypai
piliečiams
nuosavybės teisėms į Elektrėnų miesto
žemę atkurti sąrašą ir jį paskelbė
savivaldybės interneto svetainėje.

Iš 1 teiktos, įvykdyta rekomendacijų – 0, t.y. 0 % , vykdomų – 1, t.y. 100%, neįvykdytų – 0,
t.y. 0%.
2017 m. birželio 13 d. audito ataskaita Nr. 04.A-2 dėl Elektrėnų savivaldybės atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslai – įvertinti
✓

Elektrėnų savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų
tikrumą ir teisingumą, savivaldybės biudžeto lėšų valdymo, naudojimo, disponavimo
jomis teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo
ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo, savivaldybės biudžeto lėšų valdymo,
naudojimo, disponavimo jomis teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams;

✓

Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų
tikrumą ir teisingumą, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą ir jo
naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl
7

Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų, jų
parengimo ir pateikimo.
✓

ar Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2016 m. ataskaita
parodo tikrą ir teisingą turto būklę, ar ji parengta pagal nustatytos tvarkos
reikalavimus.

Audito
ataskaitoje
rekomendacijos

pateiktos Gauta
informacija
apie
rekomendacijų
vykdymą
Elektrėnų savivaldybės tarybai:
Savivaldybės
1.
Neviršyti
metinio
grynojo
kontrolieriaus
skolinimosi
sumos,
nustatytos išvada Nr. 04TILietuvos
Respublikos
valstybės 4 ,,Išvada dėl
biudžeto ir savivaldybių biudžetų ilgalaikės
finansinių
rodiklių
patvirtinimo komercinės
459860
eurų
įstatyme.
paskolos ėmimo
investicijų
projektų
bendrajam
finansavimui
užtikrinti“;
2. Elektrėnų savivaldybės biudžeto
pajamas ir asignavimus
tvirtinti
Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta
tvarka, t. y. biudžetiniams metams.

Savivaldybės
administracijos
direktoriui:
3. Patvirtinti tvarką, kurioje būtų
numatyta, kaip kiekviena savivaldybės
biudžeto asignavimų
valdytojo
vadovaujama įstaiga, kiekviena jam
pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti
subjektai,
vykdantys
atitinkamo
asignavimų valdytojo programas,
sudaro savo programų sąmatų
projektus pagal programų finansavimo

Rekomendacijų
Taip/Ne/Vykdoma

1. Taip. 2017-08-23 Savivaldybės
tarybos sprendimas Nr. V.TS-165.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
2017-10-25
raštas Nr. 03.219-1662;

2. Vykdoma. Darbo
poreikis
tikslinamas
Savivaldybės biudžetą.

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

3. Ne.
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įvykdymas

užmokesčio
tvirtinant

šaltinius, funkcinės ir ekonominės
klasifikacijos kodus.
4. Elektrėnų savivaldybės biudžeto
pajamas ir asignavimus sudaryti ir
teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti
Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta
tvarka, t. y. biudžetiniams metams.
Aukciono organizavimo ir vykdymo
komisijai:
5. Svarstyti ir teikti tvirtinti
Savivaldybės
administracijos
direktoriui aukciono sąlygas
nekilnojamojo turto, įtraukto į
Viešame
aukcione
parduodamo
Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo
turto sąrašą.

Savivaldybės administracijai:
6. Sutvarkyti nematerialiojo turto
apskaitos registrų duomenis pagal 13ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
ir 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis
materialusis turtas“ reikalavimus.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
2017-10-25
raštas Nr. 03.219-1662;

4. Vykdoma. Darbo
poreikis
tikslinamas
Savivaldybės biudžetą.

Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
2017-10-25
raštas Nr. 03.219-1662;
Ūkio plėtros ir
investicijų
skyriaus 201803-06 raštas Nr.
10LS-45;

5. Vykdoma. Prieš skelbiant aukcioną,
sudaryta programa suderinama su Viešo
aukciono
komisijos
nariais
ir
patvirtinama
Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

