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FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2OI1 M. KOVO 3I D. DUOMENIS

-
2011-06-10 Nr .  (7.44-zr)2F- C\

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eit.Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutind
ataskaitinio
laikotarpio

diena

PaskutinE
pra6jusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS I 1236969.66 1258043.75
I Vematerialusis turtas 25638.56 2942s.61
I . t Pletros darbai
r.2 Prosramine iransa ir ios licenciios 25638.56 29425.61
I.3 Kitas nematerialusis turtas
r.4 Nebaisti oroiektai ir i5ankstiniai mokeiimai
II. Ilealaikis materialusis turtas il. r2 l  133  1 .  l 0 1228618.r4
u. l 7,eme

i l .2 Pastatai 1098068.73 1103072.73
II.3 Infrastrukturos ir kiti statiniar 1944.64 2358.r9
II.4 Nekilnoiamosios kultriros vertybes
II.5 MaJinos ir ireneiniai r0876.39 I  1908.60
II.6 Transporto priemones

tI.7 K i lnoi amosios kult[ros vertybes
II.8 Baldai ir biuro iranea 100441.34 n1278.62
II.9 Kitas ilealaikis materialusis turtas
I I .10 Nebaieta staWba ir iSankstiniai mokeiimai
III. Isalaikis finansinis turtas IIL
IV. Kitas ilsalaikis turtas rv.
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 287527.52 278024.41

Atsargos v. 25157.97 41813.32
L l Strateeines ir neliediamosios atsarsos
r.2 MedZiaeos. Zaliavos ir ukinis inventorius 25157.97 4r813.32
t . J Nebaieta eaminti orodukciia ir nebaistos wkdvti sutartvs
1.4 Pagaminta produkciia atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

L5 Ilsalaikis materialusis ir biolosinis turtas. skirtas Darduoti
il ISankstiniai apmokei imai VL 6953.09 8650.09
n. Per vienus metus sautinos sumos VII. 238925.49 223639.02
u I Gautini mokesdiai ir socialines imokos
Int.2 Gautinos finansavimo sumos
III.3 Gautinos sumos uZ turto naudoiima parduotas Drekes, turta Daslaugas
III.4 Sukauotos sautinos sumos 225212.08 208282.92
u.5 Kitos sautinos sumos 13713.41 I  5356.10
IV. Irumoalaikes investiciios vIII.

Pinisai ir oinisu ekvivalentar IX. 16490.97 3921.98

IS VNO TURTO: 1524497.18 r536068.16

D. FINANSAVIMO SUMOS X. 1270394.65 1297455.27
I5 valstvbes biudZeto 1249353.28 1288150.95

u. I5 savivaldybes biudZeto
n. I5 Eurooos Saiunsos. uZsienio valstvbiu ir tarotautiniu orsanizaciiu l0350.39
IV. t s kitu Saltiniu 10690.98 9304.32
E. ISIPARBIGOJIMAI 239742.11 223639.00

Ilealaikiai isipareieoi imai xr.
I . l Ilsalaikiai fi nansiniai isiparer gor rmar
t.2 Ilealaikiai atideiiniai



Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr,

PaskutinE
ataskaitinio
laikotarpio

diena

PaskutinO
pra6jusio

ataskaitinio
laikotarpio

diena

I.3 Kiti ilealaikiai isipareieoi imar
I Trumpalaikiai isipareigoi imar xII. 239742.11 223639.00

i l .1 Ilealaikiu atideiiniu einamuiu mefu dalis ir trumpalaikiai atideiiniai
I.2 Ilealaikiu isipareigoiimu einamuiu metu dalis
II.3 Trumpalaikiai fi nansiniai isipareisoi imai

II.4 Moketinos subsidiios. dotaciios ir finansavimo sumos
il.5 Moketinos sumos i biudZetus ir fondus

[ .5 .1 GraZintinos finansavimo sumos
5.2 Kitos moketinos sumos biudZetui
.6 Moketinos socialines iSmokos
7 GraZintini mokesdiai. imokos ir iu oermokos
8 Tiekeiams moketinos sumos 26325.17 10296.27

