SAVIVALDYBĖS KONTROLĖ IR AUDITAS
(Vietos savivaldos įstatymas, 27str.)
Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba), prižiūrinti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir
rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir
patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas
savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai

VIZIJA- Padėti savivaldybei racionaliai valdyti ir
naudoti turtą, lėšas

MISIJA- Padėti rajono Tarybai vykdyti sprendimų
kontrolę ir skatinti aukščiausių finansinių valdymo
standartų įgyvendinimą bei efektyvų viešųjų paslaugų
teikimą rajono bendruomenei

Profesinės etikos principai:
sąžiningumas,
nepriklausomumas,
objektyvumas,
nešališkumas,
konfidencialumas,
- kompetencija.

Tarnybos veiklos pobūdis:
Finansiniai (teisėtumo) auditai,
Veiklos auditai,
Išvados Tarybai,
Bendradarbiavimas su LR valstybės kontrole, LR
veikiančiomis audito institucijomis, Savivaldybių
kontrolierių asociacija, Įstaigomis ir Įmonėmis

ATLIEKANT FINANSINIUS (TEISĖTUMO) IR VEIKLOS
AUDITUS VADOVAUJAMASI:
Tarptautiniais audito standartais;
Valstybinio audito reikalavimais;
INTOSAI finansinio audito gairėmis (TAAIS 1000–
1810).
LR Valstybės kontrolės teikiama metodika

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą

Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus viso audito metu priimame
profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
♦ nustatome ir įvertiname ((konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų
reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką
ir surenkame pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas,
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas, arba vidaus kontrolių nepaisymas.
♦ suprantame su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito
procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
♦ įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų
pagrįstumą;
♦ įvertiname bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
(konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją;
♦ įvertiname bendrą konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus ir tai, ar
konsoliduotose biudžeto vykdymo ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo
konsepciją;
♦ surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume
pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas bei grupės konsoliduotąsias biudžeto vykdymo
ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų
nuomonę apie auditą.
♦ Surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl Savivaldybės lėšų ir turto, valstybės turto perduoto valdyti
patikėjimo teise valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, pagal
nustatytus vertinimo kriterijus, kurie plačiau atskleisti ataskaitos priede. (Ataskaitos priede nurodome kurių teisės aktų
aspektu buvo vertintas turto ir lėšų naudojimo teisėtumas). ♦ Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą
atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus
kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.
♦ Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus
apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba,
jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog
tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

