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PAREIŠKIMAS PRIE 2019 M. GRUODŽIO 31 D.   
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 

 
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai   2020-03-23 
LR Valstybės kontrolei 
 
 

Šis pareiškimas teikiamas prie 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės 
atskaitomybės.  

Patvirtiname, kad: 
• finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Vilniaus universiteto 2019 m. 

gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2019 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų 
srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS); 

• Vilniaus universiteto biudžeto vykdymo 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 2019 metais panaudojome tų metų 
programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms; 

• valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai. 
 

             
      Rektorius             
         (įstaigos vadovas) 

 Artūras Žukauskas                                     
(vardas pavardė) 
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