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AUDITO ATASKAITA
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 4 273,0 TŪKSTANČIŲ LITŲ
ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO GALIMYBIŲ VERTINIMO
2013-02-11 Nr. VA-1
Radviliškis
ĮŽANGA
Ribotos apimties finansinis auditas dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikės paskolos
ėmimo galimybių vertinimo atliktas, vykdant Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus
pavaduotojos 2013-02-01 įsakymą Nr. V-1 bei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus prašymą 2013-01-29 raštu Nr. S-286-(8.8) „Dėl skolinimosi išvados pateikimo“.
Auditą atliko kontrolieriaus pavaduotoja Gelma Dabašinskienė.
Vertinimo tikslas – nustatyti, ar Radviliškio rajono savivaldybė turi galimybę, neviršijant
teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų, imti iš kredito įstaigos 4 273,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą
investicijų projektams finansuoti.
Audituojamas subjektas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius),
identifikavimo kodas 188726247.
Adresas: Aušros a. 10, Radviliškis.
Tikrinamasis laikotarpis: skolos būklė 2013 m. sausio 1 d.
Audituojamu laikotarpiu Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbo Jolanta
Margaitienė, Finansų skyriaus vedėja – Rita Chlebauskienė.
Apribojimai: atliekant vertinimą buvo vadovaujamasi Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos finansų skyriaus pateiktų dokumentų analize su prielaida, kad neegzistuoja kiti su
paskolos gavimu susiję dokumentai, kurie darytų įtaką ataskaitoje išdėstytoms išvadoms ir kad visi
pateikti dokumentai yra pilni ir galutiniai, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Vertinant biudžeto pajamas, buvo vadovaujamasi planuojamomis 2013 metų savivaldybės biudžeto
pajamomis (biudžeto projekte nurodytomis).
Ši audito ataskaita yra pagrindas parengti ir pateikti išvadą Savivaldybės tarybai dėl
Radviliškio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 4 273,0 tūkst. Lt paskolą. Ataskaitoje
pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė apie Savivaldybės
galimybę imti ilgalaikę paskolą pareiškiama audito išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Siekiant gauti įrodymus audito tikslui pasiekti, buvo atliktas ribotos apimties finansinis
auditas.
Audito metu buvo vertinama Radviliškio rajono savivaldybės skolos rodikliai 2012 m.
gruodžio 31 d.: Savivaldybės skola, metinis grynojo skolinimosi lygis, grąžintina paskolų ir
palūkanų suma, Savivaldybės garantuojamų ir laiduojamų paskolų lygis.
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų surinkti įrodymai, kuriais būtų galima pagrįsti
vertinimus, pateiktus audito ataskaitoje. Dėl audito specifikos nebuvo atliekamos vidaus kontrolės
procedūros ir nevertintas jų veiksmingumas bei nuoseklumas. Atliktos tik savarankiškos audito
procedūros.
AUDITO METU NUSTATYTI FAKTAI, PASTEBĖJIMAI IR IŠVADOS

Skolinimosi ir garantijų suteikimo limitų apskaičiavimas
Savivaldybių skolinimosi ir paskolų naudojimo tvarką bei su paskolų limitais susijusius
rodiklius reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos
savivaldybių skolinimosi taisyklės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio nuostatomis
savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolinimosi limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali
imti paskolas tik investicijų projektams finansuoti.
Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžetas rašant šią ataskaitą nebuvo
patvirtintas, todėl vadovautasi 2013 metų Savivaldybės biudžeto projektu.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos rašto duomenimis 4 273,0 tūkst. Lt
paskolą, iš dar nenustatyto banko, savivaldybė planuoja imti 2013 metų Savivaldybės biudžeto
projekto 8 ir 9 prieduose nurodytiems objektams finansuoti.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013-02-01 sprendimo projekte Nr. TSP-23 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto ir privatizavimo fondo tvirtinimo“ nurodytas
metinis pajamų planas – 107 860,0 tūkst. Lt (102 307,0 pajamos + 5 559,0 likutis), iš jų specialiųjų
tikslinių dotacijų – 38 479,6 tūkst. Lt ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų – 5
559,0 tūkst. Lt. Šie rodikliai suteikia galimybę apskaičiuoti Savivaldybės 2013 metų skolinimosi
preliminarius limitus.
Savivaldybės biudžeto pajamos, nuo kurių skaičiuojami skolinimosi limitai, t.y. neįskaitant
iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų
savivaldybės biudžetų lėšų, sudaro 63 827,4 tūkst. Lt.
Įvertinus Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 153-7823) 12 straipsnio nuostatas dėl
2013 metams nustatytų skolinimosi limitų, apskaičiavome 2013 m. sausio 1 d. Savivaldybės
skolinimosi limitus :
1. Savivaldybės skola negali viršyti 75 procentų patvirtintų 2013 metų savivaldybės
biudžeto pajamų, neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių
tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžetų lėšų.
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Pagal šį punktą Savivaldybės skolos limitas yra 47 870,6 tūkst. Lt. Paimta paskolų už
11 471,9 tūkst. Lt (18,0 procento), limito likutis 36 848,7 tūkst. Lt. Paėmus 4 273,0
tūkst. Lt paskolą būtų paimta 15 744,9 tūkst. Lt paskolų ir limito likutis sudarytų 32
125,7 tūkst. Lt (47 870,6 – 11 471,9 – 4 273,0 ). Savivaldybės skolos limitas būtų
išnaudotas 24,7 procento.
2. Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų
2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei
skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžetų
lėšų.
Pagal šį punktą metinio Savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 12 765,5
tūkst. Lt. Paėmus 4 273,0 tūkst. Lt paskolą limito likutis sudarytų 8 492,5 tūkst. Lt
(12765,5 – 4 273,0) arba 13,3 procentų.
3. Grąžintina 2013 metais ir vėlesniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su
paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 15 procentų patvirtintų tų metų
savivaldybės biudžeto pajamų neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialiųjų
tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagal šį punktą grąžintina šiais metais Savivaldybės paskolų ir palūkanų suma negali
viršyti 9 574,1 tūkst. Lt. 2012 metais grąžintina paskolų ir palūkanų suma sudarytų
3 325,0 tūkst. Lt. Limito likutis būtų 6 249,1 tūkst. Lt arba 9,8 procentų.
4. Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 procentų patvirtintų 2013 metų
savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų
specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų savivaldybės biudžetų lėšų.
Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 6 382,7 tūkst. Lt. Suteikta garantijų už
1 217,4 tūkst. Lt. Garantijų limito likutis sudarytų 5 165,3 tūkst. Lt (6 382,7 – 1 217,4)
arba 8,1 procento
Rodiklių įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad savivaldybės, kurių skola sudaro
daugiau kaip 45 procentus patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant iš
valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų ir 2012 metais nepanaudotų
savivaldybės biudžetų lėšų, 2013 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti.
IŠVADA
Pagal planuojamas savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamas, Radviliškio rajono
savivaldybė galėtų pasinaudoti galimybe 2013 metais paimti ilgalaikę 4 273,0,0 tūkst. Lt paskolą iš
kredito įstaigų tik investicijų projektams finansuoti.
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