2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188668192, Jogailos g. 14, 2-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
2021.03.16 Nr.

(7.43-37)2F-50

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Straipsniai

Eil. Nr.

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

Nematerialusis turtas

I.1

Plėtros darbai

I.2

Programinė įranga ir jos licenzijos

I.3

Kitas nematerialusis turtas

I.4

Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5

Prestižas

II.

Ilgalaikis materialusis turtas

II.1

Žemė

II.2

Pastatai

II.3

Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4

Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5

Mašinos ir įrenginiai

II.6

Transporto priemonės

II.7

Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8

Baldai ir biuro įranga

II.9

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

II.10

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

III.

Ilgalaikis finansinis turtas

IV.

Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS TURTAS

C.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

Atsargos

I.1

Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

I.3

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4

Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

Pastabos Nr.

P03

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

299.152,93

1.085.966,64

158.088,82

126.197,57

147.650,51

87.808,24

10.438,31

8.671,73
29.717,60

P04

141.064,11

959.769,07

798.792,74

8.180,18

13.074,29

132.883,93

143.063,04

4.839,00

P08

9.461.436,21

458.606,50

384,74

252,27

384,74

252,27

II.

Išankstiniai apmokėjimai

P09

47.279,22

50.579,90

III.

Per vienus metus gautinos sumos

P10

9.148.564,71

250.196,43

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3

Gautinos finansavimo sumos

III.4

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

III.5

Sukauptos gautinos sumos

308.893,47

249.859,37

III.6

Kitos gautinos sumos

8.839.671,24

337,06

IV.

Trumpalaikės investicijos
1

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P11

IŠ VISO TURTO:
D.

FINANSAVIMO SUMOS

I.

Iš valstybės biudžeto

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.

Iš kitų šaltinių

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

I

Ilgalaikiai įsipareigojimai

I.1

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

I.2

Ilgalaikiai atidėjiniai

I.3

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

II.1

Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II.2

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

II.3

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.4

Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.5
II.6
II.6.1
II.6.2

P12

265.207,54

157.577,90

9.760.589,14

1.544.573,14

521.109,56

1.113.788,13

304.632,56

258.881,80

216.477,00

49.944,16
804.962,17

9.140.969,29

302.808,46

9.140.969,29

302.808,46

38.054,36

Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

3,56

46,95

3,56

46,95

4.871,79

4.660,54

Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

P17

II.10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

P17

II.11

Sukauptos mokėtinos sumos

P17

9.082.016,49

168.677,88

II.12

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

P18

54.077,45

91.000,00

98.510,29

127.976,55

98.510,29

127.976,55

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

-29.466,26

-39.167,87

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

127.976,55

167.144,42

9.760.589,14

1.544.573,14

F.

GRYNASIS TURTAS

I.

Dalininkų kapitalas

II.

Rezervai

II.1

Tikrosios vertės rezervas

II.2

Kiti rezervai

III.

Nuosavybės metodo įtaka

IV.

Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.1
IV.2
G.

368,73

MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

Arūnas Keraminas

Administracijos vadovas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausiasis patarėjas

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 188668192, Jogailos g. 14, Vilnius, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
VEIKLOS REZULTATŲ ATSKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021.03.16 Nr. (7.43-37)2F-51
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.

1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
C
D
I
II
III
E
F
G
H
I
J
I
II

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Pastabos Nr.

3

P21
P02
P22

Ataskaitinis
laikotarpis
4
2.595.887,31
2.378.887,31
2.159.908,93

5
2.425.042,08
2.211.042,08
2.050.140,59

205.290,94
13.687,44

147.214,05
13.687,44

217.000,00
10.691.347,18
-10.474.347,18
-2.625.171,62
-2.083.866,67
-130.226,14
-30.707,23
-57.586,26
-4.357,32
-48.810,10
-90.818,73

214.000,00
12.236.130,94
-12.022.130,94
-2.463.942,41
-1.964.595,94
-132.618,71
-34.729,80
-42.401,17
-40.272,36
-38.337,71
-86.377,81
-1.294,30
-20.878,67

-39.526,82

-1.519,67
-123.920,01
-13.832,67
-29.284,31
0,00

P23

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

-88.822,64
-13.613,30
-38.900,33
68,97
68,97

-181,95

-336,51

-29.466,26

-39.167,87

-29.466,26

-39.167,87

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Keraminas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Bieliauskas
(vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 188668192, Jogailos g. 14, Vilnius, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021.03.16 Nr.
(7.43-37)2F-52
(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis
Straipsniai

Pastabos Nr.

Eil. Nr.
1
A
I
I.1
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
III.7
III.8
III.9
III.10
III.11
III.12

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų šaltinių
Iš mokesčių
Iš socialinių įmokų
Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų
Už suteiktas paslaugas iš biudžeto
Gautos palūkanos
Kitos įplaukos
Pervestos lėšos
Į valstybės biudžetą
Į savivaldybių biudžetus
ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms
Į kitus išteklių fondus
Viešojo sektoriaus subjektams
Kitiems subjektams
Išmokos
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Komunalinių paslaugų ir ryšių
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprastojo remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių išmokų
Nuomos
Kitų paslaugų įsigijimo
Sumokėtos palūkanos
Kitos išmokos

3

P02

Tiesioginiai
pinigų srautai
4
107.629,64
1.776.565,04
1.440.266,43
1.031.558,61

Netiesioginiai
pinigų srautai
5

Iš viso

Tiesioginiai
pinigų srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

1.135.443,42
1.049.000,51
1.045.617,03

6
107.629,64
2.912.008,46
2.489.266,94
2.077.175,64

7
23.661,49
1.568.453,42
1.172.750,60
1.027.769,51

8
33.493,01
1.147.862,10
980.855,05
976.800,81

9
57.154,50
2.716.315,52
2.153.605,65
2.004.570,32

408.707,82

3.383,48

412.091,30

144.981,09

4.054,24

149.035,33

137.645,85

86.442,91

224.088,76

102.462,06

167.007,05

269.469,11

198.652,76
-276.874,03
-276.874,03

-35.000,00

198.652,76
-311.874,03
-276.874,03

293.240,76
-244.530,58
-244.530,58

-35.000,00

293.240,76
-279.530,58
-244.530,58

-35.000,00

-35.000,00

-35.000,00

-35.000,00

-1.392.061,37
-1.232.891,25
-214,79
-55.393,75
-3.424,59
-32.929,50
-3.290,66
-7.174,65

-1.100.443,42
-838.866,18
-38.631,48
-5.943,61
-905,33
-17.693,60
-96.063,15
-18.903,95

-2.492.504,79
-2.071.757,43
-38.846,27
-61.337,36
-4.329,92
-50.623,10
-99.353,81
-26.078,60

-1.300.261,35
-1.175.473,81
-2.058,41
-33.243,42
-34.411,34
-19.968,22
-1.273,68
-3.042,75

-1.079.369,09
-818.403,21
-31.921,40
-32.802,07
-5.888,42
-18.341,88
-86.297,81
-14.681,44

-2.379.630,44
-1.993.877,02
-33.979,81
-66.045,49
-40.299,76
-38.310,10
-87.571,49
-17.724,19

-34.580,17

-80.441,26

-115.021,43

-27.037,23

-67.794,59

-94.831,82

-22.162,01

-2.994,86

-25.156,87

-3.752,49

-3.238,27

-6.990,76

(tęsinys kitame puslapyje)

1

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 188668192, Jogailos g. 14, Vilnius, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis
Straipsniai

Pastabos Nr.

