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IŠVADA
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Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, gavusi Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos raštą1 ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių2 5.2 punktu ir Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos nuostatų3 12.3 punktu, atliko vertinimą, ar Pasvalio rajono savivaldybė gali suteikti
1170,2 tūkst. Eur garantiją UAB ,,Pasvalio vandenys“ paskolai iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos Europos investicijų banko investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Pasvalio rajone“ finansuoti.
UAB „Pasvalio vandenys“ įregistruota Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1996 m.
balandžio 24 d. sprendimu Nr.116, tai yra akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymą veikianti įmonė. Bendrovės pagrindinė veikla – vandens rinkimas,
valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla.
Įstatuose numatyta, kad bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą,
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neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams. Papildoma bendrovės veikla – santechnikos
darbai, turto nuoma, kuri užima nežymią dalį Bendrovės veikloje.
Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės veiklos tikslas yra
gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto bei
bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą. Bendrovės vienintelis steigėjas yra
Pasvalio rajono savivaldybė, atstovaujama Tarybos, kurios raštiški sprendimai prilygsta visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė įsteigta neribotam laikui ir įregistruota Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre.
Bendrovė filialų, dukterinių bei asocijuotų įmonių neturi. Bendrovės turtas yra atskirtas
nuo jos akcininko turto. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 3107640 Eur, kuris padalintas į
107308 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 28,96 Eur, jų vienintelis
savininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė. Įstatinis kapitalas 2016 metais nekito. Bendrovė
aptarnauja Pasvalio ir Joniškėlio miestus bei 46 rajono gyvenvietes.
Bendrovėje 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 47 darbuotojai.

Vadovybės atsakomybė
Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ir UAB „Pasvalio
vandenys“ yra atsakingos už pateiktų dokumentų ir duomenų tikrumą bei teisingumą. Atliekant
vertinimą buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti dokumentai ir duomenys yra teisingi,
objektyvūs ir išsamūs, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka originalus.
Savivaldybės administracija yra atsakinga už Savivaldybės vardu prisiimtų skolinių
įsipareigojimų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį, savalaikį atsiskaitymą ir
kontrolę.
UAB „Pasvalio vandenys“ vadovybė atsako už paskolos, už kurią Savivaldybė teikia
garantiją, panaudojimą Savivaldybės tarybos nustatytiems tikslams, savalaikį atsiskaitymą su
kredito įstaiga ir informacijos teikimą.
Civilinio kodekso 6.90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad garantija laikomas vienašalis
garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui –
kreditoriui, jeigu asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti
kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais).
Garanto atsakomybė yra subsidiari.
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Auditoriaus atsakomybė
Mūsų tikslas yra, remiantis atliktu ribotos apimties auditu, gauti pakankamą užtikrinimą ir
pateikti išvadą Savivaldybės tarybai, kurioje išreiškiama nuomonė dėl Savivaldybės galimybės
suteikti 1170,2 tūkst. Eur garantiją UAB „Pasvalio vandenys“ imamos paskolos iš Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos Europos investicijų banko investiciniam projektui ,,Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Pasvalio rajone“ finansuoti
grąžinimo užtikrinimui.
Auditas suplanuotas ir atliktas taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog Savivaldybė,
skolindamasi ir (ar) garantuodama kontroliuojamų įmonių imamų paskolų grąžinimo užtikrinimą,
nepažeis teisės aktais nustatytų skolinimosi limitų.
Atliekant auditą surinkti įrodymai, kurie pagrindžia Savivaldybės galimybę suteikti 1170,2
tūkst. Eur garantiją UAB „Pasvalio vandenys“ imamos paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos Europos investicijų banko investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Pasvalio rajone“ finansuoti grąžinimo užtikrinimui.
Mes tikime, kad atliktas auditas suteikia pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
Išsamesnis auditoriaus atsakomybės apibūdinimas pateiktas Pasvalio rajono savivaldybės
interneto tinklapyje adresu: http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontroles-ir-auditotarnyba/42. Šis apibūdinimas yra sudedamoji išvados dalis.

IŠVADA
Pasvalio rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų limitai leidžia Savivaldybei suteikti
1170,2 tūkst. Eur garantiją UAB ,,Pasvalio vandenys“ paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos Europos investicijų banko investiciniam projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra ir renovavimas Pasvalio rajone“ finansuoti gražinimui užtikrinti.
UAB „Pasvalio vandenys“ 2015 ir 2016 metų veiklos rodiklių analizė rodo, kad veiklos
tęstinumo problemų neturėtų kilti, Bendrovė turi pakankamai resursų veiklai ir įsipareigojimams
vykdyti.
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Su Išvada ir Audito ataskaita galima susipažinti interneto puslapyje adresu:
http://www.pasvalys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontroles-ir-audito-tarnyba/auditu-dokumentai/43

