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Revīzijas iestādes pieeja
Revīzijas iestāde veic savu darbu 3 posmos –
Sistēmu auditi

Darbību revīzijas

Rezultātu apkopojums

Gada kontroles ziņojums
+
Atzinums
par Latvijā izveidotās ES fondu sistēmu darbības efektivitāti un
sertificēto izdevumu likumību un atbilstību.
3

Gada kontroles ziņojums (GKZ) 2013 (1)

Revīzijas iestādes apjoms GKZ 2013:
• 16 sistēmu auditi, aptverot visas ES fondu administrēšanā iesaistītās
institūcijas t.sk.:
– 3 horizontālie sistēmu auditi:
• publicitātes uzraudzības sistēma
• vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas uzraudzības sistēma
• vides aizsardzības prasību ievērošanas uzraudzības sistēma

• 1 (viena) standarta jeb regulārā darbību revīzijas, kurās pārbaudāmās
vienības (projektu maksājuma pieprasījumi) tika atlasītas pēc statistikas
teorijas pamatprincipiem
•

1 (vien) papildu revīzijas:
–
–
–
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pamatojoties uz riska izvērtējamu
no trešām pusēm saņemto informāciju par iespējamajiem pārkāpumiem ES fondu
ietvaros realizētajos projektos
RI uzraudzībā esošajiem deklarētajiem avansa maksājumiem
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Gada kontroles ziņojums (GKZ) 2013 (2)
EK tika iesniegts audita Atzinums bez iebildēm, jo balstoties uz Revīzijas iestādes ES
fondu vadības un kontroles sistēmu auditu un darbību revīziju rezultātiem un iegūtajiem
auditu pierādījumiem, Revīzijas iestāde secināja, ka:
• ka Latvijā izveidotā ES fondu vadības un kontroles sistēma ir vērtējama 2.kategorijā
(sistēma darbojas, taču tajā ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi)
• atklātais kļūdas līmenis ir 1.49%, kas ir zemāks par EK noteikto būtiskuma slieksni
(2%)

Sistēmu
auditu
novērtējums
2
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Sertificēto izdevumu revīziju kļūdu
līmenis

Sistēmiska kļūda, kurai nevar novērtēt
finanšu ietekmi

Zem būtiskuma
līmeņa (< 2%)

Virs būtiskuma
līmeņa (> 2%)

Būtiska, bet ne
visaptveroša

Būtiska un
visaptveroša

Atzinums bez
iebildēm

N/a

N/a

N/a
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Darbību revīzijas rezultāti 2013.gadā (1)

Izlases kopa (deklarētie izdevumi 2012.g.)
Faktiski pārbaudītie izdevumi
Vienības (maksājuma pieprasījumi), gb.
Projekti, gb.
Pārbaudītie izdevumi, LVL
Konstatēti neattiecināmie izdevumi
pārbaudītajā apjomā – izlasē, LVL

Vienības (maksājuma
pieprasījumi)

5 314

LVL

580 886 618,37

Regulārā revīzija

Papildu revīzija

Kopā

76

56

132

71

34

105

75 271 699,15

15 712 541,17

90 984 240,32

438 796,39

n/a

438 796,39

Kļūdas līmenis izlasē

0,58%

-

Kļūdas līmenis, kas attiecināts uz visu kopu
(statistiski aprēķināts)

1,49%

-

Citi neattiecināmie izdevumi, kas konstatēti ārpus
izlases apjoma

948 148,09

526 691,07

1 474 839,16

Kopā konstatētie neattiecināmie izdevumi (t.sk.
ārpus izlases apjoma)

1 386 944,48

526 691,07

1 913 635,55
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Darbību revīzijas rezultāti 2013.gadā (2)
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Darbību revīzijas rezultāti 2013.gadā (3)

Jomas, kurās visvairāk konstatētas kļūdas:
 Iepirkumi – 44%
 Projekta īstenošanas uzraudzība – 35%
 Izdevumu attiecinamība – 16%
 Publicitāte – 3%
 Projekta mērķu sasniegšana – 2%
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Darbību revīzijas rezultāti 2013.gadā (4)

Identificējot pārkāpumus saistībā ar publisko iepirkumu, Revīzijas iestāde ir
konstatējusi sekojošus gadījumus.
– tiek izvēlēta neatbilstoša iepirkumu procedūra papildus darbu gadījumos,
kas galvenokārt radušies dēļ nepietiekami veiktas izpētes projektēšanas
stadijā un nepilnībām tehniskajos projektos
– pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek veikti būtiski līguma grozījumi, kas
pārkāpj vienlīdzīgas konkurences principus (izmaiņas apjomos, izpildes
termiņos, izpildes nosacījumos, norēķinu kārtībā);
– pretendentiem iepirkumos tiek izvirzītas diskriminējošas un līguma
izpildei neadekvātas prasības
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ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu
rezultāti (1)

72% (GKZ 2012 69,6 %) no iespējamām kļūdām rodas jeb netiek savlaicīgi atklātas
atbildīgo/sadarbības iestāžu līmenī nepietiekamas pirmā līmeņa pārbaužu kvalitātes un
apjoma dēļ (publiskā iepirkuma pārbaudēs, maksājumu pieprasījumu pārbaudēs un
pārbaudēs projektu īstenošanas vietās)
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ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu
rezultāti (2)

– 32% nepietiekamā kvalitātē veiktas maksājumu pieprasījumu
pārbaudes
– 20% nepilnīgi izvēlētas/veiktas/piemērotas izlases metodes
un nepietiekami izvērtēti riski
– 12% nepietiekami tiek dokumentēti kontroļu rezultāti
– 10% no iespējamām kļūdām rodas dēļ nepietiekamā apjoma,
kvalitātē veiktām iepirkumu pārbaudēm (GKZ2012 32% tika
identificētas nepilnīgas iepirkumu kontroles)
– 8% nepietiekamas kontroles attiecībā uz projekta mērķu un
ieviešanas progresa pārbaudēm
– 18% citas nepilnīgi veiktas kontroles
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ES fondu vadības un kontroles sistēmu auditu
rezultāti (3)
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

Finanšu ministrijas
ES fondu revīzijas departamenta
direktores vietniece
Maija Paškeviča
maija.paskevica@fm.gov.lv
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