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Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei

2019-04- Nr. 3AE (11.21E-403)-

PAREIŠKIMAS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Šis  pareiškimas  teikiamas  prie  2018  m.  gruodžio  31  d.  pasibaigusių  metų  finansinės
atskaitomybės. 

Patvirtiname, kad:
• finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Mykolo Romerio universiteto 2018 m.

gruodžio 31 d.  finansinę  būklę,  2018 metų  veiklos  rezultatus,  grynojo  turto  pokyčius  ir  pinigų
srautus,  bei  yra  parengtas  pagal  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės
atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);

•  Mykolo  Romerio  universiteto  biudžeto ataskaitų  rinkinys  yra  parengtas  pagal  Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą;

•  reikšmingos  prielaidos,  daromos  atliekant  apskaitinius  įvertinimus  (atidėjiniai,  turto  ir
įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos;

• visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAFAS ir kitų
teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti;

•  visos  ūkinės  operacijos  ir  ūkiniai  įvykiai  yra  įtraukti  į  apskaitos  įrašus  ir  nurodyti
finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose;

•  skirtus  ir  gautus  valstybės  biudžeto  asignavimus  2018  metais  panaudojome  tų  metų
programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;

• valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai.

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienei

Aušra Šarėjūtė, tel. 271 4635, el. p. ausra@mruni.eu
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10' 

D/L' 

Palvirt!nla 

·2147427111 

20190)·2019:51 :06 

FINANSIN£S 8(JKLES ATASKAIT,\ 

PAGAL 2018 M, GRUODZIO 31 D, DUO~IENIS 

POfctkww va/lUtu ir liks/tunas: eurais 

Ell. 

Nr. 
Straips.niai 

I 2 

A ILGALAIKIS TURTAS 

I Nematcrialusis !Unas 

1.1 

[ 

IJ Kilns nematerialusis tunas 

14 Nebaigli pm]eklai  ir  isank'li.ia! moki:jllna. 

15  PrestiZas 

II IIgala,kis malenalu.;, lurta. 

III Zeme 
1l.2 ?astatai 

)$  if kni suwnial 

11,4  Nekiloojamosios kulruros v<nybes 

115 MaSinos if  jrcnginiai 

11.6  T ra"spono pncmoncs 

11.7  Kilr.ojamoslos  kullfiros  vertybcs 

11.8  Baldai  ir biuro  iranga 

11.9  KililS  ilgalaihs lYIlllCrilllusis turias 

ILiO Nebaigta  slfHyba  if isankstinini  !I1ok&j imai 

III IlgaJaikis  finaoSll1is tunas 

IV Mineraliniai  iSlcklial  ir  kIlns  ilgaluikis furta::; 

i8 BIOLOGINIS TURTAS 

ie TRUMPALAIKIS TURTAS 

I Alsargos 

11.1  SlnHegmcs if nel:eClamosios IHsargos 

Ji.2  Medziagos, ialinvos  ir ukints  invenLOrius 

U  i ~ebaig13, gamlllil produkclja  if neba!glos vykdyti 5lHartys 

14  Pagaminla  produkcija, "!Sargos, skinos parduOIl (perduoli) 

15 JlgaJaikis materialuS IS  if biologinis lUnas, skmas parduotl 

I! apmokejimai 

III Per vienus meWs gau!inos sumOs 

il!  Gaminos U UlHptU>l'''''''';:' finansines sumos 

111.2  GauIini makesci.i  ir socialines;moka. 

111.3  Gau[lnos ,.,ja",;:.<  ' sumas 

GauIinos sumos uz lI.no  naudoj;m~, pardue las prekcs,  IlIr1q,  paslaugas 

Sukauptos gauilnos sumos 

Kitos galJtinos SumOS 

Trumpalaikes  invC'silcijos 

V Pinigai  ir pinig4 ekviva!entai 

IS VISO TURTO: 

"aslabo, Nr. 

J 

POJ 

1'04 

1'05, P06 

POS 

P09 

1'10 

PlU 

PI  1 

P..kulln' al..kaitift'o 

laikOfarpio diena 

4 

75.352,80 

8.677.87 

66674,93 

21.657.981,73 

17.766.693,90 

617.527,72 

49.310,44 

0,00 

1,448,10 

93499,52 

2.803310,88 

326191.17 

I 2.306,16 

6,602.620,10 

499,069,61 

14).354,08 

125,487,26 

230.228.27 

298.907,16 

952.138,31 

4438,17 

590.128,49 

232516.54 

125.055,11 

4852505,02 

28,)38260.79 

" ..kuHn. pro"ju.!o  1 

ataskaiHnio laikotarplo 

dien. 

5 

2l.185.774,31 

101.159,83 

20,449,21 

80.710,62 

12.082.308,32 

17.999.931,90 

656076,16 

81.879,37 

0,00 

1.448.10 

206.255,94 

3034.672,42 

102.044,43 

2.306,16 

4,800.168,58 

492.839,64 

135.331,02 

126.664,83 

230.843,79 

0,00 

354166.65 

560.772,14 

12566,32 

209.162,21 

304.064,48 

34979,13 

26. 

(l~'mY' klUlmu pusl.Pxlc; 
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2018 M. GRLJOD:lJO 31  D.  p.. ibaigusi~ met~ FlNA:.ISINII)  ATASKAITI)  R1NKINYS 

(Visas $llmOS  nenurody1a kitaip) 

p..kutine pnl!juslo
Ell. Paskutine ataskahlnioi S'ra lp,nI91  ataskaitinIo" ..Iabo. NT.Nr. lalkorarplo dlena 

laikorDrpi" dien. 

2I 43  S 

D FINANSA VIMO SLJMOS 1'12  20.453.613,39  21.202.091,30 

!! valstybes biudzelo  14.264.155.70  15.445.234.38~ ····il savlValdybcs biudieto ill 
1111 Is  cumpos S  II:'.:': 'os, uzsicnio valstvbn  if tafP!3utiniu  Organi7..acijc  5.102.286.525.580.392,86 

'IV Is kit4  sahinil.  609.064.83  654.570.40 

ISIPAREIGOJIMAI  3.993.844,71  4.602.11740E 
[ IIgalaikiai  . sipareigo: imai  2093866.84  2.216.452.57 

IIgalaikiai  f1nansiniai  isipareigoJimai  2.207.497,72LI 2093866.84 

IIgalaikiai atidej<niai 1.2 

Kiti  ilgalaikiai  'siparc:igo"imai  8.954,850,00IJ 
1.899.977,87  

II I  

It Trumnal.ikiai lsil'arelgo'im.i  2:;Ilgal.iki" .tidejini4 einam4.i4  metll dalis  ir  trumpalai.i.i atidejiniai 

pl). PI4  11].630,88112  Ilgalaiki4  isipareigoiilll4 ei!lamlljll  melu dalis 

0,00  :Trump.laikiai  tlnansiniai  isipareigoiimal 113 
[1.4  Moketinos s"bsid,jos. dotacijos  ir  fil1ansavimo  sumos  

~o; ..""'.. I biudi.etus ir  fondus  

I  

ILl  Moketmos socialines  j~mokos  

[18   GrllZinlmi  mokesCi... ,makos  "  14 permokos 
~622, 76 

ILiO 

PI7  86045,26Tiekc"ams mokelinos SU!I10$11.9 
2.162,91Su darbo santykiais ,usij, jsipare'gojlmai 

1.663.270.25866.131,24PI7Sukauplos mokerinos sumos  i11.11 
834.170,49  601331.51PI7Kili  ",,,npalaiki.i  isit11.12 

1.181,73420 

I 

3,890,80270PISGRYNASIS TVRTASF 
1.568.4 I 5,21 1.568.415,21Dalinink4 kapllnlas 

Rczcrvai  

ilil  

II 

Tikrosios vcrtes  r.zervas  

'  , ltaka   2.274.30 

; ar deficilas 

2.274,30 

,]8S,955,31 

eH, nervirSis ar deficilas 

2.320.11),19 

835.746,14 

I metl!  Dervi~is ar def.ci!as 

2.709.068,50 

,388.955,) I  L224.701,45  

OS [)AUS  

i I  VISO FI'IANSAVIMO SUMI).ISIPARE[GOJlMI). GRYNOJO TURTO IR III 26985.942,9028.338.260.S0 
:  MAZUMOS  DAllES 

(paraSas) 

(paraSas) 

http:28.338.260.S0
http:2.274.30
http:601331.51
http:1.663.270.25
http:einam4.i4
http:2093866.84
http:2.216.452.57
http:2093866.84
http:654.570.40
http:609.064.83
http:5.102.286.52
http:15.445.234.38
http:14.264.155.70
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OIL: 

Patvirtinl2 

·2147427111 
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VEIKLOS  ATASKAITA 
PAGAL 2018 M.  D.DUOMENIS 

(data) 

PCJlclkimo vafiuifI Ir IJkslm1U.Ji> eur()lS 

I Ell. 
.  Nr. 

A 
,I 

LI 

02
,13 
,1.4 

1[1 
III 
111.1 

1II2 
:B 

'I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 
:Vlil 

IIX 

,X 
'XI 

IXII 
IXIII 
XIV 

'C 

D 

I 

II 

'Ill 

.E 

IF 

G 

H 

I 

J 

I 

II 

SI raip:mial 

PAl  CS VEIK  OS  PA.IAMOS 
HNANSAVIMO PAJAMOS 

B vaiSlybes biudteto 

g s.vivaldybiu  biudier~ 

g ES,  uiSlemo valstybiq  It I or~anizaciiu leSu 

IS kuq  'I<,ansaVimo  ~allini'l 
MOKESCIV IR  SOCIALINIV  rMOK~1 PAJAMOS 
PAGRINDINES  VEIKLOS  KITOS  PAJAMOS 

Pagrirldines ",,;klos kilOS oajamos 

Perveslil1'l i I"lldte'~ pagrindines v.,klos 'itt) paJan"l suma 

PAGRlNDINES VEIKLOS  ~"''' "n()~ 

DARBO  JZMOKESCIO  IR  SOCIALINIO DRAUDIMO 

NUSIDEVEJIMC  IR  AMORTIZACIJOS 

KOMUNALlNIl,1  PASLAUGV  IR  RYSll,J 

KOMANDIRUOtlV 

rRANSPOK 

KVAUflKACiJOS  KEUMO 

PAPRASTOJO REMONTO  IR  EKSPLO,\TAVIMO 

NUVERTEJIMO If'  NU.B,ASYTI,  SUMli 

SllNAUDOTV  IR  PARDUOTV ATSARGI) SAVIKAINA 

SOC IALINlliISMOKi,J 

NUOMOS 

flNANSA VIMO 
KITll  '~I At Int 

HOS 

PAGRINDINES VEIKLOS I'ERVIRSIS AR  DEFICITAS 

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 

KJTOS  VEIKLOS  PAJAMOS 

PERVESTINOS  131UDLETIj  KIT,oS  VEIKLOS  PAJAMOS 
KITOS  VEIKLOS  :ANAt IOOS 

flNANSINES  IR  INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS 

APSKAITOS POLITIKOS KElTlMO IR  ESMINI~I APSKAITOS  KLAlDl,1 

TAISYMO !TAKA 

PELNO MOKESTIS 

GRYNAS~~:;:~IRSIS AR  DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES 
METODO 

NUOSA VYBES METODO iTAKA 

GRYNASIS  PERVIRSIS AR  OEEI('ITAS 
TENKANTIS KONTROtlll1' IANCIAJAM SUBJEKTUI 

TEN KANT IS un, DAllAl 

Pastobos  i'lL 
Alaskal!!.I,  Pro eJ~' a,ask.illnls 
lalkorarpls  lalkot. rpl' 

J 4 5 

15.232.486,34  13.666.23794 
10.045.()O3,29  7.808.500,71 

__7.838.356,91  6.141.817.40 

2.136465,51  1.604.286,26 

70.180,87  62.397.05 

5.187.483,05  5857.737.23 

1"21  5.187.483,05  5.857737,23 

P02  .12.594.469,57  ·12.863.8? I 45 

.~ ·8,390.336,79  ·8416.567,55 

703.255,H2  ·789.752.35 

·515548.5'  ·50J.)64.14 

336.261.70  ·204.745.41 

·18.356.12  18.525,64 

·1.675.22  ·2,352.35 

-69047,60 , 28.238,32 

·9.497,19  ·217.685.80 

226.884.80  ·244.562.85  . 

·1270.442.29  ·1.210.156.75 

·29.324,60  15.746.72  , 

3.81;4.85  ·2649.12  . 

.984475.88  1.196.913,52 

15.478.16  ·14.410.93 

2.638.01677  802,)66,49 

123.25983  101.694,74 

P21  ~~ .. J 132!!.d?. 

4.755,49 
.:~ 

·IU86.61 

PH  :52.20810  ·6~ 

2.709.068.50  835.746,14 

2.709.06S,51l  835.746  14 

(parasas) 

(paraSas) 

12 

http:IJkslm1U.Ji
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(VISO~ sumos euralS,  iei nenurodyttl  kitaip) 

Palvit1l:r'll .. 

m "21474271 

DIL  20  19·03·~O 

ATIISKAITA 

PAGAL ZOIS  M. &'WUll£IU 

Eil  Stralpsniai 

Nr. 

7--. LII.:utis ul.pr~justO laikotarpKl paskmin, dlt04 

PCrtmlQ t1galaikiQ tUrlC IS kIlO viclojo scklUrlaws subjckto paka 

i .ii;~;;~:at;~~~~:~zg'biklO Itll10  ,itam ,ubick,",  ltab 
,rewv4  l'llfIW""lImoJ ,un"" 

5  Kiti $Uo."Y" re",,".' 
6 Kil, pana"du'i rc;'''''"., 

7  D~1i.nin~4 ~I"\U0saVO) kapilalo padidejHno  (SUrro}"cJImO)  sumos 

Al:ilsl.:aitmio knkotarpiQ grynasis pcn'lr~ls ar dc6dtas 

Kill  pokyc;<li 

fT l,tulis praejus>o  laikOlarp'" !>3"utm<;  di<n~ 

Pcrirnto  ltgalui,kl(; turto  i:t  kilO  \'le$oio sck!oriauJ;  iiubjeklo !tab 

112  Pcnluow arb<i  parduow ilgalailoo  turto kllam 5ub"d:tui itaka 

I" KIlOS  n..-"A.'1''\.f f"ididebmo  (suma.?.ejimo)  StmkP1 

l'>l.  Kit, ,udaryli le7£lVal 

15 Klti pal1lludoli fC7=ai 

16  Di)ilmfiklj  (nuos.avoJ kapit!'llo  padlde,iimo  (Su.rna.7...ejlmo)  sum05 

17  A!3Skailinio  laLkolarpio gryrwti  per"U'~l$ ar deticilas 

IX  Kill  pokyei.ai 

l!.!...~~"s at"I""tin., l:lil(Otarpio  paskulifl<; die,"! 

Pl\I$labut  :'\If". 

, 

Teno kontroUuujanhljam subjll.'krlli _  ..... 

Tlkrosios vc'l1ts
Oalinjnkll k.apilal<ls  Kili n:,xrv.. i 

rcurvas 

4  < 
.568.415. 

X X 

X r x 
x· 
X  X 

X X 

X X 

X  X X 

.568.415. 

X X 

X X 
X 

X X 

X  X 

X X 

X X  X 

1568.415.21 

Sukauptilit pCr'!oirii'§  aT  Hvi1lo  Mdutfl&S dalis 

;'oiuou\)'bes metodo dctkitlil!i' pricl 

irao  nUf)"ill"')'b~ mctQdo 

·t... 

til 

2noD .224.70  .45  34S.9~8.06 

X 
.... •....... 

X 

X 

835.746,14  835746.14 

2.274.30  ·388.95:  . \ g I.i34,20 

X 

X 

X 

n09.06g,50  2.709.068,50 

2.27430  2.320.113.19  J890S02.7Q 

X  p~,'rnctl ataskaitos  lau~ai m:plldoml. 

(D;:lIa...~S) 

fO<iraS.a.,;) 
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(Visos. sumos curais.  ici  ncnurodyta kilarp) 

rD, 

D/L 

Parvin:inta 

-21474271 

2019032019:51:06 

PINIC,!  

PAGAL 2018 M. f':'Dl1tllvitn  

Pa!eikimo va/tutu iF Ilks/umas. 

Eil. Nr.  Straipsniai  Pastabos Nr. 

'1'" 
~ 

2  3 
A  PAGRINI)INES  V~:tKLOS PI"IIGl,J SRALITAI 

I  Iplaukos 
1.1  fio2nsavimo sumas kilOffiS  ls!aidom$~at5(!r 'oms· 

UI IS  V'd1srybcs  biudieto 
g savlvaldvbes biud.U:to 

1.13  g ES, uL~icnlo Va.]stvbll.j  if  tarpla'Utin!\.j or ranlz.;:u::i·t  le;';ll 

1.14  IS  kitlJ 'alIimu 
.2  g  moke«!1 

~ .. 
g  ,octa1tni4 jmoku 

1.4  Ui sUlelkta.~ paslau 'as !S  tmke 

1.5  Ul: S'Jte,kw  )aslaUllas  ,s biuduto 
16  Gaulos Da!ukanos 

J.7  KilOS  lPiaukos 

II Pcrvcstos  IcSos. 
ILl  I valstybes b,ud:ieta 
11.2  I savi".IJybi4 bmdl.etus 
113  ES  1l7.!UCruO valstvbems If taroUiutincms onr.:anizacl'oms 
11.4  kiru5  i~lckliG fondus 

11,5 Vlclo '0 sektonalJ_S__sLl~lcktams 

IL6  Kiliem~ sub'e:krams 

III !§rnokos  POL 
111.1  Daroo uzrnokesl:lO  If soc;allnio draudimo 

1ll.2  Komunahniu oashmg'l)  If rYSltj 

ffiH· 
KomandiruoCl . 

Transporto 

1115  Kvalitikaci os kdimo 

1116  Paorasto·o n::monto  if t.::ksDloatavimo 

111.7  Atsafgli jSlgi·imo 

1118 Socialiniu ismoku 

111.9  Nuomos 

m.1O  K iru  oa<;lauc:u .s; i imo 

!lUI  Sumoketos palG.kanos 
KilOS  ismokos 

At.3sbitinis laikolarpis 

Tiesioginial pinigll  ~etiesiogjniai pinig4 

sraulai  srautai 

4  5 
1.612,846,91  0,00 

12 255,870 76 2,610.281,79 

6,792,023  30  2.610  2~1.79 
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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2019 m. balandžio  mėn. 9 d.
Vilnius

Mykolo  Romerio  universitetas  (toliau  –  Universitetas)  yra  Lietuvos  Respublikos  valstybinė
aukštoji  mokykla.  Jo  buveinės  adresas:  Ateities  g.  20,  LT-08303  Vilnius.  Universitetas  yra  viešasis
juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga. Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas. 

Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo
veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve ir pagarba žmogaus teisėms, apibrėžtą Lietuvos
Respublikos  Konstitucijoje,  Mokslo  ir  studijų  įstatyme  Lietuvos  Respublikos  Seimo  nutarime  Dėl
Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo.

Universiteto veiklos tikslai ir uždaviniai:  

1) vykdyti  studijas,  teikiančias  asmeniui  moksliniais  tyrimais  grindžiamą šiuolaikinį  pažinimo ir
technologijų  lygį  atitinkantį  aukštąjį  universitetinį  išsilavinimą,  aukštojo mokslo  kvalifikaciją,
ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; 

2) darniai  plėtoti  įvairių  sričių  mokslinį  pažinimą,  vykdyti  aukšto  lygio  mokslinius  tyrimus  ir
eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio
partneriais; 

3) bendradarbiaujant  su  visuomenės  ir  ūkio  partneriais,  moksline,  auklėjamąja,  meno  ir  kita
kultūrine veikla skatinti šalies raidą; 

4) ugdyti pažinimui, mokslui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią veiksmingai naudotis mokslu ir
konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje. 

Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip įstaigos savininkės, turtines ir neturtines
teises ir pareigas (2009-12-23 LRV nutarimas Nr. 1815).

Universiteto veiklos nutraukimas nenumatomas.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 643, 2017 m. – 713.

APSKAITOS  POLITIKA

Universitetas  taiko  tokią  apskaitos  politiką,  kuri  užtikrina,  kad  apskaitos  duomenys  atitiktų
kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Universitetas
vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio
pateikimas“.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Universitete  apskaitoje  ūkinės  operacijos  ir  įvykiai  registruojami  ir  finansinė  atskaitomybė
sudaroma  taikant  šiuos  bendruosius  apskaitos  principus:  kaupimo;  subjekto;  veiklos  tęstinumo;
periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš
formą.

