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ĮŽANGA
Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą
investicijų projektams finansuoti auditas atliktas vykdant Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015
m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. B1-149 „Dėl pavedimo Savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą“
ir vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2015 m. liepos 14 d. pavedimu Nr.PV-3.
Audito tikslas – įvertinti Molėtų rajono savivaldybės skolą 2015 m. liepos 1 d. ir
nustatyti, ar Molėtų rajono savivaldybė, neviršydama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolinimosi limitų, turi
galimybę imti iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų programos ir kitiems investiciniams projektams
vykdyti bei pateikti Savivaldybės tarybai išvadą.
Audituojamas subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus
g. 44, LT-33140 Molėtai, juridinio asmens kodas 188712799.
Audituojamas laikotarpis – 2015 metai.
Audituojamu

laikotarpiu

Molėtų

rajono

savivaldybės

administracijai

vadovavo

administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas, o nuo 2015 m. balandžio 23 d. – administracijos
direktorius Saulius Jauneika. Finansų skyriaus vedėjos pareigas vykdė Genovaitė Kulbienė,
administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja – Ramunė Vidžiūnienė.
Rajono Savivaldybės administracija atsakinga už Savivaldybės vardu pasiimtų paskolų
naudojimą pagal rajono Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė dėl Molėtų rajono savivaldybės galimybės imti iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą
projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicijų
programos (VIP) ir kitiems investiciniams projektams finansuoti pareikšta Savivaldybės tarybai
pateiktoje išvadoje (2015 m. liepos 31 d. Nr. IŠ-4).

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus1 ir pagal Tarptautinių aukščiausiųjų

__________________________________________________________
1

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-171 patvirtinti Valstybinio audito

reikalavimai.
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audito institucijų standartus2. Teisėtumo auditas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad
Savivaldybė, prisiimdama iki 361,9 tūkst. Eur dydžio skolinius įsipareigojimus, nepažeis teisės aktų
reikalavimų. Audito metu buvo tikrinami Savivaldybės administracijos duomenys, patvirtinantys
rajono Savivaldybės prisiimtų įsipareigojimų pagal paskolų sutartis likučius 2015 m. liepos 1 d.
Audito metu vertinta:
- Molėtų rajono savivaldybės paimtos ir grąžintos ilgalaikės paskolos 2015 metais,
paskolų paėmimą pagrindžiantys dokumentai, paimtų ir negrąžintų paskolų likučiai 2015 m,. liepos
1 d.;
- Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. liepos 1 d. ir rodikliai
paėmus iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą.
Molėtų rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų dydis bei pokyčiai 2010-2014 metais,
skolos valdymo dydis ir pokyčiai 2010-2014 metais bei skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m.
balandžio 1 d. ir rodikliai, paėmus iki 804570,0 Eur ilgalaikę paskolą, buvo vertinami atliekant
auditą 2015 m. gegužės 19 d.3
Audito procedūrų trukmė, pobūdis ir apimtis nustatyta remiantis auditoriaus profesiniu
sprendimu.
Auditui taikyti vertinimo kriterijai – atitiktis teisės aktams, reglamentuojantiems
Savivaldybės skolinimąsi 2015 metais:
- Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas4;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės5.
Audito įrodymai gauti taikant patikrinimo, skaičiavimo, paklausimo bei analitines audito
procedūras. Dėl audito specifikos nebuvo atliekamos vidaus kontrolės procedūros ir nevertintas jų
veiksmingumas bei nuoseklumas.
Auditas atliktas vadovaujantis nuostata, kad audituojamas subjektas pateikė išsamią ir
objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
______________________________________________________________
2

4000 TAAIS, 4100 TAAIS (TAAIS – Tarptautiniai aukščiausiųjų audito institucijų standartai).

3

Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito 2015-05-19 ataskaita Nr. A-2; 2015-05-19 audito

išvada Nr. IŠ-2.
4

2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr. XII-1408.
5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.

