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. KOVO 31 d. DUOMENIS
2020.05.20 Nr.

(7.44-37)2F-84

(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.

P01

P02

P03

Paskutinė ataskaitinio
laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio diena

1.069.436,13

1.085.966,64

127.508,71

126.197,57

89.712,29

87.808,24

8.078,82

8.671,73

29.717,60

29.717,60

941.927,42

959.769,07

796.031,96

798.792,74

11.822,85

13.074,29

129.233,61

143.063,04

4.839,00

4.839,00

604.614,92

458.606,50

535,19

252,27

535,19

252,27

II.

Išankstiniai apmokėjimai

P04

41.942,57

50.579,90

III.

Per vienus metus gautinos sumos

P05

487.136,43

250.196,43

III.1

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3

Gautinos finansavimo sumos
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III.4

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

III.5

Sukauptos gautinos sumos

III.6

Kitos gautinos sumos

IV.

Trumpalaikės investicijos

V.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

P06

IŠ VISO TURTO:

487.136,01

249.859,37

0,42

337,06

75.000,73

157.577,90

1.674.051,05

1.544.573,14

1.090.503,41

1.113.788,13

245.317,33

258.881,80

43.645,77

49.944,16

D.

FINANSAVIMO SUMOS

I.

Iš valstybės biudžeto

II.

Iš savivaldybės biudžeto

III.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

IV.

Iš kitų šaltinių

801.540,31

804.962,17

E.

ĮSIPAREIGOJIMAI

392.575,84

302.808,46

I

Ilgalaikiai įsipareigojimai

392.575,84

302.808,46

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

P07

P09

38.054,36

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

II.6.1

Grąžintinos finansavimo sumos

II.6.2

Kitos mokėtinos sumos biudžetui

II.7

Mokėtinos socialinės išmokos

II.8

Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.9

Tiekėjams mokėtinos sumos

II.10

46,95
46,95

14.823,24

4.660,54

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

179.620,18

368,73

II.11

Sukauptos mokėtinos sumos

168.432,42

168.677,88

II.12

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

29.700,00

91.000,00

190.971,80

127.976,55

190.971,80

127.976,55

62.995,25

-39.167,87

127.976,55

167.144,42

1.674.051,05

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

Einamųjų metų perviršis ar deficitas

IV.2

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas

G.

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

Arūnas Keraminas

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

(parašas)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų
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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
,2020.05.20

Nr.

(7.44-37)2F-85

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

A.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

643.794,26

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
558.809,17

I.

FINANSAVIMO PAJAMOS

534.794,26

518.713,80

525.074,01

490.735,42

Straipsniai

Eil. Nr.

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

I.1.

Iš valstybės biudžeto

I.2.

Iš savivaldybių biudžetų

I.3.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

6.298,39

24.556,52

I.4.

Iš kitų finansavimo šaltinių

3.421,86

3.421,86

II.

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

III.1.
III.2.

40.095,37

109.000,00

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

109.000,00 -

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

11.947.896,06
11.987.991,43

B.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

580.797,04

536.199,49

I.

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO

449.147,56

438.191,04

II.

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS

31.210,51

32.884,22

III.

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ

9.748,97

10.523,20

IV.

KOMANDIRUOČIŲ

V.

TRANSPORTO

VI.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

VII.

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO

VIII.

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX.

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA

X.

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI.

NUOMOS

XII.

FINANSAVIMO

XIII.

KITŲ PASLAUGŲ

XIV.

KITOS

C.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

D.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II.

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III.

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI

F.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G.

PELNO MOKESTIS

H.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ

I.

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

I.

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

II.

TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

10.325,76

5.408,38

6.244,90

23.501,61

2.744,46

8.858,63

9.108,60

30.737,73

15.379,54

7.415,09

1.757,75

62.997,22

22.609,68

-1,97

62.995,25

22.609,68

62.995,25

22.609,68

Arūnas Keraminas
(parašas)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

7.830,31

4.295,82

1.209,71

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

10.472,74

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

1

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
2020 M. SAUSIO-KOVO MĖNESIŲ SUTRUMPINTAS FINANSINIŲ ATSKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-05-20 Nr. (7.44-37)2F-86
Vilnius
I.BENDROJI DALIS
1. 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.
2. 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, sąskaitas banke.
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 Konkurencijos tarybos kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus
Konkurencijos taryba neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų ir subjektų bei filialų ar
panašių struktūrinių vienetų.
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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.

Sąskaitos Nr., pavadinimas

1

Turto vertė 2020-03-31, Eur
2

1.K

Nebalansinis turtas

2.

Naudojamos atsargos (ūkinis inventorius)

3.

Neapibrėžtasis turtas (gautinos sumos)*

4.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

3

4.373,87
143.398,51
53.073.509,94
0,00

* iš jų 41.586.143,96 Eur skirta bauda OAO „Gazprom“

II.APSKAITOS POLITIKA
Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas
Konkurencijos tarnybos 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.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio forma ir sudėtis
Konkurencijos taryba, vadovaujasi Pastovumo principu. Per ataskaitinį laikotarpį
apskaitos politikos nekeitė. Konkurencijos tarybos parengtos 2020 trejų mėnesių finansinės ataskaitos
atitinka Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau – VSAFAS)
reikalavimus.
Konkurencijos tarybos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto
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vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos
įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
(Žin., 2007, Nr. 77-3046) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Konkurencijos tarybos tarpinių 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.
finansinių ataskaitų sutrumpintas 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,
Tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo ir paskelbimo terminai
Konkurencijos tarybos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai. 23 –ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės
standarto „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ reikalavimais tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
yra taip pat skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje adresu www.kt.gov.lt
Pagrindiniai apskaitos principai
Konkurencijos tarybos apskaitos politika ir principai detaliai aprašyti 2019 metų
metiniame finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
III. 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.
1. Finansinės būklės ataskaita
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos ilgalaikius ir
trumpalaikius įsipareigojimus.
2 pastaba Ilgalaikis materialusis turtas - apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 12ajame VSAFAS. Įsigytas ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo
savikaina su pridėtinės vertės mokesčiu. Turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal kriterijus,
apibrėžtus 22-ajame VSAFAS:
eilutė II.2. Pastatai – Administracinis pastatas Jogailos g. 14, Vilnius;
eilutė II.5. Mašinos ir įrenginiai – kondicionavimo sistemos įrenginiai, priešgaisrinė,
apsauginė signalizacijos, kelio užtvaras ir kt.;
eilutė II.8. Baldai ir biuro įranga – baldai, atitinkantys ilgalaikio turto kriterijus,
kompiuterinė technika, garso ir vaizdo aparatūra, kt. biuro įranga.
3 pastaba Atsargos - apskaitomos pagal kriterijus, apibrėžtus 8-ajame VSAFAS.
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Sunaudotos atsargos veikloje
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nurašomos taikant konkrečių kainų įkainojimo metodą, išskyrus degalus, kurie nurašomi taikant FIFO
metodą. Buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.
Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis - tai kanceliarinių, ūkinių-higieninių prekių likutis
sandėlyje.
4 pastaba Išankstiniai apmokėjimai. Tai apmokėjimai už spaudinių prenumeratą,
komandiruočių bei dalyvio registracijos mokesčių išlaidos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
5 pastaba Per vienerius metus gautinos sumos:
eilutė III.3. Gautinos finansavimo sumos. Gautinos sumos iš valstybės biudžeto pagal
pateiktas, bet neįvykdytas mokėjimo paraiškas Finansų ministerijai, kaip tai numatyta 20-ajame
VSAFAS „Finansavimo sumos“;
eilutė III.5. Sukauptos gautinos sumos. Registruojamos Konkurencijos tarybos
darbuotojų atostogų rezervo ir nuo jo priskaičiuoto VSD įmokų sukauptos sumos, kitos sukauptos
gautinos sumos (įsipareigojimai tiekėjams), bei sukauptos gautinos sumos (kartu su viršplaninėmis
lėšomis) iš valstybės biudžeto už kitas pervestas pajamas, kurios bus naudojamos kaip biudžetinių
įstaigų kitos pajamos. Taip pat pagal savivaldybių pateiktą informaciją apie sukauptų gautinų (bei
mokėtinų) sumų likučius finansinių metų pabaigai, Konkurencijos taryba savo apskaitoje registruoja
sukauptas gautinas bei mokėtinas sumas;
eilutė III.6 Kitos gautinos sumos. Apskaitomos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų,
taip pat registruojamos Konkurencijos tarybos skirtos baudos ūkio subjektams, kuriems yra atsiradęs
prievolės vykdymas. Vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis, jeigu prievolės
įvykdymas yra labiau tikėtinas negu neįvykdomas, pajamos ir susijusios gautinos sumos
pripažįstamos tada, kai skolininkui atsiranda prievolė sumokėti šias sumas.
6 pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai, iš jų:
Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (valstybė biudžeto asignavimai) – 1.565,91 Eur;
Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (lėšos už suteiktas paslaugas, kurios priėmus
nutarimą dėl išnagrinėtos koncentracijos bus pervestos į valstybės iždo sąskaitą) – 38.700,00 Eur;
Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Dvynių ir kitų vystamojo bendradarbiavimo
projektų gautos lėšos) - 34.734,82 Eur.
Konkurencijos taryba nėra kasos. Pinigų ekvivalentų Konkurencijos taryba neturi. Banko
sąskaitose likučių užsienio valiuta nebuvo.
7 pastaba Finansavimo sumos.
Pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus ir detalizuotas 20-ojo
VSAFAS 4 priede.
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, subjekto
sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams,
mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir
perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto
sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.
9 pastaba Trumpalaikiai įsipareigojimai:
eilutė II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tai Konkurencijos tarybos kreditorinis
įsiskolinimas už gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Skola kreditoriams 2020 m. kovo 31 d. sudarė
14.823,24 Eur. Didžioji dalis skolų tiekėjams atsirado už ataskaitinio ketvirčio kovo mėnesį suteiktas
paslaugas, sąskaitos už kurias Konkurencijos tarybai pateiktos 2020 m. balandžio mėnesį.
eilutė II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Konkurencijos tarybos
įsiskolinimas darbuotojams pagal priskaičiuotą 2020 m. kovo mėn. darbo užmokestį, mokėtini
socialinio draudimo mokesčiai, pajamų mokesčiai, ligos pašalpos, išeitinės ir kt. pašalpos. Skola
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 179.620,18 Eur dėl darbuotojams ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje priskaičiuotų (bei nuo jų išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio), bet balandžio mėn.
išmokėtų sau darbo santykiais susijusių įsipareigojimų;
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eilutė II.11. Sukauptos mokėtinos sumos – 168.432,42 Eur, iš jų:
- Konkurencijos tarybos darbuotojų sukauptos atostogų rezervo nuo jo priskaičiuotos
valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 167.396,77 Eur;
- užregistruoti gautinų sumų likučiai pagal iš savivaldybių gautas pažymas apie sukauptas
gautinas sumas – 1.035,65 Eur.
Eilutė II.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 29.700,00 Eur, iš jų:
- gauti išankstiniai apmokėjimai iš ūkio subjektų už Konkurencijos įstatyme teikiamas
paslaugas – 20.700,00 Eur. Pagal galiojančią tvarką, 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;
- Konkurencijos tarybai suderinus Pranešimą su juo teikusiais ūkio subjektais ir paskelbus
apie pradedamą nagrinėti koncentraciją Konkurencijos tarybos tinklapyje, sumokėtos ūkio subjektų
lėšos perkeliamos į ateinančių laikotarpių pajamas iki Konkurencijos taryba priima atitinkamą
nutarimą. Ateinančių laikotarpių pajamų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9.000,00 Eur.
2. Veiklos rezultatų ataskaita
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos pagrindinės ir kitos
veiklos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas.
10 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.
Kitų pagrindinės veiklos pajamų pripažinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis 10
VSAFAS reikalavimais.
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 dengti. Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą apie išnagrinėtą
koncentraciją, užregistruotos sumos ateinančių laikotarpių pajamų sąskaitoje perkeliamos į
pagrindinės veiklos kitas pajamas.
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Straipsnio pavadinimas
2
Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pajamos iš rinkliavų
Pajamos iš administracinių baudų
Pajamos iš dividendų
Pajamos iš atsargų pardavimo

