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I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos Respublikos prokuratūra (toliau – prokuratūra) yra valstybės institucija,
atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui. Prokuratūra gina viešąjį interesą naudojant baudžiamosios
ir civilinės teisės priemones. Prokuratūrą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės – apygardų
prokuratūros (5). Vilniaus apygardos prokuratūrą sudaro Vilniaus apygardos prokuratūra ir Vilniaus
apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūra (vadovybė ir 7 skyriai). Kauno apygardos
prokuratūrą sudaro Kauno apygardos prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės
prokuratūra (vadovybė ir 6 skyriai), Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra,
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra. Klaipėdos apygardos
prokuratūrą sudaro Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos
apylinkės prokuratūra, Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūra. Šiaulių
apygardos prokuratūrą sudaro Šiaulių apygardos prokuratūra, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra, Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra. Panevėžio
apygardos prokuratūrą sudaro Panevėžio apygardos prokuratūra, Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra, Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūra.
2. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros kodas – 288603320, adresas –
Rinktinės g. 5A, LT - 01515 Vilnius.

Eil.
Nr.
1
1
2
3

4

5
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3. Apygardų prokuratūrų ir jas sudarančių apylinkių prokuratūrų ir skyrių adresai:
Prokuratūra
Adresas
2
Vilniaus apygardos prokuratūra
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus apylinkės prokuratūra
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Šeštasis skyrius

3
Rinktinės g. 5A, Vilnius
Rinktinės g. 7, Vilnius
Vilniaus g. 50, Šalčininkai
Vilniaus g. 6, Švenčionys

Vytauto g. 57, Trakai
Rinktinės g. 7, Vilnius

2
7

8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Vilniaus
apygardos
prokuratūros Vilniaus g. 39, Širvintai
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Septintasis skyrius
Vilniaus
apygardos
prokuratūros J. Basanavičiaus g. 6, Ukmergė
Vilniaus
apylinkės
prokuratūros
Septintasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūra
Laisvės al. 32, Kaunas
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės
prokuratūros
Penktasis
skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Penktasis
skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Šeštasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūros Kauno
apylinkės prokuratūros Šeštasis skyrius
Kauno apygardos prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno
apygardos
prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno
apygardos
prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros
Marijampolės apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūra

Maironio g. 30, Kaunas
Sodų g. 42, Jonava
Didžioji g. 64, Kėdainiai
Miško g. 21, Kaunas
Bažnyčios g. 3, Kaišiadorys
Gedimino g. 2, Marijampolė
Kauno g. 28, Jurbarkas
Vilniaus g. 7, Vilkaviškis
Bažnyčios g. 6, Šakiai
Santaikos g. 26, Alytus
Druskininkų g. 43, Druskininkai
M. K. Čiurlionio g. 53, Varėna
Lazdijos g. 5, Lazdijai
Kauno g. 2, Prienai
Vilties g. 12, Klaipėda
Vilties g. 12, Klaipėda
Vytauto g. 70, Palanga
Klaipėdos g. 17, Gargždai
J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga
Telšių g. 1a, Plungė
J. Basanavičiaus g. 3, Skuodas

3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros
Tauragės apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių
apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūra

Struikų g. 3, Šilalė

Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Panevėžio apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra
Panevėžio apygardos prokuratūros
Utenos apylinkės prokuratūra

Kauno g. 58, Panevėžys

Lietuvininkų g. 18, Šilutė
Vytauto g. 55, Tauragė
Dvaro g. 90, Šiauliai
Aušros al. 25a, Šiauliai
Aušros al. 29a, Šiauliai
Medžiotojų g. 1, Joniškis
Raseinių g. 7, Kelmė
Vytauto Didžiojo g. 19, Pakruojis
Dariaus ir Girėno g. 20, Radviliškis
V. Kudirkos g. 2, Raseiniai
Kęstučio g. 4, Telšiai
Vytauto g. 1, Naujoji Akmenė
Laižuvos g. 16, Mažeikiai
Respublikos g. 54, Panevėžys

Vytauto g. 59, Biržai
Gedimino g. 54, Kupiškis
Vilniaus g. 7, Pasvalys
Vytauto g. 17, Rokiškis
Maironio g.16, Utena
S. Daukanto g. 7, Anykščiai
Sedulinos al.32, Visaginas
Atgimimo g. 24, Ignalina
S. Nėries g. 16, Molėtai
Sėlių aikštė 6, Zarasai
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4. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų
subjektų. Generalinis prokuroras yra asignavimų valdytojas. Vedama bendra prokuratūrų
buhalterinė atskaitomybė ir sudaromas bendras finansinių ataskaitų rinkinys.
5. Prokuratūroje dirba valstybės pareigūnai (prokurorai), valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1252,4
darbuotojai, iš jų valstybės pareigūnų – 713,6, valstybės tarnautojų – 172, darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis – 366,8 (atitinkamai 2014 metais vidutinis darbuotojų skaičius buvo 1274,9
darbuotojai, iš jų valstybės pareigūnų - 728,6, valstybės tarnautojų – 162,1, darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis – 384,2).
II. APSKAITOS POLITIKA
6. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros parengtos finansinės ataskaitos
atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kurie
pradėti taikyti 2010 metų sausio 1 dieną. Iki tol buvę sąskaitų likučiai buvo įvertinti pagal
VSAFAS, įregistruotas turtas, kuris pagal ankstesnę apskaitą buvo neregistruotinas.
7. 2015 metais Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras, pakeitęs nacionalinę valiutą –
litus. Duomenys finansinėse ataskaitose perskaičiuoti iš litų į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą
euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280. Visi sąskaitų plano sąskaitų likučiai perskaičiuoti į
eurus. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus,
pripažinti ankstesnių metų perviršiumi ar deficitu. Generalinėje prokuratūroje šis skirtumas sudarė
2,26 eurų perviršį.
8. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. I-30 (su
pakeitimais 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. I-312) patvirtinta Lietuvos Respublikos
prokuratūros apskaitos politika, kuri neprieštarauja standartams ir ja vadovaujamasi vykdant
buhalterinę apskaitą.
9. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. I-3
patvirtinti prokuratūroje esančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai (2011 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. I-223 pakeisti mobiliojo telefono ryšio įrenginių nusidėvėjimo
normatyvai) ir nustatyta likvidacinė vertė:
9.1. nematerialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai:
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Turto
amortizacijos Tvirtinamas
normatyvai (metais)
normatyvas
minimalūs
maksimalūs
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė 1
3
1
dokumentacija
Kitas nematerialus turtas
2
10
3
9.2. ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai:
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys

Pastatai
Kiti statiniai
Ginkluotė, ginklai

Turto nusidėvėjimo normatyvai
(metais)
minimalūs
maksimalūs
50
100
5
30
12
40

Tvirtinamas
normatyvas
80
25
30

5
Apsaugos įranga
Filmavimo, fotografavimo, įrenginiai
Mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių
technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir
įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Lengvieji automobiliai
Kitos transporto priemonės
Baldai
Kompiuteriai ir jų įranga
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo
priemonės
Kita biuro įranga
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
Specialieji drabužiai ir avalynė
Kitas ilgalaikis materialus turtas

3
2
2
3

10
5
5
15

7
5
2
10

2
4
3
3
3
3

25
10
15
12
7
8

15
10
10
10
6
6

3
3
1
1

10
10
3
10

8
8
2
8

9.3. apskaičiuojant nusidėvėjimą taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) skaičiavimo
metodas;
9.4. patvirtinta ilgalaikio turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
10. Atsargos, išduotos naudoti, nurašomos perkeliant į nebalansinę sąskaitą (išskyrus
kanceliarines, kompiuterines ir ūkines prekes, kurios iškart sunaudojamos) ir toliau apskaitomos
kiekine ir sumine išraiška. Kanceliarinės, kompiuterinės ir ūkinės prekės nurašomos iš karto, kai
atiduodamos naudoti. Atsargos iš apskaitos nurašomos taikant konkrečių materialiųjų vertybių
kainas.
III. NEMATERIALUSIS TURTAS
11. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo lentelėje pateikta nematerialiojo
turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Prokuratūros nematerialųjį turtą sudaro
licencijos, programinė įranga ir audiovizualinis kūrinys, viso 1087 vienetai. Šio turto įsigijimo
savikaina – 2077092,90 eurų, likutinė vertė 207077,92 eurai. Visiškai amortizuota 1080 vnt.
nematerialiojo turto, kuris naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina yra 1323067,70 eurų.
12. 2015 metais pirkta nematerialiojo turto už 208010,41 eurų, tame tarpe iš biudžeto
asignavimų – 205439,16 eurų, iš pajamų už paslaugas – 2571,25 eurai.
IV. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
13. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo lentelėje pateikta
informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2015 metus.
14. Pirkta ilgalaikio materialiojo turto už 591694,61 eurus, tame tarpe iš biudžeto
asignavimų – už 566913,52 eurus (iš jų Vyriausybės rezervo lėšos 1398 eurai), iš kompensuotų
pajamų už paslaugas – už 15691,97 eurus, iš aukciono lėšų – už 7089,12 eurų, iš Europos Sąjungos
lėšų – už 2000 eurus.
15. 2.2. eilutėje neatlygintinai gautą turtą 26050,46 eurus sudaro:

6
15.1. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (įmonės kodas
188675233) perduotas seifas už 468,32 eurus (nusidėvėjęs);
15.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (įmonės kodas 188601464)
Generalinei prokuratūrai perduota tarnybinė stotis 25582,14 eurų vertės (nauja).
16. 3.1. eilutėje parduotą turtą sudaro aukcione parduotas ilgalaikis turtas, kurio
įsigijimo vertė 88119,45 eurų.
17. 3.2. eilutėje įrašytą neatlygintinai perduotą turtą už 95430,83 eurus sudaro:
17.1. Lietuvos teismo ekspertizės centrui (įmonės kodas 111952632) perduota:
17.1.1. administracinis pastatas Vilties 10, Klaipėda 309,26 kv. m., kurio įsigijimo vertė
20567,83 eurai, nusidėvėjimas 1332,87 eurai, likutinė vertė 19234,96 eurai;
17.1.2. įrenginių, kurių įsigijimo vertė 2820,03 eurai (nusidėvėję);
17.1.3. baldų ir biuro įrangos, kurių įsigijimo vertė 7085,83 eurai (nusidėvėję);
17.1.4. kito ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 1777,69 eurai
(nusidėvėjęs);
17.2. Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 190521648)
perduotos garažo patalpos Medžiotojų g. 1, Joniškis 24,28 kv. m., kurių įsigijimo vertė 2342,16
eurai, nusidėvėjimas 2050,29 eurai, likutinė vertė 291,87 eurai;
17.3. Švenčionių rajono apylinkės teismui (įmonės kodas 191448669) perduota VKT
pasyvi įranga, kurios įsigijimo vertė 3227,53 eurai (nusidėvėjusi);
17.4. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijai (įmonės kodas 300594538)
perduoti baldai, kurių įsigijimo vertė 2581,96 eurai (nusidėvėję);
17.5. Valstybės įmonei Turto bankas (įmonės kodas 112021042) perduoti du butai,
kurių įsigijimo vertė 55027,80 eurų, nusidėvėjimas 8332,82 eurai, likutinė vertė 46694,98 eurai.
18. 2015 metais nurašyto turto įsigijimo vertė sudarė 13530,11 eurų. Turtas nurašytas
kaip netinkamas, negalimas naudoti ir sunaikintas, išmestas arba perduotas į atliekų surinkimo
punktus.
19. Pergrupavimuose įrašytas sumas sudarė perkėlimas iš išankstinių apmokėjimų ir
nebaigtos statybos į ilgalaikį turtą.
20. Inventorizacijos metu nuvertėjusio ilgalaikio materialiojo turto nebuvo rasta, todėl
nuvertėjimas nepaskaičiuotas.
21. Generalinė prokuratūra 2004 m. rugpjūčio mėn. pirko žemės sklypą (su pastatu)
0,0596 ha Sodų g. 42, Jonava už 1013,67 eurus. 2011 m. gruodžio 31 būklei šį žemės sklypą
įvertinome tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimas sudarė 4778,73 eurus. 2013 metais
inventorizacijos metu buvo patikrinta žemės sklypo tikroji vertė ir nustatyta, kad ji sumažėjo 289,62
eurais, todėl tikrosios vertės pasikeitimas sumažintas iki 4489,11 eurų. 2015 metų inventorizacijos
metu 2015-12-10 nustatyta, kad žemės sklypo vertė nepasikeitė, lygi 5502,78 eurai.
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22. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per metus sumažėjo 266545,75 eurais.
23. Prokuratūroje yra 3660 vienetų nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto, kuris
naudojamas veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 4498350,38 eurai.
V. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
24. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 5 priedo lentelėje pateikta
informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.

Straipsnio pavadinimas

2
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus
subjektus
Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir
asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį
turtą
Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
Iš viso

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

3

4

2557493,08

2557493,08

Ilgalaikį finansinį turtą sudarė 2557493,08 eurų suma. Tai dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies su socialinio draudimo
paskaičiuotomis įmokomis grąžinimas nuo 2017 metų.
VI. ATSARGOS
25. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateikta atsargų vertės pasikeitimas per
ataskaitinį laikotarpį.
26. Prokuratūroje esančios atsargos 2015 metų pabaigoje sudarė 151927,52 eurų sumą.
Iš jų degalų likutis sudarė 1703,59 eurus, kanceliarinės ir ūkio prekės – 11371,37 eurus, ūkinis
inventorius – 130843,42 eurus, apranga – 7916,77 eurus, ilgalaikis turtas, skirtas parduoti – 92,37
eurus. Atsargų vertė, lyginant su 2014 m., padidėjo 122277,29 eurais, nes gruodžio mėnesį pirkta
485 vnt. kompiuterių už 129136,35 eurus, kurie dar nebuvo perduoti į eksploataciją.
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27. Per 2015 metus buvo įsigyta atsargų už 456524,53 eurų, gauta nemokamai iš
Nacionalinės teismų administracijos (įmonės kodas 188724424) atsargų už 19,04 eurus. Per metus
sunaudota veikloje atsargų už 331558,33 eurus, parduota už 2708,01 eurus.
28. Atsargos, esančios eksploatacijoje, įregistruotos į nebalansines sąskaitas kiekine ir
vertine išraiška. 2015 metų pabaigoje šių atsargų vertė buvo 2009626,41 eurai (2014 metų
pabaigoje šių atsargų vertė buvo 1886834,49 eurai).
VII.

TRUMPALAIKIAI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

29. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedo lentelėje pateikta
informacija apie išankstinius apmokėjimus.
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil.
Nr.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
3.

Straipsnio pavadinimas

2
Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams
pavedimams vykdyti
Išankstiniai mokesčių mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams
Kiti išankstiniai apmokėjimai
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus
subjektų pavedimams vykdyti
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena

3
6038,47

4
3120,61

5614,47

1595

424,00
1525,61
6038,47

3120,61

30. Kitus išankstinius apmokėjimus 5614,47 eurus sudaro: Eurojusto narei prokurorei
Laimai Čekelienei pervesta suma už patalpų nuomą 3995,00 eurai, pervesti avansai teismams
ekspertizės išlaidoms 1550,00 eurų, Valstybės įmonei Registrų centras už kodeksų segtuvų
pakeitimus 11,47 eurų, UAB „Apskaitos ir audito žinios“ už savaitraščio "AAM aktualijos" el.
versijos prenumeratą 58 eurai.
31. Ateinančių laikotarpių sąnaudų suma yra 424 eurai. Tai sumos už: interneto
svetainės subdomeno pratęsimą, kodeksų segtuvų pakeitimus, už turto draudimą, už stovėjimo
nuolatinius bilietus.
VIII. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
32. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede pateikta
informacija apie per vienus metus gautinas sumas.
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33. Gautinas sumas 1500,23 eurų už parduotą ilgalaikį turtą sudaro AB „Lesto“ skola už
parduotas kabelines linijas Zarasuose.
34. Gautinas sumas už delspinigius 14309,25 eurus sudaro: 59,29 eurai UAB „Fresh
Media“ už pavėluotas paslaugų pateikimo dienas, 14249,96 eurai iš UAB „Idamas“ už laiku
neatliktus darbus. Pagal 2015-07-15 papildomą susitarimą Nr. 9.7.-86 su UAB „Idamas“ numatyta,
kad paslaugų teikėjas įsipareigoja atlikti papildomus darbus bei suteikti 350 aptarnavimo valandų.
Šie papildomi įsipareigojimai bus atliekami delspinigių sąskaita.
35. Sukauptas gautinas sumas iš valstybės biudžeto 3134878,44 eurus sudaro: gautinos
sumos už pervestas pajamas už nuomą ir baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą – 1614,20 eurų,
sukaupti atostoginiai – 2757043,67 eurai (lyginant su 2014 m. padidėjo 47496,67 eurais), sukauptos
finansavimo pajamas – 376220,57 eurai. Iš sukauptų finansavimo sumų: 151363,36 eurus sudaro
depozitinės sumos, kurios buvo bankrutavusiuose bankuose ir kurių iš bankų jau neatgausime,
tačiau ateityje jos turės būti grąžintos jas įnešusiems fiziniams asmenims, 139245,55 eurus sudaro
dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies su
socialinio draudimo paskaičiuotomis įmokomis grąžinimas 2016 metais.
36. Kitas sukauptas gautinas sumas 334,27 eurus sudaro Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie LR VRM skola už komunalines paslaugas.
37. Kitas gautinas sumas 18931,82 eurus sudaro: pajamų mokesčio permoka – 149,46
eurai, socialinio draudimo įmokų permoka – 18035,63 eurai, permoka darbuotojams – 746,73 eurai
(darbo užmokestis buvo išmokėtas, o darbuotojai susirgo).
IX. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
38. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede pateikta
informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
39. 2015 m. gruodžio 31 d. pinigų likutį bankų sąskaitose sudarė 4494507,25 eurai, iš jų
iš Europos Sąjungos lėšų gautų pinigų likutis sudarė 7920 eurų, depozitinių lėšų likutis sudarė
4486587,25 eurai.
X. FINANSAVIMO SUMOS
40. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo užpildytoje lentelėje pateiktos
sugrupuotos finansavimo sumos pagal šaltinius ir paskirtį bei jų pokyčiai.
41. Iš valstybės biudžeto gauta 28830252,59 eurai finansavimo sumų, iš jų ilgalaikiam
turtui įsigyti – 768886,86 eurai (485786,70 eurai už Panevėžio apygardos prokuratūros pastato
Respublikos g. 54 Panevėžyje rekonstravimą, 17193,16 eurai Lietuvos Respublikos prokuratūros
pastato Kelmėje, Raseinių g. 7, fasado apšiltinimui, 258868 eurai už nematerialaus turto įsigijimą,
7039 eurai už ilgalaikio materialaus turto įsigijimą), atsargoms įsigyti – 425158,50 eurai ir kitoms
išlaidoms – 27636207,23 eurai.
42. Valstybės biudžeto finansavimo sumų pergrupavimą sudaro:
42.1. -146188,23 eurų suma - skolos Turto bankui padidėjimas. Lietuvos Respublikos
generalinė prokuratūra 2008 m. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-14
nutarimu Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082
„Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ sudarė 2008 m.
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lapkričio 5 d. susitarimą Nr. 9-2-199 dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo su akcine
bendrove Turto bankas ir perdavė jam patikėjimo teise savo nekilnojamąjį turtą (pastatus)
pardavimui. Atnaujintas (statomas) turtas – dabartinis Lietuvos Respublikos generalinės
prokuratūros pastatas Rinktinės g. 5A, Vilnius. Valstybės įmonė Turto bankas po gauto turto
pardavimo Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ataskaitoje už 2013 m. gruodžio mėn. rodė
Valstybės turto valdytojo skolą VĮ Turto bankui 19452646,20 Lt, kurią mes užregistravome 2013
metų apskaitoje (atsižvelgiant į šią ataskaitą bei Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos
departamento pateiktą išaiškinimą) sumažindami finansavimo sumas iš valstybės biudžeto
ilgalaikiam turtui įsigyti (gautas). 2015 m. gruodžio mėn. ši skola padidėjo, todėl užregistravome šį
padidėjimą;
42.2. 3,36 eurų užpajamuotas į atsargas elektronikos laužas;
42.3. iš Europos Sąjungos lėšų perkelta 3164,17 eurų suma kitoms išlaidoms.
43. Neatlygintinai gautą turtą 15096,32 eurus sudaro:
43.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (įmonės kodas 188601464)
Generalinei prokuratūrai perduota tarnybinė stotis 25582,14 eurų vertės (nauja), iš jų 15093,46
eurai iš biudžeto lėšų, 10488,68 eurai iš Europos Komisijos lėšų;
43.2. Nacionalinės teismų administracijos (įmonės kodas 188724424) perduota atsargų
už 19,04 eurus, iš jų 2,86 eurai valstybės biudžeto lėšų, 16,18 eurų užsienio valstybių lėšų.
44. Perduotą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 19526,83 eurų turtą sudaro:
44.1. Lietuvos teismo ekspertizės centrui (įmonės kodas 111952632) perduotas
administracinis pastatas Vilties 10, Klaipėda 309,26 kv. m., kurio įsigijimo vertė 20567,83 eurai,
nusidėvėjimas 1332,87 eurai, likutinė vertė 19234,96 eurai;
44.2. Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (įmonės kodas 190521648)
perduotos garažo patalpos Medžiotojų g. 1, Joniškis 24,28 kv. m., kurių įsigijimo vertė 2342,16
eurai, nusidėvėjimas 2050,29 eurai, likutinė vertė 291,87 eurai.
45. Perduotą kitų išlaidų viešojo sektoriaus subjektams 1740 eurų sumą sudaro Lietuvos
Respublikos krašto apsaugos ministerijai (įmonės kodas 188602751) perduota mokymo išlaidoms.
46. Finansavimo sumų sumažėjimą dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams
46694,98 eurus sudaro Valstybės įmonei Turto bankas (įmonės kodas 112021042) perduota:
46.1. 3-jų kambarių butas Rambyno g. 7-42, Klaipėda 76,86 kv. m., kurio įsigijimo
vertė 23169,60 eurai, nusidėvėjimas 4322,93 eurai, likutinė vertė 18846,67 eurai;
46.2. 3-jų kambarių butas Baltijos g. 19-15, Kaunas 66,33 kv. m., kurio įsigijimo vertė
31858,20 eurai, nusidėvėjimas 4009,89 eurai, likutinė vertė 27848,31 eurai.
47. Grąžintas finansavimo sumas 18853,93 eurus sudarė:
47.1. Finansų ministerijai grąžinta 15999,09 eurų lėšų: 321,46 eurai atsargų lėšų, 309,33
eurai komandiruočių išlaidų, 1109,84 eurai ryšių išlaidų, 29,73 eurai transporto išlaidų, 200 eurų
patalpų einamojo remonto išlaidų, 1000 eurų ekspertizės išlaidų, 13028,73 eurai komunalinių
paslaugų;
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47.2. Vidaus reikalų ministerijai grąžinta 2854,84 eurų Europos Sąjungos projekto
valstybės biudžeto nepanaudotų lėšų.
48. Iš savivaldybės biudžeto turimų finansavimo sumų sumažėjimą 37,80 eurus sudarė
iš Panevėžio miesto savivaldybės 2012 metais gauto pastato - garažo nusidėvėjimo paskaičiavimas.
49. Iš Europos Sąjungos gautas finansavimo sumas 7351,83 eurus sudarė Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (288601650) pervestos kompensuotos komandiruočių į ES tarybos
darbo grupės susitikimus išlaidos 1584 eurai ir Policijos Departamento prie LR VRM (įmonės
kodas 188785847) pervestos lėšos Dvynių projektui 5767,83 eurai.
50. Iš Europos Sąjungos gauto finansavimo pergrupavimą 1884,45 eurus sudarė kitoms
išlaidoms gautas finansavimas, iš kurio įsigytos atsargos, todėl ši suma perkelta į finansavimo
sumas atsargoms. 2000 eurų sudarė kitoms išlaidoms gautas finansavimas, iš kurio įsigytas
ilgalaikis turtas, todėl ši suma perkelta į finansavimo sumas ilgalaikiam turtui. 3164,17 eurus sudarė
finansavimo sumų pergrupavimas, perkeliant sumas iš Europos Sąjungos lėšų į valstybės biudžeto
lėšas kitoms išlaidoms.
51. Iš Europos Sąjungos grąžintas finansavimo sumas 20743,71 eurus sudaro:
51.1. Vidaus reikalų ministerijai grąžinta 16177,41 eurų suma nepanaudotų Europos
Sąjungos projekto lėšų;
51.2. Rumunijos prokuratūrai grąžinta nepanaudota 4566,30 eurų suma Europos
Sąjungos projekto „Strateginis ir efektyvus kontrabandos cigarečių tyrimas “ lėšų.
52. Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti sudaro
nemokamai (už simbolinę 1 lito kainą) gauti mobilūs telefonai ir kompiuteriai. Finansavimo sumos
sumažėjo 2167,74 eurais dėl ilgalaikio turto amortizacijos skaičiavimo.
XI. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
53. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priedo lentelėje
pateiktas finansinių įsipareigojimų pokytis per 2015 metus.
54. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus 2015 m. gruodžio 31 d. 8958,72 eurus sudaro
ilgalaikė skola už juostų bibliotekos nuomą. Šių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 2553,16
eurų. Pergrupavimą sudaro iš ilgalaikių įsipareigojimų į trumpalaikius perkelta 3284,87 eurų suma.
Per 2015 metus įvykdyti įsipareigojimai sudarė 789,60 eurų.
55. Į kitus ilgalaikius įsipareigojimus buvo užregistruota 2015 m. sausio 1 d.
5819632,59 eurų suma – skola Valstybės įmonei Turto bankas už suteiktą sumą (paėmus paskolą)
pastato statybos užbaigimui. 2015 metais papildomai priskaičiuota skolos Valstybės įmonei Turto
bankas padidėjimas 146188,23 eurai. Kitą prisiimtų įsipareigojimų padidėjimo sumą 2696738,63
eurus sudarė dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo)
dalies su socialinio draudimo paskaičiuotomis įmokomis grąžinimo paskaičiavimas.
56. Kitų įsipareigojimų pergrupavimą 6105066,37 eurus sudaro į ilgalaikių
įsipareigojimų einamųjų metų dalį perkelta skola Valstybės įmonei Turto bankas 5965820,82 eurai
(nes grąžinta 2016 m. sausio mėnesį) ir dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies su socialinio draudimo paskaičiuotomis įmokomis grąžinimo
paskaičiavimas 2016 metais 139245,55 eurai.
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XII.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

57. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo lentelėje
pateikta informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
58. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 4288,97 eurus, iš jų mokėtinos
VSD įmokos sudarė 3832,35 eurus.
59. Tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 223919,92 eurus (iš jų UAB „BAIP“ už
programinės įrangos licencijas 28398,04 eurai, UAB „Ekonomiškos statybos centras“ už Panevėžio
apygardos prokuratūros pastato rekonstrukcijos darbus 78064,69 eurai, UAB „Komparsa“ už
kompiuterius 33736,59 eurai, tiekėjams už šildymą 29380,37 eurai, už elektros energiją 27188,33
eurai Lt), iš jų viešojo sektoriaus subjektams – 2724,68 eurai.
60. Sukauptas atostoginių sąnaudas 2757043,67 eurus sudaro 2015 metų gruodžio 31
dienai darbuotojų sukaupti atostoginiai – 2104934,96 eurai ir nuo jų paskaičiuotos 30,98 proc.
socialinio draudimo sąnaudos – 652108,71 eurai.
61. Kitas sukauptas mokėtinas sumas 1500,23 eurus sudaro iš AB „Lesto“ gautina suma
už parduotas kabelines linijas Zarasuose, kuri turi būti perduota į biudžetą.
62. Kitas mokėtinas sumas 4637937,45 eurus sudaro depozitinės lėšos (užstatai bei
laikinai apribota nuosavybė.
63. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priedo lentelėje
pateikta informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta.
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO
VALIUTOMIS
Eil.
Nr.