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI, METODAI IR TAISYKLĖS

Tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas, Universitetas vadovaujasi VSAFAS.
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NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialiojo  turto  apskaitos  politika  nustatyta  13-ajame VSAFAS „Nematerialusis  turtas“,
nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS
„Turto nuvertėjimas“. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS  pateiktą
sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis  turtas pirminio pripažinimo metu
apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo
turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima
patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas
esminis  nematerialiojo  turto  pagerinimas.  Išankstiniai  apmokėjimai  už  nematerialųjį  turtą  apskaitoje
registruojami   nematerialiojo  turto  sąskaitose.  Po  pirminio  pripažinimo  nematerialusis  turtas,  kurio
naudingo tarnavimo laikas  ribotas,  finansinėse ataskaitose  yra  parodomas  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. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines
teises,  neturi  būti  ilgesnis  už  juridinių  teisių  galiojimo  laikotarpį.  Kitam  nematerialiajam  turtui
Universitetas  taiko  nematerialiojo  turto  amortizacijos  normatyvus,  patvirtintus  teisės  aktų  nustatyta
tvarka.  

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio  materialiojo  turto  apskaitos  politika  nustatyta  12-ajame  VSAFAS  „Ilgalaikis
materialusis  turtas“,  ilgalaikio  materialiojo  turto  nuvertėjimo  apskaičiavimo  ir  apskaitos  metodai  ir
taisyklės  –  22-ajame  VSAFAS  „Turto  nuvertėjimas“.   Ilgalaikis  materialusis  turtas  pripažįstamas  ir
registruojamas  apskaitoje,  jei  jis  atitinka  ilgalaikio  materialiojo  turto  sąvoką  ir  VSAFAS  nustatytus
ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į
pagrindines  grupes,  nustatytas  VSAFAS. Į  smulkesnes  grupes ilgalaikis  materialusis  turtas skirstomas
pagal  įstaigos poreikį.  Įsigytas  ilgalaikis  materialusis  turtas  pirminio pripažinimo momentu apskaitoje
registruojamas  įsigijimo  savikaina.  Išankstiniai  apmokėjimai  už  ilgalaikį  materialųjį  turtą  apskaitoje
registruojami  tam skirtose  ilgalaikio  materialiojo  turto  sąskaitose.  Po  pirminio  pripažinimo  ilgalaikis
materialusis  turtas,  išskyrus  žemę  ir  kultūros  vertybes,  finansinėse  ataskaitose  rodomas  įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio
pripažinimo  finansinėse  ataskaitose  rodomi  tikrąja  verte  (išskyrus  kultūros  vertybių  rekonstravimo,
konservavimo  ir  restauravimo  išlaidas,  kurios  yra  laikomos  esminiu  turto  pagerinimu  ir  apskaitoje
registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio
materialiojo turto vertę). 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 nebeskaičiuojamas 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. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius
materialiojo  turto  nusidėvėjimo  normatyvus,  patvirtintus  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.   Kai  turtas
parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas
nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi 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 apimties, arba nepailgina jo
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naudingo  tarnavimo  laiko,  jie  nepripažįstami  esminiu  pagerinimu,  o  šių  darbų  vertė  pripažįstama
ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

ATSARGOS

Atsargų  apskaitos  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  8-ajame  VSAFAS  „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  atsargų,  sunaudotų  teikiant  paslaugas,  ar  parduotų  atsargų  savikainą,
Universitetas  taiko  FIFO  arba  konkrečių  kainų  atsargų  būdus.  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, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai
atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė
vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos
viešosios  paslaugos.  Atsargų  sunaudojimas  arba  pardavimas  apskaitoje  registruojamas  pagal  nuolat
apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje 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 kiekinė (ir
vertinė) apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose 

FINANSINIS TURTAS

Finansinio  turto  apskaitos  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  14-ajame  VSAFAS  „Jungimai  ir
investicijos  į  asocijuotuosius  subjektus“   ir  17-ajame  VSAFAS  „Finansinis  turtas  ir  finansiniai
įsipareigojimai“  Universiteto  finansinis  turtas  yra  skirstomas  į  ilgalaikį  ir  trumpalaikį.  Ilgalaikiam
finansiniam  turtui  priskiriama:  po  vienerių  metų  gautinos  sumos;  kitas  ilgalaikis  finansinis  turtas.
Trumpalaikiam  finansiniam  turtui  priskiriama:  per  vienerius  metus  gautinos  sumos;  pinigai  ir  jų
ekvivalentai; kitas trumpalaikis finansinis turtas.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos  sumos  pirminio  pripažinimo  metu  yra  įvertinamos  įsigijimo  savikaina.  Vėliau
ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o
trumpalaikės  gautinos  sumos  –  įsigijimo  savikaina,  atėmus  nuvertėjimo  nuostolius.  Gautinų  sumų
nuvertėjimo  apskaičiavimo  principai  ir  gautinų  sumų  apskaitos  ypatumai  aprašomi  išankstinių
apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos Universiteto tvarkos apraše. 

PINIGAI IR JŲ 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 nedidelė.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų apskaitos  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“.  Finansavimo  sumos  pripažįstamos,  kai  atitinka  VSAFAS  nustatytus  kriterijus.  Finansavimo
sumos  –  viešojo  sektoriaus  subjekto  iš  valstybės  ir  savivaldybių  biudžetų,  Valstybinio  socialinio
draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos
ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viešojo sektoriaus subjekto
įstatuose  nustatytiems  tikslams  ir  programoms  įgyvendinti.  Finansavimo  sumos  apima  ir  viešojo
sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti,  kitas lėšas viešojo
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sektoriaus  subjekto  išlaidoms  dengti  ir  paramos  būdu  gautą  turtą.  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 Universiteto  sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas
kitiems  subjektams,  mažinamos  gautos  finansavimo  sumos.  Universitetas  apskaitoje  finansavimo
sąnaudomis perduotos sumos pripažįstamos tik tuomet, kai kitus viešojo sektoriaus subjektus finansuoja
savo uždirbtomis lėšomis.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS
„Finansinis  turtas  ir  finansiniai  įsipareigojimai“,  18-ajame  VSAFAS  „Atidėjiniai,  neapibrėžtieji
įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS
„Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos
darbuotojams ir pensijų planai“. Universiteto  visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius
ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai; ilgalaikės
finansinės  skolos;  kiti  ilgalaikiai  įsipareigojimai.  Trumpalaikiams  finansiniams  įsipareigojimams
priskiriama: ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai; ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų  metų  dalis;  trumpalaikės  finansinės  skolos;  pervestinos  subsidijos  ir  finansavimo  sumos;
mokėtinos socialinės išmokos; pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams; mokėtinos
sumos, susijusios su vykdoma veikla; kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai  pripažįstami  ir  registruojami  apskaitoje  tada  ir  tik  tada,  kai  dėl  įvykio  praeityje
Universitetas  turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti
bus reikalingi  ištekliai,  o  įsipareigojimo suma gali  būti  patikimai  įvertinta.  Atidėjiniai  yra  peržiūrimi
paskutinę  kiekvieno  ataskaitinio  laikotarpio  dieną  ir  koreguojami,  atsižvelgiant  į  naujus  įvykius  ar
aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. 

PAJAMOS

Pajamų  apskaitos  principai,  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  9-ajame  VSAFAS  „Mokesčių  ir
socialinių  įmokų pajamos”,  10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir  20-ajame VSAFAS „Finansavimo
sumos“. 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,  būtina  nurodyti,  kokios  valstybės  funkcijos  ir
kurios  programos  vykdymui  buvo  pripažintos  finansavimo  pajamos,  panaudojant  detalizuojančius
požymius  arba  sukuriant  subsąskaitas.  Pajamos,  išskyrus  finansavimo  pajamas,  pripažįstamos,  kai
tikėtina,  kai  Universitetas  gaus su sandoriu susijusią  ekonominę naudą,  kai galima patikimai  įvertinti
pajamų  sumą  ir  kai  Universitetas  gali  patikimai  įvertinti  su  pajamų  uždirbimu  susijusias  sąnaudas.
Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas. Pajamomis laikoma
tik  pačio  Universiteto  gaunama  ekonominė  nauda.  Universiteto  pajamomis  nepripažįstamos  trečiųjų
asmenų  vardu  surinktos  sumos,  kadangi  tai  nėra  Universiteto  gaunama  ekonominė  nauda.  Jei
Universitetas yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta
tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos fondams ir neturi teisės šių
sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra
Universiteto  pajamos  ir  apskaitoje  registruojamos  kaip  gautinos  ir  mokėtinos  sumos.  Pajamos
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos,
t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai
nuo pinigų gavimo momento. 
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SĄNAUDOS

Sąnaudų  apskaitos  principai,  metodai  ir  taisyklės  nustatyti  11-ajame  VSAFAS  „Sąnaudos“.
Sąnaudų, susijusių su  turtu,  finansavimo sumomis ir  įsipareigojimais,  apskaitos principai nustatyti  jų
apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje 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 tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos 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

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio
valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje 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  veiklos  pajamų  ar  sąnaudų  sąskaitose.   Valiutinių  straipsnių  likučiai
perkainojami  pagal  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigos  Lietuvos  banko skelbiamą  Lietuvos  Respublikos
piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį. 

PASTABOS

1  pastaba  (P03,P04). Mykolo  Romerio  universiteto  ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  ilgalaikio

nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1 427 173,58 Eur (2017 m. – 1 453 517,92 Eur), likutinė vertė

75 352,80 Eur (2017 m. – 101 159,83 Eur.).

Per 2018 m. įsigyta nematerialiojo turto už 5 242,40 Eur.

Neatlygintinai gauta nematerialiojo turto vertė – 1 270,00 Eur, iš Valstybinio studijų fondo gauta

programinė įranga ir jos licencijos.

Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį 32 319,43 Eur.

Mykolo Romerio universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas, kurio

įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1 362 196,86 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 34 142 397,72 Eur

(2017 m. – 34 066 737,67 Eur), likutinė vertė 21 657 981,73 Eur (2017 m. – 22 082 308,32 Eur.).

Per  2018  m.  įsigyta  materialiojo  turto  už  244 862,18  Eur,  iš  jų  177 551,38  Eur  išankstiniai

apmokėjimai už studentų namų renovacijos darbus, kurie baigti 2019 m.

Neatlygintinai 2018 m. buvo gauta materialiojo turto už 13 935,37 Eur. Iš Valstybės sienos apsaugos

tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos nemokamai gauto turto vertė – 2 381,61 Eur. 

Apskaičiuotas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 671 465,53 Eur.
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Mykolo Romerio universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas materialusis turtas, kurio

įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 5 712 078,01 Eur.

P3  ir  P4  prieduose  patektas  2017  metų  ilgalaikio  nematerialiojo  ir  materialiojo  turto  vertės

pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2 pastaba (P05, P06). Ilgalaikį finansinį turtą sudaro dalininko įnašai, pervesti ankstesniais metais ir

VšĮ „Tarptautinis švietimo instituto“ investicijų vertės pasikeitimas.

Informacija  apie  kontroliuojamus,  asocijuotuosius  ir  kitus  subjektus  ataskaitinio  laikotarpio

pabaigoje:

Eil.
Nr.

Subjekto tipas ir pavadinimas
Subjektų
skaičius

1 2 3
1. Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos  

2.
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, 
priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

 

3.
Kontroliuojamos viešosios įstaigos, 
nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų

1

4. Valstybės ir savivaldybių įmonės*  

5.
Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės 
bendrovės

 

6. Asocijuotieji subjektai 1
7. Administruojami išteklių fondai  
8. Administruojami mokesčių fondai  
9. Kiti subjektai   

P5 priede pateikta informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.

3 pastaba (P08). 2018 m. gruodžio 31 d. atsargų, ūkinio inventoriaus  ir pagamintos produkcijos

balansinė  vertė  499 069,61 Eur,  lyginant  su praėjusiu ataskaitiniu  laikotarpiu  atsargų balansinė  vertė

padidėjo 6 229,97 Eur. 2018 m. įsigyta atsargų už 177 725,80 Eur, nemokamai gauta už 8 613,10 Eur,

parduota – 2 330,03 Eur, sunaudota Universiteto veikloje – 164 091,24 Eur. Iš viešojo sektorius subjektų

nemokamai gautų atsargų vertę 305,94 Eur.

Atsargų,  ūkinio  inventoriaus  ir  pagamintos  produkcijos  balansinės  vertės  pokyčiai  per  2018  m.
pateikti P8 priede.

Naudojamas ūkinis inventorius apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. 2018 m. gruodžio 31 d. ūkinio

inventoriaus vertė – 2 670 786,97 Eur. 

4 pastaba (P09). 2018 m. gruodžio 31 d. išankstinių apmokėjimų likutis  298 907,16 eurai,  iš jų

99 577,05 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams, 199 330,11 Eur kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Lyginant su 2017 metais išankstiniai apmokėjimai sumažėjo 55 259,49 Eur.

P9 priede pateikta informacija apie išankstinius apmokėjimus.

Kitų  ateinančių  laikotarpių  sąnaudų  likutį  sudaro  2019  m.  prenumeratos,  programinės  įrangos
nuomos, duomenų bazių prieigos ir draudimo sąnaudos. 
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5 pastaba (P10). 2018 m. gruodžio 31 d. per vienus metus gautinų sumų likutis sudaro 952 138,31

Eur.  Lyginant  su  praėjusiu  ataskaitiniu  laikotarpiu  per  vienerius  metus  gautinos  sumos  padidėjo

391 366,17 Eur. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 4 438,17 Eur;

- gautinos sumos už turto naudojimą – 24 441,81 Eur;

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 565686,68 Eur;

- sukauptos gautinos sumos 232 516,54 Eur;

- kitos gautinos sumos – 125 055,11 Eur.

6 pastaba (11).  Ataskaitinį  laikotarpį  lyginant  su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu  piniginių  lėšų

likutis padidėjo 1 460 114,87 Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose sudaro

4 852 505,02 eurus. 

P11 priede pateikta informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.  

7 pastaba (P12). Ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų likutis sudaro 20 453 613,39 Eur, iš jų 

- iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos – 14  264 155,70 Eur;

- Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos  -

5 580 392,86 Eur;

- Iš kitų šaltinių – 609 064,83 Eur.

2018 metais atlikti finansavimo sumų pagrupavimai ir gautos finansavimo sumos kitoms išlaidos

buvo  perkeltos  į  nepiniginio  turto  finansavimo  sumas.  Vykdant  projektus  gautas  finansavimas

apskaitomas, kaip gautas finansavimas kitoms išlaidoms kompensuoti.  

Finansavimo sumų pokyčiai pateikti P12 priede. 

8 pastaba (P13, P14).  Universiteto ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudaro 2 093 866,84 Eur,

Universitetas dalyvauja JESSICOS programoje, pagal kurią buvo teikiamos lengvatinės paskolos aukštųjų

mokyklų  ir  profesinio  mokymo  įstaigų  bendrabučiams  atnaujinti  (modernizuoti)  pagal  Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintą programą,

kurios  tikslas  –  atnaujinti  (modernizuoti)  bendrabučius,  pastatytus  pagal  iki  1993  metų  galiojusius

statybos techninius normatyvus, siekiant racionalaus energinių išteklių naudojimo, pagerinti studentų ir

mokinių gyvenimo bendrabučiuose sąlygas. 

Trumpalaikiuose įsipareigojimuose yra užregistruota ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis –

113 630,88 Eur. 

P13  priede  pateiktas  Įsipareigojimų,  apskaitoje  užregistruotų  amortizuota  savikaina,  pokytis  per

ataskaitinį laikotarpį.

9 pastaba (P17). 2018 m. gruodžio 31 d. Mykolo Romerio universiteto trumpalaikiai įsipareigojimai

sudaro 1 899 977,87 Eur:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 113 630,88 Eur;

- tiekėjams mokėtinos sumos – 86 045,26 Eur;
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- sukauptos atostoginių sąnaudos 866 131,24 Eur;

- gauti išankstiniai apmokėjimai 821 242,97 Eur;

- kitos mokėtinos sumos – 12 927,52 Eur.

P17 priede pateikta informacija apie kai kurias trumpalaikias mokėtinas sumas.

10 pastaba (P21). 2018 m. apskaičiuota 5 187 483,05 Eur pagrindinės veiklos pajamų už teikiamas

paslaugas.  Pagrindinės  veiklos  pajamomis  priskiriama:  įmokos  už  bakalauro,  magistratūros,

doktorantūros, nuotolines ir papildomas studijas, įmokos už kvalifikacijos kėlimo kursus ir kitos įmokos

susijusios su studijų procesu. Aukštosiose mokyklose mažėjant studentų skaičiui, 2018 m. pagrindinės

veiklos pajamos lyginant su 2017 metais sumažėjo 670 254,18 Eur. 

Ataskaitinį laikotarpį padidėjo finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ir  Iš Europos Sąjungos,

užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.  2018 m. buvo skirti papildomi asignavimai iš valstybės

biudžeto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

11 pastaba (P22). 2018 m. pagrindinės veiklos sąnaudoms pripažinta 12 594 469,57 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 8 390 336,79 Eur;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 703 255,82 Eur;

- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 535 548,55 Eur;

- komandiruočių – 336 261,70 Eur;

- transporto – 18 356,12 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo – 1 675,22 Eur;

- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 69 047,60 Eur;

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 9 497,19 Eur;

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 226 884,80 Eur;

- socialinių išmokų – 1 270 442,29 eur;

- nuomos – 29 324,60 Eur;

- finansavimo – 3 884,85 Eur;

- kitų paslaugų – 984 475,88 Eur;

- kitos – 15 478,16 Eur;

P02 priede pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veikos segmentus.

12 pastaba (P21). Universitete įgyvendinant struktūrinius pokyčius buvo panaikinti padaliniai, kurių

uždirbamų  pajamų  neužteko  visoms  sąnaudoms  padengti.  2018  m.  kitos  veiklos  rezultatas  padidėjo

221 565,09 Eur. Universiteto kita veikla tapo nenuostolinga. 

P21 priede pateikta informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas.

13 pastaba (P23). 2018 metais Universitetas sumokėjo 54 546,09 Eur palūkanų, už gautą ilgalaikią

paskolą. 
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P23 priede pateiktos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

jh

14 pastaba. Mykolo Romerio universitetas panaudos teisėmis valdo: 

- valstybinės žemės sklypus – 1 349 876 Eur;

- iš Kauno technologijos universiteto gautą vaizdo aparatūrą už 15 299 Eur;

- iš UAB „Biuro mašinų pasaulis“ įvairius įrengimus už 6 117 Eur;

- iš Vilniaus universiteto gautą kompiuterinę techniką už 17 117 Eur;

- iš Ugdymo plėtotės centro gautą pastatą už 457 045 Eur;

- kitą įrangą už  251 Eur. 

Turtas valdomas pagal panaudos teises apskaitytas užbalansinėse sąskaitose.

2018 m.  apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

2018 m.  neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų įvykių poataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė 

Vyriausioji buhalterė Aušra Šarėjūtė
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Nu\'Cnejimo suma ataskaitmio laikolarpio pradZioje 

Neatlyglntinai gauto luno sukaupta nu\'cnejirn) suma-

Kit.! nl.:m:llh:rialusi:s 

turt:ll'" 

P~tros darbai I  Prog...,mlnt i~.ng. j,  I  Pal(nlai ir kitos 

JOs huncIJ0'5 liccncijos (iukynJ! 

nurodytu," 4 

stulpd)'je) 

9K9928.57 

3012,40 

1.742,40 

1.270.00 

·31.119.04 

·31.119.04 

9(,1.821.93 

X  .969.479.36 

X 

X  -14 .783 . 74 

X  31 119,04 

X 

X 

X  31.119,04 

X 

X 

X  ·953. 144.06 

Kilas n(m.3lrrialusis furtas 
~tbaigti projeklai ir 

iunbtiniai 

apmokrjim3i 

l.iltratllros, mokllo ir Kiln n(m:u~rialusis 
Ntball:tt projtkflili

m(no kilriniai lurt.. ~ 

6 7 8 

463589.35 

3.500.00 

3.50Q.OO 

·1737.70 

·1.737.70 

465.351.65 

X  · 382.87U3 X 

X  X 

X  ·17.535.69 X 

X  I  737.70 X 

X  X 

X  X 

X  I  737.70 X 

X  X 

X  X 

X  ·398.676.72 X 

~thaigti projekrlli ir 

ibnkltini.i 

apmokrjimai 

llanksriniai 
I  PrHrii..as 

apmokijim:.li 

9 10 

X 

X 

X  1 
X  I 
X 

X 

X  I 
X 

X 

X  I 

I  II \'iso 

11 

1.453.517.92 

6.512.40 

5.242.40 

1.27 0.00 

·32.856.74 

·32.856.74 

1.427. 173 ,58 

·1 .352.358.09 

T  ·Jl.319.43 

I  32 .8 56.74 

I  32.856.14 

I  ·1.)51.820.78 



Mykulu Rumtrio unl'Vu'J"iltIU, 111951726 Aleltil'S g. 20. Vllnl»u$ m.• Vllnlllu$ m. $.::I'V. 

2018 M . GRUODZIO 31 D. pasibaiEusl'4 melq FINANSINI1,J ATASKAITl) NINKll\iyS 

(Vi$o~ s.umns curdi~, jci nc nurodyta kitaip) 

10: 

DI\... 

r~t\.li.rtjnta 

·2147427111 

20 19-04-0208·18 :,9 

P3 Ntm•• ~ri.alu~l!!i turtliS 

Ell.  

I'r.  

16 

17 

I~ 

I ~ I 

181 

I~ .J 

19 

20 

21 

12 

2) 

Straipsnl.al P~rtOS dAroai 
Pro~namin~ ir.. n~a ir 

jM Ikencijos 

KUas ncmah:r1alush 

lurtas 

Kil .u nr:m:.lh=nalusis lurtas 
:"iebaigti projr:kl-ai ir 

ibnkttini"i 

apmoktjimai 

~ebaigti projekrai ir 

ihnkttiniai 

apmoktjimai 

Pl"'Hriias U"jso
Palr:nta, ir kitos 

lictncijo!!i (ilskyrus 

nurod)1US 4 

.stulp~lyje) 

UtenatUros., mokslo ir 

m~no kurinhti 

Kitas ncm:ah: rialusis 

turtas 
N e bai~ti proJCkl81 

Ibnktrini"j 

apmoktjimai 

10  11 

Apsbicmota nuverteJimJ ruma per 3tasblt1t4 laiko tarpl 

r,maikirua nuvcnejimo suma per ataskaitiJli laikotarpi 

SuJc:aupt.l parduOlO. pcrduoto i.r nuncl)1O tuno 

nuvertejimo SUfTlil 

r'arduoto 

PcrduolO 

NurilSyto 

PCfbrrupoivi.mai (+1-) 

NuvertejlJTlO sumos kili pok)'c iai 

NU\.lcrtejimo swna ata....luiluuo laLkotarplO p.3baigojc 

(14+ 15+ 16-17-18+1-19+1-20) 

NemaleriaJiojo rurto likutine verte alaskailmio 18ikolarpio 

paba;go~ (6-13-211 

NCm3tcrialiojo (UJ10 likutine vcrte ata!,kaitinio laikotarp1o 

pcadboJe(I-7-14) 

8.677.87 66.674.93 75352.80 

20.449,21 80.7 10,62 101.159,8) 

X pv.ymeti atasullOS lauk.a.1 I1I::'pildonu . 

• Kitu sUhjr.:kto ~'Ul:<t Urla lurto nuside\'ejimo arba nuvcrtejirm surn.a J.ki pc::rdavuno. 



- - --- - -
Or  ......  _  0 ' '''' 0 0... .~ :.... 

", 
I 

i' 
I . 

'" 3 
g ~ 

I· l~ } .~ ..  ."  3• 
.  ., ;;. 

~ 

~i  i  •
E  'i  t 

~ •  S :;.  'I;. 

I 

~ ..  ~ · 1 
~ f  ,~ ~ 

't t ;; ~ 

rIf
~ 

J 
t';'

I
f! 

I  t 
~ &  &  ~ i  ~ t  ~ . ~ · 
~ ~ ~ 

, 
~ ;  ~ s ~ ~ i 

< 

"  = 
~ 

i  ;' 
g § 

,  I  t 
i 
. 

i 
~ ·  !. ; 

;;:~ ~ 

i· 
; 

f{ 
t I 

£ ~f 

" 

1i 
"  ,f  t 

~ <j  - ~ 
= 

")',
:< 

~ 
" 

~ - .. 'i ~ i  ~ f  ~ 
To ~ 

It• )0( :.t  X l<X)o(X)o( X X l<  )( 'Ii ,  =  j 
f 

l;' 

f 
~" ;;  ~ 

l;' 

J. ~ , 
;" 

'~~ ..  ~ 

I  ~,
ii . 

~It~ 

E 
.',  f.  .. if  !1 

". ~ ~ !:  l? B  P 
-

~ ,
~ ;; :;: ~ ~ ~ ~ 

I 

.. 
7 , 

. 
;;  j;  .  <, 
~$ ~ 1 

:: :j 

~ :: 
~ ~ e 

~ t  I:  ! r" 
ti  ,-

~ ~ &  ;:  ~ ~~ " 

. ~ 
;: 
0 

~ 
E 

~ 
~  
~  
0 

§ 
, 

i 
;;: 

. 
,
~ 
"< 

a 
~ 
? 

~ 
,-

~ 
:! 
~ 

\. 
;: 

~ 

~.  
~ 

~ 
~ 
~ 

f 
~ ~ 
§ g 

• ; 
~ 

~ " 
j  c 

c • 

~f.' 
1 

l 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

, 
< 

< .r 
I 
,t 
1 

. 
~ 

f 

~ 
< 

f ,I 
f 
I 

I 

: 



< 
~. ~ 

~ . ! .~ i 

~ 

~ g l' 
,  " 0 ,,
!  ;  i 

] 

t~ ;.  , ~ ~ f 
~ 

!'i  I  ~ 
j  » 
J!. i.  
~ 

" 
i 

F> 

. 
~ 
.; 

, 

•
? 
< 
f,;i  , 

~ ! 
~ 



Mykolo Romerio 111951726 Ateities g. Vilniaus m., Vilniaus m. say. 

2018 M. metq RINKINVS 

Patvirtinta 

ID: -2147427111 

D/L: 2019-03-20 /9:51 :06 

P5 Finansinis turtas 

INFORj\1ACI.JA APIE 

Eil. 

Nr. 
SOli .ail'''''' 

Paskutine ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskuline praejusio 

ataskaitinio 

laikotarpio diena 

• 

1 

I 

1.1 

1.2 

U 
2 

2.1 

2.2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 
InveSllCijos j nuosavybes vertybinius pOpjenus 

Investicijos j  kontroliuoiamus viesoio sektoriaus subiektus 

Investiciios i kontroliuoiamus ne viesojo sektoriaus ir asocijllotuosius subjektus 

Investiciios i kitus subjektus 

Investlcijos j ne nuosavybes vertybinius popierius 

Inveslicijos j iki ispirkimo termino laikom'l finansinj !urt~ 

lnveslicijos j parduoti Iaikom~ finansmj turt'l 

Po vienu melu gaulinos sumos 

Ilgalaikiai tenninuotieji indeliai 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas 

lSankstiniai mokeiimai uz ilgalaikj finansinj turt'l 

IS viso 

3 
2.306,16 

2.30616 

2.30616 

4 

2.306,16 

2.306.16 

2.30616 

25 

http:INFORj\1ACI.JA


Mykolo Romerio unlvcrslletas, 111951726 t\leities g. 20, Vilnlaus m., Vilniaus m. sav. 

2018 M. GRVODl.IO 31 D. pasibaigu'iQ melQ fINANSINI1,! ATASKAIT1,! R1NKINYS 

(Visos sumos euralS, .ICI ncnurodyta kitaip) 

10: 

D/L 

Patvininta 

·2147427111 

20 19'())·20 195106 

Bcndroji informacija 

II'fORMACIJA APIE KONTROLlVOJAMVS. ASOClJVOTVOSIVS IR KITVS SVBJEKTVS 

Eil.  

I\r.*  

SUbjekto tipas ir p:n'adinimas 

Kontroliuojamos biudzelinc.5 jsrai~os 

Kontroliuojamos \'idosios ;staigo.5, priskiriamns 

prie \'ieJojo sekloriaus subjekl,! 

Konlroliuojamos vidosios jslaigos. nepriskiriamos 

pde \'idojo sektoriaus subjek~ 

VSI  Teisines pagalbo, cenlras 

Valstybes ir savivaldybi" lmones- It 

Kontroliuojamos akcin~ ir uidarosios akcines 

bend roves 

Asocijuotieji subjektsi 

VSI Tarplautinto SVlctimo Institutas 

Kiti subjektai 

Administruojami iJtekliq fondai 

Administ ...uojami mokesciq fondai 

Kiti subjektai 

Buveines adresas 

x 

x 

x 

Daukanlo a. I. Vilnius 

x 

x 

x 

Tauro g. 12. Vilnius 

x 

x 

x 

x 

x 

ValdomQ akcijQ 

(dalininko jnaJQ) dalis 

(procentais) 

x 

x 

100,00 

100.00 

x 

x 

14,.10 

14,)0 

X 

x 

x 

x 

Ataskainnio laikotarpio pabaigoje 

In\'eslicijos dydis 

nominalillja "ute 

x 

x 

2,90 

2.90 

x 

x 

28.96 

28.96 

x 

x 

x 

x 

DOlacij" balansine 

verte 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

Grynasi.5 ata.5kaitinio 

laikotarpio rCluhatas. 

Hviso 

Nuosa\'as kapitalas 

arba grynasis turtBs. 

Hviso 

2,90 

2.90 

Pagrindinc veikla 

x 

x 

x 

luridines ir tClsincs 

konsultaciios 

x 

x 

16.106,80 I X 

SVletejlska veikla. 

Suaugusll.u~ mukymai. kursai, 

16.106,80 I kvailflkacijos kellTnas. 
Moksliniai tyrimal Ir 

taikomoj, vcikla socialiniuosc 

x 

x 

x 

7.1 

7.2 

7.3 

IJ 



i\·lykolo Romcrlo univcr5it('tas~ 111951726 Alclties g. 20, Vllnlau5 m.• Vilnlau5 m. sav, 

2018 M. GRUODZIO 31 D. p.,;b';gu,;q melq FINANSfJ',11j ATASKAITIj Rll"KII':YS 

(Visos sumos curais.jci ncnurodyta kitaip) 

ID: 

Dlt.. 

Palvirlinta 

·2147427111 

2019·04-02 08: 18:59 

P8 Atsargos 

ATSARG~I VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN! LAIKOTARPl' 

Ell. Nr. 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

10 

11 

Siraipsniai* 

Atsargtt jsigijimo verle atask31llnlO latkotaI1:lIo pradi:l0jC 

Isib,)'1a atsdrgtt pt.:r <ltasblllini bikotarpl (2.1 +2.2) 

lsigyto turto Jsigijimo S<1vikaina 

Nt:mokamai gauhj. <:ILlOarb'll.lsigiJlmo savlkaina 

Atsargtl surnilijimas per ataskailln) laikotarpl 

(3.1 + 3.2+ 3.3+ 3.4) 

Parduota 

P~rleiSla (paskif'.oltyta) 

Sunaudota vciklojc 

Kiti nuraSymai 

Pcrgrupavimai (+!-) 

Atsargtt jsigijimo vcnes k1l1 pokyciai 

Atsargtt Isigijlmo vertt ataskaitinio la.tkot.arpio pabaigoje 

1+2-3+/-4+5) 

Atsarb111 nuverteJimas ataskaltmlo lalkotarpio pradi.lOje 

Nernokamai arba uZ simbolmj atJygj gaunJ 3'tsatgij sunup-to 

nuverteiimo suma (iki ptrdavimo) 

Atsarb'l.! nuvcrtejimas per ataskairinl laikotarp, 

Atsargtt nuvr..:ncjimo atkiirimo pt.:r alask:ditini laikotarpj swn.a 

Pcr alaskai!in! laikotarp! parduolt!. pcrlcist1j (paskirs!y14), 

slUlaudo'tlJ ir nuraS)-'t4 atsargti nuvcrlcjimas 

(11.1+11.2+11.3+11.4) 

11.1 I Parduota 

11.2 I Perle;,", (paskirsty1al 

11.2 I Sunaudota vciklojc 

11.3 I Kiti nuraSymai 

12 INuvcrtejimo pl:rgrupavimai (+1-) 

13 AlsargtJ nuvertejimo kiti pokycial 

14 AtsargtJ nuvcnejimas ataskatHnio laikotarpio pab.:ugojc 

7+8-9-10-11+1-12+13) 

15 
Atsargt.J balansine vent ataskaitinio laikotarpio pabaigojc 

(6-14) 

Slr.ategines ir 

nclicCiamosios 

arsar~os 

Mediiagos. zalia\'os ir 

iJkJnLs in\'cntorius 

135331.02 

157 115.5<\ 

148.516.9-1 

859R.62 

·135.508.13 

·887.29 

-134.620.84 

-13584.37 

143.354.08 

143.354.08 

Nebaigta gaminti produkdja ir nebaigtos 

,ykdyti ,utar!)-, 

~cbaigta gamlnti 

produkdja 

126.664.83 

29.208,86 

29.208,86 

-30 386.43 

125.487,26 

125.487.26 

Ncbalglos ,,kdytl 

sutartys 

Pagaminta produkcija ir atsargos. 

skirtos parduoti 

Pagaminta produkcija 

230843.79 

-30913.14 

·1 442.74 

·29470,40 

30.297.62 

230.228.27 

230.228,27 

Atsargos, sk.irto§ 

parduoti 

14.4~ 

14,4R 

-14.48 

0,00 

0.00 

IIgalaikis materialusis 

ir biologlnis turtas. 

skirtas panluoti 

n viso 

10 

492.839.64 

186338,90 

177.725.80 

8613.10 

·166.421.27 

-2330.03 

·164.091.24 

·13.687,66 

499.069,61 

499.069.61 



Myko10 Romcrio univcnUd:as:. 111951726 AtcitlL-S g. 20, ViJnJaus m.., VUnlaus m. $aV. 

2018 M. GRUOOZIO 31  0. p.. ib.igu,i~ m.. ~ FI.'lANSINIV A TAS KA lTV RINKINYS 

(Visos sumos CUf'alS, ncnurodyta kitaip) 

ID 

DIL: 

Patvirlinta 

-2147427111 

2019-04-020818:59 

P8 Atsargo, 

ir nebaigtos Pagamints produkcija ir atsargos. 
"yk<lyti ,.!arty, ~kirtos parduoti 

IlgaJaikis materiaiusis IS  \'isoEll. Nr.  Slraipsniai* Strategifies ir MtdiialilOs., :1.8:liavo'$ ir 

ir bioioginis turtas., ncii('.Cii$mQsiQS Atsargos. skirtosukinis iO\'cntoriu5 Neb.iglos vykd~'11 
Pagaminra produkcija 

skirt3s parduotiparduonatsargo:s sutarrys 

1096 
Atsargl! balansine \lent.' ataskaninlO latkotarpio pradlioJe 492,839,64DO,R43.7916 

1-7 
• RcilL"'mingo~ ~Llm()S ruri hUll dctahzuojarn()~ al1lqnamojo ra~to h:kslC. 

http:DO,R43.79


Mykolo Romerio ulliversitclas, 111951726 Aleiti.. g. 20, Villliau, m., Vilniaus m. sav. 

2018 M. GRVODZIOJI D. pa,ibaigu'i~ melll FINANSINH,r ATASKAlT\1 RINKINVS 

(Visos sumos cum!s, Jei ncnurodyta k.laip) 

10: 

OIL: 

Palvirtima 

2147427111 

2019-03-20 19:51 :06 

P9 Ih"kstini.i .pmokejimai 

lNFORMAC1JA APIE ISANKSTINIVS APMOKEJIMVS 

Paskuline praejusio 
Eil.  Paskuline ala,kaitinio

Str.ips,,;.i alask.ilinio 
Nr.  laikol. rpio dien. 

1.,1;013rp'o dlena 

4 

298.907,16 

3 

354.166,65 

.1 99.577,05 19U31,39 

1.2  

1  

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 vykdy1i 

199.330,11 156.435,261.8 

2 

34 



Mykolo RomeriQ nnivr:Tsltt'tas, 1J1951716 Archies g. 20, VUniaus m.~ VUniaus m. sa\!. 

1018 M. GRUODZIO 31  D.  pasibaigusiq metlj FINANSINII,I ATASKAITI,I RINKINYS 

$umos c:urais, jci ncnurodyta kitaip) 

lD: 

D/L 

Patvirtinta 

·21474271 

2019·03·2019:51:06 

PIO Gautin". sumo, 

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTlNAS SUMAS 

Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena 

Straipsniai 
Tarpj,! 

Eil. Nr. Tarp jq is vidaj" konlroliuojamlj ir
IS viso 

sektori.us subjekl,! a.odjuol'll'll"le vie~ojo 

sektonalls subjckt\l 

I  2  ) 

"  5 

I 
Per VlCnu" metus gau!illl.} somq: jsigijimo savikaina, is  V1SO 

320.419.02
(J .1+ 1,2+1 J+ 1.4  '1.5+ 1.6t 

III Gautinus fin"nsavimo sumos 

J.2 Gautinl mokcstia, "SOClalines ,makos 4.43~.17 4438.17 0.00 
1,2.1 Gautini mokesClai 

1.2.2 Gautinos soclalines jmOKOS  4438,17 4.438.17 

IJ  Gaulin';'s sumos liZ turlO naudOflm~. parduo!.s prekes, turt&.  pasla"ga, 590.128,49 600,00 

U.I  Gaminos sumas ttl: luna naudoiima 24.441,81 

I 3 2 Gammos sumos 111 parduo!.s prekes 

1 3 3 Gall!lnOS sumos uz SlilelK!aS paslallgas 565.686,68 600.00 

I 34 Gammas sumas uZ parduot& ilgaJalki turt~ 

1.3.5 KJlos 

14 Gautinos sumos ut konfiskllOI~ turt~, baudos if kitos netesvbos 

1.5 Sukallptos gaulillOS Sllmos 232.516.54 232.516,54 

l.51 I~ blUdieto  23L516.54 232.516,54 
~ ~~~~~~~ , ......~ ... 

1.5.2 KJtos 

1.6 Kitos galilinos sumos 125.055.11 82864,31 

2 Per lluvertejimas "b<b",,,;n Jalkolarpio pabaigoje 

3 Pcr vicnus meWs galilinu sum4 balansin" verl" (1·2)  952138.31 320AI9.02 0,00 

Paskutlnt: pracjusio ataskaitinio Jaikotarpio diena 

Tarp i'l i~ 
Tarp jll i~ '1c~ojo kontroliuoJam'l if 

IS \1'0 
scKloriaus subjektlj asodJuotljj'l ne \1dojo 

sd.-toriaus subjckllj 

6 7 8 

3 J6.630.80 

12566.32 12.566,32 

12.5Mdl 12.566,32 

109162,21 .
19.267.30 

189.894.91 

304.064,48 304.064,48 

304.01i4.4R 304.064.48 

34.979,13 

560.772,14 ]16.630,80 

35 



Mykolo Romcrlo univcrsirctas, 11195) 726 A1cltic): g. 20, "Unlaus m., Vilnlau): m. say. 

2018 M. CRUODZIO 31 D. ".,;b.;g",;~ mcl~ FINANSINII,I ATASKAITI,I R1N KINYS 

(Vi sos sumos curais , jci ncnurodyta kitaip) 

10: 

D/L: 

Patvirtinta 

-2 147427111 

2019-03-2019:51:06 

PII Pinigal Ir pinlgll ckvivaltmlai 

INFORMACIJA APIE PINICUS IH PINICI,I EKVIVALENTUS 

Paskurine ataskaltinJo lalkotarplo 

Ell. Siraipsniai dicna 

Nr. IS vlso Biudielo RsignRvinHti 

I 2 3 4 

1 
Pinigai i~ va lslybes blUd7..eto (jsbil31l1 curopos S<t.iungos fin3n!;inlj 

Iparam 'l )( I.I+I2+I.3 +14+ 15+1.61 

1.1 Pil1lgCli h.mkll sc,skailOCiC 

1.2 Pilligai kiJsoJc 

1.3 Pinigai kelyjc 

1.4 Pinigai j~aldytosc s'l5kailOSc 

1.5 Pmigt1l~aldytosc S<}Ska ilosc nuvcrtcJimas 

1.6 Pilli~ ckvivalclllai 

2 Pinigai i~ savivaldybcs biudi.elo (2 , I +2.2+2 .3+2.4"'2.5+ 2.6) 

2.1 Pinigai banklj s'lskai losc 

2 .2 Pinigai kasojc 

2.3 Pinigai kelyjc 

2.4 Pinigsl jSald)'1osc si:}Skaito sc 

2.5 PiniglllSaldytosc sqskaitosc nuvertcjimas 

2.6 Piniglj ckvlvalcnl:Ji 

3 
Pinigai ir pinig4 ckvivalcnlsi is killj ~311inilj 

4.B52.505.02 
(3.1 + 3.2+ 3.3+ 3.4+35+3.6+ 3.7) 

3.1 Pinigai banl"" sClsk aitosc 4.852 .505,02 

3.2 Pin igai J.:asojc 

3) Pinigai kclyjc 

3.4 Pinigai I ~a ldytosc s<}Skaitosc 

3.5 PiniS4 JSa ldy10sc s~skailosc nuvcncj imas 

3.6 Indeliai. Iwrill tcrrninas ncvirsija trijll mcncsi4 

3.7 Kit; pinlglj ckvivalcntai 

4 B vis-o pinigll Ir pinig'l rkvi\'alcnh, (1+2+3) 4.852.505,02 

~ B ]11 illrkli4 fOlldqle!o, 

Paskutln~ praeju):lo alaskah:lnlo 

laikolarplo dlcna 

II vl.o Biudielo a.signavimai 

5 6 

3)92.390. 15 

3.392.390,15 

3.392.390, 15 

36 
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Mykolo Romeno unh"erdttlu. J 1 1951 726 ,\Jellies lit• .20. VUniaus m.. VUnlaus m. ":\\'. 

20181>1. cRuoni.IO 310. p.,ib.igu,iq """q FINANSINIl,J ATASKA!Tl,J RINKll"YS 

(Viso~ surn(h cutal", jci flcnu.rotlyta 

DIl· 

Pafvirtint.(l 

·21474271 

lOI9-Dl·20 

PI,] Finansiniai j~lpardg(ljimai 

IS1PARE1COJ1MI). "PSKAITOJE UZRECISTRUOT~i "MORTIZUOTA SAVIKAI~A, POKYTIS PER ATASKAITINI !.AIKOTARPI 

Eit Nr. 

II 

1.3 

2.4 

u 

4 

r--

Finansiniq ,siparcigojimq 

psvadinirnas 

I1galaiki3l skoliniaj )sipon::igojitflal 

l~lel~UJ!'> QbligaciJo$ 

Iskl"StJ IZ,dQ 

Gau[o, }hISko!o" 

s 

iK"i ,S1pllmgoJ''1I111 

+ 

Balansine \'tnt 

;,tt<lsiulitinio 

lotikotarpto prsd7ioje 

2 207497,72 

1.207497.72 

~.954,85 

2321;.729,91 I 

prlsiimri 

!sipliJrt:it:0jtm~i 

(fdglJlmo !>l4vlk.lina} 

P(r :ats'!i~itinJ 19ikQt~rpi 

I1n:an$lnh~ 

i~ip3rt!'igojimlf 

ptrgrupuvimat 

3.353.54 

llMOI1U..ilcijos 5Um.a· 
valiu[os kurso poi-.:'Ho 

itak;;t 

jvykdyH 

j$i~ar('igQjima! 

(1!np.intoJ ,kolos, 

SUID()~i--tos pal!.llanos. 

HpitkH vcrrybtniai 

poplni:ai) 

s 
IJ.6JO.g~ 

. [ 630,X~ 

,8.954,85 

-122.585,73 

Per 

nur:a~)'li 

jsiparcigQjimai 
kiti pok)'ciai 

10 

Bahlhsinr vt:r1e 

:.lfask.aitinio 

, 

IIH30,XX 

11J.6JO,XX 

2.201.497,72 

larp fm<:!nsiniu If ~morti7.ooIQs savikamus tunQ pnpaimimo meru Ii amQrti.r.adjo~ 

pC' 
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Mykolo Romerio universilelas, 111951726 Ateities g. 10, Vilniaus m., Vilnialls m. sav. 

20]8 M. GRUODllO 31 D. pasibaiguslq melll FINANSINIl,l ATASKAIT~! RlNKINYS 

tV iso, sumos iel nenurodyta kilaip) 

ID 

DIL 

PalVlrt;nla 

-2147427111 

2019-03-2019:51 :06 

P11 Trumpalaikes moke/inos sumos 

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS 

Eil. Nr. Straipsniai 

Paskutine alaskaitinio laikolarpio diel1a Paskutine pracjusio alaskaitinio laikotarplo dlena 

IS viso 

Tarp jq viesojo 

scktoriaus 

subjeklams 

Tarp ill 

kontroliuojamiems ir 

asocijuoticsicms nc 

vie~oio sekiorialls 

subjcktams 

Is viso 

Tarp jll viesoio 

scktoriaus 

sllbjektams 

Tarp ill 

kontrolluojamiems ir 

asocijuoticsicms ne 

vidojo sekionalls 

subicktams 

I 2 3 4 5 6 7 Ii 
I Muketinu:-l subsidijos. ootacljos lr finansavimo slimus: 

2 Su darbo santykiais s!lsij~ IsipareigojimaJ 2.162,91 

8.622,763 Tiekejams moketinos SUmas 86.045,26 

4 Sukauplos moketinos sumas 866.131.24 1663270.25 

4.1 Sukauptos finansavimo sqnaudos 

4.2 Sukauptos atostogini4 s¥laudos 866.131,24 1.663.270,25 

43 Kitos sukauptos s¥laudos 

4.4 Kitos sukauptos nlOketinos sumos 

5 Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai 834.170,49 12.927,52 601331,57 2.600,25 

5.1 Mokctini veiklos mokestiai 2.541,61 2.541,61 

5.2 Gauti isankstiniai apmokejimai 821.242,97 598.731,32 

5.3 Kitos moketinos S!lmos 12.927,52 12.927,52 58,64 58,64 

6 Kai kuri4 trumpalaiki4 mokctin4 SUm4 balansm~ vcrt~ (I +2.\. 3+4+5) 1.786346.99 12.927,52 0,00 2275387,49 2.600,25 

47 



Mykolo Romerio univcrsitctas, 111951726 Aleities g. 20. Vilnlaus m., Vilniaus m. sav. 

2018 M. GRlJODZIO 31 D. pasibaigusiq metq fINANSINI~1 ATASKAITI,J RINKINYS 

(Visos sumos eurais,jei nenurodyta kitaip) 

Patvirtinta 

10: ·2147427111 

D/L: 2019·03·20 19:51 :06 

1'21 Kilos pagrindines veiklos pajamos ir kilOS pajamos 

PAGRJNDlNES VEIKLOS KITI,J I>AJAMI,J PATEIKIMAS ZEMESNIOJO IR AIJKSTESNIOJO LYGII,I VIESOJO SEKTORJAUS 

SUBJEKTO FINANSINII,I ATASKAITI,J AISKINAMAJAME RASTE* 

Slraipsniai 

5.134.371,22 

53.111,83 

5.187.483,05 

5.813.186,91 

Alaskallinis Prllej~s alaskaitinis 

laikotarpis laikotarpis 

4 
5.857,737,23 

• Reiksmingos sumos luri bu!j delaiizuojamos vie~ojo sekloriaus subJckto finansini4 ataskail4 ajskinamoJo rasto tekste. 

** Nurodoma, kokios ta; paslaugos, ir.jei suma reikSminga,ji detalizuoJama viesoJo sektoriaus subjekto fillansini4 ataskai!4 

aiskinamoio raslo leks!e. 

49 



Mykolo Romerio universilelas, 111951726 Aleilies g. 20, Vilniaus m., Vilnlaus m. say. 

2018 M. GRVODZIO 31 D. pasibaigusil! mell! FINANSINII,I ATASKAITI,I RINKINYS 

(Visos sumos eurais. jci ncnurodyta kitaip) 

lD: 

OIL: 

Palvirtinta 

-2147427111 

20 19-04'{)2 08: 18:59 

P21 Kilos pagrindints veiklos pajamos ir kiloS pajamos 

KITOS VEIKLOS PAJAMI,IIR St\NAVDI,I PATEIKIMAS ZEMESNIOJO IR AVKSTESNIOJO LYGII,I VIESOJO  

SEKTORIAVS SVBJEKTO FINANSINII,I ATASKAITI,J AISKINAMAJAME RASTE *  

Ell. 

Nr. 
Slraipsniai Alaskailinis lalkolarpis 

Pratj<;s alaskailinis 

lalkolarpis 

I 2 3 4 
1 Kilos veiklos pajamos 128.015,32 113.281,35 

1.1 Pajamos is atsarg4 pardavimo 1.605,45 11.366,02 

1.2 Ilgalaikio malcrialiojo, nemalcrialiojo ir biologinio turto pardavimo pclnas 

1.3 Pajamos is administracini4 baud4 

1.4 Nuomos pajamos 126.409,87 98 .066,19 

1.5 SUlcikllj paslaugq, iSskyrus nuom~, pajamos" 

1.6 KilOS 3.849,14 

2 Pervestinos i biud~ell\ kilos veiklos pajamos 

3 Kilos veiklos s~naudos -4,755,49 -11.586,61 

3.1 Sunaudot4 ir parduollj atsarg4 savikaina -2.330,03 -10.528,33 

3.3 Nuosloliai is ilgalaikio turto pcricidimo 

3.3 Ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos s~naudos -529,14 -1.058,28 

3.4 PaslauglJ sijnaudos -1.896,32 

3.5 Oarbo u~mokestio ir socialinio draudimo s~naudos 

3.6 Kitos veiklos s~naudos 

4 Kilos veiklos rezultalas 123.259,83 101.694,74 

• RcikSmingos sumos luri buti dctaiizuojamos vicSojo scktoriaus subjekto finansini4 ataskail4 aiSkinamojo raSto lcksle. 

•• Nurodoma, kokios lai paslaugos, ir, jci suma rcikSminga , ji dctaiizuojama vieSojo scktoriaus subjckto fmansini4 ataskail4 

aiSkinamojo raslo IckslC. 



Mykolo Romerio universilclas, 111951726 Alcitics g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. say. 

2018 M. GRlIODZIO 31 D. pasibaigusi4 mel4 FINANSINIV ATASKAITI) RINKINYS 

(Visos sumos curais, jc i ncnurodyta kitaip) 

Patvirtinta 

ID: -2147427111 

D/ L: 2019-04-0208 : 18 :59 

P23 Finansines ir inveslicines vciklos pajamos ir sllnaudos 

FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SI\NAUDOS 

Eil. 

Nr. 
Slraipsniai 

Alaskailinis 

laikolarpis 

Praej~s alaskaitinis 

laikolarpis 

I 2 3 4 
1 Finansines ir invcsticines veiklos pajamos 2.33799 1.55043 

1.1 Pelnas del valiutos kurso pasikcitimo 762,61 

1.2 Baud4 ir delspinigi4 pajamos 

1.3 PalOkanlj pajamos 

1.4 Dividcndai 

1.5 Kitos finansines ir invcsticines vciklos pajamos' 1.575 ,38 1.550,43 

1.6 Pcrvcstinos finansines ir invcsticines vciklos pajamos 

2 Finansines ir invcsticines veiklos sijnaudos -54 .54609 -69.86552 

2. 1 Nuostolis del valiutos kurso pasikcitimo -769,93 -90,04 

2.2 Baud4 ir delspinigi4 s,!naudos -45,14 

2.3 PalOkan4 s,!naudos -50.156,80 -63.81 1,70 

2.4 Kitos finan sines ir invcsticines vciklos sClnaudos' -3.574,22 -5.963,78 

3 Finansines ir investicines veiklos rezultatas (1-2) -52 .208 10 -68.31509 

• Reik~mingos sumos turi bOti dctalizuojamos ai~kinamojo ra~to tekstc. 
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~illH M. GRUODtIO)l D. p.nlb .. i£udl! mell! F1~ANSlsn,J A TASi<A1T1,J RIXKI:>''YS 

IVI~oS $!..l~ cur.t;~. jcl ro::nurOO)1.oI k,uip) 

ID 

J)ft 

P(!!Ylr1I1"l!a 

·214"/427111 

::OI9..fU-2flI951:(k") 

1"2 Informaelja pOll~;i!1 ~t'1<:m..::nru~ 

A TASi.:AIT1:\'IO LAIKOT."RrIO Jl'\r"'UR.\lAClJA rAGA'- V[IKLOS SEG~It:ST1JS 

FirllUISinil! lItlitk.. I!F,f slraip~nilli 
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j)ld~ 
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SqmorIJuli 

S"!dimlh 

11 

·12.594.46957 

-336.261.70 

i356 
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-m.Q..l7.f>D 
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~)' .. u[u RomC"Tiu un[Vl:T'f[h·t'lI1. 111~~I7U Atrifid , . 10. Villlu.u. m_ \ · nn~u11n. .av. 

.!(lilf M . GRUODtlO 31 D. p .. ,It...lt.ud\4 mdlf FI/'~A . ,"Slf\I\) AT ASKAITV RI"'-KI ,"':YS 

I Vi$O} SUmtH ctlr"i~. JCI rtCIlII rod) b !qblp) 

PR.,[JL;SIO ATASKAInNIU I AIKUTARPIO INFOR\-'JAClJA PACA\. \'r..IKWS SEG"'F.I\TVS 

m 
J)J1.. 

P:''''lrllnt;r, 

· ]1>114271 11 

l IWHH·20 19 $1 06 
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l .1 

)I 1 
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. -\tsar~"4 ~Irp;,;t 
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3. 19 

31.1U 
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p:.-cbu~oJ 
C)·nyb:. 

Vk-tuJlto·Jlrk.tr 

, ·kIlOtntu':"'lIlIIpnuJ.lI 

SC"'I!m("nlJli 

F:kunumllc.a A plinl;~ -aPPllllll 
81),1.) Ir kumunOllllnh 

UU" 
S,dl;.lU••P»uI1l 

f'uUrh... kult1lr:lllr 

rtlielJ. 

iO 

Sqm~ftt.1 

~viC"[hn3' 

II 

·ll.R6JI!71.45 

-11.4[6.567.55 

·789.752.35 

-501.564.l..l 

.~()4 745A) 

-18.525,64 

-2.)S2.)S 

·~R 23lU~ 

-2116~S.II! 1 

-244 ;62. ~~ 

-1 ~1O . 1 ;f,.7S 

-1".746.72 

·~ . 64'1 . 1 ~ 

-1 Iq['91352 

·14.410.93 

.[ 2.871.827.96 

-8 .uJ.l36.~5 

497 [';Il'l.U[ 

·:35.797.06 

·)Q.IlQ.20 

-24 101.45 

·:7.1)4111 

. nO.8H 1.17 

· ~U! [.I(.HH 

-154 1.SW.I'>2 

-6JJ111.70 

· 1 81~ .' Hgl'~ 

livi,:o 

SUl:I:o[jnr1lp~LlC" 

Il 13 

·1286JS71A5 

II <II (i 567.~5 

·n'! 75~.'S 

.~OI.Sb-J. [4 

·~04.7..l5.4[ 

-,~ 525.64 

.~ J52.3$ 

.~I\ lJl U ~ 

·~ 11 Ml SJ\O 

-144 .S62 .h ~ 

·1 21 0156,75 

·I~ 7.JhT~ 

.~ f,..l .... t: 
·1 I qfdl. U ~ 

·14.4[0.QJ 

. [2 871 i\27 . ~fJ 

·1I-W4 . 236.S~ 

-497 ['1g.U l 

·:35.797.06 

.)Q 1 ~Q.~O 

·l.JI..l.oIS 

·~7 OJ l. 17 

·)70g8 1.11 

·:"3 116)(,)(11 

· 1.54 1 SlH1I2 

-61 .11 11.70 

·1 IS 1~ 9J~.6~ 

" 



Mykolo Romerio universilelas, 1 I 1951726 Aleilies g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sa,·. 

2018 M. GRUOOZIO 31 O. pasibaigusi4 mel4 FINANSINII) ATASKAITl) RINKINYS 

(Visos sumos eurais, jci nenurodyta kitaip) 

10: 

OIL: 

Palvirtinta 

-2 147427 111 

2019-03-20 19:51 :06 

P2 I Kilos pagrlndines veiklos pajamos ir kilos pajamos 

KITOS VEIKLOS PAJAMI,! IR Sr\NAUDI,! PATEIKIMAS ZEMESNIOJO IR AUKSTESNIOJO LYGII) VIESOJO  

SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINII,! ATASKAITV AISKINAMAJAME RASTE·  

Eil. 

Nr. 
Slraipsniai Alaskaltinis laikolarpis 

Praej~s alaskaitinis 

laikotarpis 

I 2 3 4 

I Kilos vciklos paj a mos 128.015,32 113.281,35 

1.1 Pajamos is atsarg4 pardavimo 1.605,45 11 .366,02 

1.2 IIgalaiki o malerialiojo, ncmalerialiojo ir biologinio lurto pardavimo pelnas 

1.3 Pajamos is administraciniy baudy 

1.4 Nuomos pajamos 126.409,87 98.066,19 

1.5 SUlcikllj paslaugy, iSskyrus nuomi), pajamos" 

1.6 Kilos 3.849,14 

2 Perveslinos i biudiellj kilos ,'eiklos pajamos 

3 Kilos vciklos s~naudos -4.755,49 -II ,586,61 

3.1 Sunaudoll! ir parduotlj alsarg4 savikaina -2 .330,03 -10.528,33 

3.3 Nuosloliai is ilgalaikio lurto perlcidimo 

3.3 II galaik io lurto nusideveiimo ir amortizaciios s.naudos -529,14 -1.058,28 

3.4 Paslaugq sqnaudos -1.896,32 

3.5 Darbo uzmokesCio ir socialinio draudimo sqnaudos 

3.6 KilOS vciklos S<)naudos 

4 Kilos ,'eiklos rczultalas 123.259,83 101.694,74 

• RcikSmingos sumOS luri bOli dClalizuojamos vicsojo scklOriaus subjcklo finansini4 ataskailll aiSkinamojo raSIO lekslc . 

.. Nurodoma. kokios tai paslaugos, ir, jci suma rClksl1l inga. ji delalizuojama vicsojo sckloriaus subjc klo finansini4 atas kail4 

alSkinamojo raSlo IckslC. 
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ID 
DIL: 

Patvirtinta 
-2147427111 
2019-03-~0 19:5106 

P22 Pagrindines veiklos s~naudos 

Darbo ufmokescio ir socialinio draudimo s~naudos 

Darbo ufmokestio ir socialinio draudimo sqnaudas sudaro: 

Darbo ufmokescio s~naudos Socialinio draudimo s~naudos Darbuotoj4 skaicius (vn!.)  

Eil.  Darbo santyki4 rOSis Ataskaitinis Praej~s ataskailinis Ataskailinis Praej~s ataskaitinis Ataskailinis Praej~ ataskailinis 
Nr. laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis laikotarpis  

1  4 52 3 Ii 7 8 
-6.353.70835 -6 .364.166.76 -2.036.62844J Etatu s'lIaSe nurodyti darbuotoia, -2 .052.40079 643 713 

Kit; darbuotojai , kuric tcike paslallgas ir atliko darbus pagal 
I 

kitas nci darbo sUlartis, savo ckonominc prasmc alilinkancias 
2 

darbo santyk;4 esm~ (t. y. dirbantiems pagallerminuotas.  

autorines ir pan~ias darbo sutartis)  

-6.353.708,35 -6.364.166,76 -2.036.628,44H viso -2.052.400,793 713643 
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Patvirtinta 
10: -2147427111 

D/L: 2019-03-2019:51:06 

P23 Finansines if inveslicines vciklos pajamos if sqnaudos 

FlNANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR Si\!'IAUDOS 

I 
Ell. 

Nr. 
Straipsniai 

Ataskaitinis 

laikotarpis 

Praej ~s ataskaitinis 

laikotarpis 

I 2 J 4 

I Finansines if investicines vciklos pajamos 2.33799 1.55043 

'1./ Pclnas del valiulOs kurso pasikeitimo 762,61 

1.2 Baudll ir dclspinigill pajamos 

1.3 Paiukanl! paJamos 

1.4 Dlvidendai 

1.5 Kitos tlnansines ir investicines veiklos pajamos' 1.575,38 1.550,43 

1.6 Pervestinos finansines ir invcsticines vciklos paJamos 

2 Finansines ir investicines veik los sanaudos -54.54609 -69865,52 

2.1 Nuostolis del valiutos kurso pasikcitimo -769,93 ·90,04 

2.2 Baudlj if dclspinigilj sqnaudos -45,14 

2.3 Paliikanl) sqnaudos ·50.156,80 -63.811,70 

2.4 Kitos finansines ir investicines vciklos s'lnaudos· -3.574,22 -5.963,78 

3 Finansines ir investicines velklos rezultatas (1-2) -52.20810 ·68.31509 

• Reik~mingos sumos turi buti dctalizuojamos aiskinamojo rasto lckstc. 
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ID: 

D/L: 

Pa!vininta 

·2147427111 

2019·03·20 19:51 :06 

P24 fillansines rizikos valdymas 

INfORMAClJI\ APIE ISIPI\REIGOJIM\I DAL! (ISKAITANT flNI\NSINES NUOMOS (LIZINGO) ISIPAREIGOJIMUS)  

EURAIS IR UZSIENIO VALIUTOMIS  

Balans!n. ver!eEil. 
Nr. 
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