Ataskaitinis laikotarpis, Eur
3
109.000,00

6

1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.

Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo
pelnas
Suteiktų paslaugų pajamos**
Kitos
Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pagrindinės veiklos kitos pajamos

109.000,00

109.000,00

12 pastaba Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11 VSAFAS reikalavimais.
Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos ir
kai buvo uždirbtos su jomis susijusios pajamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.
Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos, susijusios su Konkurencijos tarybos
pagrindine veikla.

Arūnas Keraminas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Audrius Bieliauskas

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4
priedas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 188668192, Jogailos g. 14, 2-Vilnius
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

1

2

3

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

Finansavimo
sumos (gautos),
išskyrus
neatlygintinai
gautą turtą

Finansavimo
sumų
pergrupavimas*

4

5

258.881,80

377.689,19

211.723,76

21.000,76

47.158,04

356.688,43

Neatlygintinai
gautas turtas

Perduota kitiems
viešojo
sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
turto pardavimo

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
savo veiklai

6

7

8

9

11.800,00

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
Finansavimo
jų perdavimo ne
sumos (grąžintos)
viešojo
sektoriaus
subjektams

10

11

Finansavimo
sumų (gautinų)
pasikeitimas

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

12

13

379.453,66

245.317,33

27.700,74

205.023,78

351.752,92

40.293,55

6.298,39

43.645,77

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos
Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų):
1.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

1.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

2.

11.800,00

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

2.1.1. nepiniginiam turtui įsigyti
2.1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti
3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

49.944,16

tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų
dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos,
neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų ES projektams
finansuoti):
3.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

10.413,21

1.270,50

2.671,17

9.012,54

3.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti

39.530,95

-1.270,50

3.627,22

34.633,23

Iš kitų šaltinių:

804.962,17

3.421,86

801.540,31

4.1.

nepiniginiam turtui įsigyti

804.962,17

3.421,86

801.540,31

4.2.

kitoms išlaidoms kompensuoti
389.173,91

1.090.503,41

4.

5.

Iš viso finansavimo sumų:

1.113.788,13

377.689,19

11.800,00

1

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS
"Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Arūnas Keraminas

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

(parašas)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

2

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu
Nr. 1K-475 (finansų ministro 2011 m.
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2020 m. KOVO 31 d.DUOMENIS
2020.05.20

Nr. (7.44-37)2F-88

(Data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje
Eil.
Nr.

1

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Finansavimo šaltinis

Finansavimo
sumos
(gautinos)

Finansavimo
sumos (gautos)

Iš viso

Finansavimo
sumos
(gautinos)

2

3

4

5=3+4

6

1.

Finansavimo
sumos
(gautos)

Iš viso

7

8=6+7

258.881,80

258.881,80

245.317,33

245.317,33

49.944,16

49.944,16

43.645,77

43.645,77

804.962,17

804.962,17

801.540,31

801.540,31

1.113.788,13

1.113.788,13

1.090.503,41

1.090.503,41

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)
4.

Iš kitų šaltinių

5.

Iš viso

Arūnas Keraminas

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

(parašas)

Vyriausiasis patarėjas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

Audrius Bieliauskas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

