KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Kelmės rajono savivaldybės tarybai
AUDITO IŠVADA
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI 1,8 MLN. LT
TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM PAJAMŲ
TRŪKUMUI PADENGTI
2014 m. kovo 17 d. Nr. KA-3
Kelmė
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas įpareigoja savivaldybių kontrolės ir audito
tarnybas įvertinti ir pateikti savivaldybės tarybai jos sprendimams reikalinga išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams uţ savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas1. Savivaldybė,
turėdama savivaldybės kontrolieriaus išvadą, Vyriausybės nustatyta tvarka gali iš valstybės
biudţeto apyvartos lėšų gauti paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti, kai šiam tikslui
nepakanka savivaldybės apyvartos lėšų2.
Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, gavus Kelmės rajono
savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 3 d. raštą Nr.(7.17) S-412, atliktas Kelmės rajono
savivaldybės galimybės imti 1,8 mln. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudţeto laikinam pajamų
trūkumui padengti, auditas.
Audito tikslas – įvertinti Kelmės rajono savivaldybės finansinę būklę ir Kelmės rajono
savivaldybės galimybę imti 1,8 mln. Lt trumpalaikę paskolą iš valstybės biudţeto laikinam pajamų
trūkumui (800 tūkst. Lt biudţetinių įstaigų darbuotojų darbo uţmokesčiui ir 200 tūkst. Lt socialinio
draudimo įmokoms sumokėti, 800 tūkst. Lt – socialinėms išmokoms mokėti) padengti.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracija yra atsakinga uţ auditui pateiktų duomenų tikrumą ir
teisingumą.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius yra atsakingas uţ Savivaldybės finansinių
ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą, Savivaldybės gautų ir išduotų paskolų apskaitos tvarkymą
bei skolos limitų vykdymo kontrolę.
Savivaldybės administracija taip pat yra atsakinga uţ Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal Savivaldybės Tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Savivaldybės galimybės imti
1,8 mln. Lt trumpalaikę paskolą iš banko, pasiūliusio maţiausią kainą.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus. Auditas suplanuotas ir atliktas taip,
kad būtų gauti pakankami įrodymai, kurie pagrindţia Kelmės rajono savivaldybės biudţeto pajamų
surinkimo ir kreditinio įsiskolinimo lygį bei savivaldybės biudţeto apyvartos lėšų trūkumą. Dėl
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trumpo termino, skirto išvadai pateikti, neatlikome visapusiškos biudţeto planavimo bei vykdymo
pagrįstumo analizės. Atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą nuomonei pareikšti.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus pateiktų dokumentų analize, darant prielaidą, kad visi pateikti
dokumentai yra išbaigti ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Kelmės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Ţin., 2004, Nr. 47-1557, 2012 m. kovo 25 d.
nutarimo Nr. 304 redakcija) patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 5 punktu, turėdama
savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą, Vyriausybės
nustatyta tvarka gali iš valstybės biudţeto apyvartos lėšų gauti paskolą laikinam pajamų trūkumui
padengti, kai šiam tikslui nepakanka savivaldybės apyvartos lėšų.
Audito metu nustatyta, kad:
1. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-32 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudţeto tvirtinimo“ patvirtinta Kelmės rajono
savivaldybės 2014 metų biudţeto asignavimų – 88387,171 tūkst. Lt bei pajamų – 84262,379 tūkst.
Lt, iš jų: iš prognozuojamos pajamos skaičiuojant savivaldybių biudţetų finansinius rodiklius –
44824,0 tūkst. Lt, skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams – 3452,4 tūkst. Lt., 2013
metais nepanaudotos biudţeto 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 biudţeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais tvirtinimo“
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų biudţeto pajamų ir išlaidų sąrašas, kuriame
pirmo ketvirčio bendrosios pajamos sudaro 21027,2 tūkst. Lt, išlaidos sudaro 23258,6 tūkst.; iš jų:
iš valstybės biudţeto Savivaldybei skiriamos specialios tikslinės dotacijos – 7833,6 tūkst. Lt,
skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams – 557,2 tūkst. Lt. Planuotas pirmo pusmečio
savivaldybės biudţeto pajamų trūkumas 3109,9 tūkst. Lt, kuris bus padengtas antrame pusmetyje.
Tokiu planavimu siekta padengti sukauptus biudţetinių įstaigų įsiskolinimus, uţtikrinti savalaikį
atostoginių bei socialinių išmokų išmokėjimą.
3. Į Kelmės rajono savivaldybės biudţetą 2014 metų sausio-vasario mėnesiais nesurinkta
903,0 tūkst. Lt planuojamų pajamų. Savivaldybės pajamų be iš valstybės biudţeto 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.
4. Kelmės rajono savivaldybės bendras kreditinis įsiskolinimas iš biudţeto 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 biudţetinių įstaigų darbuotojams priskaičiuotas
darbo uţmokestis, kuris bus išmokėtas kitą mėnesį, ir socialinio draudimo įmokos;
 1460,3 tūkst. Lt išlaidos prekėms ir paslaugoms;
 53,7 tūkst. Lt - subsidijos iš biudţeto 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 uţtikrinti savalaikį biudţetinių įstaigų
darbuotojų darbo uţmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui bei socialinių išmokų
išmokėjimą, Savivaldybei tikslinga prašyti suteikti trumpalaikę paskolą iš valstybės
biudţeto.
5. Savivaldybėje nustatytas 202,1 tūkst. Lt laisvas lėšų likutis laikinam pajamų trūkumui
dengti savivaldybėje. Tačiau jis yra nepakankamas tam, kad būtų uţtikrintas savalaikis biudţete
numatytų išlaidų kompensavimas.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių
biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi iš valstybės biudţeto

suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti į skolinimosi limitus
neįskaitomos.
Todėl, mūsų nuomone, Kelmės rajono savivaldybė pagrįstai gali prašyti iš valstybės
biudţeto apyvartos lėšų trumpalaikės iki 1800,0 tūkst. Lt paskolos laikinam 2014 metų
Savivaldybės biudţeto pajamų trūkumui padengti – darbo uţmokesčiui biudţetinių įstaigų
darbuotojams išmokėti ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti bei socialinėms išmokoms
mokėti.
IŠVADA. Nenustatyti jokie apribojimai Kelmės rajono savivaldybei imti teisės aktų
nustatyta tvarka trumpalaikę paskolą iš valstybės biudţeto laikinam pajamų trūkumui padengti,
todėl Kelmės rajono savivaldybė gali pagrįstai kreiptis į LR finansų ministeriją dėl trumpalaikės
paskolos suteikimo iš valstybės biudţeto laikinam pajamų trūkumui kompensuoti.
Savivaldybės kontrolierė
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