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visuotinis advokatų susirinkimas 2013

Lietuvos.advokatūros.revizijos.komisija,.susidedanti.iš.advoka-

tų:.Gražinos.Jakavičienės,.Zigmanto.Benečio.ir.Valdemaro.Bu-

žinsko,.dalyvaujant.Lietuvos.advokatūros.vyr..buhalterei.Irenai.

Juknienei,.vadovaudamasi.Lietuvos.Respublikos.advokatūros.

įstatymo.(2004.03.18.redakcija).62.straipsnio.1.dalimi,.Lietuvos.

advokatūros.įstatų.10.straipsniu,.Visuotinio.advokatų.susirinki-

mo,. vykusio. 2012-04-20,. sprendimais. ir. Lietuvos. advokatūros.

Advokatų.tarybos.sprendimais,.priimtais.2012.metais,.patikrino.

Lietuvos.advokatūros.2012.metų.finansinę.veiklą..

Patikrinimas.vyko.2013.m..kovo.18–26.dienomis.Lietuvos.advo-

katūros.patalpose,.esančiose.Sporto.g..12,.Vilniuje..

Revizijos.komisijos.atliekamo.patikrinimo.užduotis.–.patikrin-

ti,. kaip. vykdoma. 2012-04-20. Visuotinio. advokatų. susirinki-

mo.patvirtinta.pajamų.ir. išlaidų.sąmata,.taip.pat.ar.Lietuvos.

advokatūros. finansinė. veikla. yra. pagrįsta. Lietuvos. Respubli-

kos.buhalterinės.apskaitos. įstatyme.ir.kituose.teisės.aktuose.

numatytais. apskaitos. reikalavimais.. Revizijos komisija dėl 
sprendimų, susijusių su sąmatos vykdymo tikslingumu, 
nepasisako..Paskutinis. revizijos.komisijos.patikrinimas.buvo.

atliktas.2012.metais..Patikrinimo.aktas. ir. jo. išvados.paskelbti.

visuotiniame.advokatų.susirinkime.2012.m..balandžio.20.d.

Atlikus.patikrinimą.nustatyta:.

Revizijos. komisijai. patikrinimo. metu. buvo. pateikti. visi. rei-

kalingi. darbui. finansinės. apskaitos. dokumentai. ir. registrai:.

kasos.knygos,.pinigų.apskaitos.dokumentai,.bankiniai.doku-

mentai,.PVM.sąskaitų.faktūrų.originalai,.pirkimo–pardavimo,.

nuomos,.panaudos,.darbo,.teisinių.paslaugų.ir.autorinės.su-

tartys.bei.Lietuvos.advokatūros.advokatų.tarybos.posėdžių.

protokolų. išrašai,. tiesiogiai. liečiantys. Lietuvos. advokatūros.

finansinę.veiklą.

Lietuvos. advokatūrai. nuosavybės. teise. priklauso. patal-

pos,. esančios. Sporto. g.. 12,. Vilniuje,. kurių. bendras. plotas.

332,57.kv..m,.nuo.2006-04-01.Lietuvos.advokatūrai.panaudos.

sutarties.pagrindu.suteiktos.patalpos,.esančios.Tilto.g..17,.Vil-

niuje.

Atliekant. revizijos. komisijos. patikrinimą,. Lietuvos. advokatū-

ros.finansinėje.veikloje.lėšų.ar.materialinių.vertybių.trūkumo.

nenustatyta..Gaunamos.lėšos.naudojamos.vadovaujantis.vi-

suotinio. advokatų. . susirinkimo. patvirtinta. pajamų. ir. išlaidų.

sąmata.

Gautos.pajamos.ir.turėtos.išlaidos.atsiskaitomuoju.laikotarpiu.

pateikiamos. vyr.. buhalterės. Irenos. Juknienės. paruoštose. ir.

visuotiniam.advokatų.susirinkimui.pateiktose.apyskaitoje.bei.

ataskaitoje. apie. visuotinio. advokatų. susirinkimo. patvirtintos.

2012.metams.pajamų.ir.išlaidų.sąmatos.įvykdymą..Visos.ūki-

nės.operacijos.pagrįstos.apskaitos.dokumentais,.atitinkančiais.

Lietuvos.Respublikos.buhalterinės.apskaitos.įstatyme.ir.kituo-

se.teisės.aktuose.keliamus.reikalavimus.

2012. m.. balandžio. 20. d.. visuotiniame. advokatų. susirin-

kime. patvirtintoje. sąmatoje. buvo. planuota. gauti iš viso 
2.550.000,00.Lt.pajamų,.o.gauta.2.603.229,01.Lt.pajamų,.t..y..

gauta.daugiau.53.229,01.Lt.arba.sąmata.įvykdyta.102,1.%.

Įmokų. bendriesiems. advokatų. reikalams. vietoj. planuotų.

2. 395. 000,00. Lt. gauta. 2. 362. 320,00. Lt,. t.. y.. 32. 680. Lt. ma-

žiau. negu. planuota;. gauta. 160. 001,40. Lt. stojimo. įmokų.

vietoj.planuotų.gauti.115.000.Lt,.gauta.3.730,75.Lt.dotacija.

organizuotai. konferencijai,. įmokėta.32.450,00.Lt. ir.8.500.Lt.

tikslinė.įmoka.ir.parama.organizuotiems.renginiams,.remian-

tis. Lietuvos. Respublikos. labdaros. paramos. įstatymu,. gauta.

261,16.Lt.–.2.%.GPM,.gauta.5.639,10.Lt.banko.palūkanų.ir.kitų.

pajamų.–.122,00.Lt..Ūkinės.komercinės.veiklos.pajamų.pla-

nuota.gauti.40.000,00.Lt,.o.gauta.–.30.204,60.Lt,. iš.to.skai-

čiaus:.už.seminarų.organizavimą.–.28.890,00.Lt,.už.parduotus.

advokato.skiriamuosius.ženklus.ir.leidinį.„Lietuvos.advokatū-

ra“.–.1.314,60.Lt.

2012 m. visuotinio advokatų susirinkimo patvirtintoje 
sąmatoje buvo planuota išleisti. 3. 235. 255,00. Lt,. faktiškai.

išleista.2.817.414,56.Lt,.išlaidos.sumažintos.36.123,00.Lt.suma,.

kurią.sudaro.egzamino. laikymo.mokesčio.30.%.suma,.skirta.

Lietuvos.advokatūrai. jos. išlaidoms,.susijusioms.su.egzaminų.

organizavimu,.apmokėti..Pagal.patvirtintą.sąmatą.liko.nepa-

naudota.417.840,44.Lt,.t..y..išlaidų.sąmata.įvykdyta.87,1.%.

• Lietuvos advokatūros patalpoms išlaikyti.2012.metų.

išlaidų. sąmatoje. planuota. išleisti. 70. 000,00. Lt,. o. išleista.

69.500,93.Lt..

• Patalpų remontui. sąmatoje. skirta.50.000,00.Lt,. išleista.

60.344,08.Lt.

• Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymui 2012. me-

tų. išlaidų. sąmatoje. buvo. skirta. 110. 00,00. Lt,. išleista.

38.511,01.Lt.

• Transportui išlaikyti.buvo.skirta.35.000,00.Lt,.panau-

dota.24.979,28.Lt..2011.metais.transportui.išlaikyti.buvo.

išleista. 21. 853,21. Lt,. 2010. metais. išleista. 20. 180,70. Lt,.

2009.metais.išleista.16.366,98.Lt..

• Pašto reikmėms. buvo. skirta. 42. 000,00. Lt,. o. išleista.

57.282,24.Lt..

• Spaudos prenumeratai.planuota. išleisti.3.500,00.Lt,.

išleista.2.020,14.Lt.
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• Atlyginimams pagal teisinių paslaugų sutartis. pla-

nuota.išmokėti.135.000,00.Lt,.išmokėta.165.772,00.Lt.

• Atlyginimams pagal darbo sutartis planuota. išleisti.

974.000,00.Lt,.išleista.897.174,74.Lt.

• Socialiniam draudimui.planuota. išleisti.301.755,00.Lt,.

išleista.337.871,59.Lt.

• Inventoriui įsigyti.planuota.išleisti.120.000,00.Lt,.įsigyta.

ilgalaikio.inventoriaus.už.134.537,39.Lt.

• Tarnybinėms komandiruotėms. planuota. išleisti.

120.000,00.Lt,.išleista.137.156,83.Lt,.t..y..17.156,83.Lt.dau-

giau.negu.planuota.

Visi.dokumentai,.patvirtinantys.ir.pagrindžiantys.turėtas.

komandiruotės. išlaidas,. pateikti.. 2011. metais. komandi-

ruočių. išlaidoms.panaudota.108.082,45.Lt,.2010.metais.

64.921,77.Lt,.2009.metais.72.508,91.Lt.

• Raštinės reikmėms skirta. 175. 000. Lt,. išleista.

148.955,47.Lt..

• Leidiniui „Lietuvos advokatūra“ išleisti. planuota.

50.000.Lt,.išleista.37.785,00.Lt.

• Kompiuterinei duomenų bazei patobulinti.sąmatoje.

skirta.300.000.Lt,.panaudota.7.260,00.Lt.

• Kitoms išlaidoms, nenumatytoms. kituose. sąmatos.

išlaidų. straipsniuose,. buvo. skirta. 720. 000,00. Lt,. išleista.

663.429,16.Lt.

Lietuvos. advokatūros. advokatų. tarybos. sprendimais.

2012. metais. advokatams. ir. darbuotojams. išmokėta.

186. 608,00. Lt. pašalpų. ir. premijų. (vienkartinė. pašalpa.

advokatui.išeinant.į.pensiją,.advokatui.mirus.–.jo.šeimai,.

taip. pat. advokatams. ir. darbuotojams. prašant. dėl. ligos.

ar.kitų.priežasčių,.esant.sunkiai.materialiai.padėčiai),.su-

teikta. 14. 000,00. Lt. paramos,. sumokėti. komisiniai. mo-

kesčiai. bankams. 11. 731,62. Lt,. tarptautinėms. advokatų.

organizacijoms.sumokėtas.36.658,38.Lt.nario.mokestis,.

visuotinio. advokatų. susirinkimo. organizavimui. išleista.

174.599,62.Lt,.krepšinio.turnyrui.„Advokatūros.taurė“.or-

ganizuoti. išleista.22.513,41.Lt,. įvairioms.konferencijoms.

organizuoti.išleista.58.115,75.Lt,.į.garantinį.fondą.įmokėta.

2.018,98.Lt,.sumokėtas.114,00.Lt.žemės.mokestis,.kitoms.

išlaidoms.(užuojautoms,.vainikams.ir.gėlėms,.renginiams.

organizuoti).išleista.157.069,40.Lt..

Visuotinio.advokatų.susirinkimo.patvirtintoje.sąmatoje.numa-

tyta,. kad. Lietuvos. advokatūroje. darbo sutarties pagrindu.

dirbs.pirmininkas,.pirmininko.pavaduotojas,.sekretorius,.kon-

sultantas,.7.referentai,.vyr..buhalterė,.buhalterė,.raštinės.vedė-

ja,.ūkvedys-vairuotojas.ir.dvi.valytojos,.o.pagal teisinių pas-

laugų sutartį dirbs.1.referentas,.garbės.teismo.pirmininkas,.

4.garbės.teismo.nariai..

Faktiškai. pagal. darbo. sutartį. dirbo. pirmininkas,. pirmininko.

pavaduotojas,.sekretorius,.konsultantas,.6.referentai,.vyr..bu-

halterė,.buhalterė,. raštinės.vedėja,.ūkvedys-vairuotojas. ir.dvi.

valytojos,. o. remiantis. teisinių. paslaugų. sutartimi dirbo. refe-

rentas,.garbės.teismo.pirmininkas,.4.garbės.teismo.nariai..

Laisvų lėšų likutis.2012.m..sausio.1.d..buvo.1.663.255,18.Lt..

2012.m..gruodžio.31.d..laisvų.lėšų.likutis.yra.1.449.069,63.Lt,.

laisvų.lėšų.likutis.sumažėjo.214.185,55.Lt..

Šios.lėšos.yra:

kasoje.–.6.001,97.Lt,.439.429,68.Lt.AB.SEB.bankas. ir.AB.Ūkio.

bankas.sąskaitose,.1.076.597,60.Lt.yra.terminuotuosiuose.indė-

liuose.Danske.bank,.DNB.ir.Ūkio.bankuose,.valiutinėse.sąskai-

tose.–.3.902,55.Lt,..kortelėje.Eurocard./.Master.Card.Business.–.

19.910,54.Lt,.atskaitingi.asmenys.skolingi.5.065,25.Lt,.permoka.

VSDFV.–.15,36.Lt,.UAB.„Neste“.pervestas.avansas.už.degalus.

1. 143,92. Lt,. išankstinis. apmokėjimas. tiekėjams. 20. 012,00. Lt,.

būsimųjų. laikotarpių. sąnaudos. 841,07. Lt.. Skola. tiekėjams. už.

2012.metais.gautas.paslaugas.25.218,31.Lt,.skola.už.darbą.eg-

zaminų.komisijai.17.152,00.Lt,.įmokėta.81.480,00.Lt.įmoka.už.

kvalifikacinio.egzamino.laikymą.ir.seminarus.

Visi. apskaitos. dokumentai. ir. registrai,. patvirtinantys. ūkines.

operacijas.arba.ūkinius.įvykius,.yra.saugomi.Lietuvos.advoka-

tūros.buhalterijoje.

Revizijos.komisijos.nariai:

Zigmantas Benetis

Valdemaras Bužinskas

Gražina Jakavičienė

Su revizijos komisijos patikrinimo

aktu susipažino:






