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Šilutė

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas' nustato, kad savivaldybės kontrolės ir
audito tarnyba rengia ir savivaldybės tarybai teikia jos sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl
savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir
laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas.

Savivaldybių skolinimosi taisyklės" nustato, kad savivaldybė skolindamasi įvertina, ar,
prisiimdama skolinius įsipareigojimus, neviršys atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi
limitų.

Šilutės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko Šilutės rajono savivaldybės
skolinimosi rodiklių vertinimą, Savivaldybei paėmus ilgalaikę 890,00 tūkst. Eur paskolą investicijų
projektams finansuoti.

Vadovybės atsakomybė

Šilutės rajono savivaldybės Administracijos direktorius yra atsakingas už auditui pateiktų
dokumentų tikrumą ir teisingumą.

Auditoriaus atsakomybė #

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Savivaldybės galimybės imti
ilgalaikę 890,0 tūkst. Eur paskolą investicijų projektams finansuoti. Auditą atlikome pagal
Valstybinio audito reikalavimus ir Tarptautinius audito standartus. Auditas suplanuotas ir atliktas
taip, kad būtų gautas pakankamas užtikrinimas, kad Savivaldybė skolindamasi neviršys įstatymu

1Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d.3 p. II Valstybės žinios. 2008. Nr. 113-4290.
2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimas Nr. 345 .Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių
patvirtinimo"//V. žinios. 2004. Nr. 47-1557 (su vėlesniais pakeitimais).
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nustatytų skolos ir metinio grynojo skolinimosi limitų. Surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme
Savivaldybės skolos ir metinio grynojo skolinimosi rodiklių atitikties 2017 metų Lietuvos
Respublikos Seimo nustatyti ems limitams vertinimus, paėmus ilgalaikę 890,00 tūkst. Eur paskolą
investicijų projektams finansuoti. Manome, kad surinkti irodymai suteikia pakankamą pagrindą
nuomonei pareikšti.

Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto prognozuojamų pajamų ir bendrosios
dotacijos kompensacijų suma 17709,0 tūkst. Eur, t. y. rodiklis, pagal kurį skaičiuojami skolinimosi
ir skolos limitai. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai 2017 m. sausio 1 d. (skaičiuojami į skolos
limitą) sudarė 8 682,8 tūkst. Eur ir lyginant su 2016 m. sausio 1 d. sumažėjo 447,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės skola 2017 m. sausio 1 d. sudarė 49,78 proc. biudžeto prognozuojamų pajamų ir
bendrosios dotacijos kompensacijų sumos. Teisės aktais nustatyta, kad Savivaldybės skola negali
viršyti 70 proc. sumos.

Šilutės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3
procento praėjusių metų BVP to meto kainomis ir metinio grynojo skolinimosi suma negali būti
teigiamas dydis, t. y. Savivaldybė 2017 metais gali skolintis tokią sumą, kiek planuoja grąžinti
ankstesniais metais paimtų paskolų. Tarybos patvirtintame Savivaldybės biudžete numatyta
981,0 tūkst. Eur paskoloms grąžinti. Šiais biudžetiniais metais Savivaldybė galėtų skolintis bei
sudaryti naują kreditavimo sutartį 890,0 tūkst. Eur sumai ir metinio grynojo skolinimosi suma
nebus teigiamas dydis.

Besąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 890 tūkst. Eur paskolą

Mūsų nuomone, Šilutės rajono savivaldybė, skolindamasi 890,0 tūkst. Eur investicijų
projektams finansuoti, neviršys Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytų Savivaldybės skolos ir metinio grynojo
skolinimosi limitų.

Audito išvada teikiama kartu su audito Nr. K14-5 ataskaita.

Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė


