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2-ojo VSAFAS ,,Finansinės būklės ataskaita
2 priedas

VILNIAUS UNtVERSETETAS
(viešojo sektor aus Šilbjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211950810, Universiteto g. 3. Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusįo finansinės būklės ataskaitą . kodas. adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2015-08-18 d. Nr.12700

dataa

'1

l

Eil.
Nr. Straipsniai

Pastabos
Nr.

Paskutinė
ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė
praejusio

ataskaitinio
laikotarpio diena

A. ILGALAIKIS TURTAS   187.703 .302 ,54 1 63.172.231 ,24

  Nematerialusis turtas l 4.853.572.QU 4.56 / .648.4 /

1.1 Plėtros darbai      
Į.2 Programinė Iranga ir ios licencijos   330.480.79 623.221 .63

Į.3 Kitas nematerialusis turtas   2.561 .030.05 1 92.265. /3

i.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai   1 .962.Q61 . 1 b 3. /b2. 1 bl .l l

1.5 Prestižas      
  Ilgalaikis materialusis turtas 2 1 81 . 399. /61 . /2 1 5 / . 1 54.61 3. 94

11.1 Zemė   3. 1 30.00 3. 1 3Q.UU

IĮ.2 Pastatai   40.435.585. 1 8 40.654.324.45

E1.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai   1 .81 1 .6 r9.31 l .U /2.b6U.22

11.4 Nekįlnoįamosios kultūros vertybės   22.01 2. 1 1 9.65 22.U1 2. 1 1 9,66

E1.5 Mašinos ir įrenginiai   27.033.535.37 28 .23 / .936. 1 b

E1.6 Transoorto priemonės   389.305.46 1 91 .24U, /6

E1.7 Kilnoiamosios kultūros vertybės   1 .314.92U.6U 54 / .2dy.by
IĮ.8 Baldai ir biuro įranga   9.792.927,53 l U.41 1 .356.2b

11.9 Kitas ilgalaikis materįalusis turtas   1 1 .545.026.4 / 1 1 .448. / U3.65

[l.]O Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai   67.061 .532.1 5 41 . / /5.bOb. l b

111. l laalaikis finansinis turtas 3 1 .449.968.82 1 .449.968.83

lv. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtai      
B. BIOLOGINIS TURTAS 4 230.326,79 230.051 ,80

c. TRUMPALAIKES TU RTAS   38.618.019,17 35.736.958.72
Į. Atsargos 5 2.085.529.U4 1 .9UU.99d.40

1,1 Strateginės ir neliečiamosios atsarga!      
1.2 Medžiagos. žaliavos ir ūkinis inventorius   1 .58 1 .23U.34 1 .41 y.b4U. DO

1.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtgę   1 98 .424.2 / 1 / U.440.4Z

1.4 Paaaminta orodukciia, atsargos, skirtos   3Q5.868.64 3 1 9 .U 'l U .3 '1

1.5 lįaalaikis materiaįusis ir biologinis turtas.   5, r9 1,16

[1. lšankstiniai apmokėjimai 6 r54.2 /8.4y /Zy. / 36.DU

111. Per vienus metus qautinos sumos 7 1 6.770. 1 3 7.34 1 1 .56U.bZU.45

IĮI.l Gautinos trumpalaikės finansinės sumos      
lt1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos      
111.3 Gautinos finansavimo sumos     b.U '1 0 .Dy

Į11.4 Gautinos sumos už turto naudojim   803.086.92 b4U.bdy.yO

111.5 Sukauptos gautinos sumos   1 5 .8Q4.984.bč l U.43Z. r 'l / . 'l Z

Į11.6 Kitos qautinos sumos   1 62.U65. / ZUy. JU4. / U

lv. Trumoaįaikės investicijos 8 53.61 2. U Z. / 60.UI'l .D'l

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai   1 8.954.461 .b l d. /43.00'1 . / '1

  KViša:fiJM6:



'3

'3
jviešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

.P
vardas i

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris(buhalteris)) (vardas ir pavardė)

D. FINANSAVIMO SUMOS   163.714.662,77 145.387.169,51
  lš valstvbės biudžeto   60.585.243.20 55.491 .075.80

11 lš savivaldvbės biudžeto   34,63 34,63
111 lš Europos Saiunaos. užsienio valstvbiu Ir   99.759.122.66 B6 .51 8.352 . 56
lv. iš kitu šaltini   3.370.262.28 3.377.706.52
E. SIPAREIGOJIMAI   20.974.975,61 1 1 .561 .954.99
  Ilgalaikiai lsipareiqoiimai   1 20.630.79 

1.1 llaalaikiai finansiniai isioareiaoiimai 9 1 20.630.79 
1.2 llaalaikiai atidėiiniai      
1.3 Kiti ilgalaikiai isioareiaoiimai      
  [rumoaiaikiai lsipareiqoiimai   20.854.344.82 1 1 . 561 .954.99

11.1 Ilgalaikiu atidėiiniu einamulu metų dalis ir      
Į1.2 llaalaikįu isiDareiaoiimu einamųjų met      
11.3 [rumūalaikįai finansiniai isipareiqoilmai 10 430.483.05 389. 1 33.20
Į1.4 Mokėtinos subsidiios. dotaciios ir   3.941 .09 1 .561 .09
11.5 Mokėtinos sumos i Europos S3iunqos      
11.6 Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus   1 90.639.23 199,91
11.6.1 Gražintinos finansavimo sumos   -7.902,24 32.51
IĮ.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui   1 98.541 .47 167,40
11.7 Mokėtinos socialinės išmokos   1 3 .204. 80 
IE.8 Gražintini mokesčiai. įmokos ir      
Į1.9 Tiekėjams mokėtinos sumos   8.291 .680.43 3.967.795.99
ll.lO Su darbo santvkiais susiie įsipareigojimai   6 .212 .944 . 05 1 0.432.43
fl.ll Sukauotos mokėtinos sumos   5 .1 80.047.20 5. 1 93.205.59
11.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   531 .404.97 1 .999.626.78
F GRYNASIS TU RTAS   41 .862.010.12 42 .190.117 .26
  Dalininku kapitalas   39.866.294.09 39.866.294.09

ĮI Rezervai   1 3.879.525. 36 1 3. 1 1 2.477.42
1!.1 [įkrosios vertės rezervas   1 3 .879 .525 .36 1 3.1 1 2.477.42
11.2 Kiti rezervai      
111 Nuosavybės metodo įtaka   2.271 .436. 54 2.271 .434.23
lv Sukauotas oerviršis ar deficitas   -14.1 55.245. 87 -1 3.060.088.48
lv. l Einamuiu metu perviršis ar deficitas   -1 .095.1 57. 3ę 
IV.2 Ankstesniu metu perviršis ar deficitas   -1 3. 060.088.48 -1 3.060.088.48
G. MAŽUMOS DALIS      
  Eš VISO FINANSAVIMO SUMŲ. ĮSIPAREIGOJIMŲ.

GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES   226.551 .648.5C 1 99. 1 39.241 .76



3-iojo VSAFAS ,,Veiklos rezultatų ataskaita
2 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

21 1950810, Universiteto g. 3. Vilniaus m.. Vilniaus m. sav

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veik16š rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRZELI0 30 D. DUOMENIS

2Ql$ Q$ 1$ g: Nr. 12700 '$a+A06 /ff
(data)

Pateikimo valiuta: eurais ir centais

''3

'3

Studiiu prorektorė, pavaduojantį rektorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas

arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nijolė Radavičienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius
{vynausias buhalteris(buhalteris))

U

  Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaita nis
laikotarpis

A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS   51 .1 1 2.596.14 55.456.854. 1 3
1. FINANSAVIMO PAJAMOS   41 .992.098.52 46.283.750,45
1.1. lš valstybės biudžeto   31 .774.41 8.55 32.81 1 .661 .67

1.2. lš savivaldybių biudžetų      
1.3. lš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių   9.956.235.06 1 3.252.41 5.57
E.4. lš kitų finansavimo šaltinių   261 .444.91 21 9.673.21
lį. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS      
111. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 11 9 .1 20 .497 .62 9 .1 73.1 03 .68
lll.l. Pagrindinės veiklos kitos pajamos   9.120.497.62 9.173.1 03.68
111.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų      
B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 12 52.485.277.25 54.825.865.02

  DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO   32.304.552.25 31 .857.894.39
11. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS   7.81 3.308.88 1 0.484.1 09.1 1

111. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ   2.269.222.60 -2.452.942.69
lv. KOMANDIRUOCIŲ   672 .1 88 .69 794.406.09
V TRANSPORTO   88.975.09 93.466.05

VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO   -123 .922 .37 -147.81 1 .85
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO   -282.793.47 386.857.30

VIII NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ   23.398.08 27.749.48

lx. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ   1 .938.1 14.75 1 .891 .408.56

x. SOCIALINIŲ ISMOKŲ   4.572.627.89 -4.430.638.83

XI NUOMOS   -34.289.48 5.147.53
XII. FINANSAVIMO   808.888.86 489.970.63
XIII. KITŲ PASLAUGŲ   1 .1 07.625.49 1 . 149.632.32
Xlv. KITOS   -445.369.35 61 3.830. 1 9

c. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRSIS AR   1 .372.681 .1 1 630.989.1 1

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 13 1 95.061 .35 1 1 4.572.50

1. KITOS VEIKLOS PAJAMOS   365.468.77 349.933.06

11 PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS      
111 KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   1 70.407.42 235.360.56

E. FINANSINĖS IR INVESTICINES VEIKLOS 14 B2.462.37 48.788.91

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ      
G. PELNO MOKESTIS      
H. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES

NUOSAVYBĖS METODO ITA   1 .095.1 57.39 794.350.52

1. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA      
J. GRYNASIS PERVIRšlS AR DEFICITAS 15 1 .095.1 57.31 794.350.52

1. TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM      
EI. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI      



VILNIAUS UNIVERSITETAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
201 5 m. birželio 30 d.

1. BENDROM D.ALIS

Vilniaus universitetas (toliau Universitetas) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

įregistruotas 1998 m. gruodžio 28 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Nuo 2012 metų sausio 4 d.

teisinė forma buvo pakeista iš biudžetinės įstaigos į viešnią įstaigą vykdant privalomą pertvarkymą

pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 93 str. 8 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 2.105 str. 2 d. Vilniaus universiteto buveinė -- Universiteto g. 3, Vilnius, kodas --

211950810, PVM mokėtojo kodas LTl19508113. Nuo 2004 m. balandžio 24 d. Vilniaus

universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Universitetas turi stmktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus

universiteto Kauno humanitarines fakultetas).

Universiteto steigąas yra Lietuvos Respublikos Seimas. Vadovaudamasi 2014 m. kovo 5 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 219 ,,Dėl valstybės turto investavimo" LR

švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos Vilniaus universiteto

savininkas, turtinis ir neturtines teises ir pareigas.

Universiteto finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia sausio l d.,

pabaiga gruodžio 31 d.

Pagrindinė Universiteto funkcija -- švietimas ir mokslas

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius -- 4485.

Informacija apie sąlygas, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą,

ataskaitos sudarymo laikotarpiui nėra žinoma.

Universitetas kontroliuoja keturias viešąsias įstaigas: viešojo sektoriaus subjektas VšĮ

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (100 proc. dalininko balsų), ne viešojo sektoriaus

subjektai -- VšĮ Europos integracijų studijų centras (100 proc.), VšĮ ,,Akademinė leidyba" (100

proc.), VšĮ Multimedijos centras humanitarams (1 00 proc.). Taip pat Universitetas turi investicijų į

asocįluo tus subjektus: viešojo sektoriaus subjektai -- VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

klinikos (50 proc.), VšĮ Vilniaus universiteto žalgirio klinikos (50 proc ) ir ne viešojo sektoriaus

subjektai -- VŠĮ Studijų užsienyje informacijos centras (50 proc.), VšĮ ,,Vilniaus universiteto Teisės

klinika" (33,33 proc.), VšĮ Rytų Europos Zydų kultūros ir istorijos tyrimų centras (25 proc.), VŠĮ

,.Vilniaus universiteto būstas" (50 proc.), VšĮ ,,Saulėtekio slėnis" (24 proc ), VšĮ Vilniaus verslo

konsultacinis centras (20 proc.), VšĮ Rytų Europos studijų centras (50 proc.), VšĮ Kultūros paveldo

''3
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akademija (33,33 proc.), VšĮ ,,Mokslo ir technologijų parkas" (50 proc., VšĮ Azijos menų centras

(50 proc.), VŠĮ ,,Visorių informacinių technologijų parkas" (7,1429 proc.).

11. APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaŪantis Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės

apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais (toliau vadinama

- VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Universitetas taip pat vadovavosi 2009 m. gmodžio 31d.

rektoriaus įsakymu Nr. R-274 patvirtintais buhalterinės apskaitos aprašais (toliau - apskaitos

vadovas), kuris buvo 2015 m. gegužės 4 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-167 papildytas ir pataisytas

atsižvelgiant į VSAFAS pasikeitimus bei 2014 m. gruodžio ] ] d. rektoriaus įsakymu Nr. R-6]2

patvirtintu sąskaitų planu. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo Vilniaus

universitete nurodymai.
l InlxrPraltPta nt-\alrnltna nnlltlk'n qnrnqvTF1 /[} 14. T]]eT]] T]nnnq]n]]] a]asKa]]]] r]]]K]r]]o d]sK]]]d]]]d]d]]]u

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki

gimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

rašteS

'3

111. AIŠKINAMOJOjiAŠTO PASTABOS

l pastaba. Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 4853572,00

Universiteto nematerialųjį turtą sudarė: nebaigti projektai ir išankstiniai apmokelimai --

1 962061,16 Eur, programinė įranga ir jos licencijos 330480,79 Eur, kitas nematerialusis turtas

2561030,05 Eur. Kitam nematerialiajam turtui Universitete priskirta: patentai ir kitos licencijos,

intemetinės svetainės, autoriniai kūriniai, turtinės teisės, duomenų bazės, video filmai

dokumentiniai filmai.

Per 201 5 m. Šešis mėnesius nupirkta nematerialiojo turto už 990305,24 Eur sumų

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 695006,77 Eur amortizacijos, iš kurių: 694654,87 Eur

įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas, 351,90 Eur -- į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų

ataskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nematerialiojo turto, kai netikslinga ar neįmanoma turto

parduoti viešuose prekių aukcionuose, įsigijimo savikaina -- 7143,58 Eur.

Nematerialicljo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto

veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 4204422,78 Eur.

Eur

)
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Nebaigti nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektai: intemetinių svetainių kūrimas, duomenų

bazių kūrimas, patentų įregistravimas, programinės įrangos atnaujinimas ir sukūrimas.

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą apmokėta 1494,50 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertę sudaro licencijos 266,32 Eur

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje --

181399761,72 Eur. Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį Universitete sudaro: pastatai

40435585,18 Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokqimai 67061532,15 Eur, mašinos ir

įrengimai -- 27033535,37 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės 22012119,65 Eur, kitas

ilgalaikis materialusis turtas -- 1 1545026,47 Eur, iš kurio didžidą dalį sudaro: bibliotekų fondai

9577086,42 Eur ir kitos vertybės 1484290,37 Eur. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė

13 14920,60 Eur, kurias sudaro: antikvariniai ir meno kūriniai -- baldai ir skulptūros, taikomosios ir

vaizduojamosios dailės kūriniai, numizmatika, reti spaudiniai, rankraščiai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 7137406,12 Eur nusidėvėjimo, kurio 7119141 ,35 Eur

įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir 1 8264,77 Eur -- į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų

ataskait(je.

Per 2015 m. šešis mėnesius ilgalaikis materialusis turtas padidqo 29655743,88 Eur, iš kurio

nupirkta 29608823,67 Eur, gauta neatlygintinai 46920,21 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų iškelta į negyvenamųjų

pastatų įsigijimo savikainą 235273,33 Eur. Uždaryta ši nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo

darbų kortelė: VU KHF pastato Muitinės g. 18 rekonstrukcija 235273,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kai netikslinga ar neįmanoma turto

parduoti viešuose prekių aukcionuose, įsigijimo savikaina 134959,90 Eur, sukaupto nusidėvqimo

-- 13493 1 ,24 Eur, balansinė vertė 28,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti nugriauti negyvenamieji pastatai :

pastatas garažas Zirgo g.4, Vilnius, kurio įsigijimo savikaina -- 15260,95 Eur, sukauptas

nusidėvėjimas 5887,06 Eur, nuvertėjimas -- 9373,89 Eur;

pastatas - ūkinis pastatas Muitinės g. 18, Kaunas, kurio įsigijimo savikaina 2113,07 Eur,

sukauptas nusidėvQimas 21 12,78 Eur, likutinė vertė 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pakeitus paskirtį pergrupuoti gyvenamieji namai į negyvenamuosius

pastatus Pastatas - biblioteka Muitinės g. 1 8, Kaunas -- 5243,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota ilgalaikio materialiojo turto, kurį priimtas sprendimas parduoti

viešuose prekių aukcionuose, į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti įsigijimo savikaina 25674,99 Eur ir

ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimą 25670,36 Eur, likutinė vertė sudarė 4,63

Eur

'3
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Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą 68098,63 Eur, iš jų:

į mašinas ir įrengimus 14172,30 Eur, į baldus ir biuro įrangą 21530,48 Eur, į kitą materialųjį turtą

(bibliotekos fondus) 32395,85 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę sudaro 3324703,57

Eur, pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro 46248963,87 Eur

saugoti priimto turto vertę sudaro 13007,2 1 Eur.

3 pastaba. Biologinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 230326,79 Eur., tai

yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per 2015 m. šešis mėnesius biologinis turtas padidėjo 275,04 Eur., iš kurių: nupirkta 275,01 Eur.,

išauginta prieauglio 0,03 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį biolot

viešajam sektoriui.

4 pastaba. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į viešųjų įstaigų kapitalą. Investicija į

kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą -- VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla

(100%) - apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina 2473067,77 Lt. Investicija į asocijuotuosius

sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

klinikos (50%) ir VšĮ Vilniaus universiteto žalgirio klinikos (50%) apskaitoje registruojamos

įsigijimo savikaina, nes šiuos subjektus konsoliduoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Investicija

į kontroliuojamus ir asoclluotuosius ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama taikant

nuosavybės metodą. Taikant nuosavybės metodą apskaitoma investicija į 14-a viešūų įstaigų.

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus universitetas negauna iš asocijuotų subjektų informacijos kiekvieną

ketvirtį, šiame straipsnyje pateikti likučiai sutampa su padėtimi, kuri buvo fiksuota 201 4- 12-3 1 d.

Tiksli apibendrinta informacija bus pateikta kartu su metine (201 5 m.) finansine ataskaita.

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1449968,82 Eur, pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje

ilgalaikio turto straipsnyje.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto l priede.

5 pastaba. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2085529,04 Eur sudaro:

B Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams 368897,41 Eur;

e Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 48 1 883,23 Eur;

e Kuras, degalai, tepalai 1 1581,20 Eur;

e Atsarginės dalys 9108,55 Eur;

e Montuotinos kompiuterinės dalys 22349,94 Eur;

e Spaudiniai 671 190,69 Eur;

Tara 0,05 Eur;

Griežtos apskaitos blankai 1 5949,27 Eur

kitamneatlygintinaiperduota0.03 Eurturtas asuni azei o rze]mis
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Universiteto leidžiami leidiniai apskaitomi nebaigtos gaminti produkcijos ir nebaigtų

vykdyti sutarčių straipsniuose 198424,27 Eur ir pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti

straipsniuose 305868,64 Eur.

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, pergrupuotas į atsargas 5,79 Eur.

