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ĮŽANGA
Valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas atliktas Valstybės kontrolės 4-ojo audito
departamento direktoriaus Rimvido Aleliūno 2008 m. birželio 30 d. pavedimu Nr. P-40-9 ir 2008 m.
lapkričio 20 d. pavedimu Nr. P-40-9-1.
Audito tikslas – įvertinti audituojamo subjekto 2008 metų finansinės atskaitomybės ir kitų
ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo
jais teisėtumą ir naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei pareikšti nepriklausomą nuomonę;
įvertinti valstybės biudžeto asignavimų poreikio 2009 metams planavimą teisėtumo požiūriu.
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija,
atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme ir kituose įstatymuose
nustatytas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.
Generalinės prokuratūros identifikavimo kodas 288603320, adresas: Rinktinės g. 5A, LT-01515
Vilnius.
Audituojamu laikotarpiu Generalinei prokuratūrai vadovavo generalinis prokuroras
Algimantas Valantinas, vyriausiojo buhalterio funkcijas atliko Finansų ir buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja Nijolė Žičkienė.
Audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o nepriklausoma
nuomonė apie finansinę atskaitomybę ir kitas ataskaitas, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo,
disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams pareiškiama audito
išvadoje.
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AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituojamas laikotarpis – 2008 metai.
Audituota Generalinės prokuratūros finansinė atskaitomybė: Išlaidų sąmatų vykdymo
2009 m. sausio 1 d. balansas (forma Nr. 1), Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. 2), Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma
Nr. 3), Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 4), Biudžetinių
įstaigų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokų į biudžetą 2009 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. 5), Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma
Nr. 6), Finansinio turto 2008 m. apyskaita (forma Nr. 7), Atsiskaitymų už ilgalaikio materialiojo
turto nuomą 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. 8).
Audituotos planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitos: Valstybės valdžios, valdymo,
teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir
įstaigų etatų ir struktūros plano įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. B-1), Vidaus
reikalų sistemos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos
ministerijos, Generalinės prokuratūros, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnų, teisėjų ir karių valstybinių pensijų plano įvykdymo 2009 m. sausio 1 d.
ataskaita (forma Nr. B-7), Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti, panaudojimo
pagal asignavimų valdytojus ir investicinius projektus 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. B11), Vertinimo kriterijų suvestinė įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaita (forma Nr. B-12), Vidaus
reikalų, teisėsaugos, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų
išlaidų straipsnio „Darbdavių socialinė parama“ įvykdymo ataskaita (forma Nr. BFP-25).
Audituojamu laikotarpiu Generalinė prokuratūra vykdė 3 programas, kurioms patvirtinta
148 322,1 tūkst. Lt, o panaudota 144 403,7 tūkst. Lt biudžeto asignavimų, Išlaidų sąmatų vykdymo
2009 m. sausio 1 d. balanso aktyvas (pasyvas) – 214 132,8 tūkst. Lt.
Pagrindiniai Generalinės prokuratūros finansinės veiklos rezultatai pagal vykdomas
programas pateikiami 1 lentelėje.
Auditas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2002 m.
vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 (valstybės kontrolieriaus 2006 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-15
redakcija) patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais ir pagal Valstybės kontrolės 4-ojo audito
departamento direktoriaus patvirtintą audito planą.
Auditas atliktas siekiant pakankamai užtikrinti, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų ir valstybės lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir disponuojama jais teisėtai. Visiškas
užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrinome visų
(100 proc.) ūkinių operacijų, ūkinių įvykių ir sudarytų sandorių.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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1 lentelė
Programos
kodas

01.01
Iš jų
01.03
01.81

Programos pavadinimas

Kova
su
nusikalstamumu.
Teisingumo
ir
teisėtumo
įgyvendinimas
Rezervo fondas
Valstybinių pensijų mokėjimas
pareigūnams
Specialioji paslaugų teikimo
programa.
Iš viso