kovo 21 d. nutarimo Nr. 304 redakcija) patvirtintos Savivaldybių skolinimosi taisyklės.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1. Dėl skolinimosi ir skolos limitų bei Molėtų rajono savivaldybės galimybių skolintis
2015 metais
1.1. Teisės aktais nustatyti savivaldybių skolinimosi limitai 2015 metais
Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 1 dalis nustato šiuos savivaldybės
skolinimosi limitus:
- savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų Įstatymo 7 priede prognozuojamų
savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos
kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
- metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų Įstatymo 7
priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 6 priede nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;
- savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų Įstatymo 7 priede
prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.
Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, kad savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip
40 procentų Įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 6 priede
nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos,
2015 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
paramos, įgyvendinti ir paimtoms paskoloms grąžinti.
1.2. Molėtų rajono savivaldybei 2015 metais taikomi skolinimosi ir skolos limitai
Įstatymo 7 priede Molėtų rajono savivaldybei prognozuojama gauti 7078256,0 eurų
biudžeto pajamų bei Įstatymo 6 priede Molėtų rajono savivaldybės biudžetui skiriama 963874,0
eurų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Dydis, nuo kurio 2015 metais skaičiuojami Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi limitai
Rodiklis
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos
2015 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija Molėtų rajono savivaldybės
biudžetui
Iš viso, Eur:
Iš viso, tūkst. Eur:

Suma, Eur
7078256,0
963874,0
8042130,0
8042,13

Šaltinis – Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatymo 6, 7 priedai.
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Atsižvelgiant į Įstatymu nustatytus skolinimosi limitus ir šiuo Įstatymu nustatytą
prognozuojamų pajamų dydį – 8042,13 tūkst. Eur, taikomą skaičiuojant Molėtų rajono savivaldybės
skolinimosi limitus, apskaičiuota maksimali Savivaldybės 2015 metais taikytina skolinimosi ir
skolos rodiklių riba (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi limitai 2015 metais
Rodiklis

Leidžiama maksimali riba
Proc.

Tūkst. Eur

Savivaldybės skola

70

5629,49

Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

15

1206,32

Savivaldybės garantijų limitas

10

804,21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių įstatymu, Molėtų rajono savivaldybės skola 2015 metais negali viršyti 5629,49
tūkst. Eur, o metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma – 1206,32 tūkst. Eur; Savivaldybės
garantijų limito riba – 804,21 tūkst. Eur.
1.3. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. liepos 1 d.
Pagal savivaldybių skolinimosi taisykles4 Savivaldybė skolindamasi turi įvertinti, ar
prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto:
- Savivaldybės skolos limito, į kurį įskaitomi visi Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti
įsipareigojimai grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo)
sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus;
- metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi limito, į kurį įskaitomi einamaisiais
biudžetiniais metais Savivaldybės prisiimti, bet dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti kreditoriams
lėšas pasirašius paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius
skolos dokumentus, atėmus einamaisiais biudžetiniais metais pagal šiuos įsipareigojimus grąžintas
lėšas;
- Savivaldybės garantijų limito, į kurį įskaitomi Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai
pagal garantijas ir laidavimus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar
neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pasirašius paskolų sutartis, lizingo (finansinės
nuomos) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.
Molėtų rajono savivaldybės skolą 2015 m. liepos 1 d. sudarė 2259,0 tūkst. eurų.
Vadovaujantis Įstatymu nustatytu prognozuojamų pajamų dydžiu – 8042,13 tūkst. Eur (žr.
1 lentelę) ir remiantis Molėtų rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų 2015 m. liepos 1 d.
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ataskaita (forma Nr. 3-sav.) – skolos likutis 2259,0 tūkst. Eur – apskaičiuoti Savivaldybės
skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. liepos 1 d. (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai 2015 m. liepos 1 d.
Tūkst. Eur
2259,0
155,5

Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

Proc.
28,1
1,9

Molėtų rajono savivaldybės faktiškai prisiimti ir dar neįvykdyti įsipareigojimai grąžinti
kreditoriams lėšas pagal ilgalaikių kreditų sutartis 2015 m. liepos 1 d. sudarė 28,1 proc.
prognozuojamų 2015 metų Savivaldybės biudžeto pajamų. Metinio Savivaldybės grynojo
skolinimosi limitas 2015 m. liepos 1 d. sudarė 1,9 proc. prognozuojamų 2015 metų Savivaldybės
biudžeto pajamų.
1.4. Molėtų rajono savivaldybės skolinimosi rodikliai paėmus iki 361,9 tūkst. Eur
ilgalaikę paskolą
Molėtų rajono savivaldybei paėmus iki 361,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą, Savivaldybės
skolinimosi ir skolos rodikliai 2015 m. liepos 1 d. duomenimis būtų:
- Savivaldybės skola – 3425,5 tūkst. Eur (2015 m. numatomos imti iki 361,9 tūkst. Eur ir
iki 804,6 tūkst. Eur paskolos plius negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2015 m. liepos 1 d. – 2259,0
tūkst. Eur). Tai sudarytų 42,6 proc. Lietuvos Respublikos 2015 metų biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2015 metais prognozuojamų pajamų sumos.
- Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma – 1050,6 tūkst. Eur (numatomos imti iki
804,6 tūkst. Eur iki 361,9 tūkst. Eur paskolos minus 2015 metais planuojama grąžinti (be palūkanų)
pagal ankstesnius įsipareigojimus suma – 362,1 tūkst. Eur ir plius pagal ankstesniais metais
pasirašytas sutartis paėmus 246,2 tūkst. Eur paskolą). Tai sudarytų 13,1 proc. Įstatymu nustatytos
2015 metams prognozuojamų pajamų sumos (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Savivaldybės skolinimosi rodikliai paėmus iki 361,9 tūkst. Eur paskolą (2014 m. liepos 1 d.
duomenimis)
Rodiklis
Savivaldybės skola
Metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma

Tūkst.
Eur
3425,5
1050,6

Procentai
42,6
13,1

Įstatymu nustatytas
limitas, proc.
70
15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Savivaldybė gali skolintis, jeigu jos pradelsti
įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, palyginti su 2015 m. sausio 1
d. pradelstu įsiskolinimu, nuolat mažėja (ši nuostata netaikoma, jeigu Savivaldybė skolinasi
ankstesnėms paskoloms grąžinti).
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Remiantis auditui pateiktos Molėtų rajono savivaldybės Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m.
birželio 30 d. ataskaitos (forma Nr. 4), parengtos 2015 m. liepos 15 d., duomenimis nustatyta, kad
Savivaldybė 2015 m. liepos 1 d. pradelstų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir
įsigytas prekes neturėjo.
Molėtų rajono savivaldybei paėmus iki 361,9t. tūkst. Eur ilgalaikę paskolą projektams,
finansuojamiems iš Europos Sąjungos, VIP ir kitos tarptautinės paramos, įgyvendinti 2015 m.
liepos 1 d. duomenimis Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatyti Savivaldybės skolos ir metinio Savivaldybės
grynojo skolinimosi limitai nebus viršyti.
2015 m. liepos 1 d. duomenimis Savivaldybės skolinimosi galimybės neribojo Įstatymo
reikalavimas dėl pradelstų įsiskolinimų valdymo.
Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės skola 2015 m. liepos 1 d. duomenimis sudaro 42,6
proc. Įstatyme prognozuojamų biudžeto pajamų ir valstybės bendrosios dotacijos kompensacijos
Savivaldybės biudžetui pajamų sumos. Todėl

imant ilgalaikę paskolą investicijų projektams,

finansuojamiems ne iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti,
privaloma pasitikrinti, ar paskolos ėmimo dieną Savivaldybės skola neviršija 40 procentų Įstatymo
7 priede prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir 6 priede nurodytų valstybės biudžeto
bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos (Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies
nuostatos).

REKOMENDACIJA
Molėtų rajono savivaldybei 2015 metais imant ilgalaikes paskolas investicijų projektams,
finansuojamiems ne iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti
nuolat stebėti, ar paskolos paėmimo dieną Savivaldybės skola neviršija 40 procentų Įstatymo 7
priede prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų ir Įstatymo 6 priede nurodytų valstybės
biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybės biudžetui sumos.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė

