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FINANSINES BI,JKLES ATASKAITA
PAGAL 2OI I M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

201 l - l  1-15 Nr.  (7.44-21)2F- l  l0
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil.  Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutind
ataskaitinio
laikotarpio

diena

Paskutind
pra6jusio

ataskait inio
laikotarpio

diena

A. ILGALAIKIS TURTAS I. 1370587.64 1258043.75
Nematerialusis turtas 457 5t.95 29425 61

I . l Pletros darbai
r.2 Prosramine iransa ir ios licenciios 45751.95 29425.61
I.3 Kitas nematerialusis turtds
1.4 Nebaisti proiektai ir i5ankstiniai mokeiimai
u. I I ealaikis materialusis turtas II 132483s.69 t228618.14

I I .  I Zeme
Ir.2 Pastatai t123088.73 1103072.73

lnfrastrukt[ros ir kiti statiniai 4012.39 2358 .19
.4 Nekilnoiamosios kultlros verfybes
5 Maiinos ir irenginiai 11809 .01 r r 908.60
.6 Transoorto oriemonds 47379 92
'1 Kilnoiamosios kultlros r,ertybes

II.8 Baldai ir biuro iranea 138545.64 1rr278.62
II.9 Kitas ilsalaikis materialusis turtas
i l .  l0 Nebaieta sta8ba ir iSankstiniai mokeiimai
I I I . Ilsalaikis fi nansinis turtas III.
IV. Kitas ilsalaikis turtas IV.
B. BIOLOGINIS TURTAS
C. TRUMPALAIKIS TURTAS 276360.56 278024.41

V: 36499.69 41813.32
I . l Shatesines ir neliediamosios atsarsos
t.2 MedZiasos. Zaliavos ir Dkinis inventorius 36499.69 41813.32
L3 Nebaista saminti produkciia ir nebaistos lykdyti sutarils
t.4 Pagaminla produkcii4 atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilsalaikis materialusis ir biolosinis turtas. skirtas Darduoti
II ISankstiniai apmokeiimai vI. 10484.52 8650.09
il1. Per vienus metus sautinos sumos VII. 221209.59 223639.02
i l I . I Cautini mokesdiai ir socialines imokos
ITI.2 Gautinos furansav i mo sumos
III .3 Gautinos sumos uZ turtotnaudoiima- oarduotas Drekes. turta DaslauAas
III.4 Sukauptos gautinos sumos 206778.29 208282.92
III.5 Kitos sautinos sumos 14431.30 | 5356. r 0
IV. Irumoalaikes investiciios vIII.

Pinisai ir ninisu ekvivalentai IX. 8166.76 392r.98

IS VISO TURTO: 1646948.20 1s36068.r 6

D. FINANSAVINIO SUMOS x. 1425738.63 12974ss.27
I 5 valsWbes biudZeto t4t7 571 .8' ,7 12881 50.95
I I . .5 savivaldvbes biudZeto
III 5 Europos Saiungos, uZsienio valstybiu ir tarptautiniq organizaciiu
IV. I5kitu saltiniu 8166.76 9304.32
E. ISIPAREIGOJIMAI 221209.57 223639.00
I Ilsalaikiai isioareisoi imai XI.
L l Ilealaikiai fi nansiniai isipareisoi imai
L2 Ilealaikiai atideiiniai



Eil.  Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.

Paskutind
ataskaitinio
laikotarpio

d iena

Paskutin6
pradj usio

ataskaitinio
laikotarpio

diena

l . J Kit i  i lealaikiai isinareisoi imar
t l Trumpalaikiai isipareisoi imai ruI. 221209.57 223639.00
I I .1 Ilealaikiu atideiiniu einainuiu metq dalis ir trr.rmpalaikiai atideiiniai
i l .2 I lealaikiu isipareieoi imu einamui u metu dal is
II .3 Trumnalaikiai fi nansiniai isipareieoi imai

tI.4 Moketinos subsidiios. dotaciios ir finansavimo sumos
I I .5 Moketinos sumos i biudZetus ir fondus

I I .s. l GraZintinos fi nansavimo sumos
I .5 .2 Kitos rnoketinos sulnos biudZetui
It.6 Moketinos socialines iSmokos
fi.'7 GraZintini mijkesdiai, imokos ir iu penirokos

II.8 Tiekeiams moketinos sutnos 6212 87 10296.27
I I .9 Su darbo santvkiais susile isioareisoiimai 0 0 r
rI.1 0 SukauDlos moketinos sumos 206065.33 20441t.37
i l . l t Kit i  trumpalaikiai isipareis.or rmar 8931 .36 8931 .36

F. GRYNASIS TURTAS t4973.89
t . Dalininku kaoitalas
II Rezervai
[ . 1 Tikrosios vertds rezervas
ru.2 Kiti rezervai
m. Vuosawbes metodo itaka
IV. Sukauotas oervir5is ar deficittis 14973.89
IV.1 Einamuiu metu DervirSis ar deficitas
rv.2 Ankstesniu metu oervir5i.s ar deficitas 14973.89
G. MAZUMOS DALIS

rs vrso FTNANSAVTMO suMU,ISrpAREtGoJrMu, GRYNOJO TURTO rR
MAZUMOS DALIES:

1646948.20 1s36068.16

Pirmininkas

(teises aktais ipareigoto pasira5li asmens pareigq pavadinimas)

Sariihas Keserauskas

bEndrqiqrclkalq
sky,' vedBjas

/-rr;cr" iX ie}iauskz:s



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatq atrukaita"
I priedas

(Zemesniojo lygio vieSojo sektoriaus subjektq, i5skyrus mokes[iq fondus ir iStekliq fondus
(iskaitant socialin6s apsaugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma)

LIETUVOS RBSPUBLIKOS KONKI]RENCIJOS TARYBA
' (vie5ojo sektoriaus subjekto arba vie5ojo sektoriaus subjektq giup6s pavadinirnas)

188668192, A.VIENUOLIO G. 8; VILNIUS
(vieSojo sekloriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatq ataskaitq

arba konssliduot4j4- veiklos rezultatq ataskait4 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL20I I  M RUGSEJO30D DUOMENIS
201 I - l  l - l  5  Nr  (7  44-21)2F-1  10

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas lilais

Eil.  Nr. Straipsniai Pastabos Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Pra€jps
ataskait inis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VE IKLOS PAJAMOS 2379280.16 3099615.86
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 2379280.16 3099615.86
t . l I5 valstvbes biudZeto 2375314.663047350.60
1.2. [5 savivaldybiu biudZetu
I . 3 15 ES. uZsicnio valsWbiu ir tamtaufiiriu organizaciiu leSu 2655.13
L 4 . [5 kitu finansavimo Saltiniu r310.37 5226s.26
il MOKESCru IR SOCIALINru MOKU PAJAMOS
II PAGRINDII1IES VEIKLOS KI'IOS PAJAMOS
TI l Pagrindines veiklos kitos paiamos

III.2. Pervestinu nasrindines veiklos kini Daiaflu suma
B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS 2380940.57 3055467.26
I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 2 21487 15.32 2',752038.33
I I NUSIDEVEJIMO ]R AMORTZACIJOS t3 61240.11 88859.20
I I I KOMUNAI-INIU PASLAUGU IR RYSru 78 r98.6 r r  l  1288.30
IV. KOMANDIRUOCIU r  583 r .8  | 20712.64

TRANSPORTO 1253.34
VI. KVALIFIKACIJOS KET,IMO 540.00
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 2486.11 3886.  l  5
VIII. NUVERTEJIMO IR NTIRASYTU SUMU
x. STINAUDOTU IR PARDUOTU ATSARGU SAVIKAINA 35324.60 28458.82
X. SOCIALINru ISMOKU
X NUOMOS
X FINANSAVIMO
X I KITU PASI,AUGU 39144.01 48430.48
X KITOS

C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS -1660.4r 44r48.64
D. KITOS VEIKLOS RBZULTATAS -29174.7r
I KITOS VEIKLOS PAJAMOS t4 I 125 .00
I I . PERVESTINOS I BIUDZETAKITOS VEIKLOS PAJAMOS 1 5 4 1 3 . r 5
n. K]TOS VEIKLOS SANAUDOS 15 l 4886.56
E. FINANSINES IR IIIYBSTICINES VEIKLOS REZULTATAS

F,
APSKAITOS POLI'IIKOS KEITIMO IR ESMINTU
^ Pq|< A ITr|S I(I A TNI I TA IS\/]VIfI ITA |< A

G. PELNO MOKESTIS

H.
GRYNASIS PERVTRSIS AR DEFICITAS PRIES
NI]OSAVYBF"S MRTODO ITAKA

-1660.41 14973.89

I . NTJOSAVYBES METODO ITA KA
J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS '1660.41 t4973.89

TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUI
II. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

Pimininkas
Sariinas
Keserauskas

(teises aktais ipareigoto pasira5yti asmens pareigq
pavadinimas)

(vardas ir
pavarde)

Bendrqj

(paralas)

skYna
'u i{r'irls'
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I.BENDROJI DALIS

l. Finansines ataskaitas rengianti viefojo sehoriaus subjehq identffikuojantys (t. y.
vie\oio sehoriaus subjekto kodqs, vieiojo sektoriaus subjekn4 grupe; kuriai priklauso vie1ojo
sehoriaus subjelctas, ir pan.) ir jo veiklq funkcijas) trumpai apibudinantys duomenys.

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) - institucija,
uZtikrinanti sqZiningos konkurencijos laisvE Lietuvos Respublikoje. Konkurencijos taryba vykdo
Konkurencijos istatyfno prieZiflr4,igyvendina valstybinE konkurencijos politika. Ji igaliota taikyti
Europos S4jungos (toliau - ES) konkurencijos taisykles, kuriq laikymosi prieZi[ra pagal ES
konkurencing teisg yra pavesta nacionalinems konkurencijos institucijoms. Konkurencijos taryba taip
pat rykdo valstybes pagalbos monitoringq bei kitas funkcijas, kurias numato Lietuvos Respublikos
reklamos ir Lietuvos Respublikos kainq [statymai, atlieka ministerijq, Vyriausybes ir savivaldybirl

[steigtq ir jiems priskirtr{ imoniq bei vie5qjq istaigq teikiamq monopolinio pobldZio prekiq ir
paslaugq kainq bei tarifu derinim4.

Konkurencijos taryba savo darbu prisideda prie valstybes ilgalaikes strategijos
pagrindiniq tikslq - sukurti aplink4 kurioje bltq saugi visuomend ir konkurencinga ekonomika, nes
s4Zininga ir nesuvarZyta konkurencija yra konkurencingos ekonomikos, o tuo padiu ir kiekvieno
vartotoj o gerovds pagrindas.

Ko nkur e n c ij o s t ary b o s p a gr indi n i s t i ks I a s, funkc ij a.
Tikslas - uZtikdnti s4Ziningos konkurencijos taisyklirl ir principq igyvendinimq. Sio

tikslo siekiama vykdant ,,Valstybds konkurencijos politikos igyvendinimas uztikrinant ukio subjektq
ir vartotojq apsauge inuo konkurencij4 ribojandiq irlar vartotojq interesus paieidLiandiq veiksmrl"
program4 @rogramoi kodas 01r01), programos tikslas - sudaryti s4lygas s4Ziningai konkurencijai
nacionaliniq teises aktq pagalba.

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

Konkurencijos tarybos istaigos kodas mokesdiq moketojq registre - 188668192,
asignavimq valdytojo kodas - 90015 1049. Registro tvarkytojas - Vl Registry centras.

Konkurertcijos tarybos buv-eine: A.Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius.
Konkure4cijos taryba yra valstybes [staiga, priskiriama kitq valstybes institucijq ir istaigrp

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

s4skaitas banke.
2. Nuoroda, knd vieiojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamt4 ir (arba)

asocijuot4j4 subjeH4.
Konkurencijos tamyba neturi kontroliuojamq ir (arba) asocijuotq ir subjektq bei filialq ar

pana5iq struktlriniq vienetq.
3. Informacij a apie darbuotoj4 skaiiiq per ataskaitini laikotarpi.
Ataskaitipio laikotarpio pabaigoje Konkurencijos taryboje patvirtintos 68 pareigybes: 63

administracijos pareigybes ir 5 Tarybos pareigybes (valstybes pareigunq).
20ll m. rugsejo 30 d. Konkurencijos taryboje falcti5kai dirbo 61 darbuotojai, i5 jq 4

valstybes pareigunai, 45 valstybes tamautojaiir 12 darbuotojq dirbandiq pagal darbo sutartis.



L

: 4. Informacija apie suarbias sqlygas, kuriomis veikia vie1ojo sektoriaus subjektas ir
kuriosgalipaveiktitblesnqvieiojo:sehoriaussubjeHoveiklq.

Del Finansavimo sum4 ii kit4 ialtiniq.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitq le5q banke likutis buvo 5,8 tukst. Lt. Tai

kompensacrjq sumq uL 2009 m. ir 2010 m. Konkurencijos tarybos patirtas komandiruodiq iSlaidas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. geguZes 14 d. nutarimo Nr. 543 ,,Del
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto ir savivaldybiq biudZetq sudarymo ir r,ykdymo taisykliq
patvirtinimo" (/.in.,2A0I,Nr.42-1455;2004,Nr.96-3531) 72 punktu, gautos le5os komandiruodiq
i5laidoms, patirtoms ankstesniais biudZetiniais metais, kompensuoti, priskiriamos kitoms biudZetiniq
[staigq pajamq leSoms ir yra naudojamos istaigos firnkcijoms atlikti. Konkurencljos tarybos
buhalterineje apskaitqje Sios leSos pripaZintos ir iregistruotos kaip gautos finansavimo suinos i5 kitl+
Saltiniq kitoms iSlaidoms ir yra naudojama pagal atskir4Konkurencijos tarybos pirmininko patvirtintq
s4mat4.

Del Finansavimo sumt4ii Europos Sajungos.
20ll metais Vokietijos federaline ekonomikos ir technologijq ministerija kartu su

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

Pagal Konsorciumo sutarties s4lygas, Konkurencijos taryba, uZ trumpalaikes trukmes
eksperfq pas paramos gavej4 darbo dienas, gauna tam tikr4 Projekto valdymo i5laidq kompensacij4
(angl. Project managtnent costs compensatioi4);,'kui bus skiriama su Projektu susijusitl i5laidq
padengimui.20ll m. kovo pabaigoje buvo pervesta pirmoji imoka, kuri apskaitoje pripaZistama kaip
Finansavimo sumos i5 F.ur6p.t S4jungos, ir kuri yra naudojamapagal atskir4Konkurencijos tarybos
pirmininko patvirtint4 s4matq. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoj,e Proj ekto le5q banke likutis buvo 2, 1
tiikst. Lt. .

Del kit4gautin4sum4.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybds 199"7 m. sausio 2l d. nutarimu Nr.

37 ,,DdI Ukio ministeirijos, Finansq ministerijos ir Europos reikalq ministerijos patalp{' (/,in., 1997,
Nr. 20=460) 2 punkto nuostata, Lietuvos pramonininkq konfederacijai pagal panaudos sutart[ buvo
perduotapastato Vilniuje, A.Vienuolio g. 8,III-N auk5tai, taippatpalepe, esanti vir5 IV auk5to. Pagal
2005 m. gruodZio 21 d. Valstybes turto panaudos sutarties Nr. 01, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos ir Lietuvos pramonininkq konfederacijos (toliau - LPK) nuostatas, Panaudos
gavejas (LPK), uZ pgrduotq negyvenamqjq patalpq komunaliniq paslaugq faktines i5laidas apmoka
pagal panaudos davejio (Konkurencij os tarybos) pateiktas s4skaitas,

5. Inforrnacija apie finansines atasknitas sudaraniio vieiojo sektoriaus subjekto
at as koit ini o I aiko tarp io tr ulvnq,

Konkurencijos tarnybos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Konkurencijos tarytros tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendoliniq metq
pirmojo, antrojo ir trediojo ketvirdiq pabaiga. Tarpinio ataskaitinio laikotarpio informacija tarpinese
finansinese ataskaitose pateikiama kaupiant 3, 6 ir 9 menesirl informacijq.

i 
II:APSKAITOS POLITIKA

Konkurencijos taryba, tvarkydama buhalterinE apskait4 ir rengdama f,rnansines
ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo iektcjriaus atskaitomybes [statymo ir kitq teises
akfll nustatl4atvarka bei apskaitos politika, patvirtinta Konkurencijos tarybos pirmininko. Apskaitos
politika apima fikiniq operacijq ir ivykiq pripaZinimo, ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir
taisykles.

Konkurencijos tarybos buhalterine apskaita organizuoj4ma ir finansiniq ir biudZeto
rykdymo ataskaitq rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos
[statymo 12in.,200I,$r. 99-3515), Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymo
1Zin.,2001,Nr.77 -3040 ir kitq teises aktq nustatyt atvarka.
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I
Konkurerlcijos taryba apskaitai tvarkyti Siuo metu naudoja kompiutering buhaltering

programe,,stekas-Apskaita", kuribs modifikacine versija yra pritaikyta dirbti pagal VSAFAS. Siuo
metu taip pat testuojama standartizuota Finansq ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), kuri4
paren gti naudoj imui pl anuoj am a 20 I I m. ketvirt4 ketvirt[.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos poZymius:
1. valstyQes funkcij4;
2. program4
3. leSq (finansavimo) Saltini;
4. valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni.
Visos operacijos ir lkiniai [vykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu iraSu didZiojoje

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

;

i "I:PASTABOS
1. Finansin6s btikles ataSkaita
Sioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Konkurencijos tarybos ilgalaikius ir

trumpal aikius [sipareigoj imus.
I. Priskiriama nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas.

Ilgalaikis nematerialus hrrtas - programine irang4 ir jos ligencijos. Sis turtas apskaitomas
pagal kriterijus, apibreZtus 13-aj4me VSAFAS. Nematerialiojo turto vienetr; kuriq naudingo
tarnavirno laikas butu neribotas, Konkruencijos taryba neturi. Apskaitoje nematerialus turtas yra
registruojamas [sigijiino ar pasigaminimo savikaina su pridetines vertes mokesdiu.

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

eilute II.2. Pastatai - Administracinis pastatas A.Vienuolio g. 8, Vilnius;
eilute II.3. Infrastruktlros ir kiti statiniai - automobiliq stovejimo aik5tele;
eilute II.5. Ma5inos ir [renginiai - kondicionavimo sistemos irenginiai, prie5gaisrind,

apsaugine signalizac$os, kelio uZtvaras ir kt.;
eilute IL8. Baldai ir biuro iranga - baldai, atitinkantys ilgalaikio turto kriterijus,

kompiuterine technika, garso it vaizdo aparatira, kt. biuro iranga.
ilI. Ilgalaikio finansinio turto Konkurencijos tarybaneturi.
IV. Kito ilgalaikio turto grupei priskirto turto Konkurencijos tarybanetnri.
V. Atsargos . apskaitomos pagal kriterijus, apibreZtus 8-ajame VSAFAS. Atsargos

apskaitoje registruojar4os isigrjimo (pasigaminimo) savikaina. Sunaudotos atsargos veikloje
nura5omos .taikant konkrediq kainq [kainojimo rnetod4 i5skyrus degalus; kurie nura5omi taikant
FIFO rnetod4. Buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargrl sunaudojimu susijusi
operacija. MedZiagq Laliavq ir Ukinio inventoriaus likutis - tai kanceliarinir; [kiniq-higieniniq
prekiq likutis sandelyj e.

VI. I5ankstiniai apmokejimai. Tai apmokejimai uL spaudinirl prenumerat4
komandiruodiq bei dalyvio mokesdiq i5laidos, taip pat darbo uZmokesdio ir nuo jo priskaidiuoto
valstybinio socialinio draudimo (tciliau - VSD) imokq ateinandiq laikotarpiq s4naudos.

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

pateiktas, bet ne[vykdytas mokejimo parai5kas Finansq ministerijai, kaip tai numatyta 2}-ajarne
VSAFAS,,Finansavimo sumos";

eilute III.4. Sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto ir kitos sukauptos gautinos
sumos. Atostogq rezervo ir nuo jo priskaidiuoto VSD [mokq sukauptos sumos;
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eilute IIIi5 Kitos gauti4gs sumos. Apskaitomos gautinos sumos uZ vagystes metu
susidariusius trukurniis (8166,76 Lt), taip pat Lietuvos Pramonininkq konfederacijos debitorinis
isiskolinimas uZ komunalines paslaugas (557,57 Lt).

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

Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose litais (biudZeto asignavimai)
Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose eurais (kitq le5q)
Pinigai T ietuvos bankq s4skaitose litais (Kitq lesq)
Pinigai Lietuvos bankq s4skaitose litais (Dvyniq projekto leSos)
Grynqjq pinigq kasoje likudio nei litais nei kita valiuta nera.

- 991.12 Lt;
- 0,00 Lt;
- 5774,77 Lt.
- 2086,99 Lt

Sarlnas Keserauskas

Pinigq ekvivalentq Konkurencij os taryba neturi.
X. Finansavimo sumos. PripaZ[stamos, kai atitinka 2}-ajame VSAFAS nustatytus

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

XII. Trumpalaikiai isipareigojimai:
eilute II.8. Tiekejams moketinos sumos. Tai Konkurencijos tarybos kreditorinis

isiskolinimas uZ gautas prekes ir suteiktas paslaugas. Skola kreditoriams 2011 m. rugsejo 30 d. bUklei
sudare 4548,98 tukst. Lt. DidZioji dalis skolq tiekejams atsirado uZ ataskaitinio ketvirdio rugsejo
menesi suteiktas komunalines ir kitas paslaugas, s4skaitos uZ kurias Konkurencijos tarybai pateiktos
2011 m. spalio menesi. Siuo metu su visais kreditoriais pilnai atsiskaityta.

eilute IL9. Su darbo santykiais susijE isipareigojimai. Konkurencijos tarybos
isiskolinirnas darbuotojams pagal priskaidiuotq2}l I m. rugsejo mdn. darbo uZmokesti, moketini
socialinio draudimo mokesdiai, pajamq mokesdiai, ligos pa5alpos, iSeitines ir kt. pa5alpos.

eilute II.10. Sukauptos rnoketinos sumos. Konkurencijos tarybos darbuotojq sukauptos
atostogq rezervo nuo jo priskaidiuot valstybinio socialinio draudimo imokq s4naudos, atskaitingiems
asmenims moketinos sumos.

eilute IL 1 1. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai. [siskolinimas uZ turto trukumus (vagystes
metu susidariusius trDkumus).

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

veiklos uZdirbtas pajamas ir turetas sqnaudas.
XIII. PajamltpripaZinimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis 10 VSAFAS reikalavimais.

Finansavimo pajamos -- panaudotos finansavimo sumos iS valstybes, ES fondg
tarptautiniq organizaCljg uZsienio valstybiq ir kitq Saltiniq ilgalaikiam turtui lsig1.ti, atsargoms ir
kitoms iSlaidoms.

XIV. Sqnaudq apskaita vykdoma vadovaujanlis 11 VSAFAS reikalavimais. S4naudos
pripaZ[stamos ir apskaitoje registruojamos t4 ataskaitin[ laikotarpi kai jos buvo patirtos ir kai buvo
uZdirbtos su jomis susijusios pajamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento.

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

(ePirmininkas
(teises aktais ipareigoto pasira5y4i asmens pareigq pavadinimas) (para5as)

reikaiq
vedeJas

13ielia-,u skc\s

1t-\5

(vardas ir pavarde)
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(Informacijos apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokyiius per ataskaitini laikotarpi pateikimo Zemesniojo lygio

finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra5te formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL Sar,rtN1, TTKSLTN4 PASTflRT[ rR JU poKyilet pBn ATASKAITIN[ LATKOTARPI
2OII M. RUGSEJO 30 D. BUKLEI

Eit.
Nr.

Finansavimo sumos

Finansavimo
sumq I ikut is
ataskaitinio
laikotarpio
pradZioje

Per ataskaitini laikotarpi

Finansavimo
sumq l ikut is
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

F inansavimo
sumos

(gautos),
iSskyrus

neatlygintinai
gautQ turt4

Finansavimo

sumu
pergrupavima

S

Neatlygintinai
gautds'turtas

Perduota
kitiems vie5ojo

sektoriaus
subjektams

Finansavimo
sumrl

surnaf,ijimag
d€l turto

pardavimo

tr'inansavimo
sumrl

sumaZdjimas
del jq

panaudojirno
,savo veiklai

Finansavimo
sumq

sumaZdjimas
del j,t

perdavino ne
vieSojo

sektoriaus

Finairsavimo
sumos

gr4Zintos

Finansavimo
sumrl

(gautlnq)
pasikeitimas

1 J J 4 5 6 7 I 9 t0 1 1 12 13=3+4+5+6+
7+8+g+l 0+1 |

i
I5 valstybes biudZeto (iSsky'rus valstybes biudZeto
dall gaut4iS Europos S4jungoS, uZsienio
r ;e lc f i rh i r r  i r  temlar r i in i r r  n rcon izon i i r r \

1288150 95 2291000.56 -2378413 00 t200738 sr

1 t Neoinieiniam turhri isisvti 1279500 84 8750 29 -9 1830.69 1196420 44
1 . 2 Kitoms iSlaidoms kompensudti 8650 I 1 2282250 27 -2286582 3l 4318 07

2

I5 savivaldybes biudZeto (i5skyrus savivaldybes
biudZeto asignavimq daligaut4 i5 Europos
S4jungos, uZsienio valst-vbiq ir tarptautiniq
n r o e n i z o n i i r r \

2 l Nepiriisiniam turtui isis!.ti
2 .2 Kitoms i3laidoms komoensuoti

3

I5 Europos S4jungos, uZsienio valstybiq ir
tarptautiniq organizacijq (frnansavimo sumq dalis
kuri gaunama i5 Europos S4jungos, neiskaitant
fmansavimo sumq i5 valstybes ar savivaldybes
hirrdiefn FS nrniclacmc f i  nqncrrnt i \

r0358.40 -4105.38 6253 02

Nepinieiniaur hrtui isiclti 6000.00 6 5 8  5 l -2492 48 4166 03
) z Kitoms i5laidoms komDensuoti $58.4A -658 s I - t6 t2 90 2086 99

I5 kiru saltiniu 9304 32 2s82 03 t3r0 37 r0575 98
Nepinisiniam turtui isistti 5943 00 -581 13 5361 87

t a Kitoms i3laidoms komDensuoti 336t 32 2582.03 -729 24 5214 1l
15 viso finansavimo sumu t297455.27 2303940.99 -2383828.75 t217567.51

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

Bendrqiq reikalq skyriaus vedejas Audlius Bieliauskas