1
1.
2.
3.
4.

Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikaina ataskaitinio
Įsipareigojimų dalis valiuta ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio pabaigoje
pradžioje
2
3
4
13007473,70
16284379,17
Eurais
170062,56
12509,62
JAV doleriais
1855,33
1872,78
Kitomis
13179391,59
16298761,57
Iš viso
Piniginės lėšos ir įsipareigojimai užsienio valiuta yra negrąžintos depozitinės lėšos.

64. 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir
poataskaitiniai įvykiai“ 3 priedo lentelėje pateiktą 2015 m. pradžiai 107246,01 eurų sumą sudarė
trumpalaikiai atidėjiniai – teismo nutartimi priteista sumokėti prokuratūros darbuotojai negauto
darbo užmokesčio suma su socialinio draudimo įmokomis. 2015 metais ši suma buvo sumokėta.
XIII. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
65. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2015 metų gruodžio 31 d. duomenis pateiktos
pagrindinės bei kitos veiklos pajamos ir sąnaudos bei jų rezultatas.
66. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos sudarė 31728109,47 eurus.
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67. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 31714606,48 eurus, t. y. buvo mažesnės už
finansavimo pajamas 13502,99 eurais. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudarė:
67.1. darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 29010065,99 (darbo užmokesčio
sąnaudos 19685006,63 eurai, atostogų išmokų sąnaudos 2479523,36 eurai, socialinio draudimo
sąnaudos 6845536 eurai);
67.2. nusidėvėjimas ir amortizacija – 1107210,10 eurų (nematerialiojo turto
amortizacija 289609,41 eurai, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 817600,69 eurų);
67.3. komunalinės paslaugos ir ryšiai – 681686,11 eurai, iš jų šildymas – 252580,87
eurų, elektros energija – 312043,33 eurai, vandentiekis ir kanalizacija – 19364,10 eurai, telefonų
sąnaudos – 42858,11 eurai, pašto išlaidos – 54839,70 eurai;
67.4. nuoma – tai Panevėžio apygardos prokuratūros rekonstravimo metu išnuomotų
patalpų nuoma – 7223,48 eurai;
67.5. finansavimo sąnaudas 46694,98 eurus sudaro Valstybės įmonei Turto bankas
perduotų tarnybinių butų likutinė vertė;
67.6. kitos paslaugos – 305208,39 eurai (vertimai – 45374,40 eurai, patalpų apsauga –
34379,71 eurai, kompiuterinių programų priežiūra – 31795,60 eurai, Infolex paieškos sistemos
abonentinis mokestis – 21562,20 eurai, abonentinis mokestis už duomenų perdavimo paslaugas ir
priežiūrą – 88895,88 eurai, už patalpų ir teritorijų valymą – 12610,19 eurų, reprezentacinių išlaidų
sąnaudos – 22224,02 eurai ir kt.);
67.7. kitos – 92203,86 eurai, iš jų 30035,47 eurai materialinės pašalpos, 59432,62 eurai
su darbu užsienyje susijusios išlaidos (Eurojustas), 2735,77 eurai komisijos narių darbo užmokesčio
sąnaudos.
68. Kita veikla – tai 19720,38 eurų pajamų (už patalpų nuomą – 16464,91 eurai, už
dokumentų kopijavimą – 662,82 eurai, už parduotas prekes – 3,36 eurai, pelnas iš ilgalaikio turto
pardavimo – 2589,29 eurai), 2592,65 eurai pervestinų į biudžetą pajamų už turto pardavimą ir
38276,31 eurai sąnaudų (sąnaudos už nenaudojamų tarnybinių butų paslaugas – 2886,92 eurai, su
Europos Sąjungos projektais dirbančiųjų darbuotojų atlyginimas ir socialinio draudimo sąnaudos –
21800,96 eurai ir kitos išlaidos – 10880,42 eurų, atsargų nurašymo sąnaudos – 2708,01 eurai). Kitos
veiklos rezultatas sudarė 21148,58 eurų deficitą.
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede pateikta kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
pagal straipsnius.
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2
1.3

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto
pardavimo pelnas
Nuomos pajamos

3
19720,38
3,36

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
27450,89
69,57

2589,29

4711,20

16464,91

21322,84

Ataskaitinis
laikotarpis

14
1.4
1.5
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
662,82
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
-2592,65
Kitos veiklos sąnaudos
-38276,31
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
-2708,01
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
Paslaugų sąnaudos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
-21800,96
Kitos veiklos sąnaudos
-13767,34
Kitos veiklos rezultatas
-21148,58
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama
rašto tekste.

1347,28
-4416,86
-55634,82
-3479,18
-843,00
-37028,54
-14284,10
-32600,79
aiškinamojo

69. Pajamos už patalpų nuomą ir dokumentų kopijavimą buvo pervedamos į Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir vėliau susigrąžinamos
gaunant asignavimus pajamų už paslaugas programos vykdymui.
70. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą 14661,05 eurus sudaro:
70.1. pajamų dėl teigiamos valiutos kurso įtakos ir sąnaudų dėl neigiamos valiutos
kurso įtakos skirtumas, kurio rezultatas yra -29,05 eurai. Prokuratūros valiutines lėšas sudaro
depozitinės lėšos;
70.2. apskaičiuoti delspinigiai už laiku nepateiktas prekes bei paslaugas 14838,39 eurai
(UAB „BAIP“ - 529,14 Eur ir UAB „IDAMAS“ - 14249,96 Eur, UAB „Fresh Media“ - 59,29
eurai);
70.3. palūkanų sąnaudos – 148,29 eurai (už juostų bibliotekos nuomą).
71. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedo lentelėje
pateiktos finansinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
72. Grynasis visos prokuratūros veiklos perviršis už 2015 metus sudarė 7015,46 eurų.
XIV. GRYNASIS TURTAS
73. 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede pateikta grynojo turto
pasikeitimas per 2014 - 2015 metus. 2014 m. gruodžio 31 d. grynojo turto perviršis sudarė 87126,91
eurus. Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis sudarė 7015,46 eurus.
74. Paskaičiuotas žemės tikrosios vertės rezervas pagal 2015-12 būklę inventorizacijos
metu yra 4489,11 eurų.
75. Nuo 2015 metų perėjus nuo lito prie euro visi sąskaitų plano sąskaitų likučiai
perskaičiuoti į eurus. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į
eurus, pripažinti ankstesnių metų perviršiumi ar deficitu. Generalinėje prokuratūroje šis skirtumas
sudarė 2,26 eurų perviršį ir užregistruotas kituose sudarytuose rezervuose.
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76. 2015 metų pabaigoje grynojo turto perviršis sudarė 94144,63 eurus, visas grynasis
turtas (su tikrosios vertės rezervu) yra 98633,74 eurai.
XV.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

77. 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede pateikta prokuratūros piniginių
lėšų judėjimas 2015 metais.
78. Pagal centralizuotus apmokėjimus iš iždo gauta 12531300,73 eurų pagrindinės
veiklos netiesioginių pinigų srautų (iš jų 2921,03 eurai iš pajamų už paslaugas) ir 787150,09 eurų
ilgalaikio turto įsigijimui (iš jų 18263,23 eurai iš pajamų už paslaugas). Iš šių įplaukų 12531300,73
eurų panaudota išmokoms, už 787150,09 eurų įsigytas ilgalaikis turtas.
79. Iš pagrindinės veiklos pinigų srautų į banko sąskaitas įplaukė 17488023,14 eurų
pinigų, iš jų valstybės biudžeto asignavimų – 15532986,03 eurai, iš Europos Sąjungos lėšų –
7351,83 eurai.
80. Kitas įplaukas 1947685,28 eurus sudaro: depozitų lėšų įplaukos – 1893192,95 eurai,
už nuomą ir baudžiamųjų bylų dokumentų kopijavimą – 11072,12 eurai, aukciono įplaukos –
1190,21 eurų, gauta už komunalines paslaugas – 17958,85 eurai, komandiruočių kompensacijos –
15697,62 eurai, kitos įplaukos – 8573,53 eurai.
81. Pervesta į valstybės biudžetą 441670,26 eurų, iš jų pervesta į valstybės iždą
18537,04 eurai, į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
423133,22 eurai (depozitinių lėšų 404903,07 eurai, iš surinktų pajamų už paslaugas – 17127,73
eurai, iš aukciono įplaukų – 1089,06 eurai, kiti mokėjimai – 13,36 eurai).
82. Pervestas Europos Sąjungai lėšas sudaro grąžintos nepanaudotos Europos Sąjungos
projektų lėšos: Vidaus reikalų ministerijai - 19032,25 eurų, Rumunijos prokuratūrai - 4566,30 eurų
suma;
83. Viešojo sektoriaus subjektams pervestas lėšas 2574,46 eurus sudaro Muitinės
departamentui pervesti depozitai proceso išlaidų padengimui.
84. Tiesioginių pinigų srautų išmokos sudarė 16885606,31 eurai.
85. Didžiausią pinigų srautų išmokų sumą sudarė darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išmokos – 26466131,74 eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių išmokos – 735262,70 eurai.
Iš kitų išmokų 1678121,04 eurų didžiausią dalį tiesioginių išmokų sudarė depozitų išmokos –
1292283,89 eurai. Darbdavių socialinės paramos (materialinių pašalpų ir su darbu užsienyje
susijusių išlaidų kompensavimui) išmokos sudarė 98830,22 eurus.
86. Ilgalaikio turto įsigyta už 796239,20 eurus (iš jų už 18263,23 eurus įsigyta iš pajamų
už paslaugas, už 7089,11 eurus iš aukciono lėšų, už 2000 eurų įsigyta iš Europos Sąjungos lėšų).
87. Dėl valiutos kursų pasikeitimo pinigų likutis banko sąskaitose padidėjo 21133,74
eurais.
88. Pinigų per 2015 metus banko sąskaitose padidėjo 146618,19 eurų ir 2015 m.
gruodžio 31 d. buvo 4494507,25 eurai. Padidėjimą sudarė depozitinės lėšos, jų suma padidėjo
216569,38 eurais ir depozitų likutis metų pabaigoje buvo 4486587,25 eurai.
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XVI. NUOMA IR PANAUDA
89. Prokuratūra 2015 m. gruodžio 31 d. išsinuomoto turto neturėjo.
90. Prokuratūra išnuomojusi šias patalpas:
90.1. administracines patalpas 128 kv. m. adresu Rinktinės g. 5A, Vilnius nuo 2010 m.
rugsėjo 22 d. S. Rečiugienės (UAB „Gurmega“) firmai maisto gaminimui. Šių patalpų likutinė vertė
2015 m. gruodžio 31 d. – 162223,61 eurai, mėnesinis nuomos mokestis – 666,42 eurai, išnuomota
trejiems metams su galimybe pratęsti nuomos sutartį, pratęsta iki 2016 m. birželio 30 d.;
90.2. administracines patalpas 210,24 kv. m. adresu Sedulinos al. 32, bei 34,10 kv. m.
garažo. Šių patalpų likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. – 18821,57 eurai, mėnesinis nuomos
mokestis – 208,53 eurai, išnuomota iki 2016 m. gegužės 11 d.;
90.3. pagal sudarytas sutartis 2015 m. gruodžio 31 d. prokurorams išnuomota 8
tarnybiniai butai neterminuotai. Šių butų likutinė vertė – 104255,93 eurai. Per 2015 metus už
tarnybinius butus surinkta 5530,86 eurai nuomos mokesčio. Nuo 2016 metų mėnesinės įmokos
sudarys 416,14 eurų.
91. 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo
sutartys“ 8 priedo lentelėje pateikiama būsimosios nuomos įmokos pagal laikotarpius.
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL
LAIKOTARPIUS
Laikotarpis

Gautinos pagrindinės nuomos įmokos
paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną

1

2

Per vienerius metus

18071,99

Nuo vienerių iki penkerių metų

79043,04

Po penkerių metų

98803,80

Iš viso

195918,83

92. Prokuratūroje nebalansinėje sąskaitoje užregistruoti pagal panaudos sutartis gauti 28
žemės sklypai iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, jų vertė – 1138153,92
eurai. Taip pat nebalansinėje sąskaitoje užregistruotos iš įvairių organizacijų (savivaldybių, teismų,
vyriausiųjų policijos komisariatų) pagal panaudos sutartis gauta 20 negyvenamųjų patalpų, jų vertė
– 370197,50 eurų, kito turto (radijo bangų siųstuvai, modemai, ugniasienė ir kt.) už 20920,42 eurus.
93. Pridedama sudarytų panaudos sutarčių laikotarpių lentelė.
94. Prokuratūra pagal panaudos sutartis yra perdavusi patalpų:
94.1. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (įmonės kodas 188770044) 62,06
kv. m. administracinių patalpų 54318,36 eurų vertės Vytauto g. 70. Palanga;
94.2. Panevėžio apygardos probacijos tarnybai (įmonės kodas 188779374):
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94.2.1. 121,61 kv. m. administracinių patalpų 10050,43 eurų vertės Sedulinos al. 32,
Visaginas;
94.2.2. 78,6 kv. m. administracinių patalpų 11975,34 eurų vertės Atgimimo g. 24,
Ignalina;
94.2.3. 58,31 kv. m. administracinių patalpų 19565,34 eurų vertės Vytauto g. 17,
Rokiškis;
94.3. Utenos teritorinei darbo biržai (įmonės kodas 191439314) 50,17 kv. m.
administracinių patalpų 7643,80 eurų vertės Atgimimo g. 24, Ignalina.
95. Su UAB „BAIP“ buvo sudaryta juostų bibliotekos nuomos sutartis, kuri atitiko
finansinės nuomos (lizingo) sąlygas, todėl ji buvo registruojama į ilgalaikius finansinius (lizingo)
įsipareigojimus ir jų einamųjų metų dalį. 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir
kitos turto perdavimo sutartys“ 5 priedo lentelėje pateikiama finansinės nuomos įsipareigojimai
pagal laikotarpius.
ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ
DALIS

1

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

2

3

Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų
einamųjų metų dalis

2553,16

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai

8958,72

Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš
viso

11511,88

96. 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo
sutartys“ 7 priedo lentelėje pateikiama būsimosios pagrindinės nuomos įmokos pagal laikotarpius.
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
Laikotarpis

Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną

1

2

Per vienerius metus

2553,16

Nuo vienerių iki penkerių metų

8958,72

Po penkerių metų
Iš viso

11511,88
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XVII. VEIKLOS SEGMENTAI
97. Generalinėje prokuratūroje visa veikla vykdoma pagal Viešosios tvarkos ir
visuomenės apsaugos segmentą. 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede pateikta pagrindinės veiklos
sąnaudų ir pinigų srautų sugrupavimas pagal veiklos segmentus.

Prokuratūros kanclerė

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja vyriausioji buhalterė

Jūratė Pavilionienė

Nijolė Žičkienė

