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Siunčiame Jums Valstybinio studijų fondo 2010 metų 9 mėnesių tarpinių
finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:
1. Aiškinamasis raštas, 6 lapai;
2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2010-09-30 duomenis, 2 lapai;
3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010-09-30 duomenis, 1 lapas;
4. Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų
pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas.

Aiškinamasis raštas
2010 m. spalio
d.
Vilnius
Bendroji dalis
Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama - Fondas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama - valstybės biudžetas).
Fondo steigėjas - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo
ministerijos.
Fondas - viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu,
taip pat sąskaitų banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Fondo veiklos tikslas - administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas., stipendijas
trečiosios studijų pakopos studentams, įgyvendinti kitas aukštojo mokslo kokybei ir prieinamumui užtikrinti
skirtas priemones.
Fondo veiklos uždaviniai - įgyvendinti mokslo ir studijų politiką, siekti aukštojo mokslo kokybės ir
prieinamumo, administruojant šiam tikslui skirtus valstybės išteklius.
Fondo lėšas sudaro:
1. Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;
2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų tikslinės lėšos;
3. Fondui grąžinamų paskolų palūkanų ir delspinigių lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas funkcijas
grąžintos ir išieškotos lėšos. Grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos nebiudžetinės ll~šos, skirtos
valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams
pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams
pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami;
4. kitos teisėtai gautos lėšos.
Fondo personalą sudaro 25 valstybės tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Fondo valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statusą, darbo
apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr.
64-2569) ir kiti teisės aktai.
Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko pagal teisės aktų reikalavimus.
Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus- tokių neturime.
Valstybinio studijų fondo 2010 metų 9 mėnesių asignavimų planas iš viso 54203,3 tūkst.Lt valstybės
biudžeto asignavimų. Iš jų pagal programas: "Studentų kreditavimas ir finansinė parama" - 52258,9 tūkst.Lt,
"Veiklos užtikrinimas"- 1944,4 tūkst.Lt.
Faktiškai buvo gauta - 34627 tūkst.Lt, tai sudaro - 63,9 proc. Iš jų pagal programas: "Studentų
kreditavimas ir finansinė parama "- 33562,9 tūkst.Lt (64,4 proc), "Veiklos užtikrinimas"- 1064,1 tūkst.Lt
(54,7 proc.).
Valstybinio studijų fondo 20 I0 metų 9 mėnesių kasinės išlaidos bendrai sudarė -34624,6 tūkst.Lt. Iš
jų pagal programas: " Studentų kreditavimas ir finansinė parama "33561,3 tūkst.Lt, "Veiklos
užtikrinimas"- 1063,3 tūkst.Lt.
Pastabos
Finansinės būklės ataskaitos pagal 2010 metų birželio 30 dienos būklę aiškinimas.
Per 2010 metus įvyko:
Pastaba Nr.1
Nuo metų pradžios ilgalaikio turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro: padidėjimas .. 196023,69
(įsigytas turtas bei išmokėtos valstybės paskolos); sumažėjimas - 2877894,84Lt
(ilgalaikio turto
nusidėvėjimas ir amortizacija; bei grąžintos paskolos).
Pastaba Nr.2,3
Nuo metų pradžios ilgalaikio nemateriaiaus turto eilutėje (programinė įranga ir licencijos) pateiktas
pokytis, kurį sudaro: padidėjimas -13068Lt (įsigytas programinės įrangos modulis buhaterinei apskaitai vesti
pgl. VSAFAS) bei sumažėjimas - 18967,20Lt - ilgalaikio nemateriaiaus turto amortizacija.
Pastaba Nr.4
Nebaigtų projektų eilutė liko nepakitusi, nes programa "IS MOKSLAS"- pripažinta nereikalinga,
pasikeitus Fondo nuostatams; "IS PASKOLA 3" - nebaigta kurti (darbai vyksta
investicinio plano

fli

pagrindu).

