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PAGRINDINIAI ATASKAITOS FAKTAI

27229,4

26300

tūkst. Eur

tūkst. Eur

155440,23
tūkst. Eur

Savivaldybės biudžetas

Panaudota asignavimų

Savivaldybės turtas

gavo pajamų

programoms vykdyti

2018 m. gruodžio 31 d.

207,9 tūkst. Eur

gauta pajamų mažiau, negu planuota

5665,0 tūkst. Eur

gauta pajamų daugiau, negu 2017 metais

1926,7 tūkst. Eur

neįvykdytas patikslintas asignavimų planas

5467,8 tūkst. Eur

skolinių įsipareigojimų likutis 2018-12-31

1718,8 tūkst. Eur

apyvartos lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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SANTRAUKA
Audito tikslas ir apimtis
Savivaldybės finansinis

ir teisėtumo

auditas atliktas, vadovaujantis Druskininkų

savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu1 Nr. V-13 patvirtintu 2019 metų veiklos
planu ir Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. spalio 16 d. pavedimu2 Nr. PR-18-07f.
Audito tikslas – įvertinti Druskininkų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę; įvertinti savivaldybės lėšų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl
savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma nuomonė
dėl konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei savivaldybės biudžeto ir
turto naudojimo pareiškiama audito išvadoje. Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1
priede „Audito apimtis ir metodai“ (21 psl.).

Pagrindiniai audito rezultatai
2018-02-08 Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimu3 Nr. T1-3 (patikslintas 2018-1228 Druskininkų savivaldybės Tarybos sprendimu4 Nr. T1-215) buvo patvirtintas 27437,3 tūkst. Eur
savivaldybės biudžeto pajamų planas (t. sk. 670,1 tūkst. Eur skolintos lėšos investicijų projektų
vykdymui ir 870,9 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų grąžinimui) ir 789,4 tūkst. Eur nepanaudotų 2017
metais biudžeto lėšų paskirstymas asignavimams finansuoti bei 27355,8 tūkst. Eur savivaldybės
biudžeto asignavimų planas: 19954,7 tūkst. Eur išlaidoms (iš jų 7617,0 tūkst. Eur darbo
užmokesčiui) ir 7401,1 tūkst. Eur turtui (870,9 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymui
(ilgalaikių paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama).
Faktiškai 2018 m. gauta 27229,4 tūkst. Eur, t. y., 207,9 tūkst. Eur pajamų mažiau, negu
planuota. Druskininkų savivaldybės biudžeto asignavimų programoms vykdyti panaudota 26300
tūkst. Eur arba 93,2 %. Patikslintas biudžeto asignavimų planas neįvykdytas 1926,7 tūkst. Eur.
_______________________
1

Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus 2018-11-08 įsakymas Nr. V-13 „Dėl Druskininkų savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo“.
2
Druskininkų savivaldybės kontrolieriaus 2018-10-16 pavedimas Nr. PR-18-07f.
3
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimas Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės
biudžeto“.
4
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018-12-28 sprendimas Nr. T1-215 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 201802-08 sprendimo Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ pakeitimo“.

5
Ilgalaikio turto, biologinio turto, trumpalaikio turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotojoje
finansinės būklės ataskaitoje, 2018 m. pabaigoje buvo 155440,23 tūkst. Eur. Finansavimo sumų,
įsipareigojimų ir grynojo turto likutis, kaip nurodyta konsoliduotojoje finansinės būklės ataskaitoje,
2018 m. pabaigoje buvo 155440,23 tūkst. Eur.

Rekomendacijos
Tikrintos pavaldžios įstaigos dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir
teiktų rekomendacijų buvo informuotos žodžiu bei raštu (teikiant raštus ir ataskaitą), (27 psl.).
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ĮŽANGA
Druskininkų

savivaldybės

konsoliduotųjų

ataskaitų

rinkinį,

apimantį

Druskininkų

savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir Druskininkų savivaldybės konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinį, rengia Druskininkų savivaldybės administracija. Pagal Viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymą, už konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių parengimą atsakingi viešojo
sektoriaus subjektai šiuos rinkinius teikia valstybės kontrolei arba savivaldybės kontrolieriui
(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos.
Audituojamasis laikotarpis – 2018 metai.
Audituojamuoju

laikotarpiu

Druskininkų

savivaldybės

administracijai

vadovavo

Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja dirbo Vyda
Amšiejienė.
Audito procedūros buvo atliekamos pagal atrankinio tyrimo rezultatus pasirinktuose
subjektuose – Druskininkų savivaldybės administracijoje, Druskininkų miesto muziejuje, viešojoje
įstaigoje Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras. Šių įstaigų vadovai atsakingi už
biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių parengimą ir teisingą pateikimą, patikėjimo teise
valdomo valstybės ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą
bei naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Ataskaita teikiama Druskininkų savivaldybės merui ir Druskininkų savivaldybės
administracijos direktoriui bei jos kopija teikiama Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės
komitetui.
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AUDITO REZULTATAI
1. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO VERTINIMAS

1.1. Savivaldybės 2018 metų biudžeto įvykdymas
Savivaldybės biudžeto apžvalga
Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Druskininkų savivaldybės biudžetas sudarytas
programiniu principu, asignavimai skirti 13-ai Tarybos patvirtintų programų vykdymui.
Asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti paskirstyti 19-ai asignavimų valdytojų. Kai kurie asignavimų
valdytojai vykdo po kelias programas.
Biudžetinių metų eigoje Savivaldybės biudžetas Tarybos sprendimais buvo tikslintas 10
kartų5. Po patikslinimų 2018 metų Savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 27437,3 tūkst. Eur
pajamų (t. sk. 670,1 tūkst. Eur skolintos lėšos investicijų projektų vykdymui ir 870,9 tūkst. Eur
ilgalaikių paskolų grąžinimui) ir 789,4 tūkst. Eur nepanaudotų 2017 metais biudžeto lėšų
paskirstymas asignavimams finansuoti bei 27355,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto asignavimų
planas: 19954,7 tūkst. Eur išlaidoms (iš jų 7617,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui) ir 7401,1 tūkst. Eur
turtui (870,9 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų vykdymui (ilgalaikių paskolų grąžinimui)
asignavimams nepriskiriama).
Patikslintas pajamų planas sudarė 27437,3 tūkst. Eur, faktiškai gauta 27229,4 tūkst. Eur, t.
y., 207,9 tūkst. Eur pajamų mažiau, negu planuota. 2018 metų biudžeto patikslintas pajamų planas
įvykdytas 99,2 % .
2018 metų biudžeto asignavimų patikslintas planas įvykdytas 93,2 %, nepanaudota 1926,7
tūkst. Eur planuotų asignavimų savivaldybės programoms vykdyti.

Savivaldybės biudžeto pajamos
Druskininkų savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 25688,4 tūkst. Eur (be finansinių
įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamų) sudarė:
 Mokesčiai – 11999,6 tūkst. Eur (46,7 %);
 Dotacijos – 9538,5 tūkst. Eur (37,1 %);
 Kitos pajamos – 4053,1 tūkst. Eur (15,8 %);
 Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos – 97,2 tūkst. Eur (0,4 %).
__________________________
5
Druskininkų savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimas Nr. T1-3 „Dėl 2018 metų Druskininkų savivaldybės
biudžeto“ patikslintas Savivaldybės tarybos sprendimais: 2018-03-29 Nr. T1-31; 2018-04-26 Nr. T1-64; 2018-05-28 Nr.
T1-85; 2018-06-27 Nr. T1-111; 2018-08-31 Nr. T1-132; 2018-09-27 Nr. T1-151; 2018-10-31 Nr. T1-170; 2018-11-29
Nr. T1-188; 2018-12-28 Nr. T1-215.
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Mokesčiai
1 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1

Pajamų pavadinimas

2018 m.
Planas

2018 m.
Įvykdyta

Mokesčiai
Pajamų ir pelno mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis, iš viso:
Turto mokesčiai
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Prekių ir paslaugų mokesčiai
Mokesčiai už aplinkos teršimą

11984,9
10852,5
10852,5
1112,4
167
13,4
932
20
20

11999,6
10846,7
10846,7
1133,8
177,8
15,4
940,6
19,1
19,1

2018 metų plano
įvykdymas
+/%
14,7
100,1
-5,8
99,9
-5,8
99,9
21,4
101,9
10,8
106,5
2,0
114,9
8,6
100,9
-0,9
95,5
-0,9
95,5

Druskininkų savivaldybės biudžeto mokestinės pajamos 2018 metais sudarė 11999,6 tūkst.
Eur, planas įvykdytas ir viršytas 14,7 tūkst. Eur arba 0,1 %. 2017 metais gauta daugiau 260 tūkst.
Eur planuotų mokestinių pajamų.
Pajamų ir pelno mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 42,2 %, arba
10846,7 tūkst. Eur, planuota surinkti 10852,5 tūkst. Eur pajamų, planas neįvykdytas 5,8 tūkst. Eur.
2017 metais surinkta 8859,3 tūkst. Eur pajamų ir pelno mokesčių.
Turto mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 4,4 %, arba 1133,8 tūkst.
Eur, planuota surinkti 1112,4 tūkst. Eur pajamų, gauta 21,4 tūkst. Eur pajamų daugiau. 2017 metais
surinkta 1097,1 tūkst. Eur turto mokesčių.
Nekilnojamojo turto mokesčio lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 3,7%, arba
940,6 tūkst. Eur, planuota surinkti 932,0 tūkst. Eur pajamų, gauta 8,6 tūkst. Eur pajamų daugiau.
2017 metais surinkta 919,6 tūkst. Eur nekilnojamojo turto mokesčio.
Žemės ir paveldimo turto mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,8%,
arba 193,2 tūkst. Eur, planuota surinkti 180,4 tūkst. Eur, gauta 12,8 tūkst. Eur pajamų daugiau.
2017 metais surinkta 177,5 tūkst. Eur žemės ir paveldimo turto mokesčių.
Prekių ir paslaugų mokesčių lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,1%, arba
19,1 tūkst. Eur, planuota surinkti 22,0 tūkst. Eur pajamų. 2017 metais surinkta 19,8 tūkst. Eur
prekių ir paslaugų mokesčių.
Mokesčio už aplinkos teršimą lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 0,1 %, arba
19,1 tūkst. Eur, planuota surinkti 20,0 tūkst. Eur, planas neįvykdytas 0,9 tūkst. Eur. 2017 metais
surinkta 19,8 tūkst. Eur mokesčio už aplinkos teršimą.
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Kitos pajamos
2 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.3
2.4

Pajamų pavadinimas

2018 m.
Planas

2018 m.
Įvykdyta

2018 metų plano
įvykdymas
+/%
15,6
100,4
17,6
101,4
1,1
0
0,9
100,1
-15,0
90,0

Kitos pajamos
Turto pajamos
Palūkanos už paskolas
Dividendai
Nuomos mokestis už valstybinę
žemę ir valstybinio vidaus vandenų
fondo vandens išteklius
Mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
Pajamos už patalpų nuomą
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose
įstaigose
Rinkliavos, iš jų:
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos

4037,5
1255
0
1018
150

4053,1
1272,6
1,1
1018,9
135

87

117,6

30,6

135,2

2637,4
186,4
263
349

2665,9
197,5
245,6
348,4

28,5
11,1
-17,4
-0,6

101,1
106,0
93,4
99,8

1839
21
1818
38,4
106,7

1874,4
35,2
1839,2
23,1
91,5

35,4
14,2
21,2
-15,3
-15,2

101,9
167,6
101,2
60,2
85,8

Kitų pajamų lyginamasis svoris savivaldybės pajamose sudarė 15,8 % arba 4053,1 tūkst.
Eur, planuota surinkti 4037,5 tūkst. Eur pajamų, gauta 15,6 tūkst. Eur pajamų daugiau. 2017 metais
surinkta 19,4 tūkst. Eur kitų pajamų.
Didžiausią dalį kitose pajamose sudarė pajamos už prekes ir paslaugas – 2665,9 tūkst. Eur
arba 65,8 % visų kitų pajamų. Šioje pajamų dalyje didžiausią dalį sudarė rinkliavos, kurių planas
įgyvendintas ir viršytas 35,4 tūkst. Eur arba 1,9 %.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
3 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Pajamų pavadinimas

3.1

Ilgalaikio materialiojo turto
realizavimo pajamos:
Žemė
Gyvenamųjų namų realizavimo
pajamos
Negyvenamųjų
pastatų
realizavimo pajamos

3.1.1
3.1.2
3.1.3

2018 m.
planas

Įvykdyta

279,7

97,2

2017 m. plano
vykdymas
+/%
-182,5
34,8

60
70

0
97,2

-60,0
27,2

0
138,9

149,7

0

-149,7

0
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Savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje 2018 metais materialiojo ir nematerialiojo
turto realizavimo pajamos sudarė 97,2 tūkst. Eur arba 0,4 %. Ataskaitinio laikotarpio planas
neįvykdytas, negauta 182,5 tūkst. Eur planuotų pajamų. 2017 metais surinkta 449,2 tūkst. Eur turto
realizavimo pajamų.

Dotacijos
4 lentelė (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
4.
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2

4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2

4.2.3

Pajamų pavadinimas
Dotacijos
Einamiems tikslams
Speciali tikslinė dotacija, iš viso
Valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
funkcijoms atlikti
Mokinio reikmėms finansuoti
Kita tikslinė dotacija
Dotacija savivaldybėms iš
Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos
ir bendrojo finansavimo lėšų
einamiesiems tikslams
Kitos dotacijos einamiesiems
tikslams
Kapitalui formuoti
Speciali tikslinė dotacija , iš jų:
Ilgalaikiam materialiajam ir
nematerialiajam turtui įsigyti
Kita tikslinė dotacija
Dotacija savivaldybėms iš
Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos
ir bendrojo finansavimo lėšų
Kitos dotacijos kapitalui
formuoti

2018 m.
Planas

2018 m.
Įvykdyta

9594,2
5865,6
5408,4
941,6

9538,5
5809,9
5374,4
907,6

2018 metų plano
įvykdymas
+/%
-55,7
99,4
-55,7
99,1
-34,0
99,4
-34,0
96,4

3959,3
507,5
363,4

3959,3
507,5
341,7

0
0
-21,7

100
100
94

93,8

93,8

0

100

3728,6
1818,1
80

3728,6
1818,1
80

0
0
0

100
100
100

1738,1
1891

1738,1
1891

0
0

100
100

19,5

19,5

0

100

Valstybės dotacijos Savivaldybės biudžeto pajamų dalyje ataskaitiniu laikotarpiu sudarė
9538,5 tūkst. Eur arba 37,1 %. Dotacijų 9594,2 tūkst. Eur planas įvykdytas 9538,5 tūkst. Eur arba
99,4 % (4 lentelė).
Didžiausią dalį dotacijose 3959,3 tūkst. Eur arba 41,5 % sudarė skirtos dotacijos mokinio
reikmėms finansuoti.
2018 metais nepanaudotų socialinės srities specialiųjų tikslinių dotacijų – 29,9 tūkst. Eur, į
valstybės iždo sąskaitą grąžinta 4,1 tūkst. Eur kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti dotacijų, 21,7
tūkst. Eur negauta ES finansinės paramos lėšos neformaliojo švietimo paslaugų plėtros vykdymui.
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2018 metų nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)
2018 metų sausio 1 d. duomenimis, 2017 metais nepanaudotų biudžeto lėšų likutis buvo
789,4 tūkst. Eur. Apyvartos lėšos buvo panaudotos 2018 metų asignavimams finansuoti. Apyvartos
lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1718,8 tūkst. Eur.

1.2. Savivaldybės biudžeto išlaidos
2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas – 28226,7 tūkst.
Eur, įvykdyta – 26300 tūkst. Eur arba panaudota 93,2 % patvirtintų biudžeto asignavimų
programoms vykdyti. Patikslintas biudžeto asignavimų planas neįvykdytas 1926,7 tūkst. Eur.
Kaip buvo vykdomas 2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimų planas parodyta 5-oje ir
6-oje lentelėse.

2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymas pagal
valstybės funkcijų klasifikaciją
5 lentelė (tūkst. Eur)
Funkcijos
kodas

Funkcijų pavadinimas

2018 m.

2018 m.

planas

faktas

3096,7

2018 metų plano
įvykdymas
+/-

%

3064,7

-32,0

99,0

27,4

27,4

0

100

apsauga

130,9

129,1

-1,8

98,6

4.

Ekonomika

5346,5

5195,8

-150,7

97,2

5.

Aplinkos apsauga

1797,8

1707,2

-90,6

95,0

6.

Būstas ir komunalinis ūkis

3220,7

2852,4

-368,3

88,6

7.

Sveikatos apsauga

274,1

232,3

-41,8

84,8

8.

Poilsis, kultūra ir religija

3554,2

2585,1

-969,1

72,7

9.

Švietimas

8215,3

8069,5

-145,8

98,2

10.

Socialinė apsauga

2563,1

2436,5

-126,6

95,1

28226,7

26300

-1926,7

93,2

1.

Bendros valstybės paslaugos

2.

Gynyba

3.

Viešoji tvarka ir visuomenės

Iš viso

Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje pagal funkcinę klasifikaciją didžiausia asignavimų
dalis tenka švietimui – 8069,5 tūkst. Eur arba 30,9 %, ekonomikai – 5195,8 tūkst. Eur arba 19,8 %,
bendrosioms valstybės paslaugoms – 3064,7 tūkst. Eur arba 11,7 % bei poilsiui, kultūrai ir religijai
– 2585,1 tūkst. Eur arba 9,8 %.
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Lyginant su 2017 metais, išlaidos švietimui 2018 metais padidėjo 513,4 tūkst. Eur,
ekonomikai - 1420,2 tūkst. Eur, bendrosioms valstybės paslaugoms – 141,1 tūkst. Eur, poilsiui,
kultūrai ir religijai - 1037 tūkst. Eur.

2018 metų savivaldybės biudžeto asignavimų plano vykdymas pagal
programas
6 lentelė (tūkst. Eur)
Progra-

Patikslintas

mos

Programos pavadinimas

2018 m.

kodas

planas
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų

01

įgyvendinimas ir tobulinimas

02

Turizmo plėtra
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo

03

plėtrai sudarymas

2018 m.
Faktas

2018 metų plano
įvykdymas
+,-

%

3700,1

3663,4

-36,7

99,0

302,4

292,5

-9,9

96,7

1063,8

1012

-51,8

95,1

04

Urbanistinė plėtra

322,2

321,5

-0,7

99,8

05

Aplinkos apsauga

1797,8

1740,4

-57,4

96,8

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

6816

6379,9

-436,1

93,6

07

Švietimas

8125,7

7982,3

-143,4

98,2

08

Poilsio ir kultūros įstaigų plėtra

2957,5

1998,4

-959,1

67,6

09

Jaunimo užimtumas

244,8

244,8

0

100

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

333,3

326,5

-6,8

98,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

130,9

129,1

-1,8

98,6

12

Socialinė parama

2138,1

2010,2

-127,9

94,0

13

Sveikatos apsauga

274

199

-75

72,6

28226,7

26300

-1926,7

93,2

Iš viso:

Druskininkų savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimų planas įvykdytas 93,2 %.
Iš 6-os lentelės matyti, kad Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir
tobulinimo programa įvykdyta 99,0 %, nes vietoj planuotų 3700,1 tūkst. Eur panaudota 3663,4
tūkst. Eur.
Poilsio ir kultūros įstaigų plėtros programai buvo planuota panaudoti 2957,5 tūkst. Eur,
tačiau panaudota 1998,4 tūkst. Eur arba nepanaudota 959,1 tūkst. Eur. Socialinės paramos
programai buvo planuota panaudoti 2138,1 tūkst. Eur, tačiau panaudota 2010,2 tūkst. Eur arba 6 %
mažiau.
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Ūkio infrastruktūros plėtros bei priežiūros programai buvo planuota panaudoti 6816 tūkst.
Eur, tačiau panaudota 6379,9 tūkst. Eur arba nepanaudota 436,1 tūkst. Eur.
Aplinkos apsaugos programai buvo planuota panaudoti 1797,8 tūkst. Eur, tačiau panaudota
1740,4 tūkst. Eur arba nepanaudota 57,4 tūkst. Eur.
Daugiausia asignavimų buvo skirta Švietimo programai. Švietimui skirtų asignavimų planas
įvykdytas 98,2 %, nes panaudota 7982,3 tūkst. Eur, o planuota panaudoti 8125,7 tūkst. Eur.
Visi skirti asignavimai 244,8 tūkst. Eur panaudoti Jaunimo užimtumo programos
įgyvendinimui.

Asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
Valstybės biudžeto dotacijų 2018 metais paskirta 9594,2 tūkst. Eur, panaudota 9538,5 tūkst.
Eur.
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2018 metais skirta
941,6 tūkst. Eur specialioji tikslinė dotacija. Panaudota 907,6 tūkst. Eur, 34,0 tūkst. Eur grąžinta į
valstybės iždo sąskaitą (10,3 tūkst. Eur nepanaudota socialinėms paslaugoms finansuoti, 12,8 tūkst.
Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 5,7 tūkst. Eur – socialinei
paramai mokiniams bei 1,1 tūkst. Eur – būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių
dalies kompensacijoms bei 4,1 tūkst. eurų savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam
valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise skirtų dotacijų).
Druskininkų savivaldybei 2018 metais skirta 3959,3 tūkst. Eur specialiosios tikslinės
dotacijos moksleivių krepšeliui finansuoti, panaudota 3959,3 tūkst. Eur arba 100,0 %.
Druskininkų savivaldybei skirta kita tikslinė dotacija - 507,5 tūkst. Eur, iš jų – 87,5 tūkst.
Eur specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės
Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ sanatorinėms
klasėms; 401,3 tūkst. Eur – savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir
prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti; 0,5 tūkst. Eur - privalomojo
biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir
sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms dotacija; 18,2 - tūkst. Eur pagal 20142020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui
užtikrinti dotacija.
2018 metais gauta ir panaudota dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos
tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų - 2232,7 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti
1891 tūkst. Eur.
2018 metais skirta 93,8 tūkst. Eur kitos dotacijos. Iš jų 70,0 tūkst. Eur Kraujasiurbių upinių
mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui, 5,7
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tūkst. Eur neformaliojo švietimo ugdymui ir 18,1 tūkst. Eur pedagogų tinklo optimizavimui. Visos
skirtos dotacijos panaudotos.
Specialiosios tikslinės dotacijos turtui įsigyti 2018 metais Druskininkų savivaldybei skirta
1818,1 tūkst. Eur. Skirti asignavimai panaudoti savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms)
tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti – 1583,5
tūkst. Eur; 154,6 tūkst. Eur - pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą
įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti dotacija; 80 tūkst. Eur – švietimo įstaigų
sporto aikštynų atnaujinimo programos įgyvendinimui (Druskininkų Atgimimo mokykla).
Kitos dotacijos kapitalui formuoti gauta ir panaudota 19,5 tūkst. Eur privačių namų
prijungimui prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose.

