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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
Lietuvos Respublikos Prokuratūra yra valstybės institucija. Prokuratūra padeda
užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir 56
teritorinės prokuratūros.
2009 metų finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro
2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Finansų ministerijos 2009-12-21 raštu Nr. (3.5.1-04)-6K-0912468
„Dėl 2009 metų valstybės biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo metinių ir 2010 metų ketvirtinių
biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“.
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2009 metų programų sąmatos sudarytos
vykdant 2008 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XI-96 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 32 „Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ bei vėlesnius biudžeto pakeitimus.
Generalinėje prokuratūroje 2009 metais patvirtintos trys programos: 1.1 Kova su
nusikalstamumu. Teisėtumo ir teisingumo įgyvendinimas; 1.3 Valstybinių pensijų mokėjimas
pareigūnams; 1.81 Specialioji paslaugų teikimo programa. Generalinėje prokuratūroje naudojami iš
Finansų ministerijos gaunami kompensuoti nuompinigiai už administracines patalpas ir tarnybinius
butus.
Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso (forma Nr. 1) 41 eilutėje 2009
m. gruodžio 31 d. 200 sąskaitoje „Išlaidos iš biudžeto“ liko nenurašytas kreditorinis įsiskolinimas
3222,3 tūkst. litų. 44 eilutėje liko nenurašytas kreditorinis pajamų už paslaugas įsiskolinimas 0,2
tūkst. litų.
Formos Nr. 1 pažymoje dėl lėšų sąskaitoje 230 „Finansavimas iš biudžeto“ 5 eilutėje
įrašyta 0,3 tūkst. litų yra nurašyta valiutų kurso pasikeitimo suma. 2009 metais nurašyta išlaidų
suma už 109822,5 tūkst. litų (4 eil.).
Formoje Nr. 2 pateikta Generalinės prokuratūros gautų ir panaudotų asignavimų
ataskaita. Visi gauti asignavimai (109415,5 tūkst. litų) buvo panaudoti.
Pažymoje apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas
programas bei jų neįvykdymo priežastis surašyti skirtumai tarp 2009 m. asignavimų plano bei
įvykdymo, bendras įvykdymo procentas yra 100. Mažiau surinkta nei planuota specialiojoje
paslaugų teikimo programoje pajamų už baudžiamųjų bylų kopijavimą, todėl šios programos
įvykdymo procentas sudarė 95.
Formoje Nr. 3 pateikta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apyskaita už 2009
metus. Pažymoje dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ir nurašymo iš
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apskaitos parodyta, kad iš biudžeto lėšų (2 eil.) įsigyta ilgalaikio turto už 50,3 tūkst. litų ir atlikta
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilniuje, Rinktinės g. 7 ir 9 rekonstravimo darbų už
12915,3 tūkst. litų. Užbaigus pirmąjį statybos darbų etapą ir atlikus pastato, esančio Rinktinės g. 9
rekonstravimą, buvo padidinta šio pastato vertė perkeliant iš nebaigtos statybos (019 sąskaitos) į
pastatų vertę (012 sąskaitą) 13062,3 tūkst. litų (10 ir 22 eil.). Iš kitų šaltinių (11 eil.) 101,1 tūkst. Lt
sudaro įsigytas ilgalaikis turtas iš kompensuotų nuompinigių už 57,7 tūkst. litų, iš aukciono metu
pardavus automobilius ir kitą turtą surinktų lėšų už 30,6 tūkst. litų ir pagal buhalterinę pažymą
užpajamuotas 2008 metais iš reprezentacinių lėšų įsigytos vazos ir bukmedžiai su lauko keramika
už 12,8 tūkst. litų. Per 2009 metus buvo parduota aukcione turto, kurio vertė sudarė 1718,6 tūkst.
litų (13 eil.). Nurašyta kaip netinkamo (negalimo) naudoti turto už 1815,4 tūkst. litų (14 eil.). Turto
fondui buvo perduoti septyni tarnybiniai butai už 313,7 tūkst. litų, Turto bankui perduoti šeši
Generalinės prokuratūros pastatai už 14875 tūkst. litų ir kito turto už 250,5 tūkst. litų (18 ir 19 eil.).
Nurašytas nugriautas poilsiui skirtas pastatas Šventojoje, kurio vertė 1,1 tūkst. litų (23 eil.).
Formoje Nr. 4 pateikta atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2009 metų apyskaita.
Pažymoje dėl atsargų ir trumpalaikio turto įsigijimo ir nurašymo iš apskaitos įrašyta, kad atsargos
už 961,1 tūkst. litų ir trumpalaikis materialusis turtas už 285,1 tūkst. litų įsigyti iš biudžeto lėšų (2
eil.). Pagal buhalterinę pažymą į trumpalaikį turtą užpajamuotos 2008 metais iš reprezentacinių lėšų
įsigytos dirbtinės gėlės už 2,3 tūkst. litų (12 eil.). Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens dovanų,
gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, įvertinimo komisija užpajamavo inventorizacijos
metu rastas dovanas už 1,2 tūkst. litų (12 eil.). Per metus nurašyta atsargų, panaudotų įstaigos
reikmėms, už 1241,5 tūkst. litų ir trumpalaikio materialiojo turto už 1328,3 tūkst. litų (15 eil.).
Turto bankui perduota trumpalaikio turto už 1,8 tūkst. litų, Anykščių rajono policijos komisariatuiuž 11,5 tūkst. litų (19 ir 20 eil.).
Formoje Nr. 5 pateikta pajamų už baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą įmokų į
biudžetą ir panaudojimo ataskaita. 2009 metų sausio 1 d. likutis negautų iš biudžeto šių įmokų
sudarė 2856,42 litus. Per 2009 metus už dokumentų kopijavimą buvo surinkta ir pervesta į
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 12449,75 litai
įmokų kodu 8987 (Generalinės prokuratūros pajamų įmokos į valstybės biudžetą). Iš biudžeto per
ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 15076,42 litai asignavimų, nepanaudotas likutis yra 229,75
litai.
Formoje Nr. 6 pateikta debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita. Kreditinis
įsiskolinimas 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 3222,6 tūkst. litų, iš jų biudžeto lėšų – 3222,4 tūkst.
litų, pajamų už paslaugas – 0,2 tūkst. litų. Įsiskolinimai iš biudžeto lėšų už darbo užmokestį sudarė
0,1 tūkst. litų, už prekes ir paslaugas įsiskolinimas -143,1 tūkst. litų. Tai skolos už: šildymą – 34,0
tūkst. litų, elektros energiją – 44,6 tūkst. litų, ryšių paslaugas – 48,9 tūkst. litų, transporto išlaikymą
– 0,9 tūkst. litų, prekes – 0,7 tūkst. litų, vandentiekį ir kanalizaciją – 2,5 tūkst. litų, ilgalaikio
materialiojo turto einamąjį remontą – 1,9 tūkst. litų, kitas paslaugas – 9,6 tūkst. litų. Skolas už
prekes ir paslaugas sudaro 2010 metais sausio mėnesį gautos sąskaitos. Kreditinis ilgalaikio
materialiojo turto kūrimo įsiskolinimas – tai 3079,2 tūkst. litų skola UAB „Vėtrūna“ už Vilniaus
miesto apylinkės prokuratūros pastato Vilniuje, Rinktinės gatvėje, rekonstravimą (iš biudžeto lėšų)
ir 0,2 tūkst. litų skola už ilgalaikį turtą iš pajamų už paslaugas lėšų.
Debetinį įsiskolinimą sudarė 124,5 tūkst. litų iš biudžeto lėšų. Tai atsiskaitymai su
prokuratūromis – 7,1 tūkst. litų (bankrutuojančiuose bankuose įšaldytos lėšos), pervesta daugiau
socialinio draudimo įmokų – 31,9 tūkst. litų, pajamų mokesčio – 15,3 tūkst. litų, daugiau išmokėta
darbo užmokesčio – 13,4 tūkst. litų, atsiskaitymai su įmonėmis ir organizacijomis – 56,8 tūkst. litų
(sumokėta už benziną – 27,8 tūkst. litų, įmonių skolos už komunalinius patarnavimus – 5,6 tūkst.
litų, „P. Gipros“ skola už remontą – 3,2 tūkst. litų, į teismų sąskaitas pervesti užstatai pagal civilines
bylas – 3,8 tūkst. litų, už prenumeratą – 3,8 tūkst. litų, depozitas už patalpų nuomą Eurojusto narei –
5,7 tūkst. litų ir už patalpų nuomą 2010 m. sausio mėn. – 6,2 tūkst. litų, UAB „Kraštotvarka“ skola
už spaudinius – 0,5 tūkst. litų, daugiau pervesta už dokumentų kopijavimą - 0,2 tūkst. litų).
Lizingo (finansinės nuomos) ir pirkimo išsimokėtinai Generalinė prokuratūra neturi.
Finansinio turto Generalinėje prokuratūroje nėra (7 forma).
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8 formoje pateikta atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą ataskaita. Per
2009 metus surinkta ir pervesta į Finansų ministerijos sąskaitą nuompinigių už 70,2 tūkst. litų. 2009
m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-247 buvo pakeista
nuompinigių kompensavimo tvarka ir nustatyta, kad kompensuojama 50 proc. į valstybės biudžetą
pervestų nuompinigių už valstybės materialųjį turtą (anksčiau buvo kompensuojama 100 proc.).
2009 metais buvo kompensuota nuompinigių 52,9 tūkst. litų. Skaičiuojant pagal pakeistą
kompensavimo procentą nekompensuotų nuompinigių likutis - 324,26 litai.
2009 metais buvo atlikta metinė materialinių vertybių, finansinių ir depozitinių lėšų,
sutarčių, įsipareigojimų ir kitų likučių inventorizacija. Buhalterinės apskaitos duomenys pagrįsti
inventorizacijos duomenimis.
Generalinės prokuratūros kanclerė
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