6 pastaba. lšankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 754278,49 Eur:

e išankstiniai apmokėjimas tiekąams 204149,68 Eur;

B išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

142433,67 Eur;

e išankstiniai apmokqimai kitiems subjektams (projektų partneriams) -- 2225,00 Eur;

e ateinančių laikotarpių sąnaudos -- 405470,14 Eur, tame skaičiuje: komandiruočių --

102251,15 Eur, Erasmus stipendijų 80877,14 Eur, spaudos prenumeratos 46564,70 Eur,

studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas 34344,09

Eur, darbuotojų stažuočių ir kvalifikacijos kėlimo -- 5691,74 Eur, įvairių paslaugų --

101590,56 Eur, projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams pervesti pinigai --

34150,76 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Gautinas sumas sudaro 803086,92 Eur, iš jų:

e 740746,48 Eur už suteiktas paslaugas;

e 50609,00 Eur už turto nuomą;

e 1 0578,55 Eur už parduotus leidinius;

8 1 1 52,89 Eur už parduotą turtą;

Sukauptas gautinas sumas 15804984,68 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus

kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 849263 1,63 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir

Europos Sdungos (pavedimų lėšos) 73 12353,05 Eur;

Kitos gautinos sumos 515307,58 Lt:

8 60294,87 Eur iŠ atskaitingų asmenų;

e 87495,27 Eur įvairios kompensacįlos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);

e 698 1,20 Eur už padarytą žalą;

B 7331,63 Eur gautinas PVM.

8 pastaba. Straipsnis ,, Trumpalaikės investicijos" -- 53612,80 Eur sudaro paramos davėjų lėšos

(tikslinė davėjo paskirtis) ir Universiteto lėšos (laikinai laisvos lėšos) trumpalaikiuose terminuotose

indeliuose banke.

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 120630,79 Eur yra dalinis paskolos panaudojimas, gautos iŠ

UAB ,,Viešųjų investicijų plėtros agentūros" studentų bendrabučių renovacijai.

1 0 pastaba. Straiosnis ..Tmmpalaikiai įsipareigojimai" 20854344,82 Eur, iš jų

3
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e užstatas už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose -- 233036,15 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų

užstatai iki sutartinių įsipareig(8imų įvykdymo 197446,90 Eur, iš viso 430483,05 Eur;

e mokėtinos finansavimo sumos viešojo sektoriaus subjektams 3941,09 Eur;

e grąžintinų finansavimo sumų permoka 7902,24 Eur;

B mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus yra mokėtinas PVIN4 -- 198541 ,47 Eur;

e tiekqams mokėtinos sumos-- 8291680,43 Eur;

8 mokėtinas darbo užmokestis ir sujuo susiję mokesčiai 6212944,05 Eur;

8 sukauptos atostoginių ir socia]inio draudimo sąnaudos 5 ] 80047,20 Eur;

© sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą žalos atlyginimo 245 1 2,03 Eur;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -- 53 1 404,97 Eur:

e gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas -- 28 1 1 1 3,39 Eur

8 ateinančių laikotarpių pajamos -- 207904,26 Eur;

8 mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams -- 106,85 Eur;

e mokėtinos sumos Emeritams -- 61 54,50 Eur;

e neatpažintos įplaukos -- 36125,97 Eur.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 9120497,62 Eur, iš jų:

e už studijas - 6006405,52 Eur;

e iš mokslo tiriamūų darbų -- 344372,43 Eur;

e už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose -- 1 597370,78 Eur;

e leidinių ir atsargų pardavimo 111333,90 Eur;

e už kitas paslaugas -- 1061014,99 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 52485277,25 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 32304552,25 Eur:

e darbo užmokesčio sąnaudos -- 24641430,44 Eur;

© socialinio draudimo sąnaudos -- 7614043,48 Eur;

e garantinio fondo sąnaudos -- 49078,33 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2269222,60 Eur:

e Šildymo sąnaudos -- 993834,07 Eur;

8 elektros energijos sąnaudos -- 895370,78 Ew;

e vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos -- 216967,72 Eur;

e gamtinių dujų sąnaudos 19039,80 Eur;

B kitų komunalinių paslaugų sąnaudos -- 54825,62 Eur;

B ryšių paslaugų sąnaudos -- 891 84,61 Eur.

