MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
Molėtų rajono savivaldybės tarybai

IŠVADA
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI
IKI 370,0 TŪKST. EURŲ ILGALAIKĘ PASKOLĄ ANKSTESNIAIS METAIS
PAIMTOMS PASKOLOMS GRĄŽINTI BEI INVESTICINIAMS
PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ, KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS,
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS, VERTINIMO
2017 m. kovo 22 d. Nr. IŠ-1
Molėtai
Vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3
punkto nuostatas, gavusi Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr.
B1-4 „Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“, kontrolierė atliko ribotos apimties
auditą, kurio tikslas – įvertinti, ar Molėtų rajono savivaldybės administracija gali imti iki 370,0
tūkst. eurų banko paskolą (187,0 tūkst. eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir
183,0 tūkst. eurų investiciniams projektams finansuoti) neviršydama Lietuvos Respublikos 2017 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
savivaldybių skolos ir skolinimosi limitų.
Vadovybės atsakomybė
Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija atsakinga už auditui
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 skyrius tvarko Savivaldybės vardu paimtų paskolų
ir prisiimtų įsipareigojimų apskaitą, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;
kontroliuoja savalaikį paskolų grąžinimą ir palūkanų sumokėjimą sutartyje numatytais terminais.
Auditoriaus atsakomybė
Mano pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie Savivaldybės skolinimosi
limitų laikymąsi Savivaldybės tarybai svarstant klausimą dėl naujos paskolos ėmimo.
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Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų parengta ir Savivaldybės tarybai pateikta
sprendimui priimti reikalinga išvada dėl galimybės Savivaldybės administracijai imti ilgalaikę
paskolą.
Audito apribojimas
Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja Savivaldybės kontrolieriaus teikiamos
išvados dėl Savivaldybės 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 privalomiems teisės normų reikalavimams.
Audito metu surinkti įrodymai, pagrindžiantys Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir
suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą iš
kredito įstaigos.
Manau, kad surinkti audito įrodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei
pareikšti.
Mano nuomone, Savivaldybės administracija, imdama ilgalaikę iki 370,0 tūkst. eurų
paskolą iš banko, t. y. iki 187,0 tūkst. eurų ankstesniais metais paimtoms paskoloms grąžinti ir iki
183,0 tūkst. eurų investiciniams projektams finansuoti, neviršys Lietuvos Respublikos 2017 m.
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų
savivaldybių skolos ir skolinimosi limitų.
Audito išvada pateikiama kartu su audito ataskaita, kurioje pateikta audito išvadą
pagrindžianti informacija.
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