DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Druskininkų savivaldybės Tarybai
Druskininkų savivaldybės administracijai
IŠVADA
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS FINANSINIS PAGRĮSTUMAS IR GALIMYBĖS 2019
METAIS IMTI 700 TŪKST. EUR TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ IŠ VALSTYBĖS
BIUDŽETO

2019 m. kovo 21 d. Nr. PR-19-04f
Druskininkai
Vykdydami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo1 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto,
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų 18.4 punkto reikalavimus, atlikome
Druskininkų savivaldybės finansinio pagrįstumo ir galimybės imti 2019 metais 700 tūkst. EUR
trumpalaikę paskolą vertinimą.
Nuomonė dėl finansinio pagrįstumo ir galimybės imti trumpalaikę paskolą
Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Druskininkų
savivaldybės taryba gali priimti sprendimą imti 700 tūkst. EUR trumpalaikę paskolą laikinam pajamų
trūkumui padengti.
Iš valstybės biudžeto suteikta trumpalaikė paskola laikinam pajamų trūkumui padengti į
savivaldybės skolinimosi limitus nebus įskaitoma, o savivaldybė galės laiku išmokėti darbuotojams
darbo užmokestį, sumokėti socialinio draudimo įmokas, išmokėti socialines pašalpas ir
kompensacijas ir apmokėti išlaidas miesto ir gyvenviečių viešajam ūkiui.
Pagrindas pareikšti nuomonę
Vertinimo metu surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės Tarybai išvadą dėl skolinimosi finansinio pagrįstumo ir
galimybės imti paskolą iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).
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Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko Druskininkų savivaldybės skolų 2018-12-31
būklės vertinimą bei nagrinėjo Druskininkų savivaldybės 2019 metų biudžeto pirmo ketvirčio 2
mėnesių pajamų plano vykdymą.
2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos 2019 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 6 priede
patvirtino prognozuojamas savivaldybės biudžeto pajamas 11778 tūkst. EUR. Nuo šių pajamų ir
skaičiuojami 2019 metų savivaldybės skolinimosi limitai.
Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos pateiktus duomenis nustatyta:
- Savivaldybės turima skola yra 4476,7 tūkst. EUR (5467,8 – 991,1) (Forma Nr. 3-sav.
„Skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinė ataskaita“) ir sudaro 38 % Įstatymo
6 priedėlyje prognozuojamų 2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų 11778 tūkst. EUR.
Į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės
paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl
kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti
savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų.
1. Bendra savivaldybės skola negali viršyti 7066,8 tūkst. EUR (11778 x 60 %) limito. Likutis
2590,1 tūkst. EUR (7066,8 – 4476,7).
2. Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka
atrinktiems projektams negali viršyti 588,9 tūkst. EUR. (11778 x 5 %) limito.
3. Skolinimasis refinansuoti ankstesnes paskolas niekaip neįtakoja nei savivaldybės metinio
grynojo skolinimosi nei skolos rodiklių. Pagal Druskininkų savivaldybės administracijos pateiktus
duomenis, 2019 metais numatyta grąžinti 858,8 tūkst. EUR paskolų, todėl ir galima savivaldybės
metinio skolinimosi suma paskoloms grąžinti negali būti didesnė kaip 858,8 tūkst. EUR., t.y.
savivaldybė 2019 metais be papildomo leidimo savarankiškai gali skolintis tiek, kiek grąžina paskolų.
4. Kreditinis įsiskolinimas 2018 metų gruodžio 31 d. palyginti su įsiskolinimu 2017 metų
gruodžio 31 d. padidėjo 1398 tūkst. EUR arba 12,4 % (nuo 11259,1 tūkst. EUR iki 12657,1 tūkst.
EUR) (Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“). Kreditinis įsiskolinimas išlaidoms nuo
3933,6 tūkst. EUR metų pradžioje padidėjo iki 4121,8 tūkst. EUR, t.y. 188,2 tūkst. EUR arba 4,8 %.
5. Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi „Į skolinimosi limitus neįskaitomos iš
valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir
trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų
atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų“.
Savivaldybė iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų gautą 700 tūkst. EUR trumpalaikę paskolą
naudotų laikinam pajamų trūkumui padengti, nes nepakanka savivaldybės biudžeto lėšų darbo
užmokesčiui išmokėti, socialinio draudimo įmokoms sumokėti, socialinėms pašalpoms ir
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kompensacijos bei išlaidoms miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui apmokėti laiku. Susidariusį
biudžeto pajamų trūkumą įtakojo 2018-12-31 buvęs 4121,8 tūkst. EUR kreditinis įsiskolinimas
išlaidoms ir nevykdomas 2019 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas. Druskininkų savivaldybės
biudžeto 2019 metų pirmo ketvirčio dviejų mėnesių pajamų planas (mokesčių, kitų pajamų ir
sandorių) įvykdytas tik 79,9 % (planuota 2190 tūkst. EUR, o surinkta 1749,7 tūkst. EUR). Iki
patvirtinto Druskininkų savivaldybės biudžeto 2019 metų pirmo ketvirčio dviejų mėnesių pajamų
plano įvykdymo pritrūko 440,3 tūkst. EUR pajamų.

Vadovybės atsakomybė
Druskininkų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija yra atsakinga už vertinimui
pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi nuostata, kad
pateikti duomenys yra teisingi, objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka
originalus. Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius tvarko Savivaldybės paskolų
apskaitą, kontroliuoja skolos limitų vykdymą ir yra už šias funkcijas atsakingas.
Savivaldybės administracija taip pat yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų
naudojimą pagal Savivaldybės Tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.

Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu vertinimu, pareikšti nuomonę apie Savivaldybės skolinimosi
finansinį pagrįstumą ir limitų laikymąsi Savivaldybės Tarybai svarstant klausimą dėl trumpalaikės
paskolos ėmimo.
Vertinimo apribojimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja savivaldybės
kontrolieriaus teikiamos išvados dėl savivaldybės skolinimosi finansinio pagrįstumo ir galimybės
imti paskolą formos, turinio ir apimties, nėra parengtų metodikų. Todėl rengiant šią išvadą apsiribota
atlikti vertinimą teisėtumo požiūriu t.y. vertintas Savivaldybės skolinimosi atitikimas imperatyvioms
teisės normoms (privalomiems reikalavimams).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 345
„Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų „Savivaldybių
skolinimosi taisyklių“, 14 punktu „Savivaldybė finansų ministro nustatyta tvarka ir terminais teikia
Finansų ministerijai statistinę informaciją apie savivaldybės skolinimąsi“.

Savivaldybės kontrolierius

Sigitas Valentukevičius

