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AUDITO ATASKAITA
DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO
ATASKAITOS
2012 m. gegužės 31 d. Nr. TK-5
Kalvarija

Įžanga
Vadovaudamasis Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos planu,
suderintu su Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu, rengiu biudžeto įvykdymo
ataskaitos išvadą, atlikdamas 2011 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos auditą.
Audituojamas subjektas – Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2, Kalvarija.
Juridinio asmens kodas 188751268. Steigėjas – Kalvarijos savivaldybės taryba. Identifikavimo
kodas 188744836.
Audituojamu laikotarpiu įstaigai vadovavo direktorius Valdas Aleknavičius (iki 2011 m.
balandžio 7 d.) ir direktorė Vilija Remeikienė (nuo 2011 m. balandžio 7 d.), Finansų ir biudžeto
planavimo skyriaus vedėjos pareigas ėjo Laima Trečiokienė.
Audituojamas laikotarpis – 2011 metai.
Audito tikslas – nustatyti ir įvertinti, kaip buvo vykdomas 2011 m. savivaldybės
biudžetas (pajamų planinė užduotis ir asignavimų panaudojimas), nustatyti, ar 2011 metų
savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir
kitais teisės aktais, surinkti patikimus ir pakankamus įrodymus, suteikiančius pagrindą tvirtinti, jog
ataskaitoje nėra reikšmingų informacijos iškraipymų, taip pat įvertinti vidaus kontrolę, įskaitant
finansų valdymą, turto (valstybės ir savivaldybės) valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą
ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo.
Biudžeto įvykdymo ataskaitos vertinimas atliktas pagal Vietos savivaldos įstatymo ir
Valstybinio audito reikalavimus.
Atliktų finansinių auditų pagrindu parengta išvada dėl 2011 m. Kalvarijos savivaldybės
biudžeto įvykdymo ataskaitos. Ja siekiama pateikti tarybai išvadą apie tai, kaip 2011 m. buvo
vykdomas savivaldybės biudžetas.
Audito apimtis ir metodai
Audito metu buvo vertinamas 2011 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų
rinkinys:
– Savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 1-sav.),
sudaryta 2012 m. vasario 6 d.
– Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita
(forma Nr. 2-sav.), sudaryta 2012 m. vasario 11 d.
– Savivaldybių skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų 2011 m. gruodžio
31 d. ataskaita (forma Nr. 3-sav.), sudaryta 2012 m. vasario 1 d.

– Pažyma dėl savivaldybės skolinių įsipareigojimų pagal kreditorius, valiutas, pradinę ir
likutinę trukmę 2011 m. gruodžio 31 d. (formos Nr. 3-sav. priedas Nr. 1).
– Ilgalaikių paskolų panaudojimo 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4-sav.),
sudaryta 2012 m. vasario 1 d.;
– Mokėtinų ir gautinų sumų 2011 m. gruodžio 31 d. ataskaita (forma Nr. 4).
Audito metu taikytos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: dokumentų nagrinėjimas,
skaičiavimų atlikimas atskirų ataskaitinių laikotarpių duomenims palyginti, apklausos žodžiu.
Pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą turi būti rengiamas
ne tik biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, bet ir finansinių ataskaitų rinkinys. LR Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustato metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį bei
atsakomybę už ataskaitų rinkinių sudarymą ir pateikimą. Pagal šį įstatymą tiek žemesniojo lygio,
tiek aukštesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro atitinkamos ataskaitos bei
ataskaitų aiškinamasis raštas. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitas pasirašo viešojo sektoriaus
subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka ir jiems
numatyta atsakomybė už ataskaitų parengimą, pateikimą ir paskelbimą laiku. Ataskaitų rinkinys yra
tvirtinamas savivaldybės taryboje. Pagal LR Biudžeto sandaros įstatymą tik asignavimų valdytojas
atsako už ataskaitų rinkinių pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų
reikalavimus rengimą ir pateikimą. Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo
interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo viešojo sektoriaus subjekto, konkrečiu atveju
savivaldybės administracijos, interneto svetainėje. Toks rinkinys Kontrolės ir audito tarnybai nėra
pateiktas, kadangi jo pateikimo terminas yra iki birželio 1 d.
Savivaldybės 2011 metų biudžeto sudarymas ir vykdymas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsniu, Kalvarijos
savivaldybės taryba 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-78-1 patvirtino Kalvarijos savivaldybės
2011 metų biudžetą – pajamas ir asignavimus – 29 645,3 tūkst. Lt, metų pradžios lėšų likutį –
986,6 tūkst. Lt, iš jų apyvartos lėšos – 190,7 tūkst. Lt.
Vadovaujantis LR Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, 2011 metų
savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas laiku (LR 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansiniai rodikliai patvirtinti 2010 m. gruodžio 9 d. įstatymu Nr. XI-1210, paskelbtu
2010 m. gruodžio 23 d. leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 151-7712). Savivaldybės biudžetas turi būti
patvirtintas per du mėnesius nuo minėtų rodiklių patvirtinimo.
Patvirtintas 2011 metų savivaldybės biudžetas didesnis 4 021 tūkst. Lt už patvirtintą 2010
metais biudžetą.
1 lentelėje ir 1 diagramoje pateikta 2005-2011 metų patvirtinto ir patikslinto biudžeto
kitimo dinamika.

Metai
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Patvirtintas
biudžetas (tūkst. Lt)
17 924,0
19 655,5
23 548,7
28 349,9
32 428,9
25 624,3
29 645,3

1 lentelė
Patikslintas
biudžetas (tūkst. Lt)
19 869,1
21 506,0
23 927,8
28 840,0
30 501,5
29 073,8
30 224,1

1 diagrama. Savivaldybės biudžeto įvykdymo kitimo tendencijos 2005-2011 metais, tūkst. Lt
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Pagal savivaldybės biudžeto įvykdymo 2011-12-31 ataskaitą patikslintas 2011 metų
savivaldybės pajamų ir išlaidų planas – 30 224,1 tūkst. Lt. Planas padidėjo 578,8 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto įvykdymas – 29 536,6 tūkst. Lt pajamų. Tai 687,5 tūkst. Lt mažiau nei
patikslintame ataskaitinio laikotarpio plane. Biudžeto įvykdymas 2011 m. yra 97,7 proc.
2 lentelėje pateikiama pastarųjų septynerių metų biudžeto įvykdymas procentais:

Metai

2 lentelė
Biudžeto įvykdymas
(proc.)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

101,6
103,3
95,01
96,42
94,10
101,03
97,7

Savivaldybės biudžeto gautų pajamų kitimo tendencijos 2005 – 2011 metais pateikiamos 2
diagramoje.
2 diagrama. Gauta pajamų į savivaldybės biudžetą 2005 – 2011 metais, tūkst. Lt.
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Savivaldybės biudžeto vykdymą vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymu organizuoja
savivaldybės administracija. Biudžeto vykdymo rezultatai nurodomi įvykdymo ataskaitoje. 2011 m.
biudžeto įvykdymo ataskaitą parengė savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo
skyrius, vadovaudamasis savivaldybės biudžeto apskaitos duomenimis – į biudžetą gautų pajamų ir
asignavimų valdytojų pateiktomis biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitomis. Rengiant
ataskaitą, vadovautasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.
1K-361 patvirtintomis savivaldybės biudžeto, biudžeto programų sąmatų vykdymo ir skolinių
įsipareigojimų statistinių ataskaitų teikimo finansų ministerijai taisyklėmis ir šiuo įsakymu
patvirtintomis metinėmis finansinės atskaitomybės formomis.
Pajamos
Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro surinkti mokesčiai, dotacijos, gautos iš valstybės
biudžeto, kitos pajamos, kurias sudaro biudžetinių įstaigų įmokos už teikiamas paslaugas bei
patalpų nuomą ir pajamos gautos iš materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo. 3 diagramoje
pavaizduota 2011 metų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra procentais.
3 diagrama. 2011 metų biudžeto įvykdytų pajamų struktūra, proc.
0,12

3

1,9

Mokesčiai - 33,97 proc.
33,97

60,9

0,11

Iš kitų sav. gautos
mokinio krepšelio lėšos 0,11 proc.
Dotacijos - 60,9 proc.
Material. ir nemat. turto
realizavimo pajamos 0,12 proc.
Kitos pajamos - 3 proc.
Apyvartos lėšos biudžeto
lėšų stygiui dengti - 1,9

Faktiškai gautose įplaukose didžiausią dalį sudaro dotacijos – iš valstybės biudžeto
Kalvarijos savivaldybės biudžetas ataskaitiniais metais gavo 17 989,6 tūkst. Lt.
Mokesčiai savivaldybės biudžetą papildė 10 033,9 tūkst. Lt. Ataskaitiniais metais
mokesčių surinkta 91,8 tūkst. Lt daugiau nei 2010 m., be to 2011 metais mokesčių surinkimo planas
įvykdytas 105,15 proc. (2010 m. buvo 104,85 proc.). 2011 metais didžiausia dalis surinkta
gyventojų pajamų mokesčio, kuris sudaro 88 proc. (8 830 tūkst. Lt) nuo visų mokesčių sumos. Šio
mokesčio plano įvykdymas viršytas 4,6 proc. Valstybinė mokesčių inspekcija į savivaldybės
biudžetą pervedė 3 035 tūkst. Lt gyventojų pajamų mokesčio (2010 metais šio mokesčio buvo
pervesta 404 tūkst. Lt daugiau, o 2009 metais – 726,1 tūkst. Lt daugiau).
Turto mokesčių planas įvykdytas beveik 120 proc. Planas viršytas renkant juridinių
asmenų žemės mokesčius, taip pat mokestį už aplinkos teršimą bei rinkliavas (skirtingai nei
praėjusiais metais, kai rinkliavų į savivaldybės biudžetą buvo negauta 473,6 tūkst. Lt., 2011 metais
rinkliavų surinkta 102,9 proc.).
Mažiausias mokesčių surinkimas pasireiškė renkant nekilnojamojo turto mokestį (surinkta
92 proc. nuo suplanuotos sumos).
Kitų pajamų planas įvykdytas 95,75 proc.:
- turto ir nuomos pajamos įvykdytos 89,69 proc.,
- pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 92,86 proc.,
- pajamos iš baudų ir konfiskacijos pasiekė net 162,6 proc.,
- nuomos mokesčio už valstybinę žemę surinkta 71,5 proc.
Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto realizavimo sudarė 34,8 tūkst. Lt.

Išlaidos
Pagal savivaldybės biudžeto 2011 metų įvykdymo ataskaitą patikslintas išlaidų planas
sudarė 30 224,1 tūkst. Lt, įvykdymas – 29 536,6 tūkst. Lt, t. y. 97,7 proc. plano (biudžeto pajamos
sudarė 29 536,6 tūkst. Lt, todėl ir biudžeto perteklius, ir biudžeto deficitas lygus 0).
2011 metų faktinis savivaldybės išlaidų įvykdymas pagal funkcinę klasifikaciją išdėstytas
3 lentelėje:
Funkcinės
klasifikacijos
kodas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso

3 lentelė
Išlaidų plano ir jo
įvykdymo skirtumas
(tūkst. Lt)
16,5
0
0
0,6
44,5
4,3
0
6,6
59,6
551,6
683,7

2011 metų savivaldybės biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) – 0 tūkst. Lt,
biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) – 0 tūkst. Lt.
Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūros pagal valstybinę funkcinę klasifikaciją (Forma
Nr. 1-sav. metinė) pasiskirstymas ir palyginimas su 2010 metais parodytas 4 lentelėje. Didžiausia
asignavimų dalis, kaip ir kasmet, tenka švietimo sistemai, t. y. 50,97 proc., mažiausia dalis tenka
gynybai – 0,14 proc. ir sveikatos priežiūrai – 0,84 proc.
4 lentelė
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją
2010 metai
2011metai
Bendros valstybės paslaugos
11,04 %
10,6 %
Gynyba
0,14 %
0,13 %
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
2,29 %
2,21 %
Ekonomika
1,72 %
1,78 %
Aplinkos apsauga
2,52 %
4,06 %
Būstas ir komunalinis ūkis
1,78 %
3,42 %
Sveikatos apsauga
0,84 %
0,61 %
Poilsis, kultūra ir religija
5,63 %
5,56 %
Švietimas
50,97 %
46,08 %
Socialinė apsauga
23,07 %
25,55 %
Iš viso
100 %
Analizuojant savivaldybės 2011 metų išlaidų vykdymą pagal straipsnius, matyti, kad
didžiausia išlaidų dalis tenka darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokoms – 17 058,1 tūkst.
Lt, t. y. 57,75 proc. visų išlaidų; prekių ir paslaugų naudojimui – 4 716,1 tūkst. Lt (arba 16 proc.)
bei socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 6 200,5 tūkst. Lt (arba 21 proc.). Kitos išlaidos kartu
sudėjus sudaro tik 5,25 proc., iš jų turto išlaidos – 0,45 proc. (136,7 tūkst. Lt), sandoriai dėl
materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas – 4,8 proc. (1 425,2
tūkst. Lt)

Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai
Kreditinių įsiskolinimų (mokėtinų sumų) 2007-2011 metais kaita pavaizduota 5 lentelėje.

Išlaidos
Sandoriai dėl turto ir
finansiniai įsipareigojimai
Iš viso

2007 m.
208,5
4064,1

2008 m.
2022,2
4663,7

2009 m.
1369
3748,7

5 lentelė
tūkst. Lt
2010 m.
2011 m.
948,5
499,8
2211
4017,3

4272,6

6685,9

5117,7

3159,5

4517,1

Bendras savivaldybės kreditinis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) 2007-2009 metais
didėjo, 2010 metais sumažėjo, o praėjusiais metais vėl padidėjo. Trumpalaikių kreditinių
įsiskolinimų ataskaitiniais metais savivaldybė neturėjo.
Didžiausias kreditinis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) yra išlaidos dėl finansinių
įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) ir ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 3 968,9 tūkst.
Lt. Lyginant su 2010 metais įsiskolinimas padidėjo 2 365 tūkst. Lt (buvo 1 603,9 tūkst. Lt).
Savivaldybės kreditinio įsiskolinimo (mokėtinų sumų) kitimas per paskutinius ketverius
metus pagal išlaidų rūšis kiekvieno laikotarpio pabaigoje pateikiamas 6 lentelėje:
Išlaidų pavadinimas
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo
Paskolos
Išlaidos, iš jų (biudžeto lėšos):
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas
Prekių ir paslaugų naudojimas
Turto išlaidos
Subsidijos
Socialinės išmokos
Kitos (ne biudžeto lėšos)
Iš viso

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

6 lentelė
2011 m.

1660,2
2403,9
208,5

1050,6
3613,1
2022,2

1619,7
2129
1369

607,1
1603,9
948,5

48,4
3968,9
499,8

4,2
109,1
43,2
25,6
16,8
9,6
4272,6

220,8
204,3
658,1
25
144,6
769,4
6685,9

20,2
312,7
266,3
269,6
500,2
5117,7

21,1
24,4
2,9
374,5
525,6
3159,5

79
63,8
0,7
356,3
4517,1

2011 metų pradžioje savivaldybės įstaigų gautinos sumos (anksčiau vadinosi debetinis
įsiskolinimas) buvo 37,7 tūkst. Lt. Per ataskaitinius metus šis įsiskolinimas padidėjo iki 92,8 tūkst.
Lt ataskaitinių metų pabaigoje.
Negrąžintų paskolų likutis 2011-12-31 sudaro 3 968,9 tūkst. Lt, iš jų pagal lizingo sutartis
– 48,4 tūkst. Lt. Paskolų likutis ataskaitinių metų pabaigoje, lyginant su 2010 metų pabaiga,
padidėjo 2 365 tūkst. Lt. Prieš Tarybai nusprendžiant imti paskolą, savivaldybės kontrolierius
parengia išvadą dėl skolinimosi limitų, įvertinęs anksčiau paimtas ir dar negražintas paskolas. 2011
metais buvo teiktos 5 išvados dėl ilgalaikių paskolų paėmimo. Tuo pagrindu ataskaitiniais metais
gauta 1 480,1 tūkst. Lt paskolų; trumpalaikių paskolų ataskaitiniais metais neimta. Įstatymas
numato, kad savivaldybės administracija privalo užtikrinti, kad iš paskolos lėšų bus finansuojamos
tik savivaldybių skolinimosi taisyklėse nurodytos priemonės ir nebus viršyti savivaldybės skolos
limitai, todėl priėmus tarybos sprendimus imti paskolas, kyla rizika dėl minėtų įstatymo nuostatų
laikymosi. Per 2011 metus grąžinta 482,9 tūkst. Lt paskolų.

Sekančioje diagramoje pateikiama 2005–2011 metų savivaldybės paimtų paskolų likučiai
kiekvienų metų pabaigoje.
5 diagrama. Paskolų likučiai 2005-2011 metais, tūkst. Lt
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2011 metais Kalvarijos savivaldybė skolinimosi limitų, numatytų Lietuvos Respublikos
2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme,
neviršijo. Grąžintų kalendoriniais metais paskolų suma neviršijo minėtu įstatymu nustatytų skolos
grąžinimo limitų.
Išvados, pastebėjimai ir rekomendacijos
1) 2011 metų savivaldybės biudžeto patvirtintas planas – 30 224,1 tūkst. Lt. Pajamų planas
įvykdytas (gauta 29 536,6 tūkst. Lt pajamų) 97,7 proc.
2) 2011 metais biudžeto asignavimų panaudota 97,7 proc. Iš jų didžiausia dalis, kaip ir
kasmet, tenka švietimo sistemai (59,6 proc.).
3) Savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) 2011-12-31 sudarė
4517,1 tūkst. Lt, kuris per metus padidėjo 1 357,6 tūkst. Lt.
4) Paskolų likutis padidėjo 2 254,7 tūkst. Lt (nuo 1 714,2 tūkst. Lt iki 3 968,9 tūkst. Lt).
5) 2011 metais savivaldybė nei skolinimosi limitų, nei įstatymu nustatytų skolos grąžinimo
limitų neviršijo.
6) Savivaldybės lėšų debetinis įsiskolinimas (gautinos sumos) 2011-12-31 sudarė 92,8
tūkst. Lt.
7) Teisės aktuose nustatytais terminais sudaryti ir pateikti 2011 metų Kalvarijos
savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį LR Finansų ministerijai, Kontrolės ir
audito tarnybai ir Kalvarijos savivaldybės tarybai patvirtinti.
8) Nuolat užtikrinti, kad iš paimtų paskolų lėšų būtų finansuojamos tik savivaldybių
skolinimosi taisyklėse nurodytos priemonės.
9) Užtikrinti LR ir savivaldybės tarybos priimtų teisės aktų laikymąsi, kurie reglamentuoja
savivaldybės biudžeto sudarymą ir jo vykdymą.
10) Stiprinti aukščiausio lygio kontrolę ir metodinį vadovavimą, organizuojant finansinę ūkinę veiklą bei tvarkant buhalterinę apskaitą savivaldybei pavaldžiose įstaigose, Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Išvada pateikiama kartu su biudžeto pajamų ir išlaidų įvykdymo ataskaita.
Savivaldybės kontrolierius
Susipažinau:

Tomas Lužanskis