Nuvertdimo ir nurašytų sumų sąnaudos 23398,08 Eur:

e Atsargų nuverteJimo ir nurašymo sąnaudos -- 1 6076,43 Eur;
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e Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos -- 9780,72 Eur;

. Gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos (-)2459,07 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos 4572627,89 Eur:

8 Socialinė parama pinigais 21 734,63 Eur;

. Skatinamosios stipendijos 630410,60 Eur;

e Erasmus stipendijos 772824,12 Eur;

e Doktorantų stipendijos 1268914,3 1 Eur;

. Stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 2 1 1 821 ,30 Eur;

© Rezidentų stipendijos 1301883,41 Eur;

e Stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 87685,39 Eur;

e Vardinis stipendijos 8 1942,52 Eur;

e Vienkartinės stipendijos 8307 1 ,29 Eur;

. Erasmus stipendijos (3 pakopos) 63306,38 Eur;

e Erasmus stipendijos absolventams 49033,94 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos 1 107625,49 Eur:

B Autoriniai atlyginimai 71767,57 Eur;

e Apmokqimas samdomiems ekspertams, komisinių išlaidos 3408,98 Eur;

e Reprezentacinės išlaidos 1 6485,32 Eur;

B Reklamos išlaidos 26398,83 Eur;

e VU organizuojamų konferencijų išlaidos 47548,27 Eur;

e Periodiniai leidiniai 47497,2 1 Eur;

e Informacinės sistemos palaikymo išlaidos 19970,30 Eur.

'3

e Leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 40220,04 Eur;

e Kitos įvairios paslaugos 834328,97Eur

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 445369,35 Eur, iš jų:

e Pašalpos darbuotojams 67500 Eur;

B Išmokas Emeritams 43443,00 Eur;

. Banko mokesčiai 4601,59 Eur;

e Kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai. doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 303548,57

Eur;

e Zalos atlyginimas 9621 ,68 Eur;

. Rinkliavų ir mokesčių sąnaudos 6655,37 Eur;

8 Kompensacijos darbuotojams 17884,41 Eur;

10



. Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos (-)9267,86 Eur.

13 pastaba. Universiteto kitai veiklai priskiriama negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų ir įrangos

nuoma, taip pat konferencijų ir seminarų centro, poilsio namų Palangoje ir Pervalkoje, svečių namų

Vilniuje veikla, architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas bei nereikalingo, netinkamo

(negalimo) naudoti turto pardavimas. Kitos veiklos pajamos sudarė 365468,77 Eur: negyvenamųjų

patalpų ir įrangos nuoma 227916,40 Eur, gyvenamūų patalpų nuoma 74313,27 Eur,
architektūrinio ansamblio lankymas 61995,48 Eur, nereikalingo, netinkamo (negalima) naudoti

turto pardavimo pajamos -- 1243,62 Eur. Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš

pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė 170407,42 Eur. Kitos veiklos rezultatas perviršis 195061,35

14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 92656,17 Eįir, iš jų palūkanų

pajamos -- 1884,66 Eur, baudų ir delspinigių pajamos 30663,51 EUR, pajamos dėl teigiamos

valiutos kurso pasikeitimo įtakos 58108,00 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 10193,80 Eur, iš jų: ilgalaikių paskolų

paliikanų sąnaudos ll l0,37 Eur, baudų ir delspinigių -- 2313,73 Eur, sąnaudos dėl neigiamos

valiutos kurso pasikeitimo įtakos 5979,68 Eur.
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas perviršis 82462,37 Eur.

15 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per pirmą š.m. pusmetį universiteto gautos pajamos

buvo mažesnės nei patirtos sąnaudos, rezultatas deficitas (-)1 095 1 57,39 Eur.

Eur

'1

PRIDEDAMA:

1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

2 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
'1

Studijų prorektorė, pavaduoJanĮbrektorių
Radavičienė

Finansų ir ekonomikos direktorius
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6-ojo VSAFAS ,,Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas'
l priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2015-06-30)
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Eil.

Subjekto tipas ir
pavadinimas

Buveinės
adresas

/adomą

j#'ŠųJ
dalis

Procealai
0

Ataskaitiltio it

investicijos didi
nominaįiąja
verte (Eur)

:koturoio oab

Dotacijų
balansinė

vertė (Eut)

įįgoie

Grynasis
ataskaitinio
laikotarpio

rezultatas 2014.
12-3] iŠ viso

(Eur)

Nuosavas
kapitalas arba

grynasis turtas iš
VISO 2014-12-31

(Eur)

Pagrindinė veikla

   2 3 4 5   6 7 8

2. Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų  
2.1

VŠĮ Vilniaus universiteto

tarptautinio verslo mokykla

Saulėtekio al

22, Vilnius
/00 716 .249.93   1365692,0 716.249.93

stu dujos ir mokslas

3 Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų  
3.1 VšĮ Europos integracija

studijų centras
Vokiečių g.lO,

Vilnius   868,86   1627,0 362,3 ]

ugdyti europinį idenūtet% ruošti

ES politikos, teisės ir istorijos

3.2 VšĮ Akademinė leidyba
Universiteto
g.l, Vilnius

/00 2.896,20   979,2] 8, 1 ]
universiteto ir kitų iškilių

3.3 Multimedijos centras
humanitarams

Akademijos g.4,
Vilnius /00 289,62   33,6C 6159,0(

jaunimo nefonnalus ugdymas,
matemaūkų konkursų "Kengūra

6. Ą!!gjųgtieji subjektai(VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime)  
6.1 VšĮ Studijų užsienyje

informaci.ios centras
Saulėtekio al.9-

117, Vilnius   0,29   6,95 72037, 1S
studijų užsienyje
orgamzavįmas, testų

6.2 WsĮ Vilniaus universiteto
Teisės klinika

Saulėtekio al.9
Vilnius 33,33 1 .158,48   o,oc C

studeną praktinių įgūdHų

ugdymas ir tobulinimas teikiant

gyventcū ams nemokamą teisinę

6.3
uropas zl'aų

kultūros ir istorijos tyrimų Labdarių g.5,
Vilnius 25 0,58   83,9S 1270,5

žydų kultūros ir istoHjos tyrimai,

ublikacifQS

6.4 UsĮ Vilniaus universiteto
būstas

Saulėtekio al.6
Vilnius   289,62   60478.45 34292,11

studentų apgyvendinimo

bendrabučiuose organizavimas,

6.5 VŠĮ Saulėtekio slėnis
Saulėtekio a. 15.

Vilnius
24 38.693.23 720 ] 244 154807,4 1463788.8 ]

Saulėtekio slėnio" prdekto

įgyvendinimo ir priežiūros veikla,
mokslinio potencialo skleidimas

6.6 WsĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių kliniko

Santariškių g.2,
Vilnius   579,24   3878809,1 1 22789666.9]

sveikatos priežiūros paslaugos,

medicinos speGiaįisų rengimas ir

6.7 VŠ Į Vilniaus universiteto
ligoninės Zalgirio klinikos

Žalgirio g.117,
Vilnius   289,62   122571,9 972726.0

sveikatos pdežiūrQS paslaugos,

medicinos specialistų rengimas ir

6.8 VŠĮ "Vilniaus verslo
konsultacinis cen tus

Konstitucijos
per.23B-205,

Vilnius
20 173,77   3458,06 54224,4

smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimas ir skatinimas. verslo

klientų mokymas ir planų

6.9 Ws Į "Rytų Europos Studijų
centras

D.Poškos g.59,
Vilnius   0,29   0,00 0,58

Rytų Europos studijų

organizavimas, prau ekQ

kdvma

6.10 VŠĮ "Kultūros paveldo

akademija
Šnipiškių g. 3,

Vilnius 33,33 8,69   8095,4 9121 8.43
paslaugų teikimas kultūros

paveldo apsaugos ir mokymo

6.1 1
Vš Į "Mokslo ir technologijų

cirkas

A.Goštauto

1 1. Vilnius
33,33 115,85   432,11 1309,95

mokslinė. konsultacinė veikla

6,12 W Į "Azijos menų centras   50 28,96   521,90 265,5
Azijos studijų tyrimai, renginių or-

6.13 Visokių informacinių
technologijų parkas

Akadejnijos g.2,
Vilnius r, i429 101.453.89 17950032 90385,7 129515,7  

7. Kiti subjektai(VU dalis <20 proc.)        
7.1 Nacionalinės plėtros

institutas

Naugarduko
g.41-

32kom.200 kab
Į4.29 290,20   464,02   

7.2 Ne pelno įmonė "Vilniaus
mokslinis parkas

Universiteto

g.3, Vilnius
<20 86,89        
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