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AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2007 METŲ FINANSINöS ATSKAITOMYBöS

2007 metų finansin÷ atskaitomyb÷ sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-405 „D÷l Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „D÷l biudžetinių įstaigų buhalterin÷s
apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Finansų ministerijos 2007-12-19 raštu Nr. (3.5.104)-6K-0714474 „D÷l 2007 metų valstyb÷s biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo metin÷s ir 2008
metų ketvirtin÷s suvestin÷s atskaitomyb÷s sudarymo ir pateikimo“.
Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros 2007 metų programų sąmatos
sudarytos vykdant 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos 2007 metų valstyb÷s biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. X-963 bei Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 91 „D÷l 2007 metų Lietuvos
Respublikos valstyb÷s biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“. Programų
sąmatų pakeitimai padaryti vadovaujantis pažymomis apie biudžeto pakeitimus.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007-04-11 nutarimu Nr. 349 iš 2007 metų
Privatizavimo fondo Generalinei prokuratūrai Prokuratūrų pastato Vilniuje, Rinktin÷s gatv÷je,
statybos programai skirta 13360 tūkst. Lt. Šios l÷šos gautos ir panaudotos 2007 metų IV
ketvirtyje.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007-05-16 nutarimu Nr.480 „D÷l l÷šų skyrimo“
iš Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rezervo Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
skirta 83 tūkst. litų pastato, kurį patik÷jimo teise valdo K÷dainių rajono apylink÷s teismas ir
K÷dainių rajono apylink÷s prokuratūra, remonto išlaidoms padengti. Šias l÷šas gavome ir
panaudojome per 2007 metų II pusmetį.
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007-06-19 nutarimu Nr. 610 „D÷l Lietuvos
Respublikos 2007 metų valstyb÷s biudžeto asignavimų minimaliajai m÷nesinei algai padidinti
paskirstymo“ Generalinei prokuratūrai skirta 107,7 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui - 82,2
tūkst. Lt.
Generalin÷je prokuratūroje 2007 metais patvirtintos penkios programos: 1.1 Kova su
nusikalstamumu. Teis÷tumo ir teisingumo įgyvendinimas; 1.3 Valstybinių pensijų mok÷jimas
pareigūnams; 1.4 Tarptautinis teisinis bendradarbiavimas ir tarptautinių įsipareigojimų
vykdymas; 1.5 Prokuratūros materialin÷s ir technin÷s baz÷s pl÷tojimas ir kompiuterizavimas;
88.1 Specialioji paslaugų teikimo programa. Generalin÷je prokuratūroje naudojami iš Finansų
ministerijos gaunami kompensuoti nuompinigiai už administracines patalpas ir tarnybinius butus.
Formoje Nr. 1 17 eil. „Pavedimų l÷šos (110)“ ir 71 eil. „Atsiskaitymai už pavedimų
l÷šas (176)“) likę 0,1 tūkst. Lt. Tai pavedimin÷je sąskaitoje likęs už parduotą turtą aukcione
gautų l÷šų likutis. 41 eil. „Išlaidos iš biudžeto (200)“ liko nenurašytas kreditorinis įsiskolinimas
462,9 tūkst. Lt. 43 eil. „Paskirstytinos išlaidos (210)“ 58,9 tūkst. Lt. sudaro priskaičiuotas
būsimų laikotarpių darbo užmokestis (atostoginiai už 2008 metus). 44 eil. „Paslaugų teikimo
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išlaidos (211)“ liko nenurašytas kreditorinis įsiskolinimas iš kompensuotų nuompinigių l÷šų 0,1
tūkst. Lt. 2007 metais buvo nurašyta išlaidų suma 132790,4 tūkst. Lt.
Formoje Nr. 2 pateikta Generalin÷s prokuratūros gautų ir panaudotų asignavimų
ataskaita. Pagal 88.1. specialiąją paslaugų teikimo programą nepanaudojome 2,4 tūkst. Lt. Šios
programos l÷šas naudojome kopijavimo aparatų remontui. Įsigijus naujų kopijavimo aparatų bei
nurašius senus nereik÷jo tiek l÷šų remontui. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo kasin÷s
išlaidos viršijo faktines, nes buvo pervesta daugiau pajamų mokesčio bei socialinio draudimo
įmokų. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo straipsniuose skiriasi kasin÷s išlaidos nuo
faktinių, nes už statomo prokuratūrų pastato Vilniuje, Rinktin÷s gatv÷je ryšių sistemų tinklus su
kabeliais 871,2 tūkst. Lt sumok÷ta iš straipsnio „Kitos mašinos ir įrenginiai“, o faktin÷s išlaidos
atvaizduotos straipsnyje „Negyvenamieji pastatai“. Kreditorinis įsiskolinimas už pastatų statybą
ir rekonstravimą sudar÷ 295,7 tūkst. Lt, už ilgalaikio turto įsigijimą – 10,7 tūkst. Lt, debitorinis
įsiskolinimas už ilgalaikio turto įsigijimą – 2,3 tūkst. Lt.
Formoje Nr. 3 pateikta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Per
2007 metus įsigyta turto už 52556,1 tūkst. Lt. Naujo turto įsigyta už 49243,8 tūkst. Lt. Iš
biudžeto l÷šų naujo turto įsigyta už 35854,1 tūkst. Lt (formos Nr. 3 priedo 2 eil.). Tai įsigytas
nematerialusis turtas – 2488,0 tūkst. Lt ( licencijos, programin÷s įrangos ir programos – viso 861
vnt.), kompiuterin÷ ir organizacin÷ technika – 386 tūkst. Lt (kompiuteriai, spausdintuvai ir kt. –
60 vnt.), transporto priemon÷s už 973 tūkst. Lt (14 vnt.), kitos mašinos ir įrenginiai už 601,2
tūkst. Lt, pastatų statybai ir rekonstravimui išleista 31405,9 tūkst. Lt. Iš kompensuotų
nuompinigių įsigyta ilgalaikio turto už 8,1 tūkst. Lt, iš l÷šų, gautų už aukcione parduotus
automobilius ir kitą turtą, pirkti baldai už 21,6 tūkst. Lt (formos Nr. 3 priedo 11 eil. – 29,7 tūkst.
Lt). Iš Privatizavimo fondo l÷šų sumok÷ta 13360 tūkst. Lt už prokuratūrų pastato Vilniuje,
Rinktin÷s gatv÷je statybą (formos Nr. 3 priedo 4 eil.).
2007 metais Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s prokuratūrai perdav÷ programinę įrangą už 2,4 tūkst. Lt (formos Nr. 3 priedo 7 eil.
4 stulpelis). Švenčionių mieste iš Turto fondo prokuratūrai perduota pastatų už 214,6 tūkst. Lt
(formos Nr. 3 priedo 7 eil. 3 stulpelis). Mažeikių rajono savivaldyb÷ perdav÷ tarnybinį butą už
45,2 tūkst. Lt (formos Nr. 3 priedo 8 eil. 3 stulpelis). Formos Nr. 3 priedo 10 eil. ir 22 eil. 3050,1
tūkst. Lt sudaro: 3006,9 tūkst. Lt perkelta iš nebaigtos statybos sąskaitos 019 į pastatų sąskaitą
012 padidinant Alytaus rajono prokuratūros pastato vertę po rekonstrukcijos, 33,7 tūkst. Lt
perkeliama tvora iš pastatų sąskaitos 012 į kitų statinių sąskaitą 013, 9,5 tūkst. Lt perkeliama
programin÷ įranga iš kompiuterin÷s ir organizacin÷s sąskaitos 014 į nematerialaus turto sąskaitą
010.
2007 metais buvo parduota aukcione 715,4 tūkst. Lt vert÷s ilgalaikio m
aterialaus turto (formos Nr. 3 priedo 13 eil.). Už šį turtą gauta 44,3 tūkst. Lt.
Nurašyta turto kaip netinkamo (negalimo) naudoti už 2562,5 tūkst. Lt. Perduota Policijos
komisariatui administracinis pastatas Marijampol÷je už 122,7 tūkst. Lt. Lietuvos policijos
logistikos centrui perduoti prokuratūrai nereikalingi kompiuteriai už 177,7 tūkst. Lt. perduoti
garažai Rokiškio rajono apylink÷s teismui už 21,9 tūkst. Lt. Perduoto turto vert÷ – 322,3 tūkst. Lt
(formos Nr. 3 priedo 19 eil.). Iš ilgalaikio turto apskaitos išbrauktas privatizuotas butas už 108
tūkst. Lt (formos Nr. 3 priedo 23 eil.).
Formoje Nr. 4 pateikta atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto apyskaita. Per 2007
metus įsigyta atsargų iš biudžeto asignavimų už 1409,7 tūkst. Lt, trumpalaikio materialiojo turto
už 447,7 tūkst. Lt. Nurašyta atsargų už 1468,8 tūkst. Lt. Trumpalaikio turto nurašyta už 208.9
tūkst. Lt, perduota kompiuterių: mokykloms - už 10,1 tūkst. Lt, Lietuvos policijos logistikos
centrui - už 40,9 tūkst. Lt.
Formoje Nr. 5 pateikta pajamų už baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą įmokų į
biudžetą ir panaudojimo ataskaita. 2007 metų sausio 1 d. likutis negautų iš biudžeto šių įmokų
sudar÷ 2,1 tūkst. Lt. Per 2007 metus už dokumentų kopijavimą buvo surinkta ir pervesta į
Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją 8,6 tūkst. Lt įmokų kodu 8987 (Generalin÷s
prokuratūros pajamų įmokos į valstyb÷s biudžetą). 2008 metų sausio 1 d. likutis negautų iš
biudžeto šių įmokų sudaro 6068,07 Lt.
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Formoje Nr. 6 pateikta debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita. Kreditinis
išlaidų įsiskolinimas 2008 m. sausio 1 d. sudar÷ 463 tūkst. Lt. Už prekes ir paslaugas
įsiskolinimas sudar÷ 156,5 tūkst. Lt.. Už šildymą skola sudar÷ 6,6 tūkst. Lt, už elektros energiją –
45,2 tūkst. Lt, už ryšių paslaugas – 46,0 tūkst. Lt, už transporto išlaikymą – 0,1 tūkst. Lt, už
spaudinius – 0,1 tūkst. Lt, už prekes – 2,0 tūkst. Lt, už vandenį – 4,0 tūkst. Lt, už patalpų nuomą
– 0,1 tūkst. Lt, už pastatų remontą – 38,1 tūkst. Lt, už kvalifikacijos k÷limą – 0,2 tūkst. Lt, už
kitas paslaugas – 14,1 tūkst. Lt. Skola už Generalin÷s prokuratūros pastato statybą 2008 m.
sausio 1 d. sudar÷ 34,5 tūkst. Lt, už pastato Panev÷žyje rekonstravimą pritaikant prokuratūros
reikm÷ms – 261,2 tūkst. Lt, už ilgalaikį turtą - 10,7 tūkst. Lt.
Debetinį įsiskolinimą sudar÷ 313,7 tūkst. Lt. Tai atsiskaitymai su prokuratūromis –
7,1 tūkst. Lt (bankrutuojančiuose bankuose įšaldytos l÷šos), pervesta daugiau socialinio
draudimo įmokų 46,3 tūkst. Lt, pajamų mokesčio - 169,4 tūkst. Lt. Atsiskaitymai pagal darbo
užmokestį sudaro 11,3 tūkst. Lt. Atsiskaitymai su įmon÷mis ir organizacijomis sudaro 79,6 tūkst.
Lt (sumok÷ta už benziną – 41,6 tūkst. Lt, įmonių skolos už komunalinius patarnavimus – 1,0
tūkst. Lt, „P. Gipros“ skola už remontą – 4,0 tūkst. Lt, apmok÷jimas už ilgalaikį turtą - 2,3 tūkst.
Lt, už prenumeratą – 28,1 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 2,6 tūkst. Lt).
Formoje Nr. 8 pateikta atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą ataskaita.
Generalin÷ prokuratūra gavo ir perved÷ 2007 metais į Finansų ministeriją 28,1 tūkst. Lt
nuompinigių. Iš biudžeto liko 2008 m. sausio 1 d. nekompensuota 12,6 tūkst. Lt nuompinigių.
Buhalterin÷s apskaitos duomenys pagrįsti 2007 metais atliktos metin÷s materialinių
vertybių, finansinių ir depozitinių l÷šų inventorizacijos duomenimis. Likučių nukrypimų nerasta.
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