Patikslintas pajamų planas sudarė 27437,3 tūkst. Eur, faktiškai gauta 27229,4 tūkst.
Eur, t. y., 207,9 tūkst. Eur pajamų mažiau, negu planuota. 2018 metų Druskininkų savivaldybės
biudžeto patikslintas išlaidų planas – 28226,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 26300 tūkst. Eur arba
panaudota 93,2 % patvirtintų biudžeto asignavimų programoms vykdyti. Patikslintas biudžeto
asignavimų planas neįvykdytas 1926,7 tūkst. Eur.

1.3. Mokėtinos ir gautinos sumos
2018-12-31 Savivaldybės mokėtinos sumos sudarė 12657,1 tūkst. Eur, iš jų negrąžintos
paskolos – 5467,8 tūkst. Eur. Lyginant su kreditiniu įsiskolinimu 2018 metų pradžiai, biudžeto lėšų
įsiskolinimas padidėjo 1398 tūkst. Eur, negrąžintų paskolų likutis taip pat padidėjo 670,1 tūkst. Eur.
Didžiausi kreditiniai įsiskolinimai 2018-12-31 buvo:
Druskininkų savivaldybės administracija – 12461,3 tūkst. Eur (didžiausią dalį kreditinio
įsiskolinimo dalyje sudaro įsiskolinimas už ilgalaikio materialiojo turto einamąjį remontą – 3458,6
tūkst. Eur bei 3067,2 tūkst. Eur ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos);
Druskininkų savivaldybės administracija - socialinės paramos skyrius - 79,1 tūkst. Eur;
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla – 19,6 tūkst. Eur;
Druskininkų švietimo centras – 17,5 tūkst. Eur;
Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“ – 16,1 tūkst. Eur;
Druskininkų kultūros centras - 9,3 tūkst. Eur.
Biudžeto lėšų gautinos sumos 2018-12-31 sudarė 92,3 tūkst. Eur ir, lyginant su metų pradžia
padidėjo 43,8 tūkst. Eur.
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1.4. Skoliniai įsipareigojimai
Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų likutis 2017-12-31 buvo 4797,7 tūkst. Eur. 2018 metais
prisiimti skoliniai įsipareigojimai – 1541 tūkst. Eur, grąžinta

- 870,9 tūkst. Eur. Skolinių

įsipareigojimų likutis 2018-12-31 sudarė 5467,8 tūkst. Eur.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumas
Audito metu įvertinus 2018 metų pateiktus duomenis apie Savivaldybės biudžeto pajamas ir
išlaidas, reikšmingų klaidų, turinčių įtakos metinėms Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitoms,
nenustatyta.

Savivaldybės biudžeto pajamų ataskaitų duomenų teisingumas
Atlikę Savivaldybės biudžeto pajamų audito procedūras, reikšmingų klaidų nenustatėme.

Savivaldybės biudžeto išlaidų ataskaitų duomenų teisingumas
Biudžeto sandaros įstatyme numatyta, kad biudžeto asignavimai apskaitomi pagal funkcinę
ir ekonominę klasifikaciją bei lėšų šaltinius. Audito metu išanalizavus Biudžeto išlaidų sąmatos
vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaitų duomenis pagal funkcinę klasifikaciją (formos Nr.2) ir
kasines išlaidas nustatyta:
- patikslintas asignavimų planas yra 28226,7 tūkst. Eur. Gauti asignavimai sudaro 93,2 proc.
asignavimų plano. Kasinės išlaidos pagal išlaidų straipsnius sutampa su gautais asignavimais bei
atitinka ekonominę asignavimų paskirtį pagal ekonominę klasifikaciją.
Atlikę Savivaldybės biudžeto išlaidų audito procedūras, reikšmingų klaidų nenustatėme.

Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų duomenų teisingumas
Atlikę Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų audito procedūras, reikšmingų klaidų
nenustatėme.
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2. SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINIO VERTINIMAS
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, savivaldybės rengia aukštesniojo lygio
metinių konsoliduotų ataskaitų rinkinius, kurie apima savivaldybės iždo ir savivaldybės biudžetinių
įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys
Atlikę Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio audito procedūras reikšmingų klaidų
nenustatėme.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkiniai
Tikrintos įstaigos dėl atliktų audito procedūrų ir nustatytų neatitikimų buvo informuotos
Kontrolės ir audito tarnybos raštais bei ataskaitomis (ataskaitos 4 priedas).

Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Pagal Finansų ministro patvirtintą 2018 metų konsolidavimo schemą6 Druskininkų
savivaldybės subjektų grupę sudaro 21 viešojo sektoriaus subjektas. Vertinimo metu nustatyta, kad
visi viešojo sektoriaus subjektai, nurodyti 2018 m. konsolidavimo schemoje, pateikė duomenis
viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau –
VSAKIS)7.
Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės kontroliuojamų viešojo
sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už 2018 metus:
 18 biudžetinių įstaigų,
 2 sveikatos priežiūros viešosios įstaigos,
 Druskininkų savivaldybės iždas.
Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas, kurį sudaro savivaldybei
priklausantis šių bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas:

_________________________
6

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1K-092 (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais).
7
Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema.
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 6 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės: UAB „Druskininkų šilumos
tinklai“, UAB „Druskininkų vandenys“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras
AQUA“, UAB „Druskininkų butų ūkis“ bei daugiau kaip 50 proc. kartu su kitais viešojo
sektoriaus subjektais kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves: UAB
„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Toksika“. Druskininkų savivaldybės
taip pat kontroliuoja asocijuotąjį subjektą - UAB „Visekas“.
 2 savivaldybės kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus
subjektų: VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras ir VšĮ Druskininkų
jaunimo užimtumo centras.
Savivaldybės metinis konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys į VSAKIS pateiktas
nustatytais terminais. Finansų ir apskaitos skyrius Kontrolės ir audito tarnybai konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinį pateikė 2019-05-29.
Vadovaujantis viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo
metodikos8 (toliau – Konsolidavimo metodika) 50 punkto reikalavimais, Druskininkų savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui nustatytas reikšmingumo kriterijus 0,1
proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto. Druskininkų savivaldybės
konsoliduotas turtas sudaro 155440,23 tūkst. Eur, atitinkamai reikšmingumo kriterijus – 155,4
tūkst. Eur9.
2018 metų finansinės ataskaitos buvo konsoliduojamos centralizuotoje sistemoje VSAKIS.
Duomenis į VSAKIS suvedė visi savivaldybės konsoliduojamos grupės subjektai. Auditui pateiktos
iš VSAKIS atspausdintos ir pasirašytos Druskininkų savivaldybės

konsoliduotųjų finansinių

ataskaitų rinkinio kontrolės ataskaitos: „Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė“
(VSAKIS kodas K-KBA-B-KK-M), „Bendroji konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo
tikrinimo ataskaita“ (VSAKIS kodas K-KKK-A-KK), „Tarpinės finansinės eilutės, naudojamos
eliminavime“ (VSAKIS kodas K-KSP-K-KK-M), „Konsolidavimo įrašų registras“ (VSAKIS kodas
K-PKA-D-KK), „Viešojo sektoriaus subjektų nesuderintų sandorių pažyma“ (VSAKIS kodas KTSP-B-KK).Ataskaitos „Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė“ (K-KBA-BKK-M) „Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00)“, „Ataskaitinio laikotarpio pabaigos
likučiai (F99) ir „Kiti pokyčiai (srautai) nėra nurodyta sumų, visos klaidos ištaisytos.
Ataskaitos „Bendroji konsoliduotųjų finansinių ataskaitų korektiškumo tikrinimo
ataskaita“ (K-KKK-A-KK) nurodytos klaidos – 0.
_________________
8
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-19 įsakymu Nr. 1K-152 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
„Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ patvirtinta Viešojo sektoriaus subjektų
finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika.
9
Druskininkų savivaldybės administracijos 2019-05-28 Buhalterinė pažyma Nr. BP2019-022 „Dėl konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkiniui reikšmingumo kriterijaus nustatymo“.
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Druskininkų savivaldybės „Viešojo sektoriaus subjektų nesuderintų sandorių pažymoje“
(K-TSP-B-KK) informacijos nėra – visi sandoriai suderinti.
Pastebime, kad kontrolės ataskaitose nėra nurodyta klaidų, todėl konsoliduojantis subjektas
(Druskininkų savivaldybės

administracija) konsolidavimo procese skyrė pakankamą dėmesį

tarpusavio operacijų derinimui ir eliminavimui.
Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo procese procedūros visais reikšmingais
atžvilgiais vykdytos pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų
teisės aktų reikalavimus. Įvertinus pagrindinių ataskaitų Konsolidavimo kontrolės bendrosios
metinės ir Bendrosios konsoliduotųjų ataskaitų korektiškumo tikrinimo duomenis nustatyta, kad
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys konsoliduoti korektiškai, klaidų nenustatyta.
Eliminavimo procedūros atliktos gerai.
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3. DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO,
NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TEISĖTUMAS
Pagal Druskininkų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenis,
Druskininkų savivaldybės turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 155440,23 tūkst. Eur, iš jų:


Ilgalaikis turtas – 145239,87 tūkst. Eur:
nematerialusis turtas – 95,91 tūkst. Eur: 15,08 tūkst. Eur - programinė įranga ir jos

licencijos; 69,66 tūkst. Eur - kitas nematerialus turtas;
ilgalaikis materialusis turtas – 110092,34 tūkst. Eur: 1047,08 tūkst. Eur - žemė; 58334,65
tūkst. Eur - pastatai; 34008,94 tūkst. Eur - infrastruktūros ir kiti statiniai; 6268,25 tūkst. Eur nekilnojamosios kultūros vertybės; 424,35 tūkst. Eur - mašinos ir įrengimai; 355,74 tūkst. Eur transporto priemonės; 188,19 tūkst. Eur - kilnojamosios kultūros vertybės; 283,52 tūkst. Eur baldai ir biuro įranga; 1214,98 tūkst. Eur - kitas ilgalaikis materialusis turtas; 7966,63 tūkst. Eur nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai;
ilgalaikis finansinis turtas – 35051,62 tūkst. Eur.


Biologinis turtas – 136,35 tūkst. Eur;



Trumpalaikis turtas – 10064,01 tūkst. Eur: atsargos – 3941,66 tūkst. Eur; 43,85 tūkst. Eur
išankstiniai mokėjimai; 4271,05 tūkst. Eur – per vienerius metus gautinos sumos; 1807,45
tūkst. Eur – pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Finansavimo sumos sudarė 106001,09 tūkst. Eur (65022,8 tūkst. Eur – iš valstybės

biudžeto; 25889,06 tūkst. Eur – iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
15089,22 tūkst. Eur – iš kitų šaltinių), įsipareigojimai – 17921,56 tūkst. Eur (9836,87 tūkst. Eur –
ilgalaikiai įsipareigojimai; 8084,69 tūkst. Eur – trumpalaikiai įsipareigojimai); grynasis turtas –
31517,59 tūkst. Eur.
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Tikrintos pavaldžios įstaigos dėl audito metu nustatytų kitų neatitikimų, pastebėjimų ir
teiktų rekomendacijų buvo informuotos žodžiu bei raštu (teikiant raštus ir ataskaitą).