Pastaba Nr.5
Nuo metų pradžios ilgalaikio materialaus turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro: padidėjimas 7987Lt (įsigyti stelažai archyvui) bei sumažėjimas - 66176,02Lt - ilgalaikio turto nusidėvėjimas.
Jį sudaro:
Pastaba Nr.6 Negyvenamųjų patalpų nusidėvėjimas- 3579,93 Lt
Pastaba Nr.7 Baldai ir biuro įranga - 62596,09Lt
Pastaba Nr.8, 9
Ilgalaikį finansinį turtą sudaro po vienerių metų gautinos sumos. Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentams nuo 1998 metų išmokėtų valstybinių paskolų paskolos dalis sudaro 156796697,35Lt. Fonde
pagal teisės aktus buvo taikomos fiksuotos 5 procentų palūkanos už išmokėtą paskolą, kurios buvo
pradedamos mokėti po dviejų metų, baigus studijas. Padidėjimas - 174968,69Lt (išmokėtos valstybinės
paskolos 174304 Lt ir 664,69Lt metų eigoje patikslinti duomenys (atlikus lėšų perskirstymą Bi neaiškių ir
permokėtų sumų t.y.atlikus koreguojančius įrašus) bei sumažėjimas 2792751,62Lt (grąžintos paskolos).
Nuo 2009 metų pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą Valstybiniam studijų fondui (iki
2009 12 31 Lietuvos Valstybiniam mokslo ir studijų fondui) buvo pavesta administruoti valstybės paskolas
bei valstybės remiamas paskolas. Valstybės paskolos buvo teikiamos iš valstybės lėšų, 0 valstybės remiamos
paskolos buvo teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. 2009 metais valstybė numatė garantuoti valstybės remiamų
paskolų iš viso už 100 mln. Lt, 0 2010 metais - už 150 mln.Lt.
Pastaba Nr.l0
Nuo metų pradžios trumpalaikio turto eilutėje pateiktas pokytis, kurį sudaro padidėjimas81975701,81Lt ir sumažėjimas -60522002,24Lt.
Pastaba Nr.lt
Medžiagų per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 20379,74Lt, 0 nurašyta už 20773,99Lt; atsarginių dalių
ir ūkinių medžiagų įsigyta už 193,58Lt, 0 nurašyta už 292,95Lt., ūkinio inventoriaus įsigyta už 1190, 79Lt,
kuris perduotas naudoti ir perkeltas į užbalansę.
Pastaba Nr.12
Nuo metų pradžios išankstinių mokėjimų eilutėje metų pradžioje likutį sudarė I 08444,40Lt t.y.
3861,77 išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir 104582,63Lt (l1824,63Lt ir 92758Lt) išankstiniai mokėjimai
kitiems subjektams. I I 824,63Lt Chemijos instituto 2009 metais vykdomo projekto likutis grąžintinas į
biudžetą. 20 I0-0 1-19 buvo gauti pinigai ir pervesti į biudžetą ir 92758Lt avansiniai mokėjimai pgt. autorines
mokslo kūrinių sutartis, kurie 20 I 0-0 1-31 priėmimo - perdavimo akto pagrindu buvo perduoti LiI::ltuvos
mokslo tarybai, pasikeitus Fondo nuostatuose vykdytinoms funkcijoms. Tiekėjai įvykdė savo įsipareigojimus
už 8784, 13Lt, sumokėti avansiniai mokėjimai sudaro 7143,24Lt, likutį sudaro 2220,88Lt.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymo pagrindu, Fondas įpareigotas organizuoti 2010 metais mokslo
ir studijų institucijų dalyvavimo Europos sąjungos aukštojo mokslo programose finansavimą, paskirstant
mokslo ir studijų institucijoms 5 mln. Lt studentams, vykstantiems studijuoti pagal ERAZMUS programą:
viešojo sektoriaus subjektams buvo atlikti išankstiniai išmokėjimai - 1202100Lt sumai, 0 ne vie5iojo
sektoriaus subjektams sukaupta sąnaudų už 191000Lt.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymo pagrindu, Fondas įpareigotas organizuoti iki 7,7 mln.Lt
valstybinėms aukštosioms mokykloms šių mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios
pakopos studentų skatinamosioms stipendijoms mokėti nuo 2010- 20 II studijų metų pradžios iki 20 10m.
gruodžio 31 d., atsižvelgiant į valstybės finansuojamų vietų skaičių atitinkamose mokyklose: viešojo
sektoriaus subjektams buvo atlikti išankstiniai išmokėjimai - 942600Lt sumai.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymo pagrindu Fondas įpareigotas organizuoti Nacionalinio
egzaminų centro veiklą, susijusią su brandos egzaminų organizavimu ir finansavimu (pavediminės lėšos
pervestos nepavaldžiai instutucijai): buvo atlikti išankstiniai išmokėjimai - 2186300Lt.
Švietimo ir mokslo ministro įsakymo pagrindu Fondas įpareigotas organizuoti Aukštųjų mokyklų
studentų bendrabučių atnaujinimo programos (II etapas) įgyvendinimą 2010 metais, tam buvo atlikti
išankstiniai išmokėjimai- 12093000Lt sumai.
Bendrai vykdant Švietimo ir mokslo ministro įsakymą buvo išmokėta bei sukaupta sąnaudų už
16615000Lt.
Pastaba Nr.13, 14, 15
Per vienerius metus gauti nas sumas sudaro:
Per ataskaitinį laikotarpį, ilgalaikių valstybės paskolų einamųjų metų dalis, kuri metų pradžioje buvo
5585252,32 buvo pilnai padengta.
Gautinas finansavimo sumas metų pradžioje sudarė 8103,50Lt tiekėjams mokėtinos sumos,
t.y.paslaugos 2009 metų gruodžio mėnesį buvo suteiktos, 0 sąskaitos faktūros gautos 2010 metų sausio

mėnesį bei nuo darbo užmokesčio apskaičiuotų mokesčių skola 4014,42Lt. Per ataskaitinį laikotarpį
padengtos skolos bei apskaitoje užfiksuotos į sąnaudas nurašytų ir pajamomis pripažintų paslaugų veiklai
užtikrinti sumos 11494,24Lt. Per ataskaitinį kaikotarpį Iždui pateikta už 21011839,71Lt mokėjimo paraiškų,
36000Lt bus apmokėta IV ketvirtyje, visos kitos apmokėtos.
Kitas sukauptas pajamas sudaro darbuotojų atostoginių sumos, kurias Fondas turi pripažinti kaip
trumpalaikių išmokų darbuotojams įsipareigojimą už mokamą ne darbo laiką, kaupdamas būsimą išmokų už
mokamą ne darbo laiką sąnaudas - kai darbuotojai atliko darbą, suteikiantį teisę į ilgesnį būsimą mokamą ne
darbo laiką (pavyzdžiui, kasmetines atostogas, kurios susikaupia už anksčiau išdirbtą darbo laiką).
Perskaičiavus uždirbtas darbuotojų atostoginių sumas, 2010 metų rugsėjo 30 dienai jos sudaro 52534,63Lt.
Apskaitoje registruotos kitos gautinos sumos, turėjusios įtakos trumpalaikio turto eilutė:s apyvartai,
t.y. gautinų palūkanų registruota- 574201,67Lt, gauta 574201,67Lt; kitos gautinos sumos (delspinigiai bei
procesinės palūkanos) registruota - 50928,72Lt, gauta 50928,72Lt.
Pastaba Nr.16, 17
2010 metų rugsėjo 30 d. 19136120,38Lt pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:
Banko sąskaitos LT4673000 10002456044 likutis bendrai 601 ,89Lt. Nuo metų pradžios buvo
susidariusi 54225 Lt studijų kainos arba jos dalies grąžinimui į valstybės biudžetą pinigų suma, kurią
įmokėjo asmenys. Fondas, LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.1228 (Žin., 2009, Nr. 1205153), įpareigotas asmenų grąžintas lėšas pervesti į valstybės biudžetą. 2010-09-30 dieną visi pinigai
pervesti į valstybės biudžetą·
320,20.Lt permoka, susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos "Veiklos
užtikrinimas" patirtas išlaidas, kuri pripažįstama kaip depozitinė suma; 281 ,69Lt 2009 m. pinigų suma už
aukcione parduotą nenaudojamą turtą
Banko sąskaitos LT257300010002462630
likutis - 11060714,73Lt,
kurį sudaro: studentų
kreditavimo sistemos pajamų likutis nuo metų pradžios 704217,90Lt, 8377939,25Lt Fondo programos
"Studentų kreditavimas ir finansinė parama" esančios grąžintos studentų paskolų lėšos, 1710477 ,46Lt
paskolų palūkanų lėšos, 170053,83Lt delspinigių ir procesinių palūkanų lėšos, 85559,46Lt permokos,
12466,83Lt neaiškios sumos.
Banko sąskaitoje LT077300010118488825
suformuotas garantinis fondas liko nepakitęs t.y.
7896675 Lt.
Valstybinio studijų fondo 2010 metų banko sąskaitos (biudžetinės) LT587300010002455731 likutį
sudaro - 1560Lt socialinėms stipendijoms gauta finansavimo suma (aukštosios mokyklos patikslino
duomenis apie studentų studijų baigimo datas) bei 868,76Lt biudžetinių lėšų likutis veiklai užtikriinti.
Valstybinio studijų fondo 2010-06-30 banko sąskaitoje (pavediminė) LT737300010121 016718 yra
175700Lt, tai 2010 metų I-II pusmečio Švietimo ir mokslo ministerijos sutarties pagrindu gautų lėšų,
valstybės paramai išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijas Lietuvos
aukštosiose mokyklose teikti 2009/2010 studijų metų pavasario bei rudens semestruose, likutis.
Pastaba Nr.18, 19,20,21
2010 metų rugsėjo 30 d. finansavimo likutis - 183217699,37Lt, kurį sudaro:
Gautinų finansavimo sumų likutis, kurį sudaro 36000Lt gautinų lėšų, ŠMM įsakymo pagrindu,
mokėtinos sumos viešojo sektoriaus subjektams pavedimui vykdyti (ERAZMUS).
Gautų finansavimo sumų nepiniginiams turtui likutis - 13290791,74, kurį sudaro: 1197791, 74Lt
ilgalaikio turto likutinė vertė, nurašytas nusidėvėjimas ir amortizacija (pastaba Nr.l), ŠMM ministro įsakymu
išmokėtos lėšos pavedimams vykdyti 12093000Lt (sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti
t.y. valstybinių aukštųjų mokyklų bendrabučių renovacijai).
Gautų finansavimo sumų atsargoms 13750,61Lt likutį sudaro: nepanaudotų medžiagų ir atsargų
likutinė vertė (įsigyta per ataskaitinį laikotarpį- 6982,47Lt, panaudota - 5554,16Lt; nuo metų pradžios
įsigyta - 21412,21Lt, 0 panaudota- 21905,83 ) (Pastaba Nr.ll)
Gautų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti sudaro 169701457,02Lt (gauta nuo metų
pradžios - 22491527 ,39Lt, panaudota 17813 528,91 Lt; per ataskaitinį laikotarpį gauta- 8854802,24,
panaudota- 4338815, 70Lt ) kurią sudaro avansiniai mokėjimai 2220,88Lt, finansavimo sumos pavedimams
vykdyti 4522000Lt (Pastaba Nr. 12); Fondo veiklai vykdyti likutis banke 868,76Lt bei 1560 Lt socialinėms
stipendijoms skirtų lėšų (pastaba Nr.16, 17), padidėjusios (išmokėtos 174304Lt valstybės paskolos) studentų
finansavimo sistemos lėšos 165174636,60Lt (likutis metų pradžiai 165000332,60Lt + 174304Lt). Bei 170,78
Sodros ir pajamų mokesčio permoka.
Finansavimo sumas iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms sudaro 175700Lt, t.y. 2010 metų 1-n pusmečio
Švietimo ir mokslo ministerijos sutarties pagrindu gautų 350000Lt valstybės paramai išeivijos ir lietuvių
kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose teikti 2009/2010

Pastaba Nr. 22, 23, 25
Trumpalaikių isipareigojimų 162204,58Lt likuti ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:
85559,46Lt
kitos gautos permokos (studentų kreditavimo sistemos), gauta nuo metų pradžios
13234,69Lt, grąžinta nuo metų pradžios - 9780,64Lt;
122466,83Lt gautos neaiškios sumos (studentų kreditavimo sistemos), gauta 10937Lt, paskirstytos
jau turėtos sumos - 7333,73Lt;
11494,24Lt tiekėjams mokėtinos sumos;
52534,63Lt sukauptos atostoginių sąnaudos (perskaičiuotos 2010 metų rugsėjo 30 d.), kurias sudaro
40108,90Lt darbuotojams mokėtini atostoginiai bei 2425,73Lt darbdavio Sodros mokestis nuo atostoginių.
Apyvartai turėjo itakos tai, kad išmokėta nuo metų pradžios 65661,03Lt atostoginių, pervesta 20341,80Lt
mokesčių bei perskaičiuotos atostoginių sąnaudos ataskaitinio periodo pabaigai;
320,20Lt permoka, susidariusi paskolos gavėjui - skolininkui atlyginus Fondo programos "Veiklos
užtikrinimas" patirtas išlaidas, kuri pripažistama kaip depozitinė suma, kuri liko nepakitusi.
Ataskaitinio periodo pradžiai 17200Lt per birželio mėnesi susidariusi studijų kainos arba jos dalies
grąžinimui i valstybės biudžetą pinigų suma, kurią imokėjo asmenys, pagal LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo
30 d. nutarimą Nr. 1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153) buvo pervestas i valstybės biudžetą (pastaba Nr.16, 17).
Pastaba Nr.27, 28, 29, 30, 31
Pateiktas grynojo turto likutis 10481705,88Lt, kurio pokyti sudaro 1880531,29Lt (Pastaba Nr.32)
per einamuosius metus gautų palūkanų pajamos (Pastaba Nr.16, 17).
Likusios sumos liko nepakitusios. Jas sudaro:
7896675 Lt valstybės remiamų paskolų garantinis fondas (pastaba Nr.28, 29), kuris būtinas vykdant
valstybės garantinius isipareigojimus, jis suformuotas iš studentų grąžintų paskolų, paskolą palūkanų,
procesinių palūkanų bei delspinigių lėšų.
Ankstesnių metų 648966,99Lt grynojo turto pervirš is (pastaba Nr. 31). Tam turėjo itakos praėjusiais
metais susidaręs studentų kreditavimo sistemos pajamų likutis 7042 I 7,90Lt; 558,29Lt pajamos už
nereikalingo ilgalaikio turto pardavimą aukciono metu bei užregistruotos 55809,20Lt atostoginių sukauptos
sąnaudos.
Užbalansėje Fondas apskaito:
- ūkini inventorių. Per III ketvirti buvo isigyta už 148Lt, 0 nurašyta už 597,72Lt. Likutis 2010-09-30
sudaro 134199,08Lt;
- studijų kainos arba jos dalies grąžinimui i valstybės biudžetą pinigų sumą, kurią turi imokėti
asmenys. Fondas, LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153),
iPareigotas asmenų grąžintas lėšas pervesti i valstybės biudžetą. 2010-09-30 buvo 3 skoloninkai, kurių
privaloma grąžinti suma - 11700Lt.
Kita svarbi informacija:
Programos" Studentų kreditavimas ir finansinė parama" lėšų ekonomijai didelę itaka turėjo tai, kad
per 2009 metus studentai su bankais pasirašė daug mažiau sutarčių, negu planuota (Valstybės remiamoms
paskoloms gauti). Dar mažiau jomis pasinaudojo paskoloms gauti. 2010 metais palūkanoms apmokėti už
paskolas studijų kainai sumos ženkliai mažesnės negu planuota, nes krito VILIBOR ir EURIBOR. Fondas
išmokėjo Valstybės paskolų mažiau, negu planuota; studentai, istojusieji iki 2009 metų, I pusmetyje
pasyviai pasinaudojo galimybe gauti paskolas studijų imokai (520Lt). Valstybės paskoloms IVketvirtyje
numatoma skirti tik 95,2 tūkst.Lt, kas turės itakos lėšų panaudojimui.
Pažymėtina ir tai, kad socialines stipendijas buvo suplanuota išmokėti 12670 studentams, tačiau
dokumetus pristatė tik 4662, tai turėjo didelę itaką susidariusiai atskaitinio laikotarpio lėšų ekonomijai.
Programos "Veiklos užtikrinimas" ekonomijai turėjo itaką:
Per I pusmeti Fonde dėl Valstybės tarnybos departamento prie VRM kaltės užtruko valstybės
tarnautojų priėmimo procedūros, tai turėjo itakos darbo užmokesčio fondo naudojimui (56,8
tūkst.Lt) bei Sodros išlaidoms (l8,9tūkst.Lt).
Vykdant pertvarką, užtruko ir investicinio Fondo projekto derinimo darbai (80,8 tūkst.Lt).
Sutaupytos lėšos remontuoj ant Fondo naujas patalpas, per 2010 metus krito remonto darbų
kainos.
Dėl viešųjų
pirkimo
organizavimo
ypatumų
bei Fondo darbuotojų
pilno sąstato
sukomplektavimo perkelti darbuotojų mokymai bei sutaupyta prekių pirkimuose:. Planuotas
pirkimas už 82,5 tūkst.Lt konsultacines bei pirkimo dokumentų sutvarkymo paslaugas viešųjų

pirkimų srityje dėl IS"Paskola-3 "(studentų paskolos iš kredito įstaigų) praplėtimo bei IS
"Parama"(socialinių stipendijų administravimo), atidėtas dėl su ŠMM dokumentų derinimo.
Veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2010 metų rugsėjo 30 dienos būklę aiškinimas.
Pastaba Nr.1,2
Į Fondo apskaitą per atsakaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gautų arba gautinų finansavimo sumų
įregistruota 17897415,14Lt suma, kuri panaudota per ataskaitinį laikotarpį Fondo turėtoms sąnaudoms
kompensuoti bei įtrauktos iš ŠMM gautos ir pajamomis pripažintos 174300Lt.
Viso pajamomis pripažinta- 18071715,14Lt.
Pastaba Nr.3
Iš 175000Lt ŠMM gautų pavediminių lėšų -174300Lt buvo registruoti kaip finansavimo pajamos iš
kitų šaltinių, bei nurašyti į sąnaudas (pastaba Nr.15), panaudojus jas valstybės paramai (išmokoms) išeivijos
ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose teikti
2009/2010 studijų metų pavasario semestre.
Pastaba Nr.4
Fondo pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 18071715,17Lt
Pastaba Nr.S
Darbo užmokesčio sąnaudos - 542920,95Lt (per III ketvirtį - 174461,72Lt)
Atostoginių sąnaudos- 82728,26Lt (per III ketvirtį - 47053,29Lt)
Socialinio draudimo - 168209,92Lt (per III ketvirtį - 54048,26Lt)
Viso: 793859,13Lt
Pastaba Nr.6
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lr amortizacijos suma įregistruota kaip sąnaudos,
ją sudaro
85143,22Lt;
Ją sudaro:
Nematerialiojo turto amortizacija - 18967,20Lt (per III ketvirtį - 1644,48Lt)
Ilgalaikio materialiojo nusidėvėjimo sąnaudos - 66176,02Lt (per III ketvirtį - 22058,52Lt)
Pastaba Nr.7
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 71201,84Lt sudaro:
Šildymo - 6324,14Lt (III ketvirtyje liko nepakitusios);
Elektros energijos - 21563,05Lt (III ketvirtyje - 8614,92Lt);
Vandentiekio ir kanalizacijos - 693,32Lt (III ketvirtyje - 253,29Lt);
Ryšių paslaugų - 36356,66Lt (III ketvirtyje - 9840,51Lt);
Kitų komunalinių paslaugų - 6264,67Lt (III ketvirtyje - 2298,14Lt);.
Pastaba Nr.8
Komandiruočių sąnaudos - 474,49Lt (III ketvirtyje liko nepakitusios).
Pastaba Nr.9
Transporto - 4835,06Lt (III ketvirtyje - 1297,76Lt);.
Pastaba Nr.10
Kvalifikacijos kėlimo - 2428, 10Lt (III ketvirtyje - 454,1 OLt);
Pastaba Nr.lt
Paprastojo remonto ir eksploatacijos - 113451,84Lt (III ketvirtyje - 60157,89Lt) .
Pastaba Nr.12
Panaudotos įstaigos veikloje atsargos už 22257,73Lt (III ketvirtyje - 5731,74Lt), jų panaudojimas
įregistruotos kaip sąnaudos;
Pastaba Nr.13
Ligos pašalpų sąnaudos- 2874,98Lt (III ketvirtyje - 1268,98Lt)
Materialinių pašalpų mirus šeimos nariui - 4000Lt (III ketvirtyje liko nepakitusios);
Viso socialinių išmokų 6874,98Lt;
Pastaba Nr.14
Kitų paslaugų - 31130,29Lt (III ketvirtyje - 11860,21Lt);
Pastaba Nr.1S
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudas 16765758,46Lt sudaro:
Doktorantų stipendijų - 1119710Lt (III ketvirtyje - 358955Lt),
Studentų socialinių stipendijų - 15615600Lt (III ketvirtyje - 357591 OLt),
Studentų palūkanų kompensavimo sąnaudos - 30448,46Lt (III ketvirtyje - 9712,57Lt),
Kitos veiklos sąnaudos iš ŠMM gautų pavediminių lėšų -174300Lt sąnaudomis pripa~~intos IMas,

panaudojus jas valstybės paramai (išmokoms)
lselV1JOSir lietuvių kilmės užsieniečių vaikl,Į, vaikaičil,Į,
provaikaičių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose teikti 2009/2010 studijų metų pavasario semestre.
Pastaba Nr.17,18
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro 1880531 ,29Lt. Apskaičiuotos paskolų palūkanos
sudaro 1710477,46Lt, 170053,83Lt delspinigių ir procesinių palūkanų lėšos. Finansinės būklės ataskaitos
pagal 2010-09-30 duomenis Pastabos Nr.16, 17.
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Valstybinio studiJų fondo
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedl~ja.
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Valstybinis studijų fondas
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
191722967 (90 900 1628) A.Goštauto 12-407, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojančiam viešojo sektoriaus subjektui)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2010 M. rugsėĮ~30d. DUOMENIS

2010ArJ -~

Nr·R2-:j53

(data)
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Straipsniai

Eil. Nr.

II.6
II.7
11.8
II.9
11.10
III.
III. 1
III.2
lIU

ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikis nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė jranga
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti proiektai ir išankstiniai apmokėiimai
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė
Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnoiamosios kulturos vertvbės
Mašinos ir irenginiai
Transporto priemonės
Kilnoiamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro iranga
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėiimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Investiciios i kontroliuoiamus ir asociiuotuosius subiektus
Investiciios i skolos vertybinius popierius
Paskolos kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams

III.4
II1.5
III. 6
IV.

Po vienerių metų gautinos sumos
Ilgalaikiai terminuoti indėliai
Kitas ilgalaikis finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.

BIOLOGINIS

C.

TRUMPALAIKIS
TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamos ios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
Nebaigta gamvba ir nebaigtos vykdyti sutartvs
Pagaminta produkciia ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)
Išankstiniai aomokėiimai
Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos iš kontroliuoiamu ir asociiuotuiu subiektu
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

A.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
11.1
II.2
II.3
II.4
11.5

1.
I.l
1.2
1.3
1.4
II.
III.
III. 1
III.2

Pastabos

Nr.

Paskutinl~
ataskaitinio
laikotarpio diena

1
2

157.994.489,09
860.188,31

3

316.973,31

4
5

543.2115,00
337.603,43

6

163.485,90

7

174.1J17,53

8

156.796.697,35

9

156.796.697,35

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
0,00
0,00

0,00

TURTAS
10

35.867.120,74
13.750,61

11

13.750,61

12
13

16.617.220,88
100.028,87

0,00
0,00

0,00

II1.3
III.4
IV.
V.
V.l
V.2

Gautinos finansavimo sumos
Kitos gautinos sumos
Trumoalaikės investiciios
Pinigai ir oinigų ekvivalentai
Pinigai iš biudžeto
Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai

14
15

100.028,87

16

19.136.120,38

17

19.136.120,38

IŠ VISO TURTO:

D.

II.2
III.

FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstvbės biudžeto
Nepiniginiam turtui isigvti
Kitoms išlaidoms
Iš savivaldvbės biudžeto
Nepiniginiam turtui isigvti
Kitoms išlaidoms
Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų

IV.

Iš kitų šaltiniu

E.
I.
I.l
1.2
1.3

ISIP AREIGOJIMAI
Ilgalaikiai isipareigoiimai
Ilgalaikės finansinės skolos
Ilgalaikiai atidėiiniai
Kiti ilgalaikiai isipareigoiimai
Trumpalaikiai isipareigoiimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai
atidėiiniai
Kitų ilgalaikių isipareigoiimų einamųių metu dalis
Trumpalaikės finansinės skolos
Mokėtinos sumos i biudžetus ir fondus
Gražintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Valstvbinės mokesčių insoekciios gražintini mokesčiai
Tiekėiams mokėtinos sumos
Kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems subjektams mokėtinos
sumos
Su darbo santykiais susiie isipareigoiimai
Kiti trumpalaikiai isipareigoiimai

I.
I.l
1.2
II.
II.l

II.
II.l
II.2
II.3
II.4
II.4.1
II.4.2
11.5
II.6
II.7
11.8
II.9
II.l 0
F.
I.
I. 1
1.2
II.
II.l
II.2

193.861.609,83

0,00

183.217.699,37
183.041.999,37
13.304.542,35
169.737.457,02

0,00
0,00

175.700,00

GRYNASIS TURTAS
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Sukauotas oerviršis ar deficitas
Ankstesnių metu
Einamųių metu
IŠ VISO FINANSAVIMO
GRYNOJO TURTO:

18
19
20
21

0,00

SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

22

162.204,58
0,00

0,00
0,00

23

162.204,58

0,00

24

25

11.49'4,24

26

150.710,34

27
28

10.481. 705,88
7.896.675,00

29
30
31
32

7.896.675,00
2.585.030,88
704.499,54
1.880.531,34

0,00
0,00

0,00

IR
0,00

193.861.609,83
Sigitas Renčys
(vardas ir pavardė)
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Valstybinio
Finansų irS111dijųfondO~.
apskaitos
skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko
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(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių
fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Valstybinis studijų fondas
(Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)
191722967 (90 900 1628) A.Goštauto 12-407,Vilnius
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, adresas, pavaldumas asignavimų valdytojui)

PAGAL 2010 M. rugsėjo 30d. DUOMENIS

2010-jO -
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Nr·R2-63

(Data)

Eil.
Nr.
A.
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Straipsniai

XII.
XIII.
XIV.

PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetu
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitu paiamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIU PASLAUGU IR RYŠIU
KOMANDIRUOČIU
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
REMONTO IR EKSPLOA TAVIMO
ATIDĖJINIU IR NUVERTĖJIMO
PREKIU SUNAUDOJIMO
SOCIALINIU IŠMOKU
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITU PASLAUGU
KITOS

C.

P AGRINDINĖS

II.
11.1.
II.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

VEIKLOS

Pastabos

Nr.

1
2

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarois

Ataskaitinis
laikotarpis
18071715,14
18071715,14
17897415,14

3

174300
0

4
5
6
7
8
9
10
II

18.071.715, I 7
793.859 13
85.143,22
71.201,84
47449
4.835,06
2.428,10
113.451,84

12
13

22.257,73
6.87498

14
15

31.13029
16.940.058,49

PERVIRŠ IS AR DEFICITAS
0,00

D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.

H.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SANAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS
NUOSA VYBĖS METODO IT AKA
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ
APSKAITOS KLAIDU TAISYMO JT AKA
GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS
Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

17

18
Sigitas Renčys
(vardas ir pavardė)

1880531,29

1880531,29

(Informacijos

apie finansavimo sumas (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
Valstybinis studijų fondas
191722967, A.Goštauto 12-407, Vilnius
FINANSAVIMO SUMOS (IŠSKYRUS PA VEDIMŲ IR KITAS LĖŠAS) PAGAL ŠAL TI~TlKSLIN~SKIRTĮ
IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
'--;;';
R.Nr.R22010-10-

Eil.
Nr.

1

1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.

Finansavimo

sumos

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

2
3
Iš valstybės biudžeto (išskyrus va1stybės
biudžeto asignavimų sumoje esančią fmansavimo
sumų gautų / gautinų iš Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų,
dalį):
nepiniginiam turtui įsigyti
1.276.124,19
kitoms išlaidoms kompensuoti
165.108.777,00
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš savivaldybės biudžeto:
nepiniginiam turtui įsigyti
kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš viso finansavimo sumų:
166.384.901,19

Gautos / gautinos
finansavimo sumos,
užregistruotos
viešojo sektoriaus
subjekto apskaitoje
per ataskaitinį
laikotarpį

Perduota per
ataskaitinį
Grąžinta per
laikotarpį
ataskaitinį
kitiems viešojo
laikotarpį
sektoriaus
subjektams

4

5

6

12.135.467,21
22.641.272,39

34.776.739,60

0,00

0,00

Finansavimo
sumų
sumažėjimas
dė1 turto
perleidimo
per
ataskaitinį
laikotarpį
7

Finansavimo
sumų
sumažėjimas dėl
jų panaudojimo
savo veiklai per
ataskaitinį
laikotarpį

Finansavimo
sumų likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

8

9

-107.049,05
-18.048.592,37

13.304.542,35
169.701.457,02

-18.155.641,42

183.005.999,37

Valstybinio studijų fondo
Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja

Jelena Tkačenko
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