7. Peržiūrėti sudarytas turto panaudos
sutartis
ir
nurodyti
sutartyse
perduodamo turto vertę.

2017-09-27
Savivaldybės
tarybos
sprendimas Nr.
V.TS-190;

8. Sudarant Elektrėnų savivaldybės
nekilnojamojo
turto
realizavimo

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
9

užmokesčio
tvirtinant

6. Vykdoma.

7. Taip. Elektrėnų savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo
tvarkos aprašo pakeitimo“ 20.3 p.
reglamentuoja, kad buhalterinė pažyma
dėl perduoto pagal panaudos sutartį
turto yra neatskiriama panaudos
sutarties dalis. Buhalterinės pažymos
sutvarkytos.

8. Ne. Ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo pajamų planas 2017 m.

planą, atsižvelgti į patvirtintas
nekilnojamojo turto aukciono sąlygas
ir nekilnojamojo turto vertę.

Savivaldybės
VSS
grupės
subjektams:
9. Sutvarkyti gauto ir perduoto pagal
panaudos sutartis turto kiekinę ir
verčių apskaitą ir apie vykdymą
informuoti Kontrolės ir audito tarnybą
iki 2017-09-30 d.

Semeliškių vaikų darželiui:
10. Sutvarkyti ilgalaikio turto apskaitą
pagal 12-ojo VSAFAS reikalavimus.

11. Patvirtinti išlaidų ir sąnaudų
priskyrimo
pagal
finansavimo
šaltinius tvarką ir apskaitą tvarkyti
pagal finansavimo šaltinius.

12. Patikslinti įstaigos apskaitoje
taikomą sąskaitų planą pagal viešojo
sektoriaus
subjekto
privalomąjį
bendrąjį sąskaitų planą.
13. Maisto produktų inventorizaciją
atlikti
Inventorizacijos
taisyklių
nustatyta tvarka.

Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

įvykdytas 9,7 %, negauta 621,2 tūkst.
Eur pajamų.

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

9. Taip. Pažymose sutvarkyta turto,
kuris gautas pagal panaudos sutartį,
vertė.

Semeliškių
vaikų darželio
2017-11-15
raštas Nr. S-15;
Semeliškių
vaikų darželio
2018-01-31
raštas Nr. S-01;

savivaldybės

11. Taip. Apskaita tvarkoma ,,Labbis“
programoje, kuri numato išlaidų ir
sąnaudų buhalterinę apskaitą tvarkyti
pagal finansavimo šaltinius.

Semeliškių
vaikų darželio
2018-01-31
raštas Nr. S-01;

12. Taip. Patikslintas Įstaigos sąskaitų
planas patvirtintas Įstaigos direktoriaus
2017-12-21 įsakymu Nr. V1-14.

Semeliškių
vaikų darželio
2018-01-31
raštas Nr. S-01;

13. Taip. Inventorizacija atlikta,
pateiktas Įstaigos direktoriaus 2017-1221 įsakymas Nr. V1-13 ,,Dėl
materialinių vertybių inventorizacijos
atlikimo“.

14. Spręsti klausimą dėl nenaudojamo
katilinės pastato stogo remonto.

Elektrėnų

10. Taip. Įstaiga pateikė ilgalaikio turto
apyvartos suvestinę 2017-12-31, turtas
sugrupuotas pagal tinkamas grupes.

14. Ne. Įstaigos vadovas 2018-02-05
raštu Nr. S-2 ,,Dėl katilinės pastato
stogo remonto“ kreipėsi į Savivaldybės
administracijos direktorių.

sporto
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centrui:
15. Vykdyti LR biudžeto sandaros
įstatymo ir Savivaldybės biudžeto
sudarymo, vykdymo ir asignavimų
administravimo
tvarkos
aprašo
reikalavimus: Savivaldybės biudžeto
asignavimus naudoti pagal ekonominę
paskirtį, laiku teikti Savivaldybės
administracijai
pranešimus
dėl
biudžeto
asignavimų
sąmatos
tikslinimo, nepanaudotus asignavimus
grąžinti į Savivaldybės iždą teisės
aktų nustatyta tvarka.

Elektrėnų
savivaldybės
sporto centro
2017-11-06
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas, reg. Nr.
04.1-74;
2018-07-20
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas Nr. SF56;

15. Taip. 2017 m. Įstaigos biudžeto
asignavimų sąmatos buvo tikslinamos
teisės aktuose nustatyta tvarka.

16. Kreiptis į Valstybinę mokesčių
inspekciją dėl pridėtinės vertės
mokesčio atskaitos grąžinimo.

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

16. Vykdoma. Įstaigos apskaitos
registre užregistruotas PVM atskaitos
likutis 2017-12-31 sudarė 79,44 tūkst.
Eur.
Centras
teikė
paklausimą
Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl
PVM permokos grąžinimo. Audito
atlikimo
metu
klausimas
buvo
sprendžiamas.

17. Suderinus su Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriumi patvirtinti darbuotojų
darbo laiko apskaitos žiniaraščių
pildymo tvarką.

Elektrėnų
savivaldybės
sporto centro
2017-11-06
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas, reg. Nr.
04.1-74;
2018-07-20
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas Nr. SF56;

17. Vykdoma. Centras kreipėsi į
Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo
laiko apskaitos žiniaraščio pildymo.
Audito atlikimo metu klausimas buvo
sprendžiamas.

2018-07-20
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas Nr. SF56;

19. Vykdoma. 2017-12-29 sutartis Nr.
5F-69, 2017-12-29 Turto perdavimo
priėmimo aktas Nr. 03B-61. Dėl
komunalinių ir kitų paslaugų Ledo
ritulio mokykla turi sudaryti sutartį su
UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“.

18.
Sudaryti
su
Savivaldybės
administracija eksploatacijos sutartį
dėl naudojamų pastatų.

19. Sudaryti su VšĮ Dariaus
Kasparaičio ledo ritulio mokykla
sutartį dėl komunalinių ir kitų
paslaugų teikimo.
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18. Taip. Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017-07-04 įsakymu Nr.
03V-638 ,,Dėl pastatų Draugystės g. 20
ir Draugystės g. 24 Elektrėnuose
administravimo“ Centras įpareigotas
administruoti pastatus.

20. Spręsti klausimą dėl senų skolų,
kurios tikėtina nebus atgautos,
apskaitos
pagal
VSAFAS
reikalavimus.

2017-12-27
Savivaldybės
tarybos
sprendimas Nr.
V.TS-267;

20. Taip. Nurašyta 21446,37 Eur skola;
atliktas beviltiškų skolų nuvertėjimas.

21. Patikslinti ir papildyti įstaigos
apskaitos politiką: numatyti sąnaudų
paskirstymo
pagal
finansavimo
šaltinius metodus ir prie kitų
pagrindinės
veiklos
sąnaudų
grupavimo tvarką.

Elektrėnų
savivaldybės
sporto centro
2017-11-06
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas, reg. Nr.
04.1-74;

21.
Taip.
2017-10-27
Įstaigos
direktoriaus
įsakymu
Nr.
V-50
papildyta Centro apskaitos politika.

22. Vadovaujantis atsargumo principu
sutvarkyti
finansavimo
sumų
panaudojimo ir grynojo turto apskaitą.

2018-06-29
audito ataskaita
Nr. 04A-1 ,,Dėl
Elektrėnų
savivaldybės
atlikto
finansinio
(teisėtumo)
audito
rezultatų“;

22. Taip. Grynasis turtas (24342,72
Eur) sumažėjo, nurašytos beviltiškos
skolos – 21446,3 Eur.

2018-07-20
Rekomendacijų
įgyvendinimo
planas Nr. SF56.

24. Vykdoma. (Žr. 17 rekomendaciją).

23. Pagrindinės veiklos sąnaudų
grupavimą vykdyti pagal VSAFAS
reikalavimus.
24. Darbuotojo darbo užmokestį
skaičiuoti pagal darbo laiko apskaitos
žiniaraščių duomenis.

23. Taip.

Iš 24 teiktų, įvykdytų rekomendacijų – 13, t.y. 54% , vykdomų – 8, t.y. 33%, neįvykdytų – 3,
t.y. 13%.
2017 m. birželio 13 d. audito išvada Nr. 04TI-1 dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2016 m. ataskaitos
duomenų vertinimo
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis visais reikšmingais
atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius jos
sudarymą. Elektrėnų savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama juo teisėtai ir
įstatymų nustatytais tikslais.
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Sąlyginė nuomonė dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir
savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos pagal 2016 m. gruodžio 31 d.
duomenis.
2017 m. birželio 13 d. audito išvada Nr. 04TI-2 dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 m.
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir
teisingą Elektrėnų savivaldybės konsoliduojamų subjektų grupės, kurių finansinės ataskaitos
konsoliduotos į vieną ataskaitų rinkinį, 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016 metų veiklos
rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Sąlyginė nuomonė dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinio.
2017 m. birželio 13 d. audito išvada Nr. 04TI-3 dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 metų
biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų vertinimo
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais
reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,
reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą. Elektrėnų savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos buvo
naudojamos įstatymų nustatytiems tikslams.
Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.

2017 m. rugpjūčio 9 d. išvada Nr. 04TI-4 dėl ilgalaikės komercinės 459 860 eurų paskolos
ėmimo investicijų projektų bendrajam finansavimui užtikrinti
Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Elektrėnų savivaldybė (toliau tekste – Savivaldybė) turi galimybę
neviršydama nustatytų limitų 2017 metais imti ilgalaikę komercinę paskolą investicijų projektų
bendrajam finansavimui 459 860 eurų ir pateikti Elektrėnų savivaldybės tarybai išvadą dėl paskolų
ėmimo.
Išvada. Elektrėnų savivaldybė turi galimybę neviršydama nustatyto limito 2017 metais imti
ilgalaikę komercinę paskolą – 459 860 eurų investicijų projektų bendrajam finansavimui.
2017 m. rugsėjo 8 d. audito ataskaita Nr. 04.A-3 dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių
gimnazijos atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslai – įvertinti Semeliškių gimnazijos
✓ 2016 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą;
✓ biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui planavimą ir panaudojimą;
✓ Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagal 2016 m. gruodžio 31 d. būklę.
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Audito
ataskaitoje
rekomendacijos

pateiktos Gauta
informacija
apie
rekomendacijų
vykdymą
Elektrėnų savivaldybės Semeliškių
gimnazijai:
Semeliškių
1. Papildyti Apskaitos politiką ir
gimnazijos
nustatyti
Savivaldybės
biudžeto
2017-10-10
asignavimų panaudojimo paskirstymo Rekomendacijų
pagal valstybines funkcijas (ugdymo
įgyvendinimo
tipus) tvarką.
planas Nr. 168;

2.
Įstaigos
darbuotojų
darbo
užmokesčio tarifikacijas sudaryti
pagal vykdomas valstybines funkcijas.

3. Specialiosios programos gautų lėšų
ir biudžeto asignavimų iš jų
planavimą vykdyti Savivaldybės
biudžeto sudarymo, vykdymo ir
asignavimų administravimo tvarkos
aprašo nustatyta tvarka.

Tarnybos
darbuotojai dėl
stebėjimo po
audito
2018-02-27
lankėsi
Įstaigoje,
2018-03-01
parengta
stebėjimo po
audito rezultatų
suvestinė, 201803-02 raštas Nr.
04.2-9.

įvykdymas

1. Taip. Apskaitos politika papildyta
Įstaigos direktorės 2017-12-22 įsakymu
Nr. V-308 „Dėl 2018 m. buhalterinės
apskaitos sąskaitų plano tvirtinimo“ ir
2017-12-19 įsakymu Nr. V-304 „Dėl
Semeliškių
gimnazijos
sąmatų
sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.
2. Taip. Darbuotojų darbo užmokesčio
tarifikacijos 2018-01-01 sudarytos
pagal įstaigos padalinius ir vykdomas
valstybines funkcijas.
3. Vykdoma. Įstaigos specialių (SP)
lėšų už suteiktas paslaugas ir biudžeto
asignavimų
buhalterinei
apskaitai
sąskaitų plane numatytos banko
sąskaitos.
4. Taip. Įstaigos apskaitos planas
DEBETO programoje papildytas ir
patikslintas.
Reguliariai
vykdomi
apskaitos programos atnaujinimai.

4. Siūlyti
buhalterei
kreiptis
į
buhalterinę
apskaitos
programą
aptarnaujančią įmonę dėl programos
patikros arba
svarstyti galimybę
įsigyti apskaitos programą, turinčią
daugiau funkcijų.

5. Vykdoma iš dalies. Pateikta įstaigos
didžioji knyga už 2017-01-01 - 201712-31 laikotarpį. Apsilankymo metu
nustatyta, kad ne visais atvejais
buhalterinė apskaita tvarkoma pagal
VSAFAS reikalavimus. Pastebėta, kad
nevykdant
20-ojo
VSAFAS
„Finansavimo sumos“ 17 punkto lėšos
gautos kaip kompensacija už sunaudotą
kurą ir elektros energiją buvo
nepagrįstai pripažintos SP programos

5. Semeliškių gimnazijos buhalterinę
apskaitą tvarkyti pagal Lietuvos
Respublikos
viešojo
sektoriaus
4
atskaitomybės įstatymo ir Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartų reikalavimus.
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Rekomendacijų
Taip/Ne/Vykdoma

2007-06-29 įstatymas Nr. X-1212.
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biudžeto asignavimais. Neatitikimų
suma – 1209 Eur 92 ct.
Pateiktas ilgalaikio turto nusidėvėjimo
priskaitymo žiniaraštis 2017-12-31 ir IT
nusidėvėjimo
priskaitymo
pagal
finansavimo šaltinius žiniaraštis (201712-31). Nepriskaičiuotos už 2017 m. 09
mėnesį IT nusidėvėjimo sąnaudos (925
Eur 66 ct) pripažintos 2018 m.
sąnaudomis.
Pateiktas
darbuotojų
atostogų
rezervo
priskaičiavimo
žiniaraštis (2017-12-31). Pasirinktinai
patikrintas darbuotojų vidutinio darbo
užmokesčio skaičiavimas. Neatitikimų
nenustatyta.
6. Vykdoma.
6. Ištaisyti audito metu pastebėtas
klaidas.
Iš 6 teiktų, įvykdyta rekomendacijų – 3, t.y. 50 % , vykdomų – 3, t.y. 50%, neįvykdytų – 0, t.y.
0%.
2017 m. rugsėjo 13 d. išvada Nr. 04TI-5 dėl ilgalaikės paskolos garantijos suteikimo uždarajai
akcinei bendrovei ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ vertinimo
Vertinimo tikslas – įvertinti, ar Elektrėnų savivaldybė (toliau tekste – Savivaldybė) turi galimybę,
neviršydama teisės aktais nustatytų garantijų teikimo limitų, 2017 metais teikti garantiją iki 677 170
eurų ilgalaikei paskolai iki 10-ties metų investicijų į vandentvarkos ir šilumos ūkį projektams
įgyvendinti 2017–2020 metais ir pateikti Elektrėnų savivaldybės tarybai išvadą dėl garantijos
teikimo galimybės.
Išvada.
Dėl garantijos limito.
Elektrėnų savivaldybė 2017 metais turi galimybę neviršydama nustatytų limitų teikti
garantiją iki 677 170 Eur UAB ,,Elektrėnų komunaliniam ūkiui“ gauti ilgalaikę paskolą
investicijoms iki 10-ties metų.
Dėl garantijos sąlygų.
Savivaldybė, suteikdama garantiją uždarajai akcinei bendrovei ,,Elektrėnų
komunalinis ūkis“, nesuteikia valstybės pagalbos.
2017 m. spalio 16 d. audito ataskaita Nr. 04.A-4 dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto
Savivaldybės valdymo programos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslas – įvertinti Savivaldybės valdymo programos 2017 metų asignavimų seniūnijose lėšų
darbo užmokesčiui planavimą.
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Audito subjektas – Elektrėnų savivaldybės administracijos padaliniai – seniūnijos.
Finansinio (teisėtumo) audito metu nustatytų rizikų pokyčių analizė
2016 metų Savivaldybės biudžeto finansinio (teisėtumo) audito metu5 pastebėta, kad
patvirtintame biudžete buvo numatyta 11 mėnesių asignavimų darbo užmokesčiui poreikio suma.
2017 metų Savivaldybės biudžete asignavimai darbo užmokesčiui
patvirtinti
kalendoriniams metams (12 mėnesių).
Išvada. Elektrėnų savivaldybės administracijos padaliniuose – seniūnijose dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2017 m. biudžeto asignavimų darbo
užmokesčiui poreikis buvo planuojamas Metodikos nustatyta tvarka kalendoriniams metams
neviršijant nustatytų normatyvų.
2017 m. gruodžio 12 d. audito ataskaita Nr. 04A-5 dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos
centro atlikto ribotos apimties finansinio (teisėtumo) audito rezultatų
Audito tikslai – įvertinti Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro
✓ 2017 metų biudžeto planavimą ir Socialinės apsaugos plėtojimo programai vykdyti
skirtų lėšų 2017 metų I pusmečiui panaudojimo teisėtumą;
✓