Eil. Nr.
1
B
I
II
III
IV
V
VI
VII
C
I
II
III
IV
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
V
VI
VII
D
I
II
III

2
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas
Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas
Ilgalaikio finansinio turto perleidimas
Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas
Gauti dividendai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautai
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Įplaukos iš gautų paskolų
Gautų paskolų grąžinimas
Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas
Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti
Gauti dalininko įnašai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai
VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ
EKVIVALENTŲ LIKUČIUI
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3

Tiesioginiai
pinigų srautai

Netiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

4
-14.680,00
-14.680,00

5
-128.911,74
-128.911,74

6
-143.591,74
-143.591,74

14.680,00

128.911,74

14.680,00
14.680,00

128.911,74
128.911,74

107.629,64
157.577,90
265.207,54

Tiesioginiai
pinigų srautai

Iš viso

8
-113.259,96
-113.259,96

9
-114.530,46
-114.530,46

143.591,74

79.766,95

79.766,95

143.591,74
143.591,74

79.766,95
79.766,95

79.766,95
79.766,95

107.629,64
157.577,90
265.207,54

7
-1.270,50
-1.270,50

Netiesioginiai
pinigų srautai

22.390,99
135.186,91
157.577,90

22.390,99
135.186,91
157.577,90

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Keraminas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Bieliauskas
(vardas ir pavardė)

2

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 188668192, Jogailos g. 14, Vilnius, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-16

Nr.

(7.43-37)2F-53
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais
Tenka kontroliuojančiajam subjektui

Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Straipsniai

2
Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai (jungimai)
Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Kiti sudaryti rezervai
Kiti panaudoti rezervai
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas
Kiti pokyčiai (jungimai)
Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalas

Tikrosios vertės
rezervas

3

4

5

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kiti rezervai

6

Sukauptas perviršis
Nuosavybės metodo ar deficitas prieš
įtaka
nuosavybės metodo
įtaką
7

Iš viso

Mažumos dalis

8
167.144,42

9
167.144,42

10

-39.167,87

-39.167,87

127.976,55

127.976,55

-29.466,26

-29.466,26

98.510,29

98.510,29

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Keraminas
(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audrius Bieliauskas
(vardas ir pavardė)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021-03-16 Nr. (7.43-37)2F-54
Vilnius
I. BENDROJI DALIS
Bendroji informacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) – institucija,
užtikrinanti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos taryba vykdo
Konkurencijos įstatymo priežiūrą, įgyvendina valstybinę konkurencijos politiką. Ji įgaliota taikyti
Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos taisykles, kurių laikymosi priežiūra pagal ES
konkurencinę teisę yra pavesta nacionalinėms konkurencijos institucijoms. Konkurencijos taryba taip
pat vykdo valstybės pagalbos monitoringą bei kitas funkcijas, kurias numato Lietuvos Respublikos
reklamos ir Lietuvos Respublikos kainų įstatymai, atlieka ministerijų, Vyriausybės ir savivaldybių
įsteigtų ir jiems priskirtų įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir
paslaugų kainų bei tarifų derinimą.
Konkurencijos taryba savo darbu prisideda prie valstybės ilgalaikės strategijos
pagrindinių tikslų – sukurti aplinką, kurioje būtų saugi visuomenė ir konkurencinga ekonomika, nes
sąžininga ir nesuvaržyta konkurencija yra konkurencingos ekonomikos, o tuo pačiu ir kiekvieno
vartotojo gerovės pagrindas.
Konkurencijos tarybos veikla
Konkurencijos tarybos pagrindinis tikslas, funkcija. Tikslas - užtikrinti sąžiningos
konkurencijos taisyklių ir principų įgyvendinimą. Šio tikslo siekiama vykdant „Valstybės
konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo
konkurenciją ribojančių ir/ar vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų“ programą (programos kodas
01.01), programos tikslas - sudaryti sąlygas sąžiningai konkurencijai nacionalinių teisės aktų pagalba.
Konkurencijos tarybos veikla priskirta funkcinei klasifikacijai 01.01.01.09 „Institucijos
išlaikymas (valdymo išlaidos)".
Konkurencijos tarybos įstaigos kodas mokesčių mokėtojų registre - 188668192,
asignavimų valdytojo kodas – 90015 1049. Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras.
Konkurencijos tarybos buveinė: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius.
Konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos
Respublikos Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio
įstatymo.
Konkurencijos taryba yra juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose ir antspaudą su
Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
Konkurencijos taryba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto, įskaitant ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nurodytas pajamas už
pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą. Šios pajamos apskaitomos kaip biudžetinių įstaigų kitos
pajamos.
Informacija apie filialus ir atstovybes
Konkurencijos taryba filialų ir atstovybių neturi.
Informacija apie personalą
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Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

71

69

Informacija apie Konkurencijos tarybos kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Konkurencijos taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų ir subjektų bei filialų ar
panašių struktūrinių vienetų.
Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali
paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą.
Sąlygos, kurios gali paveikti tolesnę Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklą,
nėra žinomos.
Informacija apie finansines ataskaitas sudarančio viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio
laikotarpio trukmę.
Konkurencijos tarybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Konkurencijos
tarybos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo, antrojo ir
trečiojo ketvirčių pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinėse finansinėse
ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 mėnesių informaciją.
Nebalansinės sąskaitos
Nebalansinėse 01 klasės sąskaitose „Nebalansinis turtas“ yra registruojami
Konkurencijos tarybos nuomos ir panaudos pagrindais gauto turto vertė. Turto, naudojamo pagal
finansinės nuomos sutartis, Konkurencijos taryba neturi.
Nebalansinėse 02 klasės sąskaitose „Naudojamos atsargos“ registruojama ūkinio
inventoriaus, perduoto atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje, vertė.
Nebalansinėse 03 klasės sąskaitose „Neapibrėžtasis turtas“ yra registruojama
Konkurencijos tarybos skirtų piniginių baudų, kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine
veikla, pajamos iki termino, kol pagal galiojančius teisės aktus kita šalis gali pateikti skundą dėl
skirtos baudos ar kitų netesybų.
Eil.
Nr.
1

1.
2.
3.

Sąskaitos Nr., pavadinimas
2

Nebalansinis turtas
Naudojamos atsargos (ūkinis inventorius)
Neapibrėžtasis turtas (gautinos sumos)*

Turto vertė 2020-12-31, Eur
3

4.029,77
158.279,49
3.058.666,00
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II. APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaita parengimo pagrindas
Konkurencijos taryba, vadovaujasi Pastovumo principu. Per ataskaitinį laikotarpį
apskaitos politikos nekeitė. Konkurencijos tarybos parengta 2020 metų metinė finansinės ataskaitos
atitinka Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau – VSAFAS)
reikalavimus.
Konkurencijos tarybos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos,
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Konkurencijos tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:
1.
finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007-12-19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais;
2.
veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2007-12-19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybes 3-ojo standarto patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais;
3.
grynojo turto pokyčių ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2007-12-19 d. įsakymu Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais;
4.
pinigų srautų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008-01-09 d. įsakymu Nr. 1K-011 “Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais;
5.
finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2008-08-18 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo" su vėlesniais pakeitimais,
Konkurencijos tarybos metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ir teikiamas
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai VSAFAS nustatyta tvarka.
Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Konkurencijos tarybos
2020 m. finansines ataskaitas
Finansinių ataskaitų valiuta
Konkurencijos taryba apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia
Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas Konkurencijos tarybos apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį nematerialųjį,
ilgalaikį materialųjį, ilgalaikį finansinį, biologinį turtą.
Konkurencijos taryba finansinio ir biologinio turto per ataskaitinį laikotarpį neturėjo.
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto grupių ir rūšių nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai patvirtinti Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu.
Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
Ilgalaikis nematerialus turtas
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitos dokumentuose yra
registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto
pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
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patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis tunas teiks didesnę ekonomine naudą, t, y, kad
atliktas nematerialiojo turto pagerinimas yra esminis.
Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitos dokumentuose registruojami
nematerialiojo tuno sąskaitose.
Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir
nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą
turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto
amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir
nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo
likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas
to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Konkurencijos tarybos
nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitos dokumentuose, jei
jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto
pripažinimo kriterijus.
Po pirminio pripažinimo Konkurencijos tarybos turimas ilgalaikis materialusis turtas,
išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose nurodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą
ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto
naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti
nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo
kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine
verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto
vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Konkurencijos tarybos ilgalaikio
materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas
ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai fiksuojami atitinkamame veiklos
rezultatų ataskaitos straipsnyje.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu
turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba
iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai
nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų masto, arba
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Finansinis turtas, gautinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai
Finansinis turtas
Apskaitos politikoje numatyta, kad Konkurencijos tarybos finansinis turtas yra skirstomas
į ilgalaikį ir trumpalaikį.
Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
- ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius;
- ilgalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius;
- po vienerių metų gautinos sumos;
- kitas ilgalaikis finansinis tunas.
Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:
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- trumpalaikės investicijos į skolos vertybinius popierius;
- trumpalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius;
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą.
Gautinos sumos
Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose fiksuojamos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos
sumos ataskaitose fiksuojamos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.
Finansiniai įsipareigojimai
Apskaitos politikoje numatyta, kad Konkurencijos tarybos apskaitos dokumentuose visi
įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu
finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
-susiję su rinkos kainomis - tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai kilę finansiniai įsipareigojimai tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės,
likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių
investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o
sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo
verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Strateginės atsargos vertinamos įsigijimo savikaina,
išskyrus VSAFAS nustatytus atvejus.
Apskaičiuodama teikiant paslaugas sunaudotų atsargų ar parduotų atsargų savikainą,
Konkurencijos taryba taiko „pirmo į, pirmo iš" (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.
Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų
balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias
atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys)
parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo
pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba
pardavimas apskaitos dokumentuose registruojamas pagal nuolat į apskaitą įtraukiamų atsargų būdą,
kai buhalterinės apskaitos dokumentuose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba
pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti
inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma
naudojant nebalansines sąskaitas.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.
Finansavimo sumos – Konkurencijos tarybos iš valstybės biudžeto, išteklių fondų, Europos Sąjungos,
Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Konkurencijos
tarybos nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir
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Konkurencijos tarybos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas
Konkurencijos tarybos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.
Konkurencijos tarybos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:
- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.
Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis
turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam
nepiniginiam turtui įsigyti.
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms
(negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms
kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui
įsigyti.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos
finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios
sąnaudos.
Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos
Konkurencijos tarybos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems
subjektams ir jiems atsiskaičius už lėšų panaudojimą, mažinamos gautos finansavimo sumos ir
registruojamos perduotos finansavimo sumos.
Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant
suteiktas subsidijas ir dotacijas, registruojamos kaip Konkurencijos tarybos finansavimo sąnaudos,
kartu pripažįstamos šiam tikslui skirto finansavimo pajamos.
Konkurencijos tarybos apskaitos dokumentuose finansavimo sąnaudomis perduotos
sumos pripažįstamos ir tada, kai Konkurencijos taryba kitiems viešojo sektoriaus subjektams
perduoda savo uždirbtų pajamų lėšas.
Atidėjiniai
Atidėjimai pripažįstami ir registruojami apskaitos dokumentuose tik tada, kai dėl įvykio
praeityje Konkurencijos taryba turi teisinę prievolę ar viešą pažadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pavyzdžiui, jei
Konkurencijos tarybai iškeltas ieškinys ir tikėtina, kad Konkurencijos taryba privalės sumokėti
ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei
patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su
tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte (toliau - aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad
parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.
Finansinė nuoma (lizingas)
Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus
laikoma veiklos nuomą ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turimo ir
ekonominės prasmės.
Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius,
atsižvelgiant j tai, kiek imto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek
nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi
nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.
Nuoma apskaitos dokumentuose laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta
bent viena iš šių sąlygų:
- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui tuno nuosavybės
teisę;
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- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę Įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi,
bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 procentų) už. jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje,
ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;
- nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesne nei 75 procentai turto ekonominio naudingo
tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;
- nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne
mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės;
- nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti
lengvai pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas.
Apskaitos dokumentuose registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos,
išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas,
neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei tokie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje).
Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitos dokumentuose yra
registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį
apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio
materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Veiklos nuoma
Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir
naudos ne perduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos
sutartį yra registruojamos apskaitos dokumentuose kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per
nuomos laikotarpį.
Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo
pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su
finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas nurodomos, kokios valstybės funkcijos ir
kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Konkurencijos
taryba gaus su sandoriu susijusią ekonomine naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai
Konkurencijos taryba gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimo ir
paslaugų pajamos registruojamos atėmus pridėtinės vertės mokestį, jeigu jis gali būti traukiamas į
atskaita, ir suteiktas nuolaidas.
Pajamomis laikoma tik pačios Konkurencijos tarybos gaunama ekonominė nauda.
Konkurencijos tarybos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi
tai nėra Konkurencijos tarybos gaunama ekonominė nauda. Jei Konkurencijos taryba yra atsakinga
už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti
surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais
ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Konkurencijos tarybos pajamos ir apskaitos
dokumentuose registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.
Pajamos registruojamos apskaitos dokumentuose ir fiksuojamos finansinėse ataskaitose
tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kuri suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami
darbai ar parduodamos prekės ar kt. nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitos dokumentuose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos
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ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada
buvo patirtos.
Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais
atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos
sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.
Sandoriai užsienio valiuta
Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitos
dokumentuose pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą.
Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų
likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiktos pajamų ar sąnaudų
sąskaitose.
Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitos dokumentuose pripažįstami pagal nuvertėjimo
požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Konkurencijos taryba nustato, ar yra turto
nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Konkurencijos taryba
nustato turto atsiperkamąją verte ir palygina ją su turto balansine verte.
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitos dokumentuose registruojami apskaičiuotų
nuostolių suma mažinant turto balansine vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio
pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.
Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama
turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto
vieneto įsigijimo savikaina apskaitos dokumentuose lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo,
o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitos dokumentuose yra
registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.
Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta
turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės
vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį,
perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką. t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį
naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas
Konkurencijos taryba nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto,
tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nenurodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų
ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės
panaudoti turtą įsipareigojimui padengti, yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte
nebūtina, informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu
kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai
atskleisti aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nenurodomas, kol nėra aišku, ar jis duos
Konkurencijos tarybai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra tikra, kad ji bus
gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.
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Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie
Konkurencijos tarybos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys
įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra nurodomi
finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose, Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, jei jie reikšmingi.
Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai
Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos
nėra įskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios
užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra įskaitomos su gauta draudimo
išmoka).
Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius
rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio
finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.
Informacijos pagal segmentus pateikimas
Konkurencijos taryba turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai –
Konkurencijos tarybos veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes
Konkurencijos tarybos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Apie
kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija:
- turtas, priskiriamas konkrečiam segmentui;
- finansavimo sumos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- įsipareigojimai, priskiriami konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veiklos pajamos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veikios sąnaudos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- segmento pagrindinės veikios pinigų srautai. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo
sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti
priskiriami didžiausią Konkurencijos tarybos veiklos dalį sudarančiam segmentui.
Apskaitos politikos keitimas
Konkurencijos taryba pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat, kad būtų galima palyginti
skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Konkurencijos
tarybos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms
nustatyti.
Konkurencijos taryba pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis,
nustatytomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas". Ūkinių operacijų bei
ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų,
pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitos dokumentuose pakeitimas yra laikomas apskaitos
politikos keitimu.
Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to
reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose fiksuojamas taikant retrospektyvinį
būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butų buvusi naudojama, todėl pakeista
apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir
darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitos dokumentuose tą
ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir nurodomas einamojo ataskaitinio
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laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų
taisymo įtaka". Šioje eilutėje yra fiksuojama apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija
finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.
Atskaitinių įverčių keitimas
Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo
remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.
Apskaitinio įverčių pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą
priskiriamas:
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi
įtakos ir jiems.
Konkurencijos tarybos apskaitinio įverčių pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos
rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo nurodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu
laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su
apskaitinio įverčių pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.
Apskaitos politika - tai pasirinktas apskaitos metodas (pavyzdžiui, nusidėvėjimas
skaičiuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitinis įvertis – Konkurencijos tarybos pasirinkta
apskaičiavimo taisyklė (pavyzdžiui, konkretūs nusidėvėjimo normatyvai).
Apskaitos klaidų taisymas
Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių
ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė
išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra
didesnė nei 0,005 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.
Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio
finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose fiksuojama taip:
- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje,
kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir nurodomas toje pačioje veiklos rezultatų
ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir
nurodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos
klaidų taisymo įtaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija
pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija
pateikiama aiškinamajame rašte.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1 pastaba. Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas.
Apskaitos politikos keitimas.
Per ataskaitini laikotarpį apskaitos politika keičiama nebuvo.
Apskaitinių įvertinimų keitimas.
Per ataskaitinį laikotarpį Konkurencijos taryba nekeitė apskaitinių įvertinimų.
Klaidų taisymas.
Per ataskaitinį laikotarpį nerasta apskaitos klaidų už ankstesniais metais padarytas
klaidas.
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Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams
Eil.
Nr.

1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III
III.1
III.1.1
III.1.2
III.2
III.3
III.4
III.5
IV
B
C

Straipsniai

2
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Investicijos į kitus subjektus
Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
Po vienų metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS

Pastabos
Nr.

3

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4
1.085.966,64
126.197,57

Apskaitos politikos keitimo
ir klaidų taisymo įtaka
Padidėjimas
(+)

Sumažėjimas
(-)

5

6

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena, įvertinus apskaitos
politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaką
7=4+5+6
1.085.966,64
126.197,57

87.808,24
8.671,73
29.717,60
959.769,07

87.808,24
8.671,73
29.717,60
959.769,07

798.792,74

798.792,74

13.074,29

13.074,29

143.063,04

143.063,04

4.839,00

4.839,00

458.606,50

458.606,50
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I
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II
III
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV
V
D
I
II
III
IV
E
I
I.1
I.2
I.3
II
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2

Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui

252,27

252,27

252,27

252,27

50579,9

50.579,90
250.196,43

250.196,43

249859,37
337,06
157577,9

1.544.573,14
1.113.788,13
258.881,80
49944,16

249.859,37
337,06
157.577,90
1.544.573,14
1.113.788,13
258.881,80

302.808,46

49.944,16
804.962,17
302.808,46

302.808,46

302.808,46

38.054,36

38.054,36

46,95
46,95

46,95
46,95

804962,17

13

II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F
I
II
II.1
II.2
III
IV

Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas

IV.1
IV.2
G

Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR
MAŽUMOS DALIES

4.660,54
368,73
168.677,88
91.000,00
127.976,55

4.660,54
368,73
168.677,88
91.000,00
127.976,55

127.976,55

127.976,55

-39.167,87
167.144,42

-39.167,87
167.144,42

1.544.573,14

1.544.573,14
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Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų straipsniams
Eil.
Nr.

1
A
I
I.1
I.2
I.3
I.4
II
II.1
II.1.1
II.1.1.1
II.1.1.2
II.1.1.3
II.1.2
II.1.2.1
II.1.2.2
II.1.2.3
II.2
II.2.1
II.2.2
III
III.1
III.2
B
I
II
III
IV
V
VI

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS
Mokesčių pajamos grynąja verte
Mokesčių pajamos
Pelno ir pajamų
Prekių ir paslaugų
Kitų mokesčių
Pervestinų mokesčių suma
Pelno ir pajamų
Prekių ir paslaugų
Kitų mokesčių
Socialinių įmokų pajamos grynąja verte
Socialinių įmokų pajamos
Pervestinų socialinių įmokų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

3
2.425.042,08
2.211.042,08
2.050.140,59

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų
taisymo įtaka
Padidėjimas
Sumažėjimas (-)
4

5

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis,
įvertinus apskaitos
politikos keitimo ir
klaidų taisymo įtaką
6=3+4+5
2.425.042,08
2.211.042,08
2.050.140,59

147.214,05
13.687,44

147.214,05
13.687,44

214.000,00
12.236.130,94
-12.022.130,94
-2.463.942,41
-1.964.595,94
-132.618,71
-34.729,80
-42.401,17
-40.272,36
-38.337,71

214.000,00
12.236.130,94
-12.022.130,94
-2.463.942,41
-1.964.595,94
-132.618,71
-34.729,80
-42.401,17
-40.272,36
-38.337,71
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VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XIV.1
XIV.2
C
D
I
II
III
E
F

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
Veiklos mokesčių sąnaudos
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS
KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G
H

PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

I
J
I
II

-86.377,81
-1.294,30
-20.878,67

-86.377,81
-1.294,30
-20.878,67

-88.822,64
-13.613,30

-88.822,64
-13.613,30

-13.613,30
-38.900,33
68,97
68,97

-13.613,30
-38.900,33
68,97
68,97

-336,51

-336,51

-39.167,87

-39.167,87

-39.167,87

-39.167,87
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2 pastaba (P02). Informacija pagal segmentus.
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų
straipsniai

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Iš viso

Segmentai
Bendros
valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji
tvarka ir
visuomenės
apsauga

Ekonomika

Aplinkos
apsauga

Būstas ir
komunalinis
ūkis

Sveikatos
apsauga

Poilsis,
kultūra
ir
religija

Švietimas

Socialinė
apsauga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pagrindinės veiklos
sąnaudos
Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir
amortizacijos
Komunalinių
paslaugų ir ryšių
Komandiruočių

-2.625.171,62

-2.625.171,62

-2.083.866,67

-2.083.866,67

-130.226,14

-130.226,14

-30.707,23

-30.707,23

-57.586,26

-57.586,26
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1.5

Transporto

-4.357,32

-4.357,32

1.6

Kvalifikacijos kėlimo

-48.810,10

-48.810,10

1.7

Paprastojo remonto ir
eksploatavimo
Nuvertėjimo ir
nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų
atsargų savikaina
Socialinių išmokų

-90.818,73

-90.818,73

-39.526,82

-39.526,82

1.8
1.9
1.10
1.11

Nuomos

1.12

Finansavimo

-1.519,67

-1.519,67

1.13

Kitų paslaugų

-123.920,01

-123.920,01

1.14

Kitos

-13.832,67

-13.832,67

-2.492.504,79

-2.492.504,79

-2.071.757,43

-2.071.757,43

-38.846,27

-38.846,27

2

3
3.1
3.1.1

3.1.2

Apskaitos politikos
keitimo ir esminių
apskaitos klaidų taisymo
įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų
srautai
Išmokos
Darbo
užmokesčio ir socialinio
draudimo
Komunalinių
paslaugų ir ryšių
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3.1.3

Komandiruočių

-61.337,36

3.1.4

Transporto

-4.329,92

-4.329,92

3.1.5

Kvalifikacijos

-50.623,10

-50.623,10

-99.353,81

-99.353,81

-26.078,60

-26.078,60

Kitų paslaugų

-115.021,43

-115.021,43

Sumokėtos
palūkanos
Kitos išmokos

-25.156,87

-25.156,87

-61.337,36

kėlimo
3.1.6
3.1.7

Paprastojo
remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo
Socialinių

3.1.8
išmokų
3.1.9

Nuomos

3.1.10
įsigijimo
3.1.11
3.1.12

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
Eil.
Nr.

Finansinių ataskaitų
straipsniai

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Iš viso

Segmentai
Bendros
valstybės
paslaugos

Gynyba

Viešoji
tvarka ir
visuomenės
apsauga

Ekonomika

Aplinkos
apsauga

Būstas ir
komunalinis
ūkis

Sveikatos
apsauga

Poilsis,
kultūra
ir
religija

Švietimas

Socialinė
apsauga

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pagrindinės veiklos
sąnaudos
Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo
Nusidėvėjimo ir
amortizacijos
Komunalinių paslaugų
ir ryšių
Komandiruočių

-2.463.942,41

-2.463.942,41

-1.964.595,94

-1.964.595,94

-132.618,71

-132.618,71

-34.729,80

-34.729,80

-42.401,17

-42.401,17
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1.5

Transporto

-40.272,36

-40.272,36

1.6

Kvalifikacijos kėlimo

-38.337,71

-38.337,71

1.7

Paprastojo remonto ir
eksploatavimo
Nuvertėjimo ir
nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų
atsargų savikaina
Socialinių išmokų

-86.377,81

-86.377,81

-1.294,30

-1.294,30

-20.878,67

-20.878,67

1.8
1.9
1.10
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1.11

Nuomos

1.12

Finansavimo

1.13

Kitų paslaugų

-88.822,64

-88.822,64

Kitos

-13.613,30

-13.613,30

-2.379.630,44

-2.379.630,44

-1.993.877,02

-1.993.877,02

-33.979,81

-33.979,81

1.14
2

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Apskaitos politikos keitimo
ir esminių apskaitos klaidų
taisymo įtaka
Pagrindinės veiklos pinigų
srautai
Išmokos
Darbo
užmokesčio ir socialinio
draudimo
Komunalinių
paslaugų ir ryšių
Komandiruočių

-66.045,49

-66.045,49

3.1.4

Transporto

-40.299,76

-40.299,76

3.1.5

Kvalifikacijos

-38.310,10

-38.310,10

-87.571,49

-87.571,49

-17.724,19

-17.724,19

Kitų paslaugų

-94.831,82

-94.831,82

Sumokėtos
palūkanos
Kitos išmokos

-6.990,76

-6.990,76

kėlimo
3.1.6
3.1.7

Paprastojo
remonto ir eksploatavimo
Atsargų įsigijimo

3.1.8

Socialinių išmokų

3.1.9

Nuomos

3.1.10
įsigijimo
3.1.11
3.1.12

25-ojo VSAFAS „Segmentai“, 1 priedas
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3 pastaba (P03). Nematerialusis turtas.
Nebaigti projektai ir
išankstiniai apmokėjimai

Kitas nematerialusis turtas
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
18.3

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per
ataskaitinį laikotarpį
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos
suma**
Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį
laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
amortizacijos suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (7+8+9+10+11+12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo
suma**
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį
laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto
nuvertėjimo suma
Parduoto
Perduoto
Nurašyto

Plėtros
darbai

Programinė
įranga ir jos
licencijos

3

4

Patentai ir
kitos
licencijos
(išskyrus
nurodytus 4
stulpelyje)
5

Kitas
nematerialusis
turtas

Nebaigti
projektai

Išankstiniai
apmokėjimai

6

7

8

9

10

29.717,60

303.024,25

261.448,65

11.858,00

112.450,41
112.450,41

4.356,00
4.356,00

116.806,41
116.806,41

-29.717,60
373.899,06
X

-173.640,41

X
X

16.214,00
X

-3.186,27

X
-52.608,14

X

-2.589,42

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
x

X
X
X
X
x

X
X
X
X
x

X
X
X
X
x

X

X

-226.248,55

X

-5.775,69

-29.717,60
390.113,06

X

X

Iš viso

Literatūros,
mokslo ir meno
kūriniai

-176.826,68

-55.197,56

-232.024,24
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19
20
21

Pergrupavimai (+/-)
Kiti pokyčiai (jungimai)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(14+15+16+17+18+19+20)
22
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (6+13+21)
23
Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje (1+7+14)
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas

147.650,51

10.438,31

87.808,24

8.671,73

158.088,82
29.717,60

126.197,57
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Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

163.434,80

54.278,30

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas
neribotas, balansinė vertė:

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas,
tačiau dar vis naudojamas veikloje, įsigijimo ar
pasigaminimo savikainą sudaro:

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar
teisės aktai, likutinė vertė yra:

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę
vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:
Balansinė vertė
Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7

Nematerialiojo turto grupės

2
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Ataskaitinis
laikotarpis
3

Ataskaitinis
laikotarpis
Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto
kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo
momentu buvo:

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

22

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio
finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs,
likutinė vertė:

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6

Nematerialiojo turto grupės
2
Programinė įranga ir jos licencijos
Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)
Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
Nebaigti projektai
Kitas nematerialusis turtas
Iš viso

Likutinė vertė
Praėjęs
Ataskaitinis
ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
3
4
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4 pastaba (P04). Ilgalaikis materialusis turtas.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

1
1
2
2.1
2.2
3

3.1
3.2
3.3
4
5
6

7
8
9
10

10.1
10.2
10.3
11
12

Straipsniai

2
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį
(2.1+2.2)
Pirkto turto įsigijimo savikaina
Neatlygintinai gauto turto
įsigijimo savikaina
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto
suma per ataskaitinį laikotarpį
(3.1+3.2+3.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos
kiti pokyčiai
Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(1+2-3+/-4+5)
Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nusidėvėjimo suma*
Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir
nurašyto turto nusidėvėjimo suma
(10.1+10.2+10.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti
pokyčiai

Žemė

3

Pastatai

Gyven
amieji

Kiti

4

5
883.456,91

Infrastrukt
ūros ir kiti
statiniai

Nekilnoj
amosios
kultūros
vertybės

Mašinos ir
įrenginiai

Trans
porto
priemo
nės

Kiln
ojam
osios
kult
ūros
vert
ybės

Baldai ir
biuro įranga

6

7

8
47.212,37

9

10

11
401.456,59

Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Kitos
Kitas
vertyb
ilgalai
ės
kis
materi
alusis
turtas
12
13

Nebaig
ta
statyb
a

Išankstin
iai
apmokėj
imai

Iš viso

14

15
4.839,00

16
1.336.964,87

11.284,02

33.712,54

44.996,56

11.284,02

33.712,54

44.996,56

-883.456,91

-46.347,27

-35.433,96

-965.238,14

-883.456,91

-46.347,27

-35.433,96

-965.238,14

14.606,32

X

-84.664,17

12.149,12

414.341,49

-34.138,08

-258.393,55

X

-4.839,00

9.767,32

426.490,61

X

X

X

X

X

X

-377.195,80

X

-11.043,12

-5.487,49

-58.497,97

X

X

X

-75.028,58

X

95.707,29

35.656,63

35.433,96

X

X

X

166.797,88

95.707,29

35.656,63

35.433,96

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

166.797,88

24

13

14
15
16
17
18

18.1
18.2
18.3
19
20
21

22
23

24
25
25.1
25.2
25.3
26
27
28
29

30

Sukaupta nusidėvėjimo suma
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(7+8+9-10+/-11+12)
Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Neatlygintinai gauto turto sukaupta
nuvertėjimo suma*
Apskaičiuota nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį
Panaikinta nuvertėjimo suma per
ataskaitinį laikotarpį
Sukaupta parduoto, perduoto ir
nurašyto turto nuvertėjimo suma
(18.1+18.2+18.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai
Nuvertėjimo suma ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (14+15+16-1718+/-19+20)
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Neatlygintinai gauto turto iš kito
subjekto sukauptos tikrosios vertės
pokytis
Tikrosios vertės pasikeitimo per
ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)
Parduoto, perduoto ir nurašyto turto
tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)
Parduoto
Perduoto
Nurašyto
Pergrupavimai (+/-)
Tikrosios vertės kiti pokyčiai
Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
(6-13-21+28)
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė
vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje
(1-7-14+22)

X

-3.968,94

-281.457,56

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

798.792,74

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas

8.180,18

132.883,93

13.074,29

143.063,04

-285.426,50

141.064,11

4.839,00

959.769,07
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Ilgalaikio materialiojo turto pastabos