II.9 Su darbo santvkiais susiie isipareip.oiimai 57.84
I I .10 Sukauotos moketinos sumos 204427.74 20441.37
I I . l l Kiti trumpalaikiai isipareisoi imai 8931 .36 8931 .36

F. GRYNASIS TURTAS 14360.42 t4973.89
Dalininku kaoitalas

il. Rezervai
II. I Tikosios vertes rezervas
tr.2 Kiti rezervai
m. Nuosawbes metodo itaka
IV. Sukauptas pervir5is ar deficitas r4360.42 14973.89
IV. l Einamuiu metu nervirSis ar deficitas -613.47 14973.89
tv.2 Ankstesniu metu pervir5is ar deficitas 14973.89
G. MAZUMOS DALIS

ts vISo FINANSAVTMO SUMV, ISTPARETGOJTMU, GRYNOJO TURTO IR
\,{AiIIMf)S DAI,IF',S:

1524497.18 1s36068.16

Pirmininkas

(teises aktais ipareigoto pasiraiyti asmens pareigq pavadinimas)
?*- k^J-- Sarunas Keserauskas
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3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq ataskaita"
I priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokesliq fondus ir iStekliq fondus
(iskaitant socialin€s apsaugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma)

LIETTIVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
(vie5ojo sekloriaus subjekto arba vieSojo sekloriaus subjektq grupds pavadinimas)

188668192, A.VIENUOLIO G. 8, VTLNIUS
(vieSojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskait4

arba konsoliduotqjq veiklos rezultatq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2OI I M. KOVO 3I D. DUOMENIS

201 l-06-1 0 Nr. (7.44-2r)2F- L{
(data)

Pateikimo valiuta ir tilcslumas: Iitais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra6jps
ataskaitinis
laikotarnis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS XIII. 759959.44 3099615.86
I FINANSAVIMO PAJAMOS 7s9959.44 3099615.86
L l . 15 valstybes biudZeto 759683.87 3047350.60
t.2. 15 savivaldybiu biudZetu
I.3. 15 ES. uZsienio valstvbiu ir tarDtautiniu oreanizaciiu le5u 77.22
I.4. I5 kitu finansavimo Saltiniu 198.35 52265.26
II MOKESCru IR SOCLALINru IMOKU PAJAMOS
III. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS
m. l Paerindines veiklos kitos oaiamos
ilL.2. Pervestinu pagrindines veiklos kitu paiarnu suma
B. PAGRINDINES VEIKLOS SANA UDOS xIv. 760572.91 3055467.26

DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 656266.92 27s2038.33
I NUSIDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS 21074.09 88859.20
ilI KOMTJNALINIU PASLAUGU IR RYSIU 42802.45 I I 1288.30
IV. KOMANDIRUOCru 4261.77 20712.64
V. TRANSPORTO t253.34
VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO 540.00
vII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 684.00 3886. l 5
VIII. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMU
x. SUNAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA 16968.79 28458.82
X. SOCIALINIU ISMOKU
XI. NUOMOS
XII. FINANSAVIMO
xm. KITU PASLAUGU 18514.89 48430.48
xIV. KITOS
c. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS -613.47 44148.60
D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS -29174.71
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS I 125.00
II. PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS 1 5 4 1 3 . 1 5
m. KITOS VEIKLOS SANAUDOS 14886.56
E. FINANSINES IR INVESTICINES VEI KLOS REZULTATAS

F.
{psKArTos POLITTKOS KETTTMO IR ESMINry
APSI(AITNS KI  .A IDI ]  TAIS\ .MN ITAKA

G. PELNO MOKESTIS

H.
GRYNASIS PERVIRSIS AR DBFICITAS PRJES
VIIflSA V\/RES MF',TOD() ITAKA

-613.47 14973.89

L NUOSAVYBES METODO ITAKA
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS -613.47 14973.89
I |ENKANTIS KONTROLruOJANCIAJAM SUBJEKTUI
il |ENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Pirmininkas
Sariinas
Keserauskas

