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ĮŢANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2014 m. kovo 3 d. pavedimu Nr. KT2-3. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė.
Audito tikslas: įvertinti Kelmės rajono savivaldybės finansinę būklę ir Kelmės rajono
savivaldybės galimybę imti 1,8 mln. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudžeto laikinam pajamų
trūkumui (800 tūkst. Lt biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui ir 200 tūkst. Lt. socialinio
draudimo įmokoms sumokėti, 800 tūkst. Lt socialinėms išmokoms mokėti) padengti.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, identifikavimo
kodas 188768730. Audituojamo subjekto adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86161 Kelmė.
Audituojamas laikotarpis –2014 metai.
Audituojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktore dirba
Irena Sirusienė. Savivaldybės skolų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Finansų skyrius,
skyriaus vedėja audituojamu laikotarpiu dirba Vida Sinkevičienė.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audito metu buvo vertinami auditui atlikti reikalingi duomenys, pateikti:
-

Savivaldybės Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinėje 2013

m. gruodžio 31 d. ataskaitoje, forma Nr. 3-sav.;
-

Savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų 2013 m. gruodžio 31 d bei 2014 m. vasario 28

d. ataskaitose, forma Nr. 4;
-

Savivaldybės ataskaitoje 2013 m. biudžeto pajamos 2013 m. gruodžio 31 d., forma Nr.

SB-1-pajamos.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Auditas atliktas siekiant gauti
pakankamą užtikrinimą, kad audituotose finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o
Savivaldybė skolinasi laikydamasi teisės aktų reikalavimų.
Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl to, kad netikrinome visų (100 proc.) skolinimosi
ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Skolinimosi teisėtumas vertintas analizuojant atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2014 metais:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui1,
- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymui2,
 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymui3,
1
2

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms Savivaldybių skolinimosi taisyklėms4,
 Savivaldybės Tarybos patvirtintam ir patikslintam Savivaldybės 2014 metų biudžetui5.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už auditui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą. Atliekant auditą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Audito įrodymai gauti taikant dokumentų tikrinimo, skaičiavimo ir analitines audito
procedūras.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Teisės aktais nustatyti savivaldybės trumpalaikio skolinimosi iš valstybės biudžeto
rodikliai bei sąlygos:
1.1 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymu6 nustatyta, kad į savivaldybės skolinimosi limitus neįskaitomos iš
valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti.
1.2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Savivaldybių skolinimosi
taisyklėse7 nustatyta paskolų iš valstybės biudžeto savivaldybėms teikimo tvarka.
2. Duomenys apie savivaldybės finansinę būklę:
2.1 Planiniai biudžeto duomenys.
Kelmės rajono savivaldybės taryba patvirtino Kelmės rajono savivaldybės 2014
metų biudžetą8: asignavimų – 88387,171 tūkst. Lt bei pajamų – 84262,379 tūkst. Lt, iš jų: iš
prognozuojamos pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius – 44824,0 tūkst.
Lt, skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams – 3452,4 tūkst. Lt., 2013 metais
nepanaudotos biudžeto lėšos - 672,392 tūkst. Lt, apyvartinės lėšos – 202,1 tūkst. Lt.
Pagal savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymą ketvirčiais 2014 m. pirmo
pusmečio pajamų planas yra 46865,2 tūkst. Lt, išlaidų – 49975,1 tūkst. Lt, planuotos išlaidos viršija
planuotas pajamas 3109,9 tūkst.Lt, iš kurio 626,9 tūkst. Lt investicijų bus finansuota skolintomis
lėšomis, taigi planuotas savivaldybės biudžeto pirmo pusmečio apyvartinių lėšų trūkumas turėtų
būti padengtas antrame pusmetyje (planuotas perteklius). Objektyvi prielaida pirmo pusmečio
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Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2013-12-12 Nr. XII-659.
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija).
5
Kelmės rajono savivaldybės tarbos 2014 m.vasario 17 d. sprendimas Nr. T-32 “Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014
metų programinio biudžeto patvirtinimo”..
6
Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
2013-12-12 Nr.XII-659 12 straipsnio 3 dalis.
7
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr.345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“, 2012-03-21 nutarimo Nr.304 redakcija, III dalis.
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pajamų ir asignavimų plano neatitikimui yra

siekis padengti sukauptus biudžetinių įstaigų

įsiskolinimus bei užtikrinti savalaikį atostoginių išmokėjimą. Be to, nuo 2014 m. sausio 1 d. kaip
savarankiška funkcija savivaldybei priskirtas socialinių pašalpų mokėjimas. Kiekvieną mėnesį
pašalpoms išmokėti reikia apie 800,0 tūkst. Lt. Išmokų mokėjimas yra numatytas iki kito mėnesio
11-30 d., per tą laikotarpį būtina atsiskaityti su visais išmokų gavėjais.
2.2 Faktiniai biudžeto duomenys.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto 2014 metų sausio – vasario mėn. pajamų planas
sudarė 8122,7 tūkst. Lt, faktiškai surinkta 7219,7 tūkst. Lt pajamų, negauta planuotų 903,0 tūkst. Lt
pajamų.
2.3 Savivaldybės apyvartos lėšos.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
duomenimis, savivaldybės lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 874,5 tūkst. Lt. Tvirtinant
savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos – 673,2 tūkst. Lt - nukreiptos
kreditiniam įsiskolinimui dengti, tačiau įsiskolinimas savarankiškoms funkcijoms buvo 2420,5
tūkst. Lt, todėl lėšų likučio neužtenka visiems įsiskolinimams padengti. Skolos dengiamos iš šių
metų biudžeto lėšų. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis – 45,9 tūkst. Lt
- naudojamos šios programos priemonėms vykdyti.
Pastebėjimas. Savivaldybėje nustatytas 202,1 tūkst. Lt laisvas lėšų likutis laikinam pajamų
trūkumui dengti savivaldybėje. Tačiau jis yra nepakankamas tam, kad būtų užtikrintas savalaikis
biudžete numatytų išlaidų finansavimas.
2.4 Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Kelmės rajono savivaldybės skola (paskolos) 2013 m. gruodžio 31d. sudarė 16761,4
tūkst.Lt arba 37,4 proc. nuo LR 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų pajamų ir 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui kompensuoti sumos.
Kelmės rajono savivaldybė neturi skolinių įsipareigojimų dėl trumpalaikių paskolų
paėmimo laikinam pajamų trūkumui padengti.
Savivaldybės biudžetinių įstaigų kreditiniai įsiskolinimai (be paskolų) 2013 m. gruodžio 31
d. sudarė 4912,3 tūkst. Lt (lyginant su 2012 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 681,7 tūkst. Lt), iš jų
einamieji – 4612,5 tūkst. Lt, pradelsti (kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)
– 482,8 tūkst. Lt. 2014 m. vasario 28 d. įsiskolinimai atitinkamai sudarė 6117,0 tūkst. Lt, 5478,2
tūkst. Lt ir 780,4 tūkst. Lt. Nors bendras įsiskolinimas per š.m. pirmą ketvirtį išaugo 895,2 tūkst. Lt,
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Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-02-17 sprendimas Nr. T32 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų
programinio biudžeto patvirtinimo“.
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tačiau šį padidėjimą sudarė einamieji įsiskolinimai, o pradelsti įsiskolinimai padidėjo 297,6 tūkst. Lt
(iki 780,4 tūkst. Lt).
2.5 Kita informacija.
Savivaldybės tarybos sprendimo projekte9 nurodyta imti 1800,0 tūkst. Lt trumpalaikę
paskolą iš valstybės biudžeto laikinam biudžeto pajamų trūkumui padengti.
Minėtame sprendimo projekte nurodyta, kad paskola bus naudojama biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčiui (800 tūkst. Lt), socialinio draudimo įmokoms (200 tūkst. Lt) mokėti,
socialinėms išmokoms (800 tūkst. Lt), kas atitinka teisės aktais nustatytiems tikslams.
Nurodytas paskolos grąžinimo terminas - 2014 m. gruodžio 31 d.
Palūkanos už suteiktą paskolą bus mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, patvirtintų
palūkanoms ir kitoms susijusioms išmokoms mokėti.
3. Išvados:
1. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-32 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto tvirtinimo“ patvirtinta Kelmės rajono
savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų – 88387,171 tūkst. Lt bei pajamų – 84262,379 tūkst.
Lt, iš jų: iš prognozuojamos pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius –
44824,0 tūkst. Lt, skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams – 3452,4 tūkst. Lt., 2013
metais nepanaudotos biudžeto lėšos - 672,392 tūkst. Lt, apyvartinės lėšos – 202,1 tūkst. Lt.
2. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projekte ,,Dėl Kelmės
rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų sąrašas, kuriame
pirmo ketvirčio bendrosios pajamos sudaro 21027,2 tūkst. Lt, išlaidos sudaro 23258,6 tūkst.; iš jų:
iš valstybės biudžeto Savivaldybei skiriamos specialios tikslinės dotacijos – 7833,6 tūkst. Lt,
skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams – 557,2 tūkst. Lt. Planuotas pirmo pusmečio
savivaldybės biudžeto pajamų trūkumas 3109,9 tūkst. Lt, kuris bus padengtas antrame pusmetyje.
Tokiu planavimu siekta padengti sukauptus biudžetinių įstaigų įsiskolinimus, užtikrinti savalaikį
atostoginių bei socialinių išmokų išmokėjimą.
3. Į Kelmės rajono savivaldybės biudžetą 2014 metų sausio-vasario mėnesiais nesurinkta
903,0 tūkst. Lt planuojamų pajamų. Savivaldybės pajamų be iš valstybės biudžeto Savivaldybei
skiriamų specialių tikslinių dotacijų bei skolintų lėšų (bankų kreditų) investicijų projektams: per
pirmąjį ketvirtį planuota gauti 8122,7 tūkst. Lt, gauta – 5030,8 tūkst. Lt arba 61,9 proc.
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Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo projektas „Dėl trumpalaikės paskolos iš LR valstybės
biudžeto ėmimo“.
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4. Kelmės rajono savivaldybės bendras kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų 2014 m.
vasario 28 d. yra 21335,5 tūkst. Lt, be paskolų sudarė 6117,0 tūkst. Lt, iš kurio realiu įsiskolinimu
laikytinas 5478,2 tūkst. Lt įsiskolinimas, kurį sudaro:


2591,1 tūkst. Lt – savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams priskaičiuotas
darbo užmokestis, kuris bus išmokėtas kitą mėnesį, ir socialinio draudimo įmokos;



1460,3 tūkst. Lt išlaidos prekėms ir paslaugoms;



53,7 tūkst. Lt - subsidijos iš biudžeto lėšų;



1338,8 tūkst. Lt - socialinės išmokos (pašalpos);



28,6 tūkst. Lt – kitos išlaidos.



Mokėtinų sumų likutis su praleistais įvykdymo terminais sudarė 780,4 tūkst. Lt.
Nesurenkant planuotų gauti pajamų ir siekiant užtikrinti savalaikį biudžetinių įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui bei socialinių išmokų
išmokėjimą, Savivaldybei tikslinga prašyti suteikti trumpalaikę paskolą iš valstybės
biudžeto.

5. Savivaldybėje nustatytas 202,1 tūkst. Lt laisvas lėšų likutis laikinam pajamų trūkumui
dengti savivaldybėje. Tačiau jis yra nepakankamas tam, kad būtų užtikrintas savalaikis biudžete
numatytų išlaidų kompensavimas.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi iš valstybės biudžeto
suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į skolinimosi limitus
neįskaitomos.
Todėl, mūsų nuomone, Kelmės rajono savivaldybė pagrįstai gali prašyti iš valstybės
biudžeto apyvartos lėšų trumpalaikės iki 1800,0 tūkst. Lt paskolos laikinam 2014 metų
Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti – darbo užmokesčiui biudžetinių įstaigų
darbuotojams išmokėti ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti bei socialinėms išmokoms
mokėti.

Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bružienė

Susipažinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė
Finansų skyriaus vedėja

Irena Sirusienė
Vida Sinkevičienė