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar
naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

201.200,82

196.170,69

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai
likutinė vertė yra:

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo
garantija, likutinė vertė yra:

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę
sudaro:

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje,
likutinę vertę sudaro:

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir
laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę
vertę sudaro:

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Pastaba dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 798 „Dėl
administracinės paskirties ir kitos paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės
žemės sklypų ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais
centralizuotai“, Konkurencijos taryba 2020 m. gruodžio 23 d. perdavė valstybei nuosavybės teise
priklausantį administracinės paskirties nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą valstybės
įmonei Turto bankas. Perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina sudarė 932.890,89
Eur, sukauptas nusidėvėjimas - 134.450,63 Eur, likutinė turto vertė – 798.440,26 Eur.
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8 pastaba (P08). Atsargos
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

Straipsniai*

1

2

1

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2

Strateginės ir
neliečiamosios
atsargos

3

Medžiagos,
žaliavos ir ūkinis
inventorius

4

Nebaigta gaminti
produkcija ir nebaigtos
vykdyti sutartys
Nebaigta
Nebaigtos
gaminti
vykdyti
produkcija
sutartys
5

6

Pagaminta produkcija ir
atsargos, skirtos parduoti
Pagaminta
produkcija

Atsargos,
skirtos
parduoti

7

8

Ilgalaikis
materialusis ir
biologinis
turtas, skirtas
parduoti

9

Iš viso

10

252,27

252,27

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

42.683,55

42.683,55

2.1

Įsigyto turto įsigijimo savikaina

42.683,55

42.683,55

2.2

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina
-39.526,82

-39.526,82

-39.526,82

-39.526,82

-3.024,26

-3.024,26

384,74

384,74

3

Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį
laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

3.1

Parduota

3.2

Perleista (paskirstyta)

3.3

Sunaudota veikloje

3.4

Kiti nurašymai

4

Pergrupavimai (+/-)

5

Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+23+/-4+5)

7

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8

Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto
nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9

Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10

Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų),
sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas
(11.1+11.2+11.3+11.4)

27

11.1

Parduota

11.2

Perleista (paskirstyta)

11.3

Sunaudota veikloje

11.4

Kiti nurašymai

12

Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)

13

Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-910-11+/-12+13)

15

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

384,74

384,74

16

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

252,27

252,27

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas
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9 pastaba (P09). Išankstiniai apmokėjimai.
Pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos sumokėtus išankstinius apmokėjimus
tiekėjams, arba parodomos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios apskaitoje registruojamos pagal
pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, kuris patvirtina, kad sąnaudos bus patirtos ateinančiais
laikotarpiais.
Eil.
Nr.

Straipsniai

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

1

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

3
47.279,22
5.781,66

4
50.579,90
1.010,53

41.497,56

49.569,37

47.279,22

50.579,90

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
2
Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas
3
Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas
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10 pastaba (P10). Gautinos sumos.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ 7 priede nustatytą formą „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“. Registruojami gautini asignavimai 2020 metais išrašytoms, bet
neapmokėtoms tiekėjų sąskaitoms ir sukauptoms darbuotojų atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto VSD įmokų sumoms. Taip pat registruojamos sukauptos
gautinos sumos (kartu su viršplaninėmis lėšomis) iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas, kurios bus naudojamos kaip biudžetinių įstaigų kitos
pajamos. Pagal savivaldybių pateiktą informaciją apie sukauptų gautinų (bei mokėtinų) sumų likučius finansinių metų pabaigai, Konkurencijos taryba savo
apskaitoje registruoja sukauptas gautinas bei mokėtinas sumas.
Gautinų sumų už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas registruojamas Konkurencijos tarybos skirtų piniginių baudų, kitų netesybų likutis
ataskaitinei datai, kai pagal galiojančius teisės aktus kita šalis nepateikė skundo teismų instancijoms, arba teismų instancijos priėmė galutinį sprendimą, kuriuo
ūkio subjektui atsiranda prievolė sumokėti baudų pajamas.
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Eil.
Nr.

1
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Straipsniai

2
Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso
(1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)
Gautinos finansavimo sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautini mokesčiai
Gautinos socialinės įmokos
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,
turtą, paslaugas
Gautinos sumos už turto naudojimą
Gautinos sumos už parduotas prekes
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą
Kitos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Iš viso
Tarp jų iš
Tarp jų iš
viešojo
kontroliuojamų
sektoriaus
ir asocijuotųjų
subjektų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų
3
4
5
9.148.564,71
304.135,78

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Iš viso
Tarp jų iš
Tarp jų iš
viešojo
kontroliuojamų
sektoriaus
ir asocijuotųjų
subjektų
ne viešojo
sektoriaus
subjektų
6
7
8
250.196,43
248.637,84

30

1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
2
3

Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos
netesybos
Sukauptos gautinos sumos
Iš biudžeto
Kitos
Kitos gautinos sumos
Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)

8.839.385,00
308.893,47
247.086,77
61.806,70
286,24

303.849,54
247.086,77
56.762,77
286,24

249.859,37
248.300,78
1.558,59
337,06

248.300,78
248.300,78

9.148.564,71

304.135,78

250.196,43

248.637,84

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 7 priedas

337,06
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11 pastaba (P11). Pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Banko sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:
- 3,56 Eur savivaldybių grąžintos nepanaudotos tikslinės dotacijos lėšos (biudžeto lėšos),
kurias Konkurencijos taryba iki 2021 m. sausio 10 d. grąžino į valstybės iždo sąskaitą;
- 197.53 Eur biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likutis;
- 210.929,00 Eur projektams vykdyti skirtos lėšos. Iš jų 178.617,72 Eur likutis vykdant
Europos Sąjungos dvynių programos projektą UA 19 ENI FI 02 19 bei 10.860,28 Eur Projektų
valdymo išlaidų kompensacijos likutis už dalyvavimą ankstesniuose vystomojo bendradarbiavimo
(Dvynių) projektuose. Prie projektams skirtų lėšų priskiriamas ir 21.451,00 Eur likutis už Europos
Komisijos dotuojamo projekto „Nacionalinių teisėjų mokymas taikyti ES konkurencijos teisės aktus“
įgyvendinimą;
54.000,00 Eur gauti išankstiniai apmokėjimai iš ūkio subjektų už Konkurencijos įstatyme
teikiamas paslaugas;
- 77,45 Eur paslaugų teikėjo parvestas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantas.
Eil.
Nr.

Straipsniai*

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena
Iš viso

1

2
3
1
Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos
265.207,54
Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5
+1.6)
1.1
Pinigai bankų sąskaitose
265.207,54
1.2
Pinigai kasoje
1.3
Pinigai kelyje
1.4
Pinigai įšaldytose sąskaitose
1.5
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
1.6
Pinigų ekvivalentai
2
Pinigai iš savivaldybės biudžeto
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
2.1
Pinigai bankų sąskaitose
2.2
Pinigai kasoje
2.3
Pinigai kelyje
2.4
Pinigai įšaldytose sąskaitose
2.5
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
2.6
Pinigų ekvivalentai
3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių
(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)
3.1
Pinigai bankų sąskaitose
3.2
Pinigai kasoje
3.3
Pinigai kelyje
3.4
Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5
Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas
3.6
Indėliai, kurių terminas neviršija trijų
mėnesių
3.7
Pinigų ekvivalentai
4
Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)
265.207,54
5
Iš jų išteklių fondų lėšos
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 9 priedas

Biudžeto
asignavimai
4

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio laikotarpio
diena
Iš viso
Biudžeto
asignavim
ai
5
6
157.577,90

157.577,90

157.577,90
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12 pastaba (P12). Finansavimo sumos.
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčius ir likučius
per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą
formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir
šio standarto 5 priede nustatytą formą „Finansavimo sumų likučiai“.
Finansavimas iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms kompensuoti
yra gautas iš valstybės biudžeto. Grąžintas finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro
ankstesniais biudžetiniais metais išleistų valstybės biudžeto asignavimų kompensuoti gautos lėšos iš
tiekėjų bei organizatorių bei nepanaudotos savivaldybių tikslinės dotacijos lėšos. Šios lėšos grąžintos
į valstybės biudžetą, vadovaujantis biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka.
Perduotas finansavimo sumas sudaro valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos
savivaldybių biudžetams sumos už duomenų į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos
pagalbos registrui teikimą.
Iš Europos sąjungos gautam finansavimui priskiriamas finansavimas įgyvendinant
Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo projektus. Taip pat nuo 2014 m. Konkurencijos
taryba patenka į institucijų, kurios gauna Europos Sąjungos techninę paramą, sąrašą.
Finansavimo iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2012 m.
perimtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo administracinis pastatas Jogailos g. 14 bei
kitas Lietuvos bankui priklausantis ilgalaikis turtas.
Finansavimo sumų iš kitų šaltinių sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai – tai
aukščiau paminėto turto nusidėvėjimo išlaidos.
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Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.

Finansavimo sumos

1

2

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo
sumos
(gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavi
mo sumų
pergrupavi
mas*

Neatly
gintina
i
gautas
turtas

Perduota
kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektam
s

Finansavi
mo sumų
sumažėji
mas dėl
turto
pardavim
o

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dėl jų
panaudojimo
savo veiklai

Finansavi
mo sumų
sumažėjim
as dėl jų
perdavimo
ne viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavi
mo sumos
grąžintos

Finansav
imo
sumų
(gautinų)
pasikeiti
mas

Kiti
pokyčiai

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=3+4+5+6+7
+8+9+10+11+1
2+13

258.881,80

2.220.633,40

-40.345,34

-2.124.015,69

-10.521,61

304.632,56

1.1

Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti

211.723,76

181.700,16

-5.645,86

-125.791,15

-29,21

261.957,70

1.2

Kitoms išlaidoms kompensuoti

47.158,04

2.038.933,24

-34.699,48

-1.998.224,54

-10.492,40

42.674,86

49.944,16

412.091,30

-201.805,61

-43.752,85

216.477,00

1

2

2.1
2.2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)
Nepiniginiam turtui įsigyti
Kitoms išlaidoms kompensuoti

3.1

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis kuri gaunama
iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Nepiniginiam turtui įsigyti

3.2

Kitoms išlaidoms kompensuoti

3

4

Iš kitų šaltinių

4.1

Nepiniginiam turtui įsigyti

4.2

Kitoms išlaidoms kompensuoti

5

Iš viso finansavimo sumų

10.413,21
39.530,95

412.091,30

804.962,17

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas

-7.565,45

-165,53

5.128,26

-194.240,16

-43.587,32

211.348,74

-54.274,46

521.109,56

791.274,73
791.274,73

804.962,17

1.113.788,13

2.446,03
-2.446,03

2.632.724,70

831.620,07

-13.687,44
-13.687,44

-2.339.508,74
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Finansavimo sumų likučiai
Eil.
Nr.

1
1

Finansavimo sumos

2
Iš valstybės biudžeto (išskyrus
valstybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

2

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus
savivaldybės biudžeto asignavimų dalį
gautą iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų)

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų
(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama
iš Europos Sąjungos, neįskaitant
finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti)
Iš kitų šaltinių
Iš viso

4
5

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Finansavimo
Finansavimo
Iš viso
sumos
sumos (gautos)
(gautinos)
3
4
5=3+4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Finansavimo sumos
Finansavimo
Iš viso
(gautinos)
sumos (gautos)
6

7

8=6+7

258.881,80

258.881,80

304.632,56

304.632,56

49.944,16

49.944,16

216.477,00

216.477,00

804.962,17
1.113.788,13

804.962,17
1.113.788,13

521.109,56

521.109,56
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13 pastaba (P13). Finansiniai įsipareigojimai.
Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį
4.1. eilutėje „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ užregistruota informacija apie asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinamas sumas.
Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų tikrąja verte, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Straipsniai
2
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas
Ilgalaikių įsipareigojimų apskaitomų tikrąja verte einamųjų metų
dalis
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte
Įsigijimo savikaina
Įsigijimo savikainos ir tikrosios vertės skirtumas

Ataskaitinis
laikotarpis
3

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
4

38.054,36
38.054,36
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17 pastaba (P17). Trumpalaikės mokėtinos sumos
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio
pabaigai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede
nustatytą formą „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.
Trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro mokėtinos sumos tiekėjams (4.871,79 Eur),
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama formos 4.1 - 4.4
eilutėse, iš jų:
- 220.162,27 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos;
- 8.861.854,22 Eur kitos sukauptos mokėtinos sumos. Iš jų 289,90 Eur sukauptos
pervestinos sumos į valstybės biudžetą dėl savivaldybių nepanaudotos tikslinės dotacijos ir kurias
savivaldybės grąžino į Konkurencijos tarybos atsiskaitomąją sąskaitą po ataskaitinių metų gruodžio
31 d.. 779,94 Eur sudaro sukauptos mokėtinos finansavimo sumos pagal savivaldybių pateiktas
finansavimo sumų pažymas. Prie kitų sukauptų mokėtinų sumų taip pat priskiriamos Konkurencijos
tarybos skirtos ūkio subjektams baudos už Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Konkurencijos taryba
registruodama baudų pajamas ir gautinas sumas, šias pajamas iš karto mažina, registruodama kitas
sukauptas mokėtinas sumas. Ataskaitinio laikotarpio sukauptų mokėtinų sumų likutis už pervestinas
baudas sudaro 8.839.385,00 Eur. Prie kitų sukauptų mokėtinų sumų priskiriamos dalis išlaidų, kurios
buvo pripažintos netinkamomis finansuoti Europos Sąjungos techninės paramos lėšomis dėl
nepritaikyto bendro tarybos pareigybių susiejimo procento. Sukaupta mokėtina netinkamų finansuoti
išlaidų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21.403,04 Eur;
- 54.000,00 Eur gauti išankstiniai apmokėjimai iš ūkio subjektų už Konkurencijos
įstatyme teikiamas paslaugas. Konkurencijos taryba nepradeda nagrinėti koncentracijos iki kol ūkio
subjektai nepateikia tinkamo turinio Pranešimo ir nesumoka įmokos į Konkurencijos tarybos
atsiskaitomąją sąskaitą. Ūkio subjektų pervestos lėšos iki momento, kol nėra suderintas Pranešimas,
registruojamos kaip gautas išankstinis apmokėjimas.
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Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil.
Nr.

1
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6

Straipsniai

2
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo
sumos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Tiekėjams mokėtinos sumos
Sukauptos mokėtinos sumos
Sukauptos finansavimo sąnaudos
Sukauptos atostoginių sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Kitos sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtini veiklos mokesčiai
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Kitos mokėtinos sumos
Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė
(1+2+3+4+5)

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų
kontroliuojamiems
Tarp jų viešojo
ir asocijuotiesiems
Iš viso
sektoriaus
ne viešojo
subjektams
sektoriaus
subjektams
3
4
5

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
Tarp jų
Tarp jų
kontroliuojamiems
viešojo
ir asocijuotiesiems
Iš viso
sektoriaus
ne viešojo
subjektams
sektoriaus
subjektams
6
7
8