(teises alrtais ipareigoto pasiraiyti asmens pareigq
pavadinimas)

'llcndnlq reikalq
:kyriaus f!$e1as

i 'rslRidiauskas
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

III KETwniro FINANSTNES ATSKAIToMyBEs
arSxrN,q.MASIS naSrn s

2o1l M. Kovo 31 D. nUrr,nr

201 1-06-10 Nr. (7.44-21)2F. 6i-
Vilnius

I.BENDROJI DALIS

l. Finansines atasknitas rengianti vieiojo sehoriaus subjektq identiJikuojantys (t. y.
vieSojo sehoriaus subjeho kodas, vieSojo sektoriaus subjektq grupe, kuriai priklauso vieiojo
sektoriaus subjehas, ir pan.) ir jo veiklq (unkcijas) trumpai apibudinantys duomenys.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) - institucija,
uZtikrinanti sq.ziningos konkurencijos laisvq Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos taryba vykdo
Konkurencijos istatymo prieZiur4 igyvendina valstybing konkurencijos politik4. Ji igaliota taikyi
Europos S4jungos (toliau - ES) konkurencijos taisykles, kuriq laikymosi prieLiira pagal ES
konkurencinE teisE yra pavesta nacionalinems konkurencijos institucijoms. Konkurencijos taryba taip
pat vykdo valstybes pagalbos monitoringq bei kitas funkcijas, kurias numato Lietuvos Respublikos
reklamos ir Lietuvos Respublikos kainq [statymai, atlieka ministerijq Vyriausybes ir savivaldybiq
[steigtq ir jiems priskirtq [moniq bei vie5qjq istaigq teikiamq monopolinio pobldZio prekiq ir
paslaugq kainq bei tariftl derinim4.

Konkurencijos taryba savo darbu prisideda prie valstybes ilgalaikes strategijos
pagrindiniq tikslq - sukurti aplinkq kurioje b[tq saugi visuomene ir konkurencinga ekonomika, nes
s4Zininga ir nesuvarZyta konkurencija yra konkurencingos ekonomikos, o tuo padiu ir kiekvieno
vartotojo gerovds pagrindas.

Ko nkur e nc ij o s t ary b o s p a gr i n d ini s t i ks I a s, funkc tj a.
Tikslas - uZtikdnti sqZiningos konkurencijos taisykliq ir principq igyvendinim4. Sio

tikslo siekiama vykdant,,Valstybes konkurencijos politikos igyvendinimas uZtikrinant iikio subjektq
ir vartotojq apsaugq nuo konkurencijq ribojandiq irlar vartotojq interesus paleidZiandiq veiksmq"
programe (programos kodas 01.01), programos tikslas - sudaryti s4lygas s4Ziningai konkurencijai
nacionaliniq teises aktq pagalba.

Konkurencijos tarybos veikla priskirta funkcinei klasifikacijai 01.01.01.09 ,,Institucijos
iSlaikymas (valdymo i5laidos)".

Konkurencijos tarybos [staigos kodas mokesdiq moketojq registre - 188668192.
asignavimq valdytojo kodas - 90015 1049. Registro tvarkytojas - V[ Registry centras.

Konkurencijos tarybos buveine: A.Vienuolio g. 8, LT-O1104 Vilnius.
Konkurencijos taryba yra valstybes [staiga, priskiriama kitq valstybes institucijq ir [staigq

grupei, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui.
Konkurencijos taryba yra vie5asis juridinis asmuo, turintis anspaud4su savo pavadinimu,

s4skaitas banke.
2. Nuoroda, knd viefojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojam4 ir (arba)

asocijuotuj4 subjeh4.
Konkurencijos tarnyba neturi kontroliuojamq ir (arba) asocijuotq ir subjektq bei filialq ar

pana5irl strukturiniq vienetq.
3. Informacija apie darbuotojy skaiii4 per ataskaitini laikotarpi.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Konkurencijos taryboje patvirtintos 63 pareigybes: 58

administracijos pareigybes ir 5 Tarybos pareigybes (valstybes pareiglnq).
20ll m. kovo 31 d. Konkurencijos taryboje faktiSkai dirbo 57 darbuotojai, i5 jr1 3

valstybes pareigunai,43 valstybes tarnautojai ir 11 darbuotojrS dirbandiq pagal darbo sutartis.



2

4. Informacija apie svarbias sqlygas, kuriomis veikiq viefojo sehoriaus subjektas ir
lcurios gali paveihi tolesnq vieiojo sehoriaus subjeho veiklq.

Ddl Finansavimo sum7 ii kitq Saltini4.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (ir pradZioje) kitq le5q likutis buvo 5,5 ttikst. Lt. Tai

kompensacrjq sum4 uZ 2009 m. ir 2010 m. Konkurencijos tarybos patirtas komandiruodiq i5laidas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. geguLes 14 d. nutarimo Nr. 543 ,,Del
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto ir savivaldybiq biudZetq sudarymo ir rykdymo taisykliq
patvirtinimo" (Zin,2001, Nr. 42-1455;2004, Nr. 96-3531) 72 punktu, gautos le5os komandiruodiq
iSlaidoms, patirtoms ankstesniais biudZetiniais metais, kompensuoti, priskiriamos kitoms biudZetinirl
[staigq pajamq leSoms ir yra naudojamos [staigos funkcijoms atlikti. Konkurencijos tarybos
buhalterineje apskaitoje Sios le5os pripaZintos ir iregistruotos kaip gautos finansavimo sumos i5 kitq
Saltiniqkitoms i5laidoms ir yra naudojama pagal atskir4Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtint4
srynat4.

Ddl Finansavimo sumqiS Europos Sqiungos.
20ll metais Vokietijos federaline ekonomikos ir technologijq ministerija kartu su

Konkurencijos taryba laimejo ES Dvynitl projekt4 ,,Konkurencijos [gyvendinimo ir valstybes
pagalbos [statymq leidybos stiprinimas Armenijoje". Siuo projektu siekiama prisideti prie Armenijos
ekonomikos konkurencingumo didinimo ir funkcionuojandios rinkos ekonomikos pletros Sioje Salyje.

Pagal Konsorciumo sutarties s4lygas, Konkurencijos taryba, uZ trumpalaikes trukmes
ekspertq pas paramos gavej4 darbo dienas, gaus tam tikrq Projekto valdymo i5laidq kompensacij4
(angl. Project managment costs compensation), ktxi bus skiriama su Projektu susijusitl i5laidq
padengimui.20ll m. kovo pabaigoje buvo pervesta pirmoji [moka, kuri apskaitoje pripaZ[stama kaip
Finansavimo sumos i5 Europos S4jungos, ir kuri bus naudojamapagal atskir4Konkurencijos tarybos
pirmininko patvirtint4 sqmat4.

Del kitqgautiru4sum4.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. sausio 2l d. nutarimu Nr.

37 ,,Del Ukio ministerijos, Finansq ministerijos ir Europos reikalq ministerijos patalpq" 1Zin., 1997,
Nr. 20-460) 2 punkto nuostata, Lietuvos pramonininkq konfederacijai pagal panaudos sutart[ buvo
perduota pastato Vilniuje, A.Vienuolio g. 8, III-N aukStai, taip pat palep€, esanti virS [V auk5to. Pagal
2005 m. gruodZio 21 d. Valstybes turto panaudos sutarties Nr. 01, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos ir Lietuvos pramonininkq konfederacijos (toliau - LPK) nuostatas, Panaudos
gavejas (LPK), uZ perduotq negyvenamqjq patalpq komunaliniq paslaugq faktines i5laidas apmoka
pagal panaudos davejo (Konkurencijos tarybos) pateiktas s4skaitas.

5. Informacija apie finansines atasknitas sudaraniio vie|ojo sektoriaus subjekto
atas kni tini o I ai ko t arp i o trukrnq.

Konkurencijos tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Konkurencijos tarybos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoriniq metq
pirmojo, antrojo ir trediojo ketvirdiq pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinese
finansinese ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 menesiq informacij4.

II.APSKAITOS POLITIKA

Konkurencijos taryba, tvarkydama buhaltering apskaitq ir rengdama finansines
ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo ir kitqteises
aktq nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Konkurencijos tarybos pirmininko. Apskaitos
politika apima [kiniq operacijtl ir [vykiq pripaZinimo, [vertinimo ir apskaitos principus, metodus ir
taisykles.

Konkurencijos tarybos buhalterine apskaita organizuojama ir finansiniq ir biudZeto
vykdymo ataskaitq rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos

[statymo (Zin.,200l,Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo
12in.,2001, Nr. 77-3046) ir kitq teises aktrtr nustat5rta tvarka.

Konkurencijos taryba apskaitai tvarkyti Siuo metu naudoja kompiutering buhaltering
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progftrmq,,stekas-Apskaita", kurios modifikacine versija yra pritaikyta dirbti pagal VSAFAS. Siuo
metu taip pat diegiama standartizuota Finansrl ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), kuri4
parengti naudoj imui planuoj am a 20 | I m. antrq ketvirtl.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1. valstybes fimkcijq
2. program4
3. le5q Saltini;
4. valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.
Visos operacijos ir flkiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojoje

knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tEstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio vir5enybes prie5 formq principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,
ne5aliSka, visais reik5mingais atvejais i5sami. Per apyskaitin[ laikotarpi Konkurencijos taryba
apskaitos politikos nekeite.

III.PASTABOS

1. Finansinds bflkl€s ataskaita
Sioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos ilgalaikius ir

trumpalaikius [sipareigoj imus.
I. Priskiriama nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas.

Ilgalaikis nematerialus turtas - programine iranga ir jos licencijos. Sis turtas apskaitomas
pagal kriterijus, apibreZtus l3-ajame VSAFAS. Nematerialiojo turto vienetq kuriq naudingo
tarnavimo laikas b[tq neribotas, Konkurencijos taryba neturi. Apskaitoje nematerialus turtas yra
registruojamas isigijimo ar pasigaminimo savikaina su pridetines vertes mokesdiu.

il. Ilgalaikis materialusis turtas - apskaitomas pagal kriterijus, apibreZtus l2-ajame
VSAFAS. [sigytas ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas [sigijimo ar pasigaminimo savikaina su
pridetines vertes mokesdiu. Turto nusidevejimas skaidiuojamas pagal kriterijus, apibreZtus 22-ajame
VSAFAS:

eilute II.2. Pastatai - Administracinis pastatas A.Vienuolio g. 8, Vilnius;
eilute II.3. Infrastruktlros ir kiti statiniai - automobiliq stovejimo aikStele;
eilute II.5. MaSinos ir [renginiai - kondicionavimo sistemos [renginiai, prie5gaisrind,

apsaugine signalizacijos, kelio uZtvaras ir kt.;
eilute II.8. Baldai ir biuro [ranga - baldai, atitinkantys ilgalaikio turto kriterijus,

kompiuterine technika, garso ir vaizdo aparatflra, kt. biuro [ranga.
IIL Ilgalaikio finansinio turto Konkurencijos taryba neturi.
IV. Kito ilgalaikio turto grupei priskirto turto Konkurencijos taryba neturi.
V. Atsargos - apskaitomos pagal kriterijus, apibreZtus 8-ajame VSAFAS. Atsargos

apskaitoje registruojamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina. Sunaudotos atsargos veikloje
nura5omos taikant konkrediq kainq [kainojimo metodq iSskyrus degalus, kurie nuraSomi taikant
FIFO metodq. Buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu susijusi
operacija. MedZiagrS Laliavq ir fkinio inventoriaus likutis - tai kanceliariniq ukiniq-higieniniq
prekiq likutis sandelyje.

VL ISankstiniai apmokejimai. Tai apmokejimai uZ spaudiniq prenumeratq
komandiruodiq bei dalyvio mokesdiq iSlaidos, taip pat darbo uZmokesdio ir nuo jo priskaidiuoto
valstybinio socialinio draudimo (toliau - VSD) [mokq ateinandiq laikotarpiq s4qaudos.

VII. Per vienerius metus gautinos sumos:
eilute III.2. Gautinos finansavimo sumos. Gautinos sumos i5 valstybes biudZeto pagal

pateiktas, bet neivykdytas mokejimo parai5kas Finansq ministerijai, kaip tai numatyta 2}-ajame
VSAFAS,,Finansavimo sumos";

eilute III.4. Sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto ir kitos sukauptos gautinos
sumos. Atostogq rezervo ir nuo jo priskaidiuoto VSD [mokq sukauptos sumos;

eilute III.5 Kitos gautinos sumos. Apskaitomos gautinos sumos uZ vagystes metu
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susidariusius trukumus (8166,76 Lt), gautinos sumos i5 atskaitingU asmenU (i5duotas komandiruotes
avansas) (5,00 Lt), taip pat Lietuvos Pramonininkq konfederacijos debitorinis [siskolinimas uZ
komunalines paslaugas (47 82,05 Lt).

V[I. Trumpalaikiq investicijq Konkurencijos taryba neturi.
IX. Konkurencijos tarybos pinigq likudiai kasoje ir atsiskaitomose s4skaitose:

Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose litais (biudZeto asignavimai)
Pinigai Lietuvos bankq sqskaitose eurais (kitq le5q)
Grynieji pinigai kasoje litais (biudZeto asignavimai)
Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose litais (Kitrl le5q)
Pinigai Lietuvos bankrl s4skaitose eurais (Dvyniq projekto leSos)

Pinigq ekvivalentq Konkurencij os taryba neturi.
X. Finansavimo sumos. PripaZistamos, kai atitinka 2}-ajame VSAFAS nustatyfus

kriterijus ir detalizuotas 20-ojo VSAFAS 4 priede.
XI. Ilgalaikiq isipareigojimq Konkurencijos tarybaneturi.

XII. Trumpalaikiai [sipareigojimai:
eilute IL8. Tiekejams moketinos sumos. Tai Konkurencijos tarybos kreditorinis

[siskolinimas uZ gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Skola kreditoriams 201 1 metq kovo 31 dienos
btklei sudare 26325,17 tlkst. Lt.. DidZioji dalis skolq tiekejams atsirado uZ ataskaitinio ketvirdio
kovo menes[ suteiktas komunalines ir kitas paslaugas, s4skaitos uZ kurias Konkurencijos tarybai
pateiktos 2011 metq balandZio menesi. Siuo metu su visais kreditoriais pilnai atsiskaityta.

eilute II.9. Su darbo santykiais susijg [sipareigojimai. Konkurencijos tarybos
isiskolinimas darbuotojams pagal priskaidiuotq 20ll m. kovo men. darbo uZmokesti moketini
socialinio draudimo mokesdiai, pajamrl mokesdiai, ligos pa5alpos, i3eitines ir kt. pa5alpos.

eilute II.10. Sukauptos moketinos sumos. Konkurencijos tarybos darbuotojq sukauptos
atostogq rezervo nuo jo priskaidiuot valstybinio socialinio draudimo [moktl sqnaudos, atskaitingiems
asmenims moketinos sumos.

eilute II.11. Kiti trumpalaikiai [sipareigojimai. [siskolinimas uZ turto trukumus (vagystes
metu susidariusius trukumus).

2. Veiklos rezultatq ataskaita
Sioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos pagrindines ir kitos

veiklos uZdirbtas pajamas ir turetas sryraudas.
XIII. PajamqpripaZinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis 10 VSAFAS reikalavimais.