Asignavimų
planas
2008 m.,
įskaitant
patikslinimus
(tūkst. Lt)
145 052,0

Gauti
asignavimai
2008 m.
(tūkst. Lt)

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)

Nepanaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)

141 500,5

141 500,5

3 551,5

188,0
3 251,0

52,7
2 884,1

52,7
2 884,1

135,3
366,9

19,1

19,1

19,1

148 322,1

144 403,7

144 403,7

3 918,4

Auditui taikyti du kiekybinio reikšmingumo lygiai:
¾

0,5 proc. visų kasinių išlaidų, tai yra 722,0 tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo

lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba
jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose yra nurodytos išlaidos, visais reikšmingais
atžvilgiais yra teisingos.
¾

0,5 proc. Išlaidų sąmatų vykdymo balanso aktyvo ir pasyvo likučių, tai yra 1 071,0

tūkst. Lt. Šis nustatytas reikšmingumo lygis yra didžiausia priimtina klaidų suma, naudojama
vertinant, ar nustatytos pavienės klaidos arba jų visuma rodo, kad finansinės ataskaitos, kuriose
nurodyti duomenys apie turtą ir įsipareigojimus, visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos.
Be to, vertintas kokybinis kiekvienos nustatytos klaidos reikšmingumas.
Siekiant gauti audito tikslams reikalingų įrodymų, buvo atliktas Generalinės prokuratūros
veiklos, apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų tyrimas, nustatant reikšmingo iškraipymo riziką, buvo
nustatytas reikšmingumo lygis ir svarbiausios audito sritys. Vertinant vidaus kontrolę buvo
susipažinta su vidaus kontrolės aplinka ir procedūromis, nustatytas kontrolės procedūrų
veiksmingumas ir nuoseklumas. Atsižvelgiant į tai buvo atliktos šių sričių savarankiškos audito
procedūros: transporto išlaikymo išlaidų, kitų išlaidų (valstybinių pensijų), pinigų (didelės
apimties), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų, socialinių išmokų (pašalpų), ilgalaikio,
trumpalaikio turto ir atsargų, prekių ir paslaugų naudojimo (mažos apimties).
Audito metu surinkta pakankamai įrodymų nepriklausomai finansinio (teisėtumo) audito
nuomonei pareikšti.
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PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS
1.

Pastebėjimai dėl finansinių ataskaitų tikrumo ir
teisingumo

1.1. Dėl išlaidų klasifikavimo ir apskaitos
Generalinė prokuratūra nesivadovavo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija1, nes iš programai 01.01 „Kova su nusikalstamumu.
Teisingumo ir teisėtumo įgyvendinimas“ patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų:
– įsigijo baldų ir kito turto (iš investicijų projektams „Pastato Panevėžyje, Kauno g. 58,
rekonstravimas – pritaikymas prokuratūros reikmėms“ ir „Prokuratūrų pastato Vilniuje, Rinktinės
gatvėje, statyba“ skirtų asignavimų). Už įsigytą turtą 465,1 tūkst. Lt sumokėjo iš išlaidų straipsnio
„Pastatai ir statiniai“ ir kasines išlaidas apskaitė „Pastatų ir statinių“ įsigijimo išlaidų straipsnyje, o
ne „Kitų prekių“ išlaidų straipsnyje – 327,2 tūkst. Lt (turto, atitinkančio trumpalaikio turto
požymius, įsigijimo išlaidos) ir „Mašinų ir įrenginių“ išlaidų straipsnyje – 137,9 tūkst. Lt (turto,
atitinkančio ilgalaikio materialiojo turto požymius, įsigijimo išlaidos);
– įsigijo vazų, lauko keramikos, dirbtinių gėlių naujo prokuratūrų pastato interjerui papuošti
ir 15,1 tūkst. Lt sumokėjo iš išlaidų straipsnio „Kitos paslaugos“. Šios operacijos kasines ir faktines
išlaidas apskaitė išlaidų straipsnyje „Kitos paslaugos“, o ne „Mašinos ir įrenginiai“ – 12,8 tūkst. Lt
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidas ir „Kitos prekės“ – 2,3 tūkst. Lt trumpalaikio turto.
Įsigyto trumpalaikio materialiojo turto už 2,3 tūkst. Lt ir ilgalaikio materialiojo turto už 12,8 tūkst.
Lt neapskaitė.
Dėl neteisingai apskaitytų išlaidų Generalinės prokuratūros suvestinėje Biudžeto išlaidų
sąmatos įvykdymo 2009 m. sausio 1 d. ataskaitoje:
– nurodytos 465,1 tūkst. Lt didesnės „Pastatų ir statinių“ išlaidų straipsnio kasinės
išlaidos, 15,1 tūkst. Lt didesnės „Kitų paslaugų“ išlaidų straipsnio kasinės išlaidos, 329,5
tūkst. Lt mažesnės kasinės ir 2,3 tūkst. Lt – faktinės „Kitų prekių“ išlaidų straipsnio

1

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro
2003-07-03 įsakymu Nr. 1K-184 (2005-09-29 įsakymo NR. 1K-280 redakcija).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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išlaidos, 150,7 tūkst. Lt mažesnės kasinės ir 12,8 tūkst. Lt – faktinės „Mašinų ir
įrenginių“ išlaidų straipsnio išlaidos.
Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
ilgalaikio materialiojo turto ir ilgalaikio turto fondo likutis nurodytas 12,8 tūkst. Lt
mažesnis, trumpalaikio turto ir trumpalaikio materialiojo turto fondo – 2,3 tūkst. Lt
mažesnis.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 2008 m. apyskaitoje nurodytas 12,8 tūkst.
Lt mažesnis įsigytas ilgalaikis materialusis turtas ir likutis metų pabaigoje.
Atsargų ir trumpalaikio materialiojo turto 2008 m. apyskaitoje nurodytas 2,3 tūkst. Lt
mažesnis įsigytas trumpalaikis turtas ir likutis metų pabaigoje.

1.2. Dėl depozitinių sumų apskaitos
Audituodami atsiskaitymų už depozitines sumas likučius metų pradžioje, nustatėme, kad
Generalinė prokuratūra į atsiskaitymų už depozitines sumas apskaitos registrą buvo įregistravusi
43,6 tūkst. Lt sumą, į kitų lėšų apskaitos registrą – 161,7 tūkst. Lt sumą, neturėdama pagrindžiančių
apskaitos dokumentų, kaip reikalaujama Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12
straipsnyje2.
Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanse atsiskaitymų už depozitines sumas
likutis metų pradžioje nurodytas 43,6 tūkst. Lt didesnis, kitų lėšų – 161,7 tūkst. Lt
mažesnis, finansavimo – 205,3 tūkst. Lt mažesnis.

2. Pastebėjimai dėl valstybės lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo
2.1

Dėl valstybės kapitalo investicijų

Pagal Investicijų įstatymo 3 str. 4 d. 1 p.3, kapitalo investicijos – tai investicijos ilgalaikiam
materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.
Generalinė prokuratūra iš investicijų projektui „Pastato Panevėžyje, Kauno g. 58,
rekonstravimas – pritaikymas prokuratūros reikmėms“ skirtų asignavimų4 įsigijo trumpalaikio

2

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, 2001-11-06 Nr. IX-574 (su vėlesniais pakeitimais).
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas, 1999-07-07 Nr. VIII-1312.
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-01-30 nutarimas Nr. 105 „Dėl Valstybės investicijų 2008–2010 metų programoje
numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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materialiojo turto už 193,9 tūkst. Lt, iš investicijų projektui „Prokuratūrų pastato Vilniuje, Rinktinės
gatvėje, statyba“ skirtų asignavimų įsigijo trumpalaikio materialiojo turto už 133,3 tūkst. Lt.

2.2

Dėl viešųjų pirkimų

Generalinė prokuratūra, vykdydama investicijų projektą „Administracinio prokuratūrų
pastato Rinktinės g. 5A, Vilniuje, statyba“, viešojo konkurso būdu pasirinko techninio projekto
rengėją ir rangovą. Pradėjus statybos darbus, paaiškėjus spūdinio vandens atsiradimo ir statinio
aukštų skaičiaus sumažinimo aplinkybėms, kilo būtinybė atlikti techninio projekto korektūrą.
Generalinė prokuratūra, netaikydama nė vieno iš Viešųjų pirkimų įstatyme5 numatytų pirkimo
būdų, atlikti techninio projekto korektūrą pavedė rangovui, kuriam už šį darbą Generalinė
prokuratūra sumokėjo 380,0 tūkst. Lt.
Be to, Generalinė prokuratūra, vykdydama investicijų projektą „Administracinio
prokuratūrų pastato Rinktinės g. 5A, Vilniuje, statyba“, netaikydama nė vieno iš Viešųjų pirkimų
įstatyme numatytų pirkimo būdų, iš šiam investiciniam projektui vykdyti skirtų valstybės biudžeto
asignavimų, panaudojant užsakovo rezervo lėšas, iš rangovo įsigijo interjero ir baldų išdėstymo
projektą, už kurį sumokėjo 420,0 tūkst. Lt, ir baldų ir kito turto, už kurį sumokėjo 152,5 tūkst. Lt.
Statybos rangos sutartyje šie įsigijimai iš rangovo nebuvo numatyti.

2.3 Dėl gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimo
Generalinė prokuratūra, nesilaikydama Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio 6
nuostatų, į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą pervedė ne tik iš darbo užmokesčio
išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, bet ir dar neišskaičiuotas sumas iš valstybės biudžeto lėšų.
Dėl to Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanse metų pradžioje nurodytas 169,4 tūkst.
Lt, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 87,8 tūkst. Lt atsiskaitymų su biudžetu debetinis
įsiskolinimas.
Generalinė prokuratūra, nesilaikydama Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9
straipsnio7 nuostatų, į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą socialinio draudimo įmokų
pervedė daugiau nei apskaičiavo. Todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m. sausio 1 d. balanse metų
pradžioje nurodytas 46,3 tūkst. Lt, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 42,1 tūkst. Lt atsiskaitymų
už socialinio draudimo įmokas debetinis įsiskolinimas.
5

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2005-12-22 įstatymo Nr. X-471 redakcija).
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 2002-07-02 Nr. IX-1007 (2004-04-08 įstatymo Nr. IX-2103
redakcija).
7
Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymas, 1991-05-21 Nr. I-1336 (2004-11-04 įstatymo Nr. IX-2535 redakcija).
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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2.4 Kiti pastebėjimai
Generalinė prokuratūra nevykdė iki šiol galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1383 „Dėl negyvenamųjų patalpų Marijampolėje, Gedimino g. 2/3,
perdavimo“, pagal kurį turėjo perduoti patalpas valstybės įmonei Valstybės turto fondui ir
tuometiniam Lietuvos Respublikos mokesčių policijos departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos.
Audito metu nustatyta klaidų ir neatitikimų, kurie nedaro reikšmingos įtakos mūsų
nuomonei dėl 2008 metų finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų įvykdymo ataskaitų
bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo, tačiau turi būti
ištaisyti. Valstybės kontrolė 2008 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. S-(40-1.10.1)-2345 „Dėl audito metu
nustatytų klaidų, pažeidimų, neatitikimų“ ir 2009 m. balandžio 23 d. raštu Nr. S-(40-1.10.1)-813
„Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų, neatitikimų“ Generalinei prokuratūrai pateikė
informaciją apie šias klaidas ir neatitikimus bei rekomendacijas jiems pašalinti.
Pažymime

Generalinės

prokuratūros

pažangą,

vykdant

audito

metu

pateiktas

rekomendacijas ir šalinant nustatytus trūkumus:
–

atlikus metinę inventorizaciją buvo patikslinti sąskaitų 112 „Kitos lėšos“ ir 174
„Atsiskaitymai už depozitines sumas“ likučiai, todėl Išlaidų sąmatų vykdymo 2009 m.
sausio 1 d. balanse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje jie yra teisingi;

–

atsiskaitymai su gaunančiaisiais pašalpas, kurios mokamos biudžetinės įstaigos
darbuotojams ligos atveju, apskaityti 190 sąskaitoje ,,Pašalpos“;

–

įsigytas ir neapskaitytas ilgalaikis materialusis turtas už 12,8 tūkst. Lt ir trumpalaikis
materialusis turtas už 2,3 tūkst. Lt buvo apskaitytas po 2008 m. finansinės atskaitomybės
sudarymo.

3.

Rekomendacija

Sukurti ir įdiegti papildomas vidaus kontrolės procedūras, kurios užtikrintų valstybės lėšų ir
turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais pagal galiojančius teisės aktus.
Dar neįgyvendintos Valstybės kontrolės rašte ir ataskaitoje pateiktos rekomendacijos
nurodytos rekomendacijų įgyvendinimo plane, kuriame priemones ir terminus jų įgyvendinimui
nurodė Generalinė prokuratūra (žr. priedą).
4-ojo audito departamento direktorius

Rimvidas Aleliūnas

4-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė

Vida Mockevičienė
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
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Valstybinio audito ataskaita

Valstybinio audito ataskaitos
„Dėl Lietuvos Respublikos generalinėje
prokuratūroje atlikto finansinio (teisėtumo)
audito“ priedas

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Rekomendacijos
eilės numeris

Rekomendacija

1
1.

2
Sukurti
ir
įdiegti
papildomas
vidaus
kontrolės
procedūras,
kurios užtikrintų valstybės
lėšų ir
turto valdymą,
naudojimą
ir
disponavimą jais pagal
galiojančius teisės aktus.

2.

Imtis priemonių valdyti
riziką, susijusią su
išlaidomis, patiriamomis
dėl viešojo maitinimo
organizavimo.
Inicijuoti didžiausio
leistino
pareigybių skaičiaus
patvirtinimą.

3.

Subjektas,
kuriam
pateikta
rekomendacija
3
Generalinė
prokuratūra

Generalinė
prokuratūra

Veiksmas / Priemonės
/ Komentarai
4
Generalinė
prokuratūra papildys
Finansų ir buhalterinės
apskaitos skyriaus
darbuotojo, tvarkančio
atsiskaitymus su
tiekėjais, pareigybės
aprašymą, pavedant
užtikrinti teisingą
atvaizdavimą
buhalterinėje
apskaitoje,
pajamuojant ilgalaikį
ir trumpalaikį turtą
pagal ekonominės
klasifikacijos
reikalavimus.
Priemonių nenurodė.

Rekomendacijos
įgyvendinimo
terminas (data)
5
2009-10-01

Generalinė
prokuratūra

2009-10-01
Generalinė
prokuratūra kreipsis į
Seimo valdybą dėl
didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus
patvirtinimo.
4.
Sukurti kontrolės
Generalinė
Generalinio prokuroro 2009-10-01
procedūras
prokuratūra
įsakymu bus sudaryta
apskaitomų depozitų
darbo grupė, kuriai bus
pagrįstumui kontroliuoti.
pavesta išanalizuoti
padėtį ir pateikti
siūlymus dėl depozitų
likučio
administravimo.
Atstovas ryšiams, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane
nustatytais terminais:
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotoja Laimutė Andrejevienė
Tel. (8 5) 250 0936

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