Savivaldybės kontrolierius

Sigitas Valentukevičius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji patarėja

Vilma Galičinienė

Susipažinau:
Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vyda Amšiejienė
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PRIEDAI
Audito ataskaitos
„Druskininkų savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio teisingumas bei savivaldybės
biudžeto ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumas“
1 priedas

Audito apimtis ir metodai
Audito tikslas:
 įvertinti Druskininkų savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
duomenis ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.
 įvertinti savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą.
 pateikti savivaldybės tarybai išvadą dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
Auditas atliktas:
 pagal Valstybinio audito reikalavimus10 ir tarptautinius audito standartus11.
 siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad konsoliduotose finansinėse ir biudžeto vykdymo
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o savivaldybės lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir
disponuojama jais teisėtai. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų audito ir vidaus
kontrolės apribojimų bei to fakto, kad netikrinome visų (100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių
įvykių ir sudarytų sandorių.
Audito metu atlikta išsami rizikos analizė, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimas,
audito procedūros atliktos svarbiausiose audito srityse, atrinkus audito pavyzdžius, kurie geriausiai
reprezentavo visumą.
Siekdami gauti pakankamą užtikrinimą, kad Savivaldybės KFAR ir BVAR nėra reikšmingų
iškraipymų, o Savivaldybės biudžeto lėšos ir turtas valdomi ir naudojami teisėtai, atsirinkome
subjektus, kuriuose atlikome procedūras reikšmingose ir rizikingose srityse.
Nustatyti dalykai skirstomi į turinčius reikšmingą įtaką subjekto ataskaitų rinkinio
teisingumui, Savivaldybės ataskaitų rinkinio teisingumui ir jos neturinčius. Reikšmingu dalyku
KFAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, turinti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams,
viršijanti 3108,80 tūkst. Eur (apskaičiuota atsižvelgiant į pasirinktą reikšmingumą), taip pat
kokybiškai reikšmingu yra laikoma svarbiausių vidaus kontrolės priemonių nebuvimas ar jų
nesilaikymas.
________________________________
10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl valstybinio audito reikalavimų
patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
11
Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos išleisti Tarptautiniai audito
standartai.
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Reikšmingu dalyku yra BVAR yra laikoma apskaitos klaida ar jų visuma, viršijanti 526
tūkst. Eur. Kokybinį reikšmingumą naudojome nustatytų dalykų vertinimui tais atvejais, kai
iškraipymų suma (nors yra mažesnė už kiekybinį reikšmingumą) gali daryti įtaką vartotojų
priimamiems sprendimams.
Audito įrodymai gauti taikant skaičiavimo, patikrinimo, paklausimo, analitines ir kitas
audito procedūras.
Audito apimtis ir metodai
Audito apimtis
Audituotos

konsoliduotos Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR), kurį

finansinės

ir

biudžeto sudaro 21 viešojo sektoriaus subjektai (ataskaitos 3 priedas):

vykdymo ataskaitos

finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų ir grynojo turto
pokyčių ataskaitos bei finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas,
parengti pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis.
Į KFAR yra įtrauktos Savivaldybės kontroliuojamų VSS –
biudžetinių, viešųjų įstaigų ir iždo – finansinės ataskaitos už
metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės
kontroliuojamų
Respublikos

VSS

finansų

grupės
ministro

sąrašas

patvirtintas

patvirtintoje

Lietuvos

konsolidavimo

schemoje12.
Konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, kurį sudaro
19 asignavimų valdytojų (ataskaitos 2 priedas): Biudžeto pajamų ir
išlaidų plano vykdymo, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo,
Skolinių įsipareigojimų, Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m.
gruodžio 31 d. ataskaitos, biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.
2018 m. pradžios ir

Turto bei atitinkamai finansavimo sumų ir grynojo turto likutis,

pabaigos turto ir atitinkamai

kaip nurodyta finansinės būklės ataskaitoje, 2018 metų pradžioje

finansavimo sumų,

buvo iš viso 152338,10 tūkst. Eur, pabaigoje – 155440,23 tūkst.

įsipareigojimų ir grynojo

Eur.

turto likučiai

__________________________
12

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1K-092 (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais).
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2018 m. pajamos ir

Gauta 34695,11 tūkst. Eur pajamų ir patirta 35063,07 tūkst. Eur

sąnaudos

sąnaudų. Įstaigos 2018 m. pagrindinės veiklos rezultatas neigiamas
– sąnaudos viršijo pajamas 367,96 tūkst. Eur. Kitos veiklos
rezultatas: perviršis 178,24 tūkst. Eur. Finansinės ir investicinės
veiklos rezultatas – 938,79 tūkst. Eur. Apskaitos politikos keitimo
ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka – -0,47 tūkst. Eur.
Savivaldybės veiklos rezultatas – grynasis perviršis 850,17 tūkst.
Eur.

Veikusios pavaldžios,

Į konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį yra įtrauktos savivaldybės

kontroliuojamos ir

kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos už

konsoliduojamos įstaigos

2018 metus: 18 biudžetinių įstaigų, 2 sveikatos priežiūros
viešosios įstaigos, Druskininkų savivaldybės iždas.
Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje yra įtrauktas finansinis turtas,
kurį sudaro savivaldybei priklausantis šių bendrovių ir įstaigų
nuosavas kapitalas: 6 kontroliuojamos akcinės ir uždarosios
akcinės bendrovės: UAB „Druskininkų šilumos tinklai“, UAB
„Druskininkų vandenys“, UAB „Druskininkų sveikatinimo ir
poilsio centras AQUA“, UAB „Druskininkų butų ūkis“ bei
daugiau kaip 50 proc. kartu su kitais viešojo sektoriaus subjektais
kontroliuojamas akcines ir uždarąsias akcines bendroves: UAB
„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Toksika“.
Druskininkų savivaldybės taip pat kontroliuoja asocijuotąjį
subjektą - UAB „Visekas“ bei 2 savivaldybės kontroliuojamos
viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų:
VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras ir VšĮ
Druskininkų jaunimo užimtumo centras.
Biudžeto vykdymo ataskaitose konsoliduojamas 21 viešojo
sektoriaus subjektas.

Audito apimties apribojimai Audito apimties apribojimų nebuvo.
Svarbiausios audito sritys ir jose atliktos procedūros
2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys
Atlikus audituojamo subjekto veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimą, nustatytos
kiekybiškai reikšmingos sritys ir kuriose egzistuoja iškraipymo rizika: turto, įsipareigojimų,
pajamų ir sąnaudų.
Turto sritis
Atsirinktuose subjektuose įvertinome turto inventorizacijos
atlikimo tinkamumą. Taip pat, atrankos būdu įvertinome turto

24
įsigijimo, nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, perdavimo, nurašymo
ūkinių operacijų registravimą apskaitos registruose (laiku, teisinga
verte,

esant

tinkamiems

pagrindžiamiems

dokumentams,

tinkamomis sąskaitų korespondencijomis).
Įsipareigojimų sritis

Atsirinktuose

subjektuose

įvertinome

įsipareigojimų

inventorizacijos atlikimo tinkamumą. Taip pat atrankos būdu
įvertinome įsipareigojimų ūkinių operacijų registravimą apskaitos
registruose

(laiku,

pagrindžiantiems

teisinga

verte,

dokumentams,

esant

tinkamiems

tinkamomis

sąskaitų

korespondencijomis).
Pajamų sritis

pajamų

Įvertinome

ir

su

jomis

susijusių

gautinų

sumų

inventorizacijos atlikimo tinkamumą. Taip pat atrankos būdu
įvertinome pajamų pripažinimą ir įvertinimą ir su jomis susijusių
gautinų sumų registravimą (laiku, teisinga verte, esant tinkamiems
pagrindžiamiems

dokumentams,

tinkamomis

sąskaitų

korespondencijomis).
Sąnaudų sritis

Atrankos būdu įvertinome:
- sąnaudų, su jomis susijusių mokėtinų sumų ir piniginių lėšų
pripažinimą ir registravimą (ar tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos
buvo patirtos, pagrįstumą, tikrumą, užregistravimą teisinga verte ir
tinkamomis sąskaitų korespondencijomis);
- su sąnaudomis susijusių įsipareigojimų ir piniginių lėšų
registravimą laiku, teisinga verte, atitinkančia pagrindžiančiuose
dokumentuose nurodytas sumas.

Metinių finansinių ataskaitų

Vertinome ar duomenys ir informacija metinių finansinių ataskaitų

vertinimo sritis

rinkiniuose pateikti pagal finansinėms ataskaitoms keliamus
reikalavimus.

Bendras ataskaitų rinkinio ir Patikrintas konsolidavimo metu atliktų koregavimų tinkamumas,
konsolidavimo proceso

išsamumas ir tikslumas.

vertinimas

Patikrintas bendras ataskaitų rinkinio pateikimas, struktūra ir
turinys, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose
pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų
VSAFAS reikalavimus, o biudžeto vykdymo ataskaitose –
biudžeto

vykdymo

reikalavimus.

ataskaitų

rinkinio

sudarymo

taisyklių
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Audito ataskaitos
„Druskininkų savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio teisingumas bei savivaldybės
biudžeto ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumas“
2 priedas

Druskininkų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
1. BĮ Druskininkų savivaldybės administracija
2. BĮ Druskininkų savivaldybės administracija-socialinės paramos skyrius
3. BĮ Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
4. BĮ Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
5. BĮ Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“
6. BĮ Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
7. BĮ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
8. BĮ Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
9. BĮ Druskininkų „Ryto“ gimnazija
10. BĮ Druskininkų sporto centras
11. BĮ Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
12. BĮ Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
13. BĮ Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
14. BĮ Druskininkų švietimo centras
15. BĮ Druskininkų kultūros centras
16. BĮ Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija
17. BĮ Druskininkų miesto muziejus
18. BĮ Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
19. BĮ Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“
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Audito ataskaitos
„Druskininkų savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio teisingumas bei savivaldybės
biudžeto ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumas“
3 priedas

Druskininkų savivaldybės Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
1. BĮ Druskininkų savivaldybės administracija
2. Druskininkų savivaldybės iždas
3. BĮ Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
4. BĮ Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
5. BĮ Druskininkų lopšelis-darželis „Bitutė“
6. BĮ Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
7. BĮ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
8. BĮ Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis
9. BĮ Druskininkų „Ryto“ gimnazija
10. BĮ Druskininkų sporto centras
11. BĮ Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
12. BĮ Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
13. BĮ Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras
14. BĮ Druskininkų švietimo centras
15. BĮ Druskininkų kultūros centras
16. BĮ Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija
17. BĮ Druskininkų miesto muziejus
18. BĮ Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija
19. BĮ Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“
20. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras
21. VšĮ Druskininkų ligoninė
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Audito ataskaitos
„Druskininkų savivaldybės
2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinio teisingumas bei savivaldybės
biudžeto ir turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo jais teisėtumas“
4 priedas

Raštai bei audito ataskaitos pavaldžioms įstaigoms
Eil.

Antraštė

Įstaiga

Registracijos data

Nr.
1.

Dokumento
numeris

Druskininkų miesto

Druskininkų miesto

muziejus

muziejaus 2018 metų

2019-04-05

PR-19-02f

2019-04-30

PR-19-06f

2019-07-09

S-20

finansinių ataskaitų
rinkinio auditas
2.

VšĮ Druskininkų

VšĮ Druskininkų

pirminės sveikatos

pirminės sveikatos

priežiūros centras

priežiūros centras 2018
metų finansinių
ataskaitų rinkinio
auditas

3.

Druskininkų

Dėl savivaldybės 2018

savivaldybės

metų konsoliduotųjų

administracija

ataskaitų rinkinio
audito