Finansavimo pajamos - panaudotos finansavimo sumos i5 valstybes, ES fond6
tarptautiniq organizacijr; uZsienio valstybiq ir kitq Saltiniq ilgalaikiam turtui [sigyti, atsargoms ir
kitoms i5laidoms.

XIV. S4naudq apskaita vykdoma vadovaujantis l1 VSAFAS reikalavimais. S4naudos
pripaZistamos ir apskaitoje registruojamos t4 ataskaitini laikotarpi kai jos buvo patirtos ir kai buvo
uZdirbtos su jomis susijusios pajamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

Pagrindines veiklos s4naudos - tai s4naudos, susijusios su Konkurencijos tarybos
pagrindine veikla.

- 638,23 Lt;
- 1568,99 Lt;
- 0,00 Lt;
- 3921,98Lt.
- 10350,39 Lt

Pirmininkas
x -sarunas lleserausKas

(teises aktais [pareigoto pasira5yti asmens pareigq pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavarde)
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(Informacijos apie finansavimo sumas pagal Saltini, tikslinp paskirti ir jq pokyiius per ataskaitini laikotarpi pateikimo Zemesniojo lygio

finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SEITN1, TIKSLINE PASKIRTI IR JU POKYEIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI
2OII M. KOVO 31D. BUKLEI

Ei l .

Nr.
Finansavimo sumos

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradZioje

Per ataskaitini laikotarpi

Finansavimo
sumq likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

Finansavimo
sumos

(gautos),
iSskyrus

neatlygintinai
gautq turtq

Finansavimo
sumu

pergrupavima
s

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota
kitiems vieSojo

sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumq

sumaZdjimas
ddl turto

pardavimo

Finansavimo
sumu

sumal6jimas
de l  jq

panaudojimo
savo veiklai

Finansavimo
sumq

sumaZ€jimas
del jq

perdavimo ne
vieSojo

sektoriaus

Finansavimo
sumos

gr4Zintos

Finansavimo
sumrl

(gautinq)
pasikeitimas

I ) 3 4 J 6 1 8 9 l0 l l t2 l3:3+4+5+6+
7+8+9+10+11

I5 valstybes biudZeto (i5slqrus valstybes biudZeto
dali gaut4 i5 Europos S4jungos, uZsienio
r rq lchrh i r t  i r  tomter r f in i , r  ^ rdan i?o . i i , r \

1288 r  s0.95 704026.25 -742823.92 t249353.28

Neninioiniam trrrhr i  i<iorr t i 1279s00.84 313.44 -37295.70 t2425r8.s8
t.2 Kitoms iSlaidoms kompensuoti 8650.1 I 703712.8r -705571t 22 6834.70
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I5 savivaldybes biudZeto (i5skyrus savivaldyb€s
biudZeto asignavimq dal[gautq i5 Europos
Sqlungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq
nrcon izon i i r r \

2 . 1 Neoinisiniam turtui isis\ti
2.2 K i tnms i{ la i . lnmq'knmnensrrnf i

3

[5 Europos Sqjungos, uZsienio valstybirl ir
larptautiniq organizacijq (finansavimo sumq dalir
kuri gaunama i5 Europos Sqlungos, neiskaitant
hnansavimo sumq i5 valstybes ar savivaldybes
h i r rd ie f r r  Fa  nrn ie l r tcmc f in rnc ln f i  \

10358.40 -8.01 r0350.39

3 . 1 Nepinieiniam hftui isie\ti 6000.00 5000 00
) z Kitoms iSlaidoms komnensuoti 4358.40 -8 .01 4350.39
i 15 kitu Saltiniu 9304.32 1585.01 -198.35 10690.98
4 . 1 Neoinieiniam turtui isisvti 5943.00 -t93.7 | 5749.29
4.2 Kitoms i5laidoms komDensuoti 336r.32 1585.01 -4.64 4941.69

I5 viso finansavimo sumu 1297455.27 7rs969.66 -743030.28 r270394-65

20-ojo VSAFAS ,,Finansavimo sumos",4 priedas

Bendrqiq reikalq skyriaus vedejas Audrius Bieliauskas


