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ĮŢANGA

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybas
profesiniu atžvilgiu vienija 1998 metais
įsteigta ir aktyviai veikianti Savivaldybių
kontrolierių asociacija.
 Asociacija sprendžia bendrąsias tarnybų
problemas, atstovauja tarnybas šalies
institucijose ir tarptautinėse
organizacijose.


ĮŢANGA






Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, prižiūrėdamos, 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, atlieka išorės
auditą savivaldybėse.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, įsteigtos visose
savivaldybėse. Tarnybose dirba apie 200 darbuotojų.
Tarnybos išorės auditą atlieka pagal valstybiniam auditui
keliamus reikalavimus, taip pat vadovaujasi tarptautinių audito
standartų pritaikomumu. Tarnybų atliekamo audito išorės
peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

I. TARNYBŲ ATLIEKAMO AUDITO RŪŠYS
SAVIVALDOJE







Tarnybos dažniausiai atlieka šių rūšių išorės
audito užduotis:
finansinį (teisėtumo) auditą;
veiklos auditą;
specialių užduočių auditą (užtikrinimo užduotys).

Praktika rodo, kad prioritetas teikiamas finansiniam
(teisėtumo auditui).

I. TARNYBŲ ATLIEKAMO AUDITO RŪŠYS
SAVIVALDOJE
Audito rūšies parinkimą lemiantys veiksniai
 Tarnybų atliekamo audito rūšies pasirinkimą iš esmės
sąlygoja trys pagrindiniai veiksniai, kurie glaudžiai susiję
su veiklos planavimu tarnybose:

- tarnybos kompetencija ir privalomos užduotys;

- tarnybos žmogiškieji, materialiniai ir kiti ištekliai;

- savivaldybės tarybos sprendimais tarnybai
pavedamų neplaninių audito užduočių apimtys.
Siekiant nustatyti planuojamas audito rūšis, tarnybos
kasmet vertina visus pagrindinius veiksnius ir jų
pokyčius.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS

Tarnybų kompetencija atlikti išorės auditą
nustatyta Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
 Pristatome kompetencijos ir privalomų
užduočių apžvalgą.


II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS







Kompetencija
Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad tarnybos
įgaliotos atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą
savivaldybės administracijoje, savivaldybės
administravimo subjektuose ir savivaldybės
kontroliuojamose įmonėse.
Biudžetinių įstaigų įstatyme nustatyta, kad tarnybos
įgaliotos atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą
savivaldybės biudžetinėse įstaigose.
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta,
kad tarnybos atlieka savivaldybės viešojo sektoriaus
subjekto metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo
sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS







Kompetencija
Biudžeto sandaros įstatyme nustatyta, kad tarnybos
atlieka savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių,
savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto
asignavimų valdytojų programų sąmatų, savivaldybės
biudžeto lėšų apskaitos auditą.
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta, kad
savivaldybės įmonės metinę finansinę atskaitomybę ir
įmonės veiklos ataskaitą turi patikrinti savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatyme nustatyta, kad tarnybos
kontroliuoja savivaldybės turto apskaitą, valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS







Kompetencija
Viešųjų įstaigų įstatyme nustatyta, kad tarnybos turi teisę įstatymų
nustatyta tvarka tikrinti viešosios įstaigos veiklą. Specifika dėl audito
sveikatos priežiūros įstaigose, nustatyta Sveikatos priežiūros įstaigų
įstatyme ir įstaigos įstatuose.
Rinkliavų įstatyme nustatyta, kad vietinių rinkliavų rinkimą, be kitų
įstatymu nustatytų kontrolės institucijų, kontroliuoja ir tarnybos.
Valstybės skolos įstatyme nustatyta, kad tarnybos, teisės aktų
nustatyta tvarka, tikrina valstybės skolininkų ir valstybės
garantuojamų skolininkų ūkinę ir finansinę būklę, taip pat
perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimą, perskolinamų
paskolų naudojimą pagal tikslinę paskirtį ir grąžinimą.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS






Kompetencija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 nutarimu Nr. 793
„Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą
nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, tai
pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9
straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ nustatyta, kad tarnybos vykdo
Valstybės garantijų apskaitos ir vykdymo kontrolę.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-12-21 nutarimu Nr. 1455
„Dėl valstybės išperkamo iš savininkų turto bei savininkams
sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kuriuose gyvena
nuomininkai, vertės nustatymo“ tarnyboms suteikta teisė patikrinti
vertinimo pagrįstumą, iki savininkams atlyginama už valstybės
išperkamą turtą ar įvykdomos valstybės garantijos nuomininkams.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS







Privalomos uţduotys
Tarnybos kiekvienais metais rengia ir savivaldybių tarybų
reglamentuose nustatytais terminais ir tvarka teikia
savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitos.
Tarnybos kiekvienais metais rengia ir savivaldybių
tarybų reglamentuose nustatytais terminais ir tvarka
teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio.
Tarnybos atlieka savivaldybės įmonių metinių finansinių
ataskaitų ir veiklos ataskaitų auditą.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS





Privalomos uţduotys
Tarnybos rengia ir savivaldybės tarybai teikia
sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų
ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo
kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių
imamas paskolas.
Tarnybos rengia ir savivaldybės tarybai teikia
sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos
konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties
sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus
iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas
galutiniam koncesijos sutarties projektui.

II. TARNYBŲ KOMPETENCIJA IR PRIVALOMOS UŢDUOTYS



Privalomos uţduotys
Tarnybos rengia ir savivaldybės tarybai teikia
sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų
sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su
privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai
nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines
sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais
sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties
pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su
privačiais subjektais sutarties projektui.

III. TARNYBŲ IŠTEKLIAI



Siekiant nustatyti audito mastą ir
atliekamo audito rūšį, tarnybose
kiekvienais metais išanalizuojami ir
įvertinami žmogiškieji, materialiniai ir kiti
ištekliai.

IV. NEPLANINĖS AUDITO UŢDUOTYS

Savivaldybės tarybai pavedus, atliekamas
jos sprendime nurodytos rūšies auditas.
 Praktika rodo, kad tarybos sprendimuose
vyrauja neplaninis finansinis ir veiklos
(valdymo) auditas.


V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS



Išvada dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos



Savivaldybės tarybai teikiama išvada dėl savivaldybei
nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise
valdomo valstybės turto ataskaitos paprastai paremta
tarnybos atliktų finansinių ataskaitų rinkinių, auditų
rezultatais, taip pat įvertinti kitų ataskaitų, kitų ribotos
apimties finansinių auditų metu ar veiklos auditų metu
nustatyti susiję dalykai.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Finansinių ataskaitų rinkinių ar atskirų jų duomenų
auditai paprastai atliekami:
 savivaldybės administracijoje;
 savivaldybės išteklių fonduose;
 savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kituose
viešojo sektoriaus subjektuose;
 Savivaldybės įmonėse.
 Tarnyba gali nuspręsti atlikti grupės
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, apimančių
visų savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinius, auditą.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS




Finansiniai (teisėtumo) auditai šiuose subjektuose arba
subjektų grupėje atliekami pagal Valstybinio audito
reikalavimus ir metodikas.
Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto
finansinių ataskaitų rinkinių tikrumą ir teisingumą, vidaus
kontrolę, audituojamo subjekto turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir pareikšti
nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ataskaitų tikrumo
ir teisingumo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo teisėtumo.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS






Kiek auditų atlikti ir kokiuose subjektuose?
Nustatomi savivaldybės pagrindiniai rodikliai
(finansinis ir nefinansinis turtas, įsipareigojimai).
Nustatomas subjektų ratas, jų rodikliai, svarba.
Nustatomi ir pavedami auditai, kurie apimtų
reikiamos apimties duomenų vertinimą ir
sudarytų pakankamą pagrindą tarnybos išvadai
dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitos.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS







Išvada dėl pateikto tvirtinti biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinio
Savivaldybės tarybai teikiama išvada dėl biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinio paprastai paremta tarnybos
atliktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių finansiniais
auditais, atliktais:
Savivaldybės ižde (biudžeto įplaukos, skolinimasis);
Savivaldybės administracijoje ir pas kitus savivaldybės
biudžeto asignavimų valdytojus (biudžeto išlaidos);
Asignavimų valdytojams pavaldžiose savivaldybės
biudžetinėse įstaigose (biudžeto išlaidos).

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS




Finansiniai (teisėtumo) auditai šiuose subjektuose arba
subjektų grupėje atliekami pagal Valstybinio audito
reikalavimus ir metodikas.
Finansinio audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto
vidaus kontrolę, audituojamo subjekto lėšų ir kito
finansinio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo
teisėtumą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl
biudžeto vykdymo ataskaitų tikrumo ir teisingumo,
biudžeto lėšų ir kito finansinio turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo teisėtumo.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS








Kiek finansinių auditų atlikti ir kokiuose
subjektuose?
Nustatomi savivaldybės biudžeto rodikliai (pajamos ir
asignavimai, programos).
Nustatomi savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai.
Nustatomos asignavimų valdytojų finansuojamos
biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai, taip pat jiems
skiriami asignavimai, subjektų svarba.
Nustatomi ir pavedami auditai, kurie apimtų reikiamos
apimties biudžeto pajamų ir asignavimų duomenų, taip
pat skolinimosi limitų laikymosi vertinimą ir sudarytų
pakankamą pagrindą tarnybos išvadai dėl savivaldybės
biudžeto vykdymo metinių ataskaitų rinkinio.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS


Savivaldybės įmonių metinių finansinių ataskaitų ir veiklos
ataskaitų auditas



Tarnybos įpareigotos atlikti savivaldybės įmonių metinių
finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų auditą.
Finansiniai (teisėtumo) auditai atliekami pagal Valstybinio
audito reikalavimus ir metodikas.
Finansinio audito tikslas – įvertinti įmonės finansinių ataskaitų
rinkinių tikrumą ir teisingumą, finansinę būklę, turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą, patikrinti metų veiklos
ataskaitą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir
veiklos ataskaitų tikrumo ir teisingumo, turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo teisėtumo.




V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Dėl finansinio audito tipų
 Atliekant finansinius auditus, priklausomai nuo audito
paskirties, jo apimties, naudojamų testų ir procedūrų,
tarnybose vyrauja šie audito tipai:
 - patvirtinantis (dažniausiai taikoma tiriant finansinių ataskaitų
likučių duomenis);
 - sistemiškai orientuotas (dažniausiai taikomas vidaus
kontrolės tyrimui);
 - besiremiantis rizika (dažniausiai taikoma kai atliktos
atrankos pagrindu nuspręsta smulkiai tikrinti tik tas sritis ir
objektus, kurie susiję su didžiausia rizika).
Atlikdamos auditą tarnybos dažnai integruoja du ar visus audito
tipus.


V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS







Tarnybų išvados dėl savivaldybės skolinimosi ir
garantijų teikimo
Tarnybos privalo parengti ir savivaldybės tarybai pateikti
jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų
ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo
kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių
imamas paskolas.
Dažniausiai atliekami ribotos apimties finansiniai auditai
pagal Valstybinio audito reikalavimus ir metodikas.
Parengiama išvada ir pateikiama savivaldybės tarybai.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS





Tarnybų išvados dėl koncesijų
Tarnybos rengia ir savivaldybės tarybai teikia
sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias
savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos
konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties
sąlygas ir galutinį koncesijos sutarties projektą.
Rengiant išvadas tarnybos atlieka užtikrinimo užduotis ir
remiasi, tiek kiek tinka, Valstybinio audito reikalavimais,
tarnybose parengtomis taisyklėmis, taip pat pritaiko
3000-ąjį Tarptautinio užtikrinimo užduočių standarto
„Užtikrinimo užduotys, išskyrus istorinės finansinės
informacijos auditus ar peržvalgas“ nuostatas.
Konkrečios išvados turinys pritaikomas pagal specifines
užduoties aplinkybes.

V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS


Parengiama išvada ir pateikiama savivaldybės tarybai.



Paprastai tarnybos išvadoje dėl atitinkamo objekto koncesijos
sutarties projekto pateikiami šie dalykai:
Išvados pavadinimas
Adresatas
Dalyko, dėl kurio teikiama išvada, identifikavimas ir apibūdinimas
Atsakomybė
Apribojimų, susijusių su dalyko vertinimu pagal kriterijus, apibūdinimas
Teiginys, apribojantis išvados naudojimą
Atlikto darbo metodai ir apibendrinimas
Išvada (nuomonė).











V. PRIVALOMŲ UŢDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Tarnybų išvados dėl partnerystės su
privačiais subjektais
 Praktika būtų panaši į išvadų rengimą dėl
koncesijų.


VI. KITŲ, TARNYBOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ,
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS AUDITO UŢDUOTIMIS


Finansinis auditas



Vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad tarnybos įgaliotos atlikti
išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse.
Vietos savivaldos įstatymas apibrėžia, kad savivaldybės
kontroliuojamos įmonės – savivaldybės įmonės, veikiančios pagal
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, akcinės bendrovės ir
uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos, suteikiančios daugiau
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise
priklauso savivaldybei, ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti
daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros
tarnybos narių.



VI. KITŲ, TARNYBOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ,
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS AUDITO UŢDUOTIMIS


Finansinis auditas



Tarnybos privalo atlikti Savivaldybės įmonių
metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos
ataskaitų auditą.
Kokie tarnybų sprendimai dėl audito užduočių
atlikimo kitose savivaldybės kontroliuojamose
įmonėse (bendrovėse ir uždarosiose akcinėse
bendrovėse)?
Paprastai atsižvelgiama į tai ar bendrovių auditą
atlieka privatūs auditoriai.





VI. KITŲ, TARNYBOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ,
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS AUDITO UŢDUOTIMIS








Veiklos auditas
Tarnybų kompetencijai priskirtų subjektų veiklos
vertinimas.
Pagal tarnybų kompetenciją atliekami veiklos auditai,
siekiant įvertinti subjektų veiklą ekonomiškumo,
efektyvumo, rezultatyvumo aspektais ir atskleisti veiklos
tobulinimo galimybes.
Pagal tarnybų kompetenciją atliekami valdymo auditai,
siekiant įvertinti valdymo sistemą ar atskirus valdymo
metodus.
Pagal tarnybų kompetenciją atliekami duomenų sistemų,
projektų auditai, siekiant įvertinti duomenų sistemas,
projektus.

VII. TARNYBŲ ATLIEKAMŲ AUDITŲ EFEKTYVUMAS

Tarnybų bendradarbiavimo su Valstybės
kontrole plėtojimas savivaldos audito
srityje.
 Tarnybų nuoseklus bendradarbiavimas
audito darbe su vidaus auditoriais.
 Integruotų auditų (kelių rūšių auditų)
taikymas ir tokios praktikos plėtojimas.


PRISTATYMO PABAIGA





Atsižvelgiant į tarnybos kompetenciją, įstatymais
nustatytų privalomų užduočių įvairovę, tarnybų išteklius,
prioritetas paprastai teikiamas toms audito rūšims, kurios
padeda tinkamai įgyvendinti tarnyboms nustatytas
privalomas užduotis.
Audito viešajame sektoriuje efektyvumui kelti siektina
toliau plėtoti bendradarbiavimą su valstybiniais
auditoriais, atestuotais auditoriais ir vidaus auditoriais.

PRISTATYMO PABAIGA

Dėkoju už dėmesį

