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AUDITO IŠVADA
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS SUTEIKTI GARANTIJĄ UAB
“KELMĖS AUTOBUSŲ PARKAS” PASKOLAI IMTI
2014 m. liepos 11 d. Nr. KA-26
Kelmė
Išvados rengimo pagrindas ir tikslai
Ši išvada parengta, vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą1, kuris nustato
išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją - sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už
ilgalaikės paskolas priėmimą, šios paskolos naudojamos tik investicijų projektams finansuoti pagal
Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos išvadą2. Tas pats įstatymas įpareigoja savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybą rengti ir savivaldybės tarybai teikti sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės
naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams
už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas3.
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2014-06-27 sprendimu Nr. T-187 “Dėl pavedimo Kelmės
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą dėl galimybės suteikti 400,0 tūkst. Lt
garantiją UAB “Kelmės autobusų parkas” paskolai imti”. Paskola būtų naudojama autobusams įsigyti

1

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 27
straipsnio 1 dalies 3 punktas.
2
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16
straipsnio 2 dalies 28 punktas.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (LR 2010 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. XI-971 redakcija) 16
straipsnio 2 dalies 28 punktas.

Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo
kompetencijai priskirtais klausimais, už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą.
Savivaldybės biudžeto vykdymą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius tvarko Savivaldybės vardu pasiskolintų lėšų ir prisiimtų
įsipareigojimų apskaitą, kontroliuoja savalaikį paskolų grąžinimą ir palūkanų sumokėjimą numatytais
terminais, perveda lėšas paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl galimybės Savivaldybei suteikti
garantiją už UAB “Kelmės autobusų parkas” imamą ilgalaikę paskolą.
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad būtų parengta ir Savivaldybės tarybai pateikta
sprendimui priimti reikalinga išvada dėl galimybės Savivaldybei suteikti garantiją už UAB “Kelmės
autobusų parkas” imamą paskolą.
Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme galimybės Savivaldybei suteikti garantiją
vertinimą.
Manome, kad surinkti įrodymai suteikia pakankamą pagrindą auditoriaus nuomonei parengti.
Mūsų nuomone, Savivaldybė, suteikusi garantiją dėl UAB “Kelmės autobusų parkas”
imamos ilgalaikės, ne daugiau kaip 400,0 tūkst. Lt paskolos iš palankiausias sąlygas suteikiančio
banko, neviršytų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinto savivaldybės skolos ir garantijų limito.
LR vietos savivaldos įstatymas numato, kad imama paskola gali būti naudojama tik
investicijų projektams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką finansuoti. UAB
„Kelmės autobusų parkas“ imama skola būtų naudojama ilgalaikiam turtui (autobusams) įsigyti
pagal paruoštą ir Kelmės rajono savivaldybės taryboje patvirtintą investicinį projektą.
Audito išvadą pateikiame kartu su audito ataskaita (audito išvados priedas), kurioje pateikiama
audito išvadą pagrindžianti informacija.
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