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IŠ VADA
DĖL GALIMYBĖS SKUODO RAJONO SAVIVALDYBEI PADIDINTI ILGALAIKĖS
PASKOLOS KREDITO SUMĄ BEI SUDARYTI NAUJĄ KREDITO LINIJOS SUTARTĮ
2014 m. gegužės 19 d. Nr. KADV3-5
Skuodas
Ši išvada parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kuriame
nurodyta, kad Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba rengia ir Savivaldybės tarybai teikia
sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų
ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių imamas paskolas.
Skuodo rajono savivaldybės administracija 2014 m. gegužės 16 d. raštu Nr. (4.1.18)R2-956 „Dėl išvados pateikimo“ prašo pateikti išvadą dėl galimybės Skuodo rajono savivaldybei
padidinti ilgalaikės paskolos (2013 m. gegužės 13 d. kreditavimo sutartis Nr. K-4700-2013-756)
kredito sumą 986,9 tūkst. Lt. bei sudaryti naują 1500 tūkst. Lt sumos kredito linijos sutartį. Pinigai
reikalingi projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti.
Šiuo metu kredito suma pagal 2013 m. gegužės 13 d. sutartį Nr. K-4700-2013-756 yra
3289,7 tūkst. Lt. Pagal sutarties 10.3 punktą yra galimybė padidinti kredito sumą iki 30 proc., t. y.
986,9 tūkst. Lt.
Išvadai parengti ir pateikti buvo atliktas ribotos apimties finansinis auditas, kurio
tikslas – įvertinti, ar Skuodo rajono savivaldybė, neviršydama Lietuvos Respublikos 2014 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų
skolinimosi limitų, turi galimybę padidinti ilgalaikės paskolos kredito sumą 986,9 tūkst. Lt ir
sudaryti naują kredito linijos sutartį 1500 tūkst. Lt sumai.
Vadovybės atsakomybė
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Skuodo
rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų statistinės ataskaitos
(forma Nr. 3-sav.) parengimą ir pateikimą, paimtų ilgalaikių paskolų naudojimą tik investiciniams
projektams finansuoti pagal Vyriausybės nustatytą tvarką bei su Savivaldybės paskolų apskaita
susijusių dokumentų teisingumą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Savivaldybės galimybės,
neviršijant skolinimosi limitų, padidinti ilgalaikės paskolos kredito sumą 986,9 tūkst. Lt ir sudaryti
naują kredito linijos sutartį 1500 tūkst. Lt sumai.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose numatyta, jog auditą
turime planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog Savivaldybė skolindamasi
nepažeis teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
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Auditoriaus nuomonė
Mūsų nuomone, padidinus ilgalaikės paskolos kredito sumą 986,9 tūkst. Lt ir sudarius
naują 1500 tūkst. Lt vertės kredito linijos sutartį, Skuodo rajono savivaldybė neviršys Lietuvos
Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu nustatytų skolinimosi limitų.
Skuodo rajono savivaldybės skola 2014 m. kovo 31 d. duomenimis yra 14 119,2 tūkst.
Lt arba 55,2 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios
dotacijos kompensacijos (limitas yra 70 proc.).
Padidėjus ilgalaikės paskolos kredito sumai 986,9 tūkst. Lt ir sudarius naują kredito
linijos sutartį 1500 tūkst. Lt sumai, bendra Skuodo rajono savivaldybės skola būtų 16 606,1 tūkst.
Lt arba 64,9 proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto 2014 metų pajamų ir valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad Skuodo rajono savivaldybės skola sudaro daugiau kaip 40
proc. prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijos savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti, todėl 2014 metais galima
skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės
paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.
Ribotos apimties finansinio audito išvada teikiama kartu su 2014 m. gegužės 19 d.
audito ataskaita Nr. KADV3-4.
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