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagal 2017 m. birželio 30 d. būklę.

Audituojamas laikotarpis – 2017 metų I pusmetis, tačiau audito ataskaitoje nustatyti neatitikimai –
už laikotarpį iki ataskaitos pateikimo – 2017-12-12.
Audito
ataskaitoje
rekomendacijos

pateiktos Gauta
informacija
apie
rekomendacijų
vykdymą
Elektrėnų
savivaldybės
Elektrėnų
administracijos Socialinės paramos
socialinės
skyriaus vedėjui:
globos namų
1. Koordinuoti Elektrėnų socialinės
2018-01-12
reabilitacijos centro veiklą.
raštas Nr. S-2;
Elektrėnų socialinės reabilitacijos
centro vadovui:
2. Patikslinti Centro finansų kontrolės
taisykles.
3. Sutvarkyti darbo sutarčių sąlygas
dėl darbo užmokesčio koeficientų
pakeitimo nuo 2017-02-01.
5

Tarnybos
darbuotojai dėl
stebėjimo po
audito
2018-07-31
lankėsi
Įstaigoje,
2018-08-01
parengta

2017-06-13 audito ataskaita Nr. 04A-2.
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Rekomendacijų
Taip/Ne/Vykdoma

įvykdymas

1. Vykdoma iš dalies. Rekomendacijų
įgyvendinime nedalyvauta.

2. Taip. 2017-12-18 Įstaigos vadovo
įsakymu Nr. V-42.
3. Ne. Įstaigos rašte nurodyta, kad
rekomendacija įgyvendinta, tačiau
nustatyta, kad Įstaigos Pakalniškių
padalinyje atrinktose darbo sutartyse

4. Vykdyti viešųjų pirkimų įstatymo
procedūras įsigyjant ilgalaikį turtą,
prekes ir paslaugas.

5. Patvirtinti darbo laiko apskaitos
žiniaraščių pildymo tvarką. Numatyti,
kad darbuotojo visas dirbtas laikas
būtų parodytas žiniaraštyje.
6. Papildyti Centro vidaus tvarkos
taisykles dalimi numatant darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarką esant
suminei darbo laiko apskaitai.
7. Patikslinti
Centro
tarnybinio
transporto kelionės lapo formą, joje
numatyti
spidometro
rodmenų
mėnesio pradžiai ir pabaigai buvimą.

stebėjimo po
audito rezultatų
suvestinė;

papildomi susitarimai, sudaryti 201712-18, nesutvarkyti: be vadovo ir
darbuotojų parašų, nurodyta neteisinga
informacija. Yra rizika dėl darbo
užmokesčio skaičiavimo teisėtumo ir
teisingumo.

Elektrėnų
socialinės
globos namų
2018-01-12
raštas Nr. S-2;

4. Ne. Įstaigos rašte nurodyta, kad
rekomendacija įgyvendinta, tačiau
nustatyta, kad Įstaigos Pakalniškių
padalinys
ilgalaikio
turto
(kompiuterinės įrangos) įsigijimui
patvirtinti neturi viešųjų pirkimų
dokumentų. Yra rizika dėl Viešųjų
pirkimų
įstatymo
reikalavimų
pažeidimų.

Tarnybos
darbuotojai dėl
stebėjimo po
audito
2018-07-31
lankėsi
Įstaigoje,
2018-08-01
parengta
stebėjimo po
audito rezultatų
suvestinė;

5. Taip. 2017-12-18 Įstaigos vadovo
įsakymu Nr. V-43.

8. Patvirtinti
malkų
gavimo,
saugojimo ir nurašymo tvarką.
Nustatyti malkų nurašymo normas.

9. Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 33 str. 4
d. sudaryti su darbuotoja, vykdančia
kasininkės funkcijas, susitarimą dėl
atsakomybės už vykdomas operacijas
su įstaigos pinigais.
10. Įstaigos

dokumentus

tvarkyti

6. Taip. 2017-12-18 Įstaigos vadovo
įsakymu Nr. V-44.

7. Taip. 2017-12-18 Įstaigos vadovo
įsakymu Nr. V-45. 2017 m. gruodžio
mėn. užpildytas Lengvojo automobilio
kelionės lapas – be atsakingų asmenų
parašų. Yra rizika dėl finansų
kontrolės buvimo.
8. Ne. Tvarka nepatvirtinta, 2017-12-18
Įstaigos vadovo įsakymu Nr. V-46
patvirtintas nesamos tvarkos priedas.

Tarnybos
darbuotojai dėl
stebėjimo po
audito
2018-07-31
lankėsi
Įstaigoje,
2018-08-01
parengta
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9. Ne. Įstaigos Pakalniškių skyriuje
kasininko
funkcijos
atliekamos
pažeidžiant teisės aktuose nustatytus
reikalavimus.

10. Vykdoma iš dalies.

teisės aktų nustatyta tvarka.
Elektrėnų socialinės reabilitacijos
centro buhalterei:
11. Darbuotojų
darbo
užmokestį
skaičiuoti vadovaujantis darbo laiko
apskaitos žiniaraščio duomenimis ir
vadovo įsakymais.
12. Užtikrinti Savivaldybės biudžeto
asignavimų panaudojimą pagal
ekonominę paskirtį.

13. Užtikrinti, kad visos ūkinės
operacijos būtų patvirtintos vadovo
parašais.

14. Ištaisyti pastato
skaičiavimą.

stebėjimo po
audito rezultatų
suvestinė;

11. Ne. Žr. 3 rekomendaciją.

Tarnybos
darbuotojai dėl
stebėjimo po
audito
2018-07-31
lankėsi
Įstaigoje,
2018-08-01
parengta
stebėjimo po
audito rezultatų
suvestinė;

nusidėvėjimo

12. Įstaigos rašte nurodyta, kad
rekomendacija
vykdoma,
tačiau
Įstaigos
Pakalniškių
padalinio
finansininkė
neištaisė
padarytos
klaidos, nurodytos audito ataskaitoje.
13. Ne. Žr. 4 ir 7 rekomendacijas. Yra
rizika dėl finansų kontrolės buvimo.

14. Taip.

15. Sudarant finansines ataskaitas,
ilgalaikį turtą vertinti vadovaujantis
22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“
reikalavimais.

15. Vykdoma.

16. Gautas
lėšas
už
suteiktas
paslaugas įnešti į Savivaldybės iždo
sąskaitą laiku.

16. Ne. 2017-11-24 – 2017-12-22
Įstaigos kasos knygoje užregistruotų
gautų pajamų likučiai neatitinka
Apraše7 nustatytų reikalavimų.

17. Spręsti klausimą dėl nuvertintų
senų skolų nurašymo teisės aktų
nustatyta tvarka.

17. Ne.

18.Užtikrinti Savivaldybės biudžeto
asignavimų
panaudojimą
pagal
ekonominę paskirtį ir laiku kreiptis

18. Vykdoma.
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dėl sąmatos patikslinimo.
19. Ūkines operacijas registruoti LR
buhalterinės apskaitos įstatymo6 12
straipsnio nustatyta tvarka.

19. Vykdoma.

20. Sutvarkyti nebalansinių sąskaitų
apskaitą įvertinus 2016 metų metinės
inventorizacijos rezultatus.

20. Ne.

Iš 20 teiktų, įvykdyta rekomendacijų – 5, t.y. 25 % , vykdomų – 6, t.y. 30%, neįvykdytų – 9,
t.y. 45%.
V. KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Svarbi Tarnybos veiklos funkcijų dalis yra teikiamos rekomendacijos, užtikrinančios
Savivaldybės turto ir lėšų teisėtą, efektyvų, ekonomišką ir rezultatyvų naudojimą. Pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę audito vertę, stiprina išorės audito reikšmę
Savivaldybėje.
Atlikus

2017

m.

audituotiems

subjektams

teiktų

rekomendacijų

įgyvendinimo

apibendrinimą, nustatyta, kad 2017 m. teikta 51 rekomendacija, iš kurių įvykdyta yra 21 (41%),
vykdomų – 18 (35 %), neįvykdytų – 12 ( 24 %).
Pažymime, kad pateiktos tik tos rekomendacijos, kurios išdėstytos auditų ataskaitose ir kurių
nebuvo galima įgyvendinti audito metu. Siūlymus taisyti klaidas ir neatitikimus teikiame visų
auditų metu ir daugelį jų audituojami subjektai taiso nedelsdami, kad išorės vartotojams būtų
pateikta kiek įmanoma teisingesnė ir išsamesnė informacija.
Prie vykdomų rekomendacijų priskiriamos tos rekomendacijos, kurių vykdymo terminas /
procesas Ataskaitos rengimo / teikimo metu dar nesibaigė arba jas būtina vykdyti nuolat.
VI. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR TOBULINIMAS
Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi, pasiektais rezultatais
ir jų teigiamu poveikiu. Pasiektus veiklos rezultatus Tarnyba pateikė ankstesniuose šios veiklos
ataskaitos skyriuose.
Audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas, netikslumus
ir kitus trūkumus informuotas audito subjektas juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama
esminių iškraipymų.
Tarnybos veikla nuolat tobulinama, naudojamasi gerąja praktika.
7
6

Savivaldybės biudžeto programų sąmatų iš įstaigų pajamų sudarymas ir vykdymas.
2001-11-06 Nr. IX-574.
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Pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai įgyvendinti:
1. Nuolat siekiama išlaikyti aukštą audito poveikį, teisinėmis priemonėmis siekti, kad nustatytais
terminais ir

optimaliai būtų šalinami nustatyti trūkumai,

teikiamos pastabos audituotiems

subjektams dėl neįgyvendintų rekomendacijų.
2. Nuolat dalinamasi su kitomis Kontrolės ir audito tarnybomis gerąja veiklos praktika. Teikėme
Tarnybos Veiklos plano struktūrą ir Veiklos plano sudarymo taisyklių pavyzdžius kitoms
tarnyboms.
3. Bendradarbiavome su Valstybės kontrole atlikdami finansinį (teisėtumo) auditą.
Pagrindiniai 2018 metų veiklos uždaviniai (užduotys)
1. Užtikrinti audito kokybę taikant auditų kokybės užtikrinimo elementus:
✓ atsakomybę dėl kokybės audito institucijoje;
✓ atitinkamus etikos reikalavimus (įskaitant nepriklausomumą);
✓ konkrečių užduočių atlikimą, stebėseną;
✓ žmogiškuosius išteklius (reikiamas kompetencijas, gebėjimą dirbti komandoje).
2. Dalyvauti Savivaldybių kontrolierių asociacijos, Europos regioninių audito institucijų
organizuojamoje veikloje.
3. Bendradarbiauti su Valstybės kontrole.

Savivaldybės kontrolierė

Danguolė Kliucevičienė
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