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ĮŽANGA
Ribotos apimties finansinis auditas atliktas Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2014 m. liepos 4 d. pavedimu Nr. KT2-7. Auditą atliko Savivaldybės kontrolierė Daiva Bruţienė.
Audito tikslas: įvertinti, ar Kelmės rajono savivaldybė, neviršydama teisės aktais
nustatytų skolinimosi limitų, turi savivaldybės galimybę suteikti 400,0 tūkst. Lt garantiją UAB
„Kelmės autobusų parkas“ paskolai imti, ar lėšos planuojamos naudoti investiciniams projektams
finansuoti.
Audituojamas subjektas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, identifikavimo
kodas 188768730. Audituojamo subjekto adresas: Vytauto Didţiojo g. 58, LT-86161 Kelmė.
Audituojamas laikotarpis –2014 metai.
Audituojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas ėjo Irena Sirusienė, Finansų skyriui vadovauja Vida Sinkevičienė.
Audito ataskaita pateikia tik audito metu atliktus ir nustatytus dalykus, o
nepriklausoma nuomonė apie savivaldybės galimybę suteikti 400,0 tūkst. Lt garantiją UAB Kelmės
autobusų parkas“ paskolai imti pateikiama audito išvadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014-06-27 sprendimu Nr. T-187 pavedė Kelmės
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl Kelmės rajono savivaldybės
galimybės suteikti 400,0 tūkst. Lt garantiją UAB „Kelmės autobusų parkas“ paskolai imti.
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2014 metais:
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas1,
- Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas2,
 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas3,
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės 4,
 Savivaldybės Tarybos patvirtintas Savivaldybės 2014 metų biudţetas5.
Audito metu buvo vertinama surinkta informacija ir duomenys, reikalingi
savivaldybės skolinimosi rodikliams apskaičiuoti:
•Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 17 d. sprendimas Nr. T-32 ,,Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudţeto patvirtinimo“ patvirtintų Kelmės
rajono savivaldybės biudţeto pajamų 2014 metams;
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymas 2013-12-12 Nr. XII-659.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo“ (2012-03-21 nutarimo Nr. 304 redakcija).
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Savivaldybės Tarybos 2014-02-17 sprendimas Nr. T-32.
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•Kelmės rajono savivaldybės skolos likučiai pagal Savivaldybių skolinių
įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2014 m. birţelio 30 d. ataskaitą (forma Nr. 3-sav.metinė, ketvirtinė) bei iţdo apskaitos duomenis;
•Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai, suteikus garantiją UAB „Kelmės
autobusų parkas“ paskolai imti.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus6.
Šio audito metu Kelmės rajono savivaldybės finansinių ir kitų ataskaitų duomenų
tikrumas nebuvo vertintas, nes tai nėra šio audito tikslas. Todėl nuomonė dėl finansinių ataskaitų
nebus reiškiama. Dėl šio audito specifikos audituojamo subjekto veiklos ir vidaus kontrolės
sistemos tyrimas nebuvo atliekamas.
Siekiant gauti pakankamus, tinkamus ir patikimus audito įrodymus, reikalingus audito
tikslui pasiekti, buvo atliktos nuoseklios savarankiškos audito procedūros (skaičiavimas, dokumentų
tikrinimas, paklausimas, analitinės procedūros). Vertinimas atliktas, darant prielaidą, kad
patvirtintos savivaldybės pajamos nesikeis.
Savivaldybės administracija yra atsakinga uţ 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.

PASTEBĖJIMAI
1. Dėl skolinimosi limitų.
Savivaldybės tarybai suteikta išimtinė teisė priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo ir
garantijų teikimo uţ ilgalaikes paskolas, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų7; šios
paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis
įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos) išvadą8.

Savivaldybių skolinimosi limitus nustato Lietuvos Respublikos Seimas9, o Lietuvos
Respublikos Vyriausybė - savivaldybių skolinimosi rodiklių apskaičiavimo taisykles10.
Savivaldybės bendra skola negali viršyti 70 procentų Lietuvos Respublikos 2014
metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6
priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui
kompensuoti sumos; Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų šio įstatymo 6
priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudţeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudţeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudţetui pajamų maţėjimui
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LR Valstybės kontrolieriaus 2012 m. birţelio 28 d. įsakymas Nr. V-171 ,,Dėl Valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario
21 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“pakeitimo“.
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LR vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktas
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Ten pat.
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Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
(2013 m. gruodţio 12 d. Nr. XII-659) 12 straipsnis.
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LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25
redakcija).
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kompensuoti sumos, 2014 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos ir kitos finansinės paramos. Asiţvelgiant į tai, kas nustatyta įstatymuose, Kelmės rajono
savivaldybės skolinimosi rodiklių apskaičiavimo baziniu dydţiu yra laikoma 44824,0 tūkst. Lt.
Savivaldybės skola 2014-06-30 sudaro 18525,2 tūkst. Lt., t.y., 41,3 proc
Savivaldybei suteikus 400,0tūkst. Lt garantiją UAB “Kelmės autobusų parkas”,
bendra savivaldybės skola sudarytų 18925,2 tūkst. Lt, t.y., 42,2 proc.
- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi limitas, į kurį įskaitomi einamaisiais
biudţetiniais metais savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąţinti kreditoriams
lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius
skolos dokumentus, atėmus einamaisiais biudţetiniais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąţintas
lėšas11.
Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų šio įstatymo
6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 5 priedėlyje nurodytų
valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui
kompensuoti sumos;
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi rodiklis 2014-06-30 sudaro 3185,4 tūkst.
Lt., t.y., 7,1 proc.
Savivaldybei suteikus 400,0 tūkst. Lt garantiją UAB „Kelmės autobusų parkas“.
Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi rodiklis sudarytų 3585,4 tūkst. Lt., t.y., 8,0
proc.
- savivaldybės garantijų limitas, į kurį įskaitomi savivaldybės prisiimti
įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet
dar neįvykdytų įsipareigojimų grąţinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės
nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų įstatymo 6 priedėlyje
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir įstatymo 5 priedėlyje nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti
sumos.12.
Savivaldybės garantijų limitas 2014-06-30 yra 1,5 proc.
Savivaldybei suteikus 400,0 tūkst. Lt garantiją UAB “Kelmės autobusų parkas”,
Savivaldybės garantijų rodiklis sudarytų 1080,0 tūkst. Lt , arba 2,4 proc.
2. Dėl investicijų projekto.
Įstatymai riboja paskolų naudojimą, nurodydami, kad paskolos gali būti naudojamos
tik investicijų projektams finansuoti. Investicijų projektas - dokumentas, finansiškai (ekonomiškai),
techniškai ir socialiai pagrindţiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąţą (komercinis
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LR Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės (2012-03-25
redakcija), 4.2 p.
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Ten pat.
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projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei
finansavimo šaltinius ir terminus13.
Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra sprendimų dėl savivaldybės
teritorijos raidos analizės ir dėl bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių,
demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų
projektų rengimo priėmimas14. Sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
investavimo taip pat priima savivaldybės taryba, o prieš priimant atitinkamą sprendimą, būtina jį
ekonomiškai ir socialiai pagrįsti.
2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-179”Dėl pritarimo investiciniam projektui
“Transporto priemonių atnaujinimas” Kelmės rajono savivaldybės taryba
patvirtino UAB “Kelmės autobusų parko” transporto priemonių atnaujimo
investicinį projektą.
Vertinant UAB ,, Kelmės autobusų parkas“ paskolos ėmimo būtinumą ir galimybes
mokėti palūkanas, pastebėta, kad įmonė 2013 m. turėjo 71,5 tūkst. Lt. grynojo pelno, suformuoti
rezervai sudarė 39,7 tūkst. Lt, o 2013 m. gruodţio 31 d. sąskaitoje turėjo 13,8 tūkst. Lt; mokėtinos
sumos ir įsipareigojimai sudarė 757,3 tūkst. Lt, o gautinos sumos ir trumpalaikis turtas 1472,2 tūkst.
Lt. 2014 m. kovo 31 d. sąskaitoje turėjo 36,6 tūkst. Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė
786,6 tūkst. Lt, o gautinos sumos ir trumpalaikis turtas 1569,9 tūkst. Lt.

IŠVADOS
Savivaldybė, suteikusi garantiją dėl UAB „Kelmės autobusų parkas“
imamos ilgalaikės, ne daugiau kaip 400,0 tūkst. Lt paskolos iš palankiausias sąlygas
suteikiančio banko, neviršytų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto savivaldybės
skolos ir garantijų limito.
LR vietos savivaldos įstatymas numato, kad imama paskola gali būti
naudojama tik investicijų projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytą tvarką finansuoti. UAB „Kelmės autobusų parkas“ imama skola būtų
naudojama ilgalaikiam turtui (autobusams) įsigyti pagal paruoštą ir patvirtintą
taryboje investicinį projektą.
Savivaldybės kontrolierė

Daiva Bruţienė

Susipažinau:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Irena Sirusienė

L.e. finansų skyriaus vedėjos pareigas

Viktorija Kirkutytė
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LR investicijų įstatymo (LR 1999 m liepos 7 d. įstatymas Nr. VIII-1312) 2 straipsnio 10 dalis.
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LR Vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birţelio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16 straipsnio 2 dalies 41 p.