8.861.854,22

368,73
4.660,54
168.677,88

8.861.854,22
54.077,45

8.861.854,22
3,56

165.004,24
2.392,53
1.281,11
91.000,00

54.000,00
77,45

3,56

9.140.965,73

8.861.857,78

4.871,79
9.082.016,49
220.162,27

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 13 priedas

16,41
2.316,76
1.035,65
1.281,11

91.000,00
264.707,15

2.333,17
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21 pastaba (P21). Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Informacija apie kitas pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 10-ojo
VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede nustatytą formą „Kitos pajamos“.
Konkurencijos taryba, nustačiusi Konkurencijos įstatyme draudžiamus veiksmus ar kitus
šio įstatymo pažeidimus, ūkio subjektams nutarimais turi teisę skirti pinigines baudas ar kitus
įpareigojimus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 39 straipsniu, paskirtos
piniginės baudos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. 10-ojo VSAFAS nuostatomis, baudų pajamos
pripažįstamos pagal priimtą nutarimą, suėjus apskundimo terminui, jei sprendimas neapskųstas, kitu
atveju, kai ūkio subjektas kreipiasi į teismų instancijas ir pažeidimo pagrįstumą toliau nagrinėja ir
galutinį sprendimą paskiria teismas, baudų pajamos pripažįstamos suėjus teismo nutarties
apskundimo terminui. Baudų, kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar neinvesticine veikla, pajamos
registruojamos Konkurencijos tarybos nebalansinėje sąskaitoje iki termino, kol pagal galiojančius
teisės aktus kita šalis gali pateikti skundą dėl skirtos baudos ar kitų netesybų. Suėjus šiame punkte
nurodytam terminui ir neturint informacijos apie nutarimo apskundimą, pajamos iš užbalansinės
sąskaitos perkeliamos į 7 klasę. Registruodama baudų, kitų netesybų, susijusių su nefinansine ar
neinvesticine veikla, pajamas ir gautinas sumas, Konkurencijos taryba šias pajamas iš karto mažina,
registruodama pervestiną į biudžetą sumą (kitos mokėtinos sumos biudžetui).
Prie pagrindinės veiklos kitų pajamų taip pat priskiriamos pajamos už suteiktas paslaugas
– išnagrinėtas koncentracijas, kurios susigrąžinamos iš valstybės biudžeto Konkurencijos tarybos
vykdomos programos išlaidoms finansuoti. Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą apie išnagrinėtą
koncentraciją, užregistruotos sumos ateinančių laikotarpių pajamų sąskaitoje perkeliamos į
pagrindinės veiklos kitas pajamas.
Pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos*
Eil.
Nr.
1
1
1.1
1.2

1.3
1.4
2
3

Straipsniai*
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir
įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą
mokamų įmokų į fondus
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos
pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ataskaitinis
laikotarpis
3
10.691.347,18
10.474.347,18

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4
12.236.130,94
12.022.130,94

217.000,00

214.000,00

-10.474.347,18

-12.022.130,94

217.000,00

214.000,00

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 2 priedas
*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
**Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų
aiškinamojo rašto tekste.
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Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos
Pervestinas į biudžetą kitos veiklos pajamų eilutėje parodyta priskaičiuoti delspinigiai tiekėjams už
pradelstą įsipareigojimų vykdymą.
Eil.
Nr.
1
1.
1.1
1.2

Veiklos sąnaudų grupės

3.4

2
Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš atsargų pardavimo
Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio
turto pardavimo pelnas
Nuomos pajamos
Pajamos iš administracinių baudų
Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos
Kitos veiklos sąnaudos
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudos
Paslaugų sąnaudos

3.5
3.6
4.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Kitos veiklos rezultatas

1.3
1.4
1.5
1.6
2.
3.
3.1
3.2
3.3

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4
68,97

68,97

68,97

_______________________________________________________________________________________________________________________
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, 3 priedas
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22 pastaba (P22). Pagrindinės veiklos sąnaudos.
Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį
Eil. Nr.
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Straipsnio pavadinimas
2
Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos
Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms
Narystės mokesčiai
Stipendijos studentams
Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)
Veiklos mokesčiai
Kitos

Ataskaitinis laikotarpis
3
-13.832,67

-13.832,67

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
4
0,00
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Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.
Grupė

Eil.
Nr.

Darbo užmokesčio sąnaudos
Pareiginė
alga

1

Darbuotojo
išlaidų
kompensavi
mas

Išmokos
diplomatams
ir jų šeimų
nariams

5

6

Kita

3

4

-191.211,26

-5.624,39

-21.486,40

Valstybės tarnautojai

48

-1.113.986,51

-299.671,10

-94.957,91

einantys
vadovaujamas pareigas
patarėjai

10

-337.167,36

-132.030,91

-32.397,64

23

-516.236,28

-114.118,29

-52.387,05

15

-260.582,87

-53.521,90

-10.173,22

17

-313.074,35

-28.918,63

-14.936,12

16,7

-313.074,35

-28.918,63

-14.936,12

2.

Teisėjai

3.
3.1.

3.3.

Priedai,
priemokos,
premijos

2

Valstybės politikai ir
valstybės pareigūnai

specialistai

7

4.

Kariai

5.

5.2.

Darbuotojai,
dirbantys pagal
neterminuotas darbo
sutartis
einantys
vadovaujamas pareigas
kiti darbuotojai

6.

Kiti

7.

Iš viso:

69

-1.618.272,12

-334.214,12

-131.380,43

8.

Iš jų socialinio
draudimo sąnaudos

X

-23.129,55

-4.776,84

-1.874,58

5.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos

Vidutinis
darbuotojų
skaičius*

4,7

1.

3.2.

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis
Vidutinis
darbuotojų
skaičius*

8

Pareiginė
alga

Priedai,
priemokos,
premijos

Darbuotoj
o išlaidų
kompensa
vimas

Išmokos
diplomata
ms ir jų
šeimų
nariams

Kita

9

10

11

12

13

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
______________________________________________________________________________________________________________________
24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, priedas
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Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:
Eil.
Nr.

1
1
2

3

Darbo santykių rūšis

2
Etatų sąraše nurodyti darbuotojai
Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir
atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis,
savo ekonomine prasme atitinkančias darbo
santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal
terminuotas, autorines ir panašias darbo
sutartis)
Iš viso

Darbo užmokesčio sąnaudos
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis
3

4
-1.960.649,59

-1.960.649,59

Socialinio draudimo sąnaudos
Ataskaitinis
Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis
laikotarpis
5

6
-3.946,35

-3.946,35

Darbuotojų skaičius (vnt.)
Ataskaitinis
Praėjęs
laikotarpis
ataskaitinis
laikotarpis
7

8
71

71
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23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Eil.
Nr.

Straipsniai

1

2
1
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.1
Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo
1.2
Baudų ir delspinigių pajamos
1.3
Palūkanų pajamos
1.4
Dividendai
1.5
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*
1.5.1
Vertybinių popierių pardavimo pelnas
1.5.2
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
1.6
Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
2
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
2.1
Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo
2.2
Baudų ir delspinigių sąnaudos
2.3
Palūkanų sąnaudos
2.4
Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*
3
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

3

4

-181,95
-181,95

-336,51
-335,62
-0,89

-181,95

-336,51

6-jo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 4 priedas

24 pastaba. Finansinės rizikos valdymas.
Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo)
įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis
Eil.
Nr.

Įsipareigojimų dalis valiuta

1
1
2
3
4

2
Eurais
JAV doleriais
Kitomis
Iš viso

Balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
3
302.808,46

Balansinė vertė
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
4
9.140.969,29

302.808,46

9.140.969,29
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25 pastaba. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto pastabos 2
Neapibrėžtojo turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė gauti turtą yra
maža:

Eil.
Nr.
1
1

Neapibrėžtojo
turto grupė
2
Gautinos sumos

Neapibrėžtojo turto
pobūdis

Neapibrėžtojo
turto suma

3
Konkurencijos
tarybos skirtų
piniginių baudų, kitų
netesybų, susijusių
su nefinansine ir
neinvesticine veikla,
pajamos iki termino,
kol pagal
galiojančius teisės
aktus kita šalis gali
pateikti skundą dėl
skirtos baudos ar
kitų netesybų.

4
3.058.666,00

(parašas)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Turto gavimo
tikimybė
6
51-90 %

Arūnas Keraminas

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gautino turto
gavimo laiko
neapibrėžtumo
požymiai
5
10 